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�دي� �ن ��ة!
اح � �ت � �س� ��اب اب � � ��ن ت� �ي� �م� �ي ��ة ع� �ل���ى ال� �م� �ت � ِّ
د .عبد العزيز بن محمد آل عبد اللطيف

ثورة املساجد

احلم���د لل���ه رب العامل�ي�ن ،والصالة والس�ل�ام على إمام
املرسلني ،أما بعد:
فلماذا لم تنج���ح  -ولن تفلح بإذن الله  -حملة القمع واإلبادة
الوحشية التي ميارسها النظام السوري بحق أهلنا في سورية اآلن
كما جنحت حملة حافظ األسد على مدينة حماة في عام 1982م؟
هل ألن احلملة احلالية أقل عنفاً وقهراً واس���تبداداً؟ أم أن
حافظ األسد كان أكثر قوة ودهاء؟
احلقيق���ة أن ثورة حم���اة عام 1982م كان���ت ثورة نخبوية
لفئة من الش���عب ،وفي منطقة محدودة من األرض الس���ورية،
يس���هل حصارها ثم إبادتها .أما اآلن فالثورة ثورة شعب بأكمله
بكل ش���رائحه االجتماعية وطبقاته الفكرية ،إنها ثورة كل املدن
والقرى والضواحي.
لقد أدرك أهلنا في س���ورية أنَّ الكرامة ال تُستج َدى ،ولكن
تُنتَ���زَع بالصبر والتضـحيات ،وها نحـن نرى قوافل الش���هداء
تترى؛ يزداد تتابُعها يوماً بعد آخر.
كان رمض���ان هذا العام ذا طعم آخر في س���ورية؛ فاملظاهرات
تنطلق من املساجد ،وصالة التراويح حتيي اله َّمة والعزمية في نفوس
املصلني ،وآيات القرآن العظيم متأل نفوس���هم شجاعة وثباتاً .لذلك
ُحقَّ لهذه الثورة أن تس���مى بـ (ثورة املساجد)؛ ولهذا لم يتردد هذا
النظام القمعي في قصف املس���اجد وترويع املصلني ،وانتهاك حرمة
بيوت الله ،س���بحانه وتعالى .وغفل عن أنَّ ذلك العمل املش�ي�ن من
أعظم وقود الثورة.
وعلى الرغم من كل هذا االس���تبداد والتسلط واإلجرام الذي
ميارسه النظام الس���وري بحق أهلنا هناك ،إال أننا نشعر بتفاؤل
كبير؛ فالشعب السوري أثبت صالبة كبيرة ،وإقداماً مش ِّرفاً ،حتى
وهو يرى اخلذالن يحيط به من كل مكان!
ومما يحيي التفاؤل أيضاً :سقوط النظام القمعي الظالم في
ليبيا ،الذي مارس ك َّل ألوان االس���تبداد والقتل والتدمير ،وسلَّط
ترسانته العس���كرية واألمنية لقمع الشعب ومصادرة حريته ،لكن
ذلك كلَّه لم ينفعه ،وتهاوى خاسئاً ذلي ً
ال؛ فهل من معتبِر؟
نسأل الله  -تعالى  -أن يجع َل للمسلمني من أمرهم يسراً،
وينص َرهم على القوم الظاملني.

[ االفتتاحية ]

حرب األفكار...
(جولة جديدة)
بس ��م الله واحلم ��د لله ،والصالة والس�ل�ام عل ��ى نبينا
محمد ،وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ,وبعد:
فقد مضت نحو عشر س���نوات على الغارة األمريكية على

العالم اإلسالمي في شقها النظري الذي أطلقت عليه واشنطن
وصف (حرب األفكار)؛ تلك احلرب التي اعتُب َرت مك ِّملَة للش���ق
العس���كري من الغارة ،وهو الذي اس���تهدف ك ً
ال من أفغانستان
ثم العراق ثم تعرقل وتعط���ل برحمة من الله عن بقية البلدان.

وقد وضع األس���س الفكرية حلرب األف���كار (لويس باول) في
بداية الس���بعينيات امليالدية من القرن العشرين ملواجهة الفكر

الشيوعي املناوئ للرأسمالية الغربية ،ثم عمل (وليام كروز) على
تشغيل هذه األسس من خالل مراكز بحثية للغرض نفسه.

وبعد س����قوط الشيوعية واحتياج أمريكا الصطناع عد ٍّو بديل،

توجهت أنظار جتار احلرب الغربيني نحو اإلس��ل�ام ليكون هو الن ُّد

اجلديد في صراعات القرن اجلديد ،وأطلق وزير احلرب األمريكي
في عهد بوش االبن (دونالد رامس����فيلد) موجة جديدة من (حرب

األفكار) عندما قال في حديث لصحيفة الواش����نطن بوس����ت في
(2003/3/27م) إ َّب����ان غزو العراق« :نخوض ح����رب أفكار مثلما
نخوض حرباً عسكرية ،ونؤمن إمياناً قوياً بأن أفكارنا ال مثيل لها»
وأضاف« :إن تلك احلرب تس����تهدف تغيير املدارك ،وإن من احملتم

الفوز فيها ،وعدم االعتماد على القوة العسكرية وحدها».

وقد نصت الورقة الرئيس���ية الس���تراتيجية األمن القومي
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للواليات املتحدة األمريكية في ذل���ك الوقت على أن أحد أهم

أدوات أمريكا في نش���ر مبادئها في الش���رق األوسط هو (شن

حرب أفكار) م���ع اللجوء للخيارات العس���كرية عند احلاجة.

حتى إن وزيرة اخلارجية األمريكية الس���ابقة (كونداليزا رايس)
عبرت عن قلقها من انهماك أمريكا في تلك (احلرب الصليبية
الفكري���ة) إلى جوار انغماس���ها في ما أس���ماه بوش (احلرب

الصليبية) العسكرية ،فقالت في مقالة لها في الواشنطن بوست
(ديسمبر 2005م)« :إننا ضالعون في حرب أفكار أكثر مما نحن

منخرطون في حرب جيوش».

لك���ن يبدو أن تلك احلرب الفكرية لم حتقق األهداف التي

ُرس َمت لها في سنوات حكم احلزب اجلمهوري الثماني بزعامة
جورج بوش االبن ،متاماً كما كان الشأن في احلرب العسكرية،
وقد ع َّبر عن ذلك (رامس���فيلد) نفس���ه عندما قال في تصريح

ل���ه  16فبراير 2006م« :إن أمريكا تخس���ر حربه���ا الدعائية

والفكرية ضد التش���دد اإلس�ل�امي ...ينبغي لنا أن نبحث عن

وسائل أخرى بديلة لكسب عقول الناس في العالم اإلسالمي».
والنتيجة نفس���ها توصلت إليها في األثناء ذاتها هيئة استشارية

تابعة لوزارة الدفاع األمريكية في تقرير لها َعزَا س���بب الهزمية

ف���ي (حرب األف���كار) إلى تدخالت أمريكا ف���ي كثير من بقاع
العالم اإلسالمي ،وهو ما تسبب في عدم تصديق أحد لوعودها
باحلرية والدميقراطية.

وأش���ار تقرير عن نتائج حروب بوش  -نش���ر عام 2007م

فرصة اهتبالها لدعم وكالئهم من أوليائهم في (حرب األفكار)

إدارة حروب أمريكا في ِشقيها (العسكري والفكري) ،وجاء فيه:

 - 3انش���ـغال ش���ـعبي عن االهتمام باخلط���ر اخلارجي
(الصهيوصليبي) الذي استحوذ على ُج ِّل االهتمام خالل العقد

عن البنتاغون  -إلى أن أس���اليب حكومة بوش كانت فاشلة في
«إن الواليات املتحدة األمريكية قد تورطت في صراع عاملي بني

بكل أنواع الدعم.

األجيال بشأن املعتقدات واألفكار ،ولم يعد هذا الصراع قاصراً

األول من األلفية الثالثة ،مع انش���غال تام بالش���ؤون الداخلية،

العالم».

الرؤى واختالفات في املواقف ،يدور جزء كبير منها حول املوقف

على مواجهة بني اإلس�ل�ام والغرب فقط ،بل بني الغرب وبقية

وفي عام 2010م ،اس���تضاف معهد واش���نطن لسياسات

الشرق األدنى بنيويورك رئيس الوزراء البريطاني األسبق (توني
بلير) ألجل تكرميه باعتباره مفكراً ورجل دولة ،فكان من ضمن
حديثه أن تكلم عما وصفه بأنه (هزمية استراتيجية للغرب في

صراعه الفكري مع العالم اإلسالمي) ،وشرح أسباب ذلك وقال:
إن مناهج التعليم في البلدان اإلس�ل�امية هي احملرك األساسي

للتطرف الفكري.

إن احلديث عن (حرب األف���كار) ظل موصوالً بعد وصول

الدميقراطيني للسلطة في أمريكا بزعامة (باراك أوباما) ،الذي

وطبيعة التغيير القادم ف���ي كل بلد ،مبا يورثه من خالفات في

من حتكيم الشريعة في حاضر البلدان ومستقبلها.

 - 4بروز إعالمي واضح لالجتاهات اإلسالمية ،مع ظهور

اختالفات في وجهات نظرها في صيغ التغيير ،وهو ما أس���فر

عن جتس���يد االختالف بني فصيلني رئيس���يني ،هما :اإلخوان
املسلمون ،وبقية التيارات الس���لفية ،وهو ما ميثل موقفاً ميكن
اس���تغالله في تعميق هوة مصطنعة بني ما يس���مى (اإلسالم

املتشدد) وما يسمى (اإلسالم املعتدل).
 - 5صعود سياس���ي غير متو َّقع للتيارات الس���لفية ،أجبر

أنواع املخالفني لها أن يُظهِ روا خالفهم بل عداوتهم ،لطروحاتهم

قال ف���ي كتابه (جرأة األمل)« :إن أمريكا تخوض في الش���رق
األوس���ط صراعاً مس���لحاً ،وتخوض في الوقت نفس���ه حرب

وتارة من اليس���اريني ،وتارة من منحرفي الصوفية ومن الشيعة

ومبتكرة في حرب األفكار ضد «اإلسالم املتشدد» ،ولكن رئيس

حدة تلك االستقطابات الفكرية بني جميع االجتاهات،
 - 6زيادة َّ

أف���كار» .وقد أص���درت إدارته تعليماتها بب���ذل جهود جديدة
هيئة األركان املش���تركة األمريكية انتقد في مقال ملجلة القوات

املسلحة األمريكية األداء األمريكي في تلك احلرب وقال« :يسود
اعتقاد واسع أن أمريكا تخسر حرب األفكار ،بدليل أنها تفشل
في كل مرة في االلتزام بالقيم التي تنادي بها ،وال تن ِّفذ تعهداتها؛

فتبدو في الصورة التقليدية لـ (األمريكي املتعجرف)»!

معطيات جديدة:
أبرزت الشهور الفائتة من عام (1432هـ 2011 /م) معطيات

جديدة في ميدان حرب األفكار بعد الثورات العربية ،وبخاصة
في تونس ومصر ،يُت َوقع أن تعيد لها اندفاعها وامتدادها ،ولكن

على وتيرة مختلفة ،وهذه املعطيات هي:

 - 1بروز دور القوى اإلس�ل�امية في الثورات مبا يرشحها

ألدوار رئيسية في عمليات التغيير َو ْف َق املشروع اإلسالمي الذي

طاملا أص َّر الغربيون وأذنابهم على منعه أو إفشاله.

في صور فكرية متلونة وفجة ،تأتي تارة من الليبراليني املتغربني،

اجلدد وفلول النظام البائد.

وه���و ما يتيح الفرصة لتكريس تصنيف���ات فكرية للمجتمعات التي
تش���هد الثورات على أسس قريبة ملا بَنَت عليه دراسات معهد (راند

األمريكي) خططها ،وهذه االجتاهات هي :االجتاه العلماني بأقسامه
(الليبرالي واليس���اري والقوم���ي) ،واالجتاه اإلس�ل�امي بأنواعه:

الس���لفي (وهو يعني املتش���دد عندهم) و (التقليدي) وهو املنسوب
للجهات الرسمية ،و (املعتدل) ويقصدون به االجتاه السالك مسلك
الترخص في بعض السياسات الشرعية وميثله بعض اإلخوان ومن

تأثر بنهجهم.

 - 7احتمال حتول ا َ
حلراك السياسي إلى عراك فكري بني

اإلس�ل�اميني وغيرهم من العلمانيني من جهة ،وبني اإلسالميني
بعضهم بعضاً من جهة أخرى ،وهذا ا َ
حلراك أو العراك مرشح
للتفاع���ل أكثر وأكثر بعد الدخول في اس���تحقاقات املنافس���ة

احلزبية على مواقع التأثير السياسي.

إن كل تلك املعطيات س���تتيح ملن يري���دون اللعب باخليوط

 - 2انطالق أشبه باالنفالت في حرية التعبير؛ فتح األبواب

من وراء س���تار ،أن يدشنوا مرحلة جديدة من (حرب األفكار)؛

فكرية س���اخنة ،لن يف ِّوت الغربيون عام���ة واألمريكيون خاصة

بالوكالة؛ حيث ينيب األمريكيون والغربيون عمالءهم في داخل

لدعاة الباطل مثلما فتحه لدعاة احلق ،وهو ما يرشح لسجاالت

لكنها س���تتحول هذه امل���رة  -بل حتولت بالفع���ل  -إلى حرب

العدد 290

5

���ي َّ
كل ما ورد في تقارير
البلدان الثائرة ،لين ِّفذوا بش���كل حرفِ ٍّ
مؤسس���ة (راند) األمريكية لألبحاث التابعة لس�ل�اح اجلو في

البنتاغون األمريكي ،تلك املستهدفة جميعِ ها للثوابت اإلسالمية؛

لتغييرها وحتريفها على غرار حتريف اليهودية والنصرانية.
ومن هذه التقارير:

• تقري���ر (ران���د) لع���ام 2002م ع���ن (اإلس�ل�ام املدني

الدميقراطي ...شركاء وموارد واستراتيجيات)؛ وهو الذي يقسم

املسلمني إلى (أصوليني) و (تقليديني) و (حداثيني) و (علمانيني)
• وتقرير (راند) لعام 2004م عن (تكوين ش���بكات ألصحاب

«اإلسالم املعتدل») ملواجهة «اإلسالم املتشدد».

• وتقري���ر (راند) لع���ام 2007م الذي انته���ى للدعوة إلى

مواجهة كل املؤمنني مبرجعية الشريعة اإلسالمية ،من «معتدلني»

أو «متشددين».

الش���خص أو الكيان ،ليُع َرف هل ميكن تصنيفه ضمن املعتدلني
الواجب حصارهم و إقصاؤهم؟
املفي ُد تقريبهم ،أم بني املتشددين
ُ
َولْنتأ َّمل في الوقت نفس���ه؛ كيف يدير اإلعالم ال َعلماني العربي

احلوار مع اإلس�ل�اميني على اختالف توجهاتهم على أس���اس
األحد عش���ر س���ؤاالً هذه ،الت���ي تصوغ معايي���ر االعتدال أو
(الوسطية) باملقاييس الغربية واألمريكية ،بفحواها أو بنصها.
وهذه االسئلة هي:

 - 1ه���ل توافق عل���ى أن الدميقراطي���ة بصيغتها الغربية

القائمة على فصل الدين عن الدولة ،هي الصيغة املثلى للحكم؟
 - 2هل توافق على أن الدميقراطية تعني قيام دولة مدنية،

(يعني علمانية)؟

 - 3هل تس���لِّم بأن الفرق بني املس���لم املعتدل واملسلم غير

املعتدل هو موقفه من تطبيق الشريعة؟

إن مؤسس���ة راند وغيرها من (مراكز التفكير) في الغرب

 - 4هل تعتبر الواقع (احل���ر) للمرأة الغربية املعاصرة هو

دراس���ات تش���به اخلطط العملية ،أو خرائ���ط طريق لصانعي

 - 5ه���ل توافق على «نبذ العن���ف»  -يعني اجلهاد  -وهل
دعمته من َقبْل أو دافعت عنه؟

ال تقدم مج���رد أراء نظرية في املجال الفكري فقط ،بل تصنع
الق���رار ،وأبرز مثال على ذلك :أن مؤسس���ة (القرن األمريكي)

قدم���ت إلدارة بيل كلينتون (الدميقراطي���ة) خطة للهجوم على

العراق عام 1997م ،على أنها مقدمة للس���يطرة األمريكية على

منابع النفط في الشرق األوسط ،باعتبار ذلك ضمانة الستمرار

أمريكا سيد ًة للعالم في (القرن األمريكي اجلديد) ،ولكن إدارة

بوش (اجلمهورية) تبنت ذلك املشروع ،ونفذت تلك اخلطة!

إن تقارير وخطط راند وغيرها قد تفش���ل ويتكرر فشلها؛

ولكنها تظل ف���ي انتظار ظروف مواتي���ة ،لتعيد الكرة ،وجتدد
{و ُدّوا ل َْو
اجلولة ،بوس���ائل جديدة ووجوه جديدة ،وصدق الله َ
َت ْكف ُُرونَ كَ َما كَ ف َُروا َف َت ُكونُونَ َس َو ًاء} [النساء.]٨٩ :

الوضع األمثل أم ال؟

 - 6هل تقبل القيم الليبرالية الداعمة إلى احلرية املطلقة

لإلنسان ،واالقتصاد احلر( ،يعني الربوي)؟

 - 7هل توافق على استثناءات في حرية اإلنسان؟
 - 8هل تؤمن بحق اإلنسان في تغيير دينه؟

 - 9ه���ل تعتقد بوج���وب تطبيق العقوب���ات اجلنائية في

الشريعة اإلسالمية وبتعدد مصادر التشريع؟

 - 10ه���ل ترضى بتول���ي األقليات الدينية غير املس���لمة

مبناصب عليا في الدولة؟

واملتأمل في مجري���ات (حرب األفكار) في جولتها األخيرة

 - 11هل تؤمن بحرية بناء املعابد لغير املسلمني في بالد اإلسالم؟
إننا إذا تأملنا في هذه األس���ئلة فسنكتشف للوهلة األُولَى

واخلطط نفسها التي رس���متها تقارير (راند)؛ ليتم فرز هؤالء

في الوس���ائل اإلعالمي���ة العربية من طرحه���ا بصيغ مختلفة

يالحظ أن وكالء أمريكا يتحاورون مع اإلس�ل�اميني باخلطوط

اإلس�ل�اميني إلى «معتدلني» و «متش���ددين» ،ولتبدأ بعد ذلك
السلس���لة التقليدية في تشويه مش���روع هؤالء «املتشددين» ثم

إقصائهم ثم إلغائهم.

والسلفيون جميعاً يقعون داخل دائرة (املتشددين) شاؤوا أَ ْم
أبَوا؛ بحس���ب معايير مراكز الفكر في أمريكا ،بل يدخل معهم

كثيرون مما سبق تصنيفهم بأنهم «معتدلون».
ً
مثال :تلك الدراس���ة التي قدمتها مؤسس���ة راند
ْنتأمل
َول َّ
عن «اإلس�ل�ام املعتدل» ،والتي تضمنت  11سؤاالً «يُختَ َبر» بها
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أنها األس���ئلة نفس���ها التي ال ميل أصحاب البرامج احلوارية

عل���ى اإلس�ل�اميني أصحاب التأثي���ر اجلماهي���ري ،أو هؤالء

الذين يرشحون أنفسهم ملناصب سياس���ية مؤثرة في بلدانهم،
كاملناصب النيابية أو الرئاسية ،ولألسف الشديد فإن كثيراً ممن
يخضعون لهذا (االستجواب) يرس���بون في االختبار حتى قبل
أن تطرح عليهم تلك األس���ئلة املكرورة؛ وذلك بقبولهم اجللوس

ابتدا ًء مجلس «االمتحان» أمام اإلعالمي (العلماني)! ولرضاهم
مبوقف االس���ترضاء املتنازل ،أو االستخذاء واالستخفاء بأمور

الشعائر والشرائع ،خشية أن يصنَّف أمام الناس بأنه (متشدد)!

بعضهم أولياء بعض:
م���ن الالفت للنظ���ر أن مجريات ح���رب األفكار

اجلديدة انضم���ت إليها فصائل أخرى غير الليبراليني

للس���نة وأهلها؛
معادي���ة للتوحيد وأهل���ه ،أو معادية ُّ
فالساحة في بلدان كمصر وتونس  -وحتى في البلدان

التي ال تزال عمليات التغيير فيها غير منتظمة  -تشهد
حتالفاً (غير مقدس) بني األقليات غير املسلمة وشواذ
املتش���يعة واملتصوفة وبعض املذبذبني بني ذلك ال إلى
هؤالء وال إلى هؤالء؛ ليقفوا جميعاً في الصفوف األُولَى
للمعارك الفكرية ضد االجتاهات اإلسالمية ،وبخاصة

الس���لفية ،وهذا مشهد يش���هد جلالل منطق الوحي
القرآن���ي العظيم عندما قرر مس���بقاً أن أرباب النفاق
يتحالفون ضد الدين ،كما يتحالف أولياء الشيطان من
َات َب ْع ُض ُهم ِّم ْن
الكتابيني واملرتدين{ :ال ُْـم َنا ِفقُ���ونَ َوال ُْـم َنا ِفق ُ
َب ْع ٍض َي ْأ ُم ُرونَ بِال ُْـم َ
نكرِ َو َي ْن َه ْونَ َعنِ ال َْـم ْع ُر ِ
وف َو َي ْقب ُِضونَ َأ ْي ِد َي ُه ْم
ني ُه ُم ا ْلف ِ
َاسقُونَ } [التوبة.]٦٧ :
َن ُسوا ال َّل َه َف َن ِس َي ُه ْم َّإن ال ُْـم َنا ِف ِق َ

إننا لنعجب  -مث ً
ال  -كيف ساغ ألدعياء محبة رسول

الله  #وأهل بيته من املتصوفة واملتش���يعة أن يتحالفوا

م���ع نصـارى وناصريني وليبـراليني ويس���اريني ،ليقفـوا
جميعاً منادين بدولة مدنية (أي علمانية) في بلد كمصر؛
اختار شعبها بأغلبية ساحقة عدم إلغاء مرجعية الشريعة

من الدس���تور! إنه مشهد قابل للتكرار في أقطار أخرى؛

ألن اليد التي حترك خيوط هذه الدمى واحدة.

أن خير وس���يلة لضرب التيارات اإلس�ل�امية الداعية ملرجعية

الش���ريعة ،هي صناعة وإنش���اء أعداء لهذه التيارات في داخل
البالد اإلس�ل�امية إذا لم يوج���دوا ،ودعمهم إن كانوا موجودين

بكل وسائل الدعم املادي واملعنوي.

وقد لوحظ في اآلونة األخيرة ،أن الواليات املتحدة تس���ابق

الزم���ن ف���ي التمكني جلبهة سياس���ية واقتصادي���ة وإعالمية
علمانية ،كارهة ورافضة للشريعة اإلسالمية في البلدان العربية

بع���د الثورات؛ تخوض من ورائها اجلول���ة اجلديدة من (حرب
األف���كار) التي حتاول إحاللها محل حروب احلديد والنار؛ تلك
التي ق َّربت أمريكا من حتفها عسكرياً ،وأذلت كبرياءها سياسياً،

وأفرغت خزائنها اقتصادياً.

املجابهة الفكرية:
إن اإلسالميني عامة والس���لفيني خاصة؛ مدعوون للتسلح

بكل األس���لحة الفكرية لتلك اجلولة الشرسة من حرب األفكار،
إنه���ا (معركة الش���ريعة) ال ألجل تطبيق املمكن منها بحس���ب

مقتضيات السياسة الشرعية فحسب؛ ولكن ألجل تثبيت اإلميان

مبرجعيتها التي ال إميان ملن ال يؤمن بها ،كما قال  -سبحانه :-
{فَال َو َر ِّب َك ال ُي ْؤ ِم ُنونَ َح َّتى ُي َح ِّك ُم َ
���ج َر َب ْي َن ُه ْم ث َُّم ال َيجِ ُدوا ِفي
وك ِف َيما شَ َ
َأنف ُِسهِ ْم َح َر ًجا ِمّ َّما َق َض ْي َت َو ُي َس ِّل ُـموا َت ْس ِل ًيما} [النساء.]٦٥ :
إن أكثر الداخلني أو الداعمني حلزب الشياطني املناوئ ملرجعية
يدعون في الوقت ذاته أنهم يؤمن���ون بالله ر ّباً ومبحمد
الش���ريعةَّ ،
 #رس���والً وباإلس�ل�ام ديناً .وفي معركة مع مثل هؤالء؛ ال بد من

حشد جهود الباحثني والعلماء والدعاة واملفكرين خلوض غمار تلك
احلرب بالوسائل الشرعية ،املدعومة باإلمكانات التقنية واملادية في

مراكز تفكير مضادة ،ولن يكون هناك س�ل�اح يُستعان به أجنح من

فتش عن راند؟
بع���د ما بدأت مؤسس���ة (ران���د) حربها لبناء ش���بكة من

عدلت
(املس���لمني املعتدلني) في تقريرها الصادر عام 2004مَّ ،
في خطتها عام 2007م لتضع َّ
كل من يقبل مبرجعية الش���ريعة

في تصنيف (التطرف).

واعتبرت أهل االعتدال ه���م :الليبراليني العلمانيني الذين

يؤمنون بفصل الدين عن الدولة؛ بل عن احلياة ،وكذلك الصوفية

القبورية ،واملنتسبني ملا يس���مى بـ (اإلسالم الليبرالي) املنادي
بالتصالح (غير املش���روط) مع الغرب ،وأيض���اً غير الدينيني
األشبه باألتاتوركيني.

القرآن الذي أمر الله بالتسلح به في هذا «اجلهاد الفكري» في قوله
ِين َو َج ِاه ْد ُهم ِب ِه جِ َها ًدا كَ ب ًِيرا} [الفرقان:
 س���بحانه { :-فَال ُت ِط ِع ال َْكا ِفر َ ،]٥٢واآلي���ة وإن كانت في الكفار ،إال أن م���ن يجادل في مرجعية
اهد جهادهم.
فيج َ
وحاكمية القرآن يأخذ حكمهم ُ
إن كتاب الله هو ُع َّدة ك ِّل مسلم في مواجهة (حرب األفكار)

املفروضة ،بأهدافها املرفوضة؛ ألن النص القرآني فيه من قوة
احلجة وفصل البيان ما يلجم ألس���نة املتطاولني ويبطل حجج
ِيرا}
املجادل�ي�نَ .فلْنجاهد هؤالء وه���ؤالء بالقرآن {جِ َه���ا ًدا كَ ب ً
ال متواص ً
[الفرق���ان]٥٢ :؛ أي جهاداً مؤص ً
ال ،ما داموا متواصني
على حربه ،متواصلني على عداء أهله ،والله املستعان.

وذهب ذلك التقرير الصادر قبل الثورات بأربع سنوات إلى
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[ العقيدة والشريعة]

إبراهيم بن محمد الحقيل

رعت لتذكير
من املتفق عليه بني املسلمني أن خطبة اجلمعة ُش َ

الناس مبا نس���وا من أم���ر دينهم ،وتنبيههم على م���ا غفلوا عنه،
وتعليمهم ما جهلوا منه ،وإرش���ادهم مل���ا فيه صالحهم ،ووعظهم
لترقيق قلوبهم؛ فكل أولئك من مقاصد خطبة اجلمعة.
وإذا نزلت بالناس نازلة لها مس���اس بدينه���م أو دنياهم فإن
خطباء اجلمعة من جملة َمن يُه��� َرع الناس إليهم ،ويريدون رأيهم

فيه���ا؛ حتى إنهم يفرحون بتط ُّرق اخلطيب للنازلة ،وينزعجون من

جتاهل���ه لها؛ ولذا فإنه ال بد للخطيب م���ن العناية بفقه النوازل،
وكثرة القراءة فيه ،والتأمل الكثير في النازلة ،وس���ؤال أهل العلم
واالختصاص بها ،وعرض تأمالته جتاهها عليهم ،وأخذ ما لديهم
من علم ومعرفة بها مما ليس عنده.
وهذه املقالة حتاول اس���تقراء النوازل التي تهم اخلطباء ،ولها
مساس بخطبة اجلمعة ،وتقسيم هذه النوازل باعتبارات عدة ،مع
مقترح���ات لكيفية تعامل اخلطيب معه���ا؛ فإني لم أقف على من
عاجلها على هذا النحو الذي أرى أن اخلطيب يحتاجه رغم تعدد
البحوث واملقاالت في النوازل.
(*) أكادميي بجامعة أم القرى.
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تنــاول النــوازل
على المنــابر
أقسام النوازل باعتبار مصدرها:
تنقسم إىل قسمني:

القس���م األول :النوازل الكونية التي ال يد للبش���ر فيه���ا :كالزالزل واألعاصير
والفيضانات ونحوها.
القس���م الثاني :النوازل التي وقعت بسبب البش���ر :كاحلروب ،ونشر األوبئة،
والتالعب االقتصادي والبيئي ونحو ذلك.

أقسام النوازل باعتبار انتشارها:
تنقسم إىل أقسام ثالثة:

القس���م األول :نوازل مح���دودة :كالتي تصيب بل���داً أو طائفة من الناس ،مثل
الزالزل التي تصيب بلداً فهي نازلة بالنسبة ملن أصابتهم.
القس���م الثاني :نوازل محلية وإقليمية :وهي التي تصي���ب أهل دولة أو إقليم
كامل ،مثل س���قوط قيمة العمالت في شرق آسيا قبل سنوات ،ومثل كارثة األسهم
في دول اخلليج وخاصة في اململكة العربية السعودية.
القس���م الثالث :نوازل دولية :وهي التي تعم الدول ،ويتأثر بها أكثر البشر ،مثل
موجة الغالء التي اجتاحت العالم ،ومثل أنفلونزا اخلنازير التي دخلت أكثر الدول.

أقسام النوازل باعتبار أنواعها:
أظن أن���ه ال ميكن حصر أنواع النوازل؛ إذ باإلم���كان أن تكون النازلة في أي
مجال من املجاالت ،ولكن ميكن وضع تقسيم كلِّي أغلبِي تندرج حتته أكثر النوازل:
النوع األول :نوازل كونية :كالزالزل والفيضانات والغرق.
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النوع الثان���ي :نوازل سياس���ية :كاحتالل بلد مس���لم ،أو
تقسيمه ،أو فصل بعضه عنه.
النوع الثالث :نوازل اقتصادية :كالكساد والغالء.

ش���عورهم جتاه قضاياهم ،والقضاء على كل وس���يلة حتفزهم
ملقاومة العدوان على اإلسالم واملسلمني.
والدع���وة الليبرالية لالنكفاء على األوطان ،وعدم االهتمام

الن���وع الرابع :ن���وازل بيئية وصحية :مثل تل���وث األجواء

بشأن املس���لمني هو من ضمن مشروع إماتة إحساس املسلمني
بقضاياهم؛ ليستفرد األعداء بهم دولة دولة .والليبراليون أ ُ َج َراء

وش���بكة املعلومات ،وما يعرض فيها م���ن فحش وعري وأفكار

له حتت دعاوى نش���ر احلرية ،ويطعنون ف���ي مقاوميه متهمني

هدامة يعد من النوازل العظيمة.

إياهم بأنهم ضد احلداثة والتنوير ،ويدعون القيادات السياسية

والبحار ،وانتشار وباء في بلد من البلدان.
النوع اخلامس :نوازل إعالمية وثقافية :فإن البث الفضائي،

أقسام النوازل باعتبار زمنها:
ميكن تقسيمها إىل أقسام ثالثة:

القس��م األول :نوازل وقتي���ة (أو مداها قصير) :كالزالزل
والبراك�ي�ن والفيضان���ات ونحوها ،وهذه ال ب���د للخطيب من
معاجلته���ا؛ ألن وقتها يفوت ،وإذا أتى به���ا في غير وقتها كان
تأثيرها في الناس ضعيف���اً؛ فمث ً
ال إذا وقع زلزال ،ورأى الناس
آثاره وضحاياه في الشاش���ات ،ونقل���ت إليهم قصص الناجني
واملصابني ،وحجم الدمار وعدد القتل���ى فإنهم يتأثرون بذلك،
ويخافون أن يصيبهم ما أصاب غيرهم ،فعلى اخلطيب أن يهتبل
هذه الفرصة؛ لقرب احلدث ،واستعداد املصلني للتأثر اإليجابي
مبا يلقيه اخلطيب عليهم.
القس��م الثاين :نوازل مرش���حة لزمن أطول؛ مثل احلروب
التي متس املسلمني ،واألوبئة ،واألزمات املالية ،وهذه حتتاج إلى
أكثر من خطبة في معاجلتها؛ ألنه يغلب على الظن أنه متتد إلى
أشهر ورمبا جاوزت ذلك إلى سنوات.
القس��م الثالث :النوازل املزمنة ،وهي التي متتد إلى عقود،
وأوض���ح مثال عليها احت�ل�ال اليهود لبيت املق���دس ،كما كان
احتالل الصليبيني له نازلة امتدت تس���عني س���نة في القرنني
الراب���ع واخلامس الهجري�ي�ن ،ولم يهدأ للمس���لمني بال حتى
طهروه من رج���س الصليبيني .وكان للعلماء أثر كبير في تهييج
األمة ض���د العدوان الصليبي آنذاك ،وكان���ت خطب ابن نباتة
 رحمه الله تعالى  -دافعاً ش���حن نف���وس الناس وعواطفهمملقاومة املد الصليبي؛ ولذا فإن من أهم وسائل العدوان الغربي
وذيل���ه الليبرالي العربي تكثيف الهجوم عل���ى الدعوة والدعاة
واحملاضرات واملنابر؛ إلضعافها عن القيام برسالتها في تنمية
احلس اإلس�ل�امي جتاه قضايا األمة ،وتخدير املسلمني ،وإماتة
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في املشروع االس���تعماري الصهيوني والصليبي؛ ألنهم يس ِّوقون

لالنكفاء عل���ى مصالح الوطن بل مصالح ال���ذات ،وهذا ميثل
انتحاراً سياس���ياً؛ ألن االجتماع قوة ،والتفرق ضعف ،وإذا أمن
األعداء من معارضة الدول اإلس�ل�امية الحتالل بعض البلدان
شجعهم ذلك على احتاللها كلها.
وفي النوازل التي تطول أقترح ما يلي:
أوالً :عدم إهمالها بس���بب طول أمدها ،وال حصر اخلطبة
فيها على حس���اب موضوعات أخرى؛ فإن النازلة مهما عظمت
فليست كل شيء.
ثانياً :من سمة النوازل التي يطول أمدها أن أحداثها تشتعل
بني حني وآخر ،فيناس���ب أن يكون احلديث عنها حال اشتعالها
بسبب حادثة وقعت أو تطور طرأ فيها.
ثالث���اً :في مثل هذه النوازل يحت���ار كثير من اخلطباء في
احلديث عنه���ا؛ ألن غالب موضوعاتها مكرورة ،وقد س���ئمها
الناس م���ن كثرة احلديث عنها ،وإن جعل اخلطيب اخلطبة في
الس���بب الذي حرك النازلة أو احلدث الذي استجد فيها رمبا
انقلبت خطبته إلى حتليل سياسي ،وهذا ليس جيداً في خطبة
اجلمعة التي ينبغي أن يحافظ اخلطيب على س���متها الشرعي؛
ول���ذا فإنه ال بد من موضوع مفيد يكون أص ً
ال للخطبة له تعلُّق
بالنازلة ،وفي أثنائه أو بعده يعرج اخلطيب على احلدث املتجدد
في النازلة.
وم���ا من نازل���ة إال ولها جوانب عدة ميك���ن للخطيب أن
يتن���اول في كل مرة جانباً من هذه اجلوانب؛ ليجدد على الناس
فال يس���أموا موضوع النازلة ،وليفيدهم بجوانب منها ما كانوا
يعلمونها من قبل.
فمث ً
ال :قضية فلس���طني التي متثل أط���ول نازلة معاصرة
يس���تطيع اخلطيب أن يتحدث في سالس���ل من اخلطب عن:
فض���ل القدس ،وعن فتحه ،وعن تاريخ���ه ،وعن صفات اليهود

في القرآن والسنة ،وعن تاريخهم وأفعالهم مع رسلهم  -عليهم

من منعها بإط�ل�اق ،ومنهم من أيد بعضها ومنع بعضها باعتبار

الس�ل�ام  -وعن أفعالهم مع النبي  ،#وأحداثهم في الس���يرة

حال احلكام أو باعتبار ح���ال احملكومني أو باعتبار من يحرك

النبوية ،وعالقتهم بالنصارى وتاريخهم معهم ،وهذه املوضوعات
الكلية ميكن تفتيتها إلى عشرات اخلطب ،وتكون أص ً
ال للخطبة

الثورة ،أو باعتبار املستفيد منها ...إلخ ،وأحداث بهذه الضخامة
هي حديث اإلعالم والناس ال يحسن باخلطيب اإلعراض عنها

التي سيتناول اخلطيب النازلة فيها.

حليرته فيها ،وإمنا يستطيع التطرق ملا هو متفق عليه فيها مثل:

توجيهات عامة يف النوازل:
التوجي��ه األول :أن ال يتكلم اخلطيب في النازلة إال بعلم؛
س���واء في ما يتعلق بها من أحكام شرعية ،أو في اإلخبار عنها،
أو في إرش���اد الناس ملا يعملونه حيالها؛ فليست خطبة اجلمعة
مقالة في صحيفة أو مجلة يبث فيها الكاتب آراءه الش���خصية،
بل هي عبادة مش���روعة ،وتكتس���ب مصداقية عند الناس ،فال
يحس���ن باخلطيب أن يهز هذه املصداقية ،أو يستغل املنبر لبث
آرائه الش���خصية وهي ال تتس���ق مع النصوص ،مع اش���تراط
امتالكه لآللة العلمية في النازلة ،فاخلطأ يكون بس���بب اجلهل

أو بسبب الهوىَ ،فلْيحذرهما اخلطيب.

التوجيه الثاين :إذا استعصى على اخلطيب فهم النازلة،
أو تنزيل األحكام الش���رعية عليها؛ لش���دة التباس���ها ،وكثرة
اخلالف فيها فال يحس���ن به إهمالها بالكلية ،وعليه أن يتلمس
ٍ
وحينئذ لم يهمل
فيها مواضع االتفاق ،ومواطن العبرة واالتعاظ،
النازلة بالكلية والناس يتشوفون لكالمه فيها ،ولم يقل فيها بال
علم ،ولعل أقرب األمثلة على ذلك الثورات العربية التي اختلف
فيه���ا الناس اختالفاً كثيراً؛ فمنهم م���ن أيدها بإطالق ،ومنهم

 - 1قدرة الله  -تعالى  -في إعزاز من يش���اء ،وإذالل من
يشاء ،وأنه مالك امللك يؤتيه من يشاء ،وينزعه ممن يشاء.
 - 2عاقبة الظلم واألثرة ،وأنهما سببان الضطراب الدول،
واختالل األمن.
 - 3أهمية العدل في توطيد األمن واالس���تقرار ،وحاجة
الناس إليه.
 - 4عاقبة الظاملني ومصارعهم في الدنيا واآلخرة.
 - 5كثرة الف�ت�ن واالضطراب في آخر الزمان ،وما ينبغي
للمسلم في أحوال الفنت.
 - 6أس���باب األم���ن واالس���تقرار ،وأس���باب اخل���وف
واالضطراب.
التوجيه الثالث :أن يفرق اخلطيب في تناوله للنازلة بني
بدايات وقوعها ،وبني انتش���ارها وعموم البلوى بها؛ ليكون ذلك
أدعى لقبول توجيهه للناس؛ فإن املعاصي يُ ِ
نس���ي املتأخر منها
املتقد َم حتى يألفها الن���اس ،وإن الفنت يرقق بعضها بعضاً كما
ف���ي احلديث ،ومن األمثلة على ذلك نازلة البث الفضائي؛ ففي
بداياته حذر العلماء واخلطباء من األطباق الفضائية وح َّرموها،
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وهو حترمي وس���ائل ال حترمي ذوات؛ فإنها ملا كانت تفضي إلى
احملرمات وال يوجد بدائل من جنسها كان الصواب التحذير من
جميعها ،ولو وجد فيها قليل م���ن البرامج النافعة؛ وذلك لغلبة
احملرم فيها.
لكن ملا نش���أت القنوات اإلسالمية ،ووجدت قنوات علمية
خيرها غالب ،وش���رها قليل ،وقد انتشر هذا البالء في الناس
وصار جزءاً من حياتهم اليومية لم يكن من املناسب في اخلطب
إطالق حترمي البث الفضائي وأطباق استقباله أو إطالق حترمي
التلفزيون ،وهذا التناول س���يكون محل اس���تهجان وانتقاد عند
أكث���ر العامة واخلاصة ،وه���ذا يؤدي إلى ع���زوف الناس عن
اخلطيب ،وعدم قبول قوله ،فتكون االستفادة من خطبة اجلمعة
قليلة أو معدومة ،وهذا ينافي مقاصدها التي شرعت ألجلها.
وأفضل من ذلك وأح���رى بقبول الناس وبتحقيق املقصود
دون تنازل عن ش���يء من الشريعة أو تسويغ املنكرات :التحذير
من القن���وات التي فيها انحراف فكري أو أخالقي ،أو التحذير
م���ن برامج منحرفة ،ودع���وة الناس إلى حجبها عن أس���رهم
وبيوتهم ،وحثهم على الفضائيات النافعة لالس���تعاضة بها عن
الضارة.
التوجي��ه الرابع :إن كانت النازلة فيها يد للكفار واملنافقني
كاحلروب التي يفتعلونها ،أو األزمات االقتصادية التي يحدثونها
في بالد املسلمني فهي فرصة للخطيب في بيان العداوة األبدية
التي يكنُّها الكف���ار واملنافقون للمؤمنني ،كما دل على ذلك كثير
ي���ر ِّم ْن َأ ْه ِل
م���ن اآليات القرآنية كقول الل���ه  -تعالى َ :-
{و َّد كَ ِث ٌ
ال ِْك َت ِ
���دا ِّم ْن ِع ِند َأنف ُِس���هِ م ِّم ْن
���اب ل َْو َي ُر ُدّو َن ُكم ِّم ْن َب ْع ِد إ َميا ِن ُك ْم كُ َّف ًارا َح َس ً
َب ْع ِ
{وال
���د َما َت َب نَّ َ
���م ال َ
ْـح ُّق} [البق���رة ،]١٠٩ :وقوله  -تعالى َ :-
ي َل ُه ُ
اس��� َتطَ ُاعوا} [البقرة:
َي َزا ُل���ونَ ُيقَا ِتلُو َن ُك ْم َح َّت���ى َي ُر ُّدوكُ ْم َعن ِدي ِن ُك ْم ِإن ْ

َ���روا َف َت ُكونُونَ
 ،]٢١٧وقوله  -تعال���ى َ :-
{و ُدّوا ل َْو َت ْكف ُُرونَ كَ َما كَ ف ُ
ين آ َم ُنوا ال
���و ًاء} [النس���اء ،]٨٩ :وقوله  -تعالى َ { :-يا َأ ُّي َه���ا ا َّل ِذ َ
َس َ

���اء} [املائدة ،]٥١ :وقوله  -تعالى :-
َت َّت ِخ���ذُ وا ال َْي ُهو َد َوال َّن َص َارى َأ ْو ِل َي َ
ين آ َم ُنوا ال َت َّت ِخذُ وا َع ُد ِّوي َو َع ُد َّوكُ ْم َأ ْو ِل َي َاء} [املمتحنة.]١ :
{ َيا َأ ُّي َها ا َّل ِذ َ

وفي بيان كيدهم لإلس�ل�ام وأهله ،ومكرهم بهم قول الله
َ���روا َم ْك ُر ُه ْم} [الرعد ،]٣٣ :وقوله
 تعال���ى َ { :-بلْ ُز ِّي َن ِل َّل ِـذ َين كَ ف ُ

ن���د ال َّل ِه َم ْك ُر ُه ْم َوإن كَ انَ َم ْك ُر ُه ْم
{و َق ْد َم َك ُروا َم ْك َر ُه ْم َو ِع َ
 تعالى َ :-{و َم َك ُروا
ِل َت��� ُزولَ ِم ْن ُه الْـجِ َبالُ } [إبراهي���م ،]٤٦ :وقوله  -تعالى َ :-
���را كُ َّب ًارا} [نوح ،]٢٢ :وقوله  -تعالى َ { :-ذ ِل ُك ْم َو َأ َّن ال َّل َه ُم ِ
وه ُن
َم ْك ً
كَ ْي ِ
{و َما كَ ْي ُد
ي���ن} [األنف���ال ،]١٨ :وقوله  -تعال���ى َ :-
���د ال َْكا ِفرِ َ
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الل} [غافر ،]٢٥ :وقول���ه  -تعالى { :-إ َّن ُه ْم
ي���ن إ َّال ِف���ي َض ٍ
ال َْكا ِفرِ َ
يدونَ كَ ْي ًدا} [الطارق.]١٥ :
َي ِك ُ
ين
وفي وجوب احلذر منهم قول الله  -تعالى َ { :-يا َأ ُّي َها ا َّل ِذ َ

{و ْاحذَ ْر ُه ْم
آ َم ُنوا ُخذُ وا ِحذْ َركُ ْم} [النس���اء ،]٧١ :وقوله  -تعالى َ :-
َأن َي ْف ِت ُن َ
وك َع ْن َب ْع ِض َما َأن َزلَ ال َّل ُه إل َْي َك} [املائدة.]٤٩ :

التوجي��ه اخلامس :اجتهاد اخلطيب في الربط على قلوب

الناس وتثبيتهم ،وتعليق قلوبهم بالله  -تعالى  -ودوام التمس���ك
بدينه؛ وذلك في النوازل املخوفة التي لها مس���اس بأمن الناس
وأرزاقه���م ،كما في الن���وازل السياس���ية واالقتصادية ،ونوازل
الك���وارث واألمراض واألوبئة التي تفت���ك بالناس؛ فإن العقول
تطيش فيها ،وينحرف كثير من الناس بس���ببها في باب القدر،
م���ن هول الفاجعة ،وفقد املال واأله���ل والولد ،فيحتاجون إلى
تثبي���ت وتصبير ،وعلى اخلطيب أن يرك���ز اخلطب في التوكل
عل���ى الله  -تعال���ى  -وتعلق القلوب به وحده دون َمن س���واه،
وبيان احلِ َكم في ابتالءاته  -س���بحانه  -لعباده ،وكيف يواجهها
املؤمن ،واألجور العظيمة املرتبة عليها ،وأسباب رفع العقوبات،
وبيان األحكام الشرعية املتعلقة بهذا النوع من النوازل مما متس
حاجة الناس إليه كأحكام املوت اجلماعي في التغسيل والدفن
والتوارث ونحو ذلك.
والفقه في هذا النوع من النوازل مما متس حاجة اخلطيب

له؛ لتكرار وقوعه ،وش���دة خوف الناس منه ،وعودة كثير منهم

َأنف َُس ُه ْم َيظْ ِل ُمونَ } [النحل. ]٣٣ :

من األلم واخلوف ،وألهمية ه���ذا النوع من النوازل فال بد من

في أقدار الله  -تعالى  -ويوردون على الناس ما علق في قلوبهم

إلى الدين بسببه ،وجلوئهم إلى املساجد واخلطباء لعالج قلوبهم
توجيهات تفصيلية فيه ،ومن هذه التوجيهات:
أو ً
ال :بي���ان أن هذه الكوارث والنوازل عقوبات ملن أصابتهم

وكانوا ممن يستحق العقوبة ،وابتالء ملن ال يستحقونها ،ورحمة
وإنذار ملن س���لموا منها ،وتخويف لعموم الناس ،وإظهار لقدرة
{و َما ُن ْر ِس���لُ
ال���رب  -جل جالله  -عليهم .قال الله  -تعالى َ :-
بِاآل َي ِ
ات إ َّال َتخْ وِ ي ًفا} [اإلسراء ]٥٩ :وهذا دليل على القدرة الباهرة

لله  -تعالى  -أن يجعل في النازلة الواحدة رحمة وعذاباً وابتالء
وتخويفاً وإنذاراً.
وقد تصيب الكارثة مسلمني عقوبة لهم ،ويسلم منها كفار
ومنافق���ون؛ اس���تدراجاً أو إمهاالً أو ابت�ل�اء للعباد؛ فإن احلق

والغالب أن أصحاب هذا االجتاه يح ِّكمون عقولهم القاصرة

من شبهات ،ويظنون أن أفعال الرب  -سبحانه  -ال بد أن تتوافق
مع أفهامهم اخلاطئة ،ومدركات عقولهم القاصرة ،فيقولون :ملاذا
تقع هذه املصائب على املؤمنني ويس���لم منه���ا الكافرون؟ وملاذا
تصيب الضعفاء وال تصيب األقوياء؟ وهل من املعقول أن يس���لم
أهل الفس���اد العقدي واألخالقي واإلداري واملالي منها ،وتصيب
الكارثة ضحايا هذا الفساد وال يد لهم فيه؟ كما قالوه في نازلة
غرق جدة.
الفري��ق الث��اين :يجزم بالعقوبة في كل حدث ويركز عليها،
ويهمل جوانب االبتالء والرحم���ة والتخويف واإلنذار ،بل يبالغ
بعضه���م في ذلك فيقع في أخطاء فاحش���ة تؤخذ عليهم ،وفي

والباطل ،واإلميان والكفر ،ابتالء يبتلي الله  -تعالى  -به عباده.

إعصار كاترينا س���معت أحد الدعاة في مسجد يفتتح موعظته
ين كَ ف َُروا ُت ِص ُيب ُهم بمِ َا َص َن ُعوا َقار َِع ٌة
بقول الله  -تعالى َ :-
{وال َي َزالُ ا َّل ِذ َ

ج َّردها من أفعال الرب  -سبحانه وتعالى  -ونسبها للطبيعة ،أو

مث���ل هذه األعاصير املدمرة ال تصيب املس���لمني إلميانهم ،بل

والناس يف هذا الباب ثالث فرق:

الفري��ق األول :ينفي العقوب���ة في األقدار الكونية ،بل رمبا

َأ ْو حَ ُت ُّل َقرِ ًيبا ِّمن َدار ِِه ْم َح َّت���ى َي ْأ ِت َي َو ْع ُد ال َّل ِه} [الرعد ]٣١ :ويجزم بأن

يعزو تسليط الكفار على املسلمني ،أو تسليط املسلمني بعضهم
عل���ى بعض إلى عوامل سياس���ية أو اقتصادي���ة ملغياً األبعاد

هي مختصة بديار الكافرين ،ونس���ي أن تس���ونامي قد أصاب
بلداً مس���لماً ،وأن الزالزل كانت وال زالت تدهم كثيراً من بالد

الدينية والعوامل الشرعية ،وهذه طريقة املالحدة ومن وافقهم

املس���لمني كما تصيب الكافرين ،ومثل ه���ذا احلديث املجافي

من العلمانيني والليبراليني ،ولألس���ف فإن بعض من ينتس���بون

للواقع يفقد اخلطيب املصداقية.

هذه الكوارث تصيب املس���لمني ،أو تصي���ب الضعفة والفقراء،

الفري��ق الثالث :فريق التوس���ط واالعتدال ،الذين عندهم
أصول شرعية يس���تندون إليها ،وال يح ِّكمون عقولهم في أقدار

للتيارات اإلسالمية أصابتهم هذه اللوثة املنتنة ،فعجبوا من كون
وأهل الفس���اد من أهل الغنى في منأى عنها ،ومنهم من يتطاول
فيزع���م عدم وجود نص على ذل���ك ،رغم توارد النصوص عليه
حتى بلغت التواتر ،ومنها :قول الله  -تعالى َ { :-أ َو ل ََّـما َأ َصا َب ْت ُكم
���م َأ َنّى َهذَ ا قُلْ ُه َو ِم ْن ِع ِند َأنف ُِس ُ
���ك ْم} [آل
ُّم ِص َيب��� ٌة َق ْ
���د َأ َص ْب ُتم ِّم ْثل َْي َها ُق ْل ُت ْ

���ر َوال َْب ْحرِ
عم���ران ،]١٦٥ :وقول���ه  -تعالى { :-ظَ َه َر ا ْلف ََس���ا ُد ِفي ال َْب ِّ
���ض ا َّل ِذي َع ِملُ���وا َل َع َّل ُه ْم َي ْرجِ ُعونَ }
���ب ْت َأ ْي ِدي ال َّن ِ
اس ِل ُي ِذي َق ُهم َب ْع َ
بمِ َا كَ َس َ

{و َما َأ َصا َب ُكم ِّمن ُّم ِص َيبةٍ َفب َِما كَ َس َب ْت
[الروم ،]٤١ :وقوله  -تعالى َ :-
َأ ْي ِد ُ
{إن
���م َو َي ْعفُو َعن كَ ِث ٍير} [الش���ورى ،]٣٠ :وقوله  -تعالى َّ :-
يك ْ

اس َأنف َُس��� ُه ْم َيظْ ِل ُمونَ } [يونس،]٤٤ :
���ي ًئا َول َِك َّن ال َّن َ
ال َّل َه ال َيظْ ِل ُم ال َّن َ
اس شَ ْ

{و َم���ا ظَ ل َْم َنا ُه ْم َول َِكن ظَ ل َُموا َأنف َُس��� ُه ْم} [هود:
وقول���ه  -تعالى َ :-

ني}
{و َما ظَ ل َْم َنا ُه ْم َول َِكن كَ ا ُنوا ُه ُم َّ
الظا ِل ِـم َ
 ،]١٠١وقول���ه  -تعالى َ :-

���م ال َّل ُه َول َِكن كَ ا ُنوا
[الزخ���رف ،]٧٦ :وقوله  -تعالى َ :-
{و َما ظَ ل ََم ُه ُ

الل���ه تعالى ،ومن ه���ذه األصول العظيم���ة :أن الله  -تعالى -
ال يظل���م أحداً ،وأن أفعاله  -س���بحانه  -بني العدل والرحمة،
ورحمته تسبق غضبه ،ويؤمنون أن البشر كلهم مستحقون لعذاب
الله  -تعالى  -ألنهم مقصرون في شكر الله  -تعالى  -ويكفرون
نعمه  -س���بحانه  -عليهم على تفاوت بينهم في ذلك ،وقد جاء
في احلديثُ «:ك ُّل ابْنِ آ َد َم َخ َّطاءٌ َو َخيْ ُ���ر ا َ
ني ال َّت َّوابُونَ»(((،
خل َّطا ِئ َ

وقال « :#لو أَنَّ الله َع َّذ َب أَ ْه َل س���ماواته َوأَ ْه َل أَ ْر ِضهِ لَ َع َّذبَ ُه ْم
غير َظال ٍِم له���م»((( .وروى أَبِو ُه َريْ��� َرةَ  -رضي الله عنه  -عن
َر ُس���ول الله  #أنه قال« :لَ ْو يُ َؤ ِ
اخ ُذنِي الل ُه َوابْ َن َم ْريمَ َ بمِ َ ا َجن َْت

((( رواه من حديث أنس  -رضي الله عنه  :-الترمذي ( )2499وابن ماجة ()4251
وصححه احلاكم.272/4 :
((( رواه من حديث زيد بن ثابت  -رضي الله عنه  :-أبو داود ( )4699وابن ماجة ()77
وصححه ابن حبان ()727
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َهاتَانِ يَ ْعنِي ا ِإلبْ َها َم َوا َّلتِي تَلِي َها لَ َع َّذبَنَا ثُ َّم لَ ْم يَ ْظ ِل ْمنَا َشيْ ًئا»(((.

ثانيًا :عدم اجلزم بكرامات لم يقف عليها اخلطيب بنفسه،

{وإ َنّا
ِش َي ًعا َو ُي ِذ َيق َب ْع َض ُكم َب ْأ َس َب ْع ٍض} [األنعام ،]٦٥ :وقـال  -تعالى َ :-
َعلَى َأن ُّن ِر َي َك َما َن ِع ُد ُه ْم َلقَا ِد ُرونَ } [املؤمنون.]٩٥ :

ف���ي قصص الناجني؛ ألن الغرائب ف���ي قصص الناجني قد تقع

واجلمـاعات ،وأنها س����ـبب كل مصيبة حتل بالن����اس؛ لقـول اللـه

أو تك���ون مما هو معتاد فيضخمها الناق���ل ويزيد عليها ،خاصة
للمس���لم والكافر ،والبر والفاجر ،وال تختص بأهل البر والتقوى
حلِ َكم يريدها الله تعالـى .وما يخفـى علينا من أس���ـرار أفعـال
الل���ه  -تعالى  -ومقاديره في البش���ر أكثر مما نعلم .وقد يجزم
اخلطيب بكرامة في نازل���ة فيذكر اخلصوم مثلها للكفار فيكون
في ذلك فتنة للناس ،وأذكر في إعصار تسونامي أن أحد الدعاة
الفضالء نشر صورة ملسجد لم ميسه شيء من الدمار ،وانتشرت
الصورة في اإلنترنت ،فنش���رت صحيفة علمانية صورة لكنيسة
لم ت َُصب أيضاً فكان في ذلك فتنة لبعض الناس ،ففس���ر بعض
الدع���اة ذلك فق���ال :ألن الكنائس مكان عب���ادة الله  -تعالى -

وتعظيم���ه فلعلها لم تصب ألجل ذلك! وغف���ل هذا الداعية عن
كون الكنائس مقراً للش���رك بالله  -تعالى  -وعبادة املسيح وأمه
عليهما السالم .وسبب الوقوع في هذا اخلطأ الشنيع هو التكلف
في تلمس الكرامات ،واجلزم بها.
ثالثًا :االستدالل بالنازلة على قدرة الله  -تعالى  -وق َّوته ،وأنه

 سبحانه  -إن أهلك بعض مـن حلت بهـم الكـارثة فهـو  -سبحانهوتعالى  -قادر على أن يهلك البش���ر أجمعني ،وأن يبدل بهم غيرهم
ِين َوكَ انَ ال َّل ُه
اس َو َي ْأ ِت ب َ
كما قال  -تعالى { :-إن َي َش��� ْأ ُيذْ ِه ْب ُك ْم َأ ُّي َها ال َّن ُ
ِآخر َ
َعلَ���ى َذ ِل َك َق ِد ًيرا} [النس���اء ،]١٣٣ :وقال  -تعالى { :-قُلْ ف ََمن يمَ ْ ِل ُك ِم َن
���يح ا ْب َن َم ْر مَ َي َو ُأ َّم ُه َو َمن ِفي ا َأل ْر ِض َج ِم ًيعا}
���ي ًئا إنْ َأ َرا َد َأن ُي ْه ِل َك ال َْـم ِس َ
ال َّل ِه شَ ْ

الر ْح َم ِة إن َي َش ْأ ُيذْ ِه ْب ُك ْم
[املائدة ،]١٧ :وقال  -تعالى َ :-
{و َر ُّب َك ا ْل َغ ِن ُّي ذُو َّ
ِين} [األنعام:
َو َي ْس��� َتخْ ِل ْف ِم ْن َب ْع ِدكُ م َّما َي َش ُاء كَ َما َأ َ
نش��� َأكُ م ِّمن ُذ ِّر َّي ِة َق ْو ٍم َآخر َ
الس َم َو ِ
ات َوا َأل ْر َض بِال َْـح ِّق إن
 ،]١٣٣وقال  -تعالى َ { :-أل َْم َت َر َأ َّن ال َّل َه َخل ََق َّ
َي َش��� ْأ ُيذْ ِه ْب ُك ْم َو َي ْأ ِت ِبخَ ل ٍْق َج ِد ٍيد َ )#^١٩^#و َما َذ ِل َك َعلَى ال َّل ِه ِب َعز ٍِيز} [إبراهيم:

اس َأن ُت ُم ا ْل ُفق ََر ُاء إلَى ال َّل ِه َوال َّل ُه ُه َو
 ،]٢٠ - ١٩وقال  -تعالى َ { :-يا َأ ُّي َه���ا ال َّن ُ
ي���د َ )#^١٦^#و َما َذ ِل َك
���ي ال َْـح ِم ُيد  )#^١٥^#إن َي َش��� ْأ ُيذْ ِه ْب ُك ْم َو َي ْأ ِت ِبخَ ل ٍْق َج ِد ٍ
ا ْل َغ ِن ُّ
َعلَ���ى ال َّل ِه ِب َعز ٍِيز} [فاطر ،]١٧ - ١٥ :وقال  -تعالى َ { :-ن ْح ُن َق َّد ْر َنا َب ْي َن ُك ُم
���بو ِق َني َ )#^٦٠^#علَى َأن ُن َّب ِّدلَ َأ ْم َثال َُك ْم َو ُن ِ
نش��� َئ ُك ْم ِفي َما ال
ال َْـم ْو َت َو َما َن ْح ُن بمِ َ ْس ُ
َت ْعل َُمونَ } [الواقعة ،]٦١ - ٦٠ :وقال  -تعالى َ { :-ن ْح ُن َخ َل ْق َنا ُه ْم َوشَ َد ْد َنا

َأ ْس َر ُه ْم َوإذَا ِش ْئ َنا َب َّد ْل َنا َأ ْم َثا َل ُه ْم َت ْب ِديالً} [اإلنسان.]٢٨ :

وفي قدرته  -سبحانه  -على عباده .قال  -تعالى { :-قُلْ ُه َو
ا ْلقَا ِد ُر َعلَى َأن َي ْب َع َث َعل َْي ُك ْم َعذَ ًابا ِّمن ف َْو ِق ُك ْم َأ ْو ِمن حَ ْت ِت َأ ْر ُج ِل ُك ْم َأ ْو َي ْلب َِس� ُ
���ك ْم
((( رواه ابن حبان ()657
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رابع��ًا :التخويف م����ن الذنوب وآثارها الس����يئة على األفراد

اس ِل ُي ِذي َق ُهم
 تعالى { :-ظَ َه َر ا ْلف ََس����ا ُد ِفي ال َْب ِّر َوال َْب ْح ِر بمِ َا كَ َس َب ْت َأ ْي ِدي ال َّن ِ{و َما
َب ْع َض ا َّل ِذي َع ِملُوا َل َع َّل ُه ْم َي ْرجِ ُعونَ } [الروم ،]٤١ :وقوله  -تعالى َ :-

���ب ْت َأ ْي ِد ُ
يك ْم َو َي ْعفُو َعن كَ ِث ٍير} [الش����ورى]٣٠ :
َأ َصا َب ُكم ِّمن ُّم ِص َيبةٍ َفب َِما كَ َس� َ
وهذا قانون رباني ،وسنة قدرية أن الله  -تعالى  -ال يصيب العباد

إال مبا اقترفوا من العصيان.
خامس��ًا :دع���وة الناس إلى التوبة ومحاس���بة النفس؛ فإن
أثر النازلة ال يزال في قلوبهم ،ويخش���ون أن يصيبهم ما أصاب
غيرهم ،مع بيان أن التوبة واالس���تغفار والدعاء أس���باب لرفع
َ���وال كَ ا َن ْت َق ْر َي ٌة
العذاب كما قال الل���ه  -تعالى  -في التوبةَ { :فل ْ
اب ال ِ
ْـخ ْز ِي
آ َم َن ْ
���ت َف َن َف َع َها إ َميا ُن َها إ َّال َق ْو َم ُيو ُن َس ل ََّـما آ َم ُنوا كَ َش��� ْف َنا َع ْن ُه ْم َعذَ َ

الد ْن َيا َو َم َّت ْع َنا ُه ْم إلَى ِح ٍني} [يونس ]٩٨ :وقال  -سبحانه -
ْـح َيا ِة ُّ
ِف���ي ال َ
{و َما كَ انَ ال َّل ُه ُم َع ِّذ َب ُه ْم َو ُه ْم َي ْس َت ْغ ِف ُرونَ } [األنفال]٣٣ :
في االستغفار َ
وقال  -تعالى  -في الدعاءَ { :فل َْوال إذْ َج َاء ُهم َب ْأ ُس��� َنا َت َض َّر ُعوا َول َِكن

ان َما كَ ا ُنوا َي ْع َملُونَ } [األنعام.]٤٣ :
الش ْيطَ ُ
َق َس ْت ُقلُو ُب ُه ْم َو َز َّي َن َل ُه ُم َّ

سادسًا :تل ُّمس لطف الله  -تعالى  -ورحمته بعباده ،ونعمته

عليه���م ،حتى على املصابني منهم؛ إذ لم يكن األمر أش���د مما
أصابه���م ،والله  -تعالى  -قادر على أن يصيبهم مبا هو أش���د
وأعظم وأكثر خس���ارة وضرراً ،وتذكير الناجني من النازلة ومن
لم تصبهم بنعمة الله  -تعالى  -بالنجاة.
س��ابعًا :دعوة الناس إلى مواس���اة أه���ل النازلة إن كانوا من
املس���لمني ،والوق���وف معهم مادي���اً ومعنوياً لتخفي���ف مصابهم،
وإشعارهم باألخوة اإلميانية .والدعاء لهم على املنابر تأسياً بالنبي

 #مل���ا دعا على املنبر ملا نزلت نازلة اجلدب واحلاجة بالناس ،ثم
دعا على املنبر أخرى ملا غرقت األرض وتضرر الناس.

ثامن��ًا :إذا كانت النازلة مما له تعلُّق بتغ ُّير األحوال الكونية

فهي فرصة للتذكير بيوم القيام���ة ،وما يجري فيه من تغيرات
في الكون جاءت أوصافها في كثير من السور كالواقعة والقيامة
والتكوير واالنفطار واالنشقاق وغيرها.
تاس��عًا :إن كان���ت النازلة كارث���ة نزلت بقوم ظه���ر طغيانهم،
ومحادتهم لله  -تعالى  -واستعالؤهم على البشر ،وأذيتهم لهم ،فمن
املناس���ب احلديث عن عاقبة املجرمني ،ومصارع الظاملني .قال الله

 تعال���ى  -في قوم نوح{ :ف ََك َّذ ُب���و ُه َف َن َّج ْي َنا ُه َو َمن َّم َع��� ُه ِفي ا ْل ُفل ِْك���م َخال ِئ َف َو َأغْ َر ْق َنا ا َّل ِذ َين كَ َّذ ُبوا بِآ َيا ِت َن���ا فَانظُ ْر كَ ْي َف كَ انَ َعا ِق َب ُة
َو َج َع ْل َنا ُه ْ

وح َّل َّـما كَ َّذ ُبوا
ِي���ن} [يونس ]٧٣ :وفي آية أخرى َ
{و َق ْ
ال ُْـمنذَ ر َ
���و َم ُن ٍ
اس آ َي ًة َو َأ ْع َت ْد َن���ا ِل َّلظا ِل ِـم َني َعذَ ًابا َأ ِل ًيما}
الر ُس���لَ َأغْ َر ْق َنا ُه ْم َو َج َع ْل َنا ُه ْم ِلل َّن ِ
ُّ
{و َم َك ُروا َم ْك ًرا
[الفرق���ان ،]٣٧ :وقال  -تعالى  -في قوم صالحَ :
َو َم َك ْر َنا َم ْك ًرا َو ُه ْم ال َيشْ ُع ُرونَ  )#^٥٠^#فَانظُ ْر كَ ْي َف كَ انَ َعا ِق َب ُة َم ْكر ِِه ْم َأ َنّا

���م َخاوِ َي ًة بمِ َا ظَ ل َُموا َّإن ِفي
���م َو َق ْو َم ُه ْم َأ ْج َم ِع َني َ )#^٥١^#ف ِتل َْك ُب ُيو ُت ُه ْ
َد َّم ْر َنا ُه ْ
َذ ِل َ
���ك آل َي ًة ِّلق َْو ٍم َي ْعل َُمونَ } [النم���ل ،]٥٢ - ٥٠ :وقال  -تعالى  -في

{و َأ ْمطَ ْر َنا َعل َْيهِم َّمطَ ًرا فَانظُ ْر كَ ْي َف كَ انَ َعا ِق َب ُة ال ُْـم ْج ِر ِم َني}
قوم لوطَ :

[األعراف ،]٨٤ :وقـال  -تعالى  -في فرعون وجنده{ :ث َُّم َب َع ْث َنا
وس���ى بِآ َيا ِت َنا إلَى ِف ْر َع ْونَ َو َم َل ِئ ِه فَظَ ل َُموا ِب َها فَانظُ ْر كَ ْي َف كَ انَ
ِم ْن َب ْع ِد ِهم ُّم َ

َعا ِق َب ُة ال ُْـمف ِْس ِ
���د َين} [األعراف ]١٠٣ :وف���ي آية أخرىَ { :ف َأ َخذْ َنا ُه
الظا ِل ِـم َني} [القصص:
َو ُج ُنو َد ُه َف َن َبذْ َنا ُه ْم ِفي ال َْي ِّم فَانظُ ْر كَ ْي َف كَ انَ َعا ِق َب ُة َّ

 ،]٤٠وقال  -س���بحانه  -في عموم املكذبني من األمم اخلالية:
{كَ ذَ ِل َ
الظا ِل ِـم َني}
���ف كَ انَ َعا ِق َب ُة َّ
���ك كَ َّذ َب ا َّل ِذ َين ِم���ن َق ْب ِله ِْم فَانظُ ْر كَ ْي َ
{و َلق َْد َض َّل َق ْب َل ُه ْم َأكْ َث ُر ا َأل َّو ِل َني )#^٧١^#
[يونس ،]٣٩ :وفي آية أخرىَ :
ِين}
ِين  )#^٧٢^#فَانظُ ْر كَ ْي َ
���ف كَ انَ َعا ِق َب ُة ال ُْـمنذَ ر َ
َو َلق َْد َأ ْر َس��� ْل َنا ِفيهِم ُّم ِنذر َ
[الصاف���ات ،]٧٣ - ٧١ :وفي ثالثة{ :فَان َتق َْم َنا ِم ْن ُه ْم فَانظُ ْر كَ ْي َف كَ انَ
َعا ِق َب ُة ال ُْـم َك ِّذ ِب َني} [الزخرف.]٢٥ :

ففي هذه اآليات يأمرنا الله  -تعالى  -بالنظر في نهايات

الظاملني  -س���واء ظلموا أنفسهم بالشرك واملعاصي أو ظلموا
غيره���م بأذيتهم لهم ،واألغلب أن كال نوعي الظلم يجتمع في

 - 2وصف من قضوا في النوازل الكونية بأنهم أبرياء ،وهذا يشعر
بأنهم مظلومون ،والزم ذلك أن من فعل بهم ذلك قد ظلمهم ،تعالى الله
عن ذلك علواً كبيراً.
 - 3في النوازل التي تصيب الكافرين  -خاصة الدول املس����تكبرة -
ينبري أبناؤه����ا البررة لها ،العاقون ألمتهم للوقوف معها أكثر من وقوفهم
م����ع كوارث أوطانهم  -رغم تش����دقهم بالوطني����ة  -فينقلبون إلى وعاظ

ومفت��ي�ن يقررون عدم الفرح مبصاب اآلخرين  -وهم الذين يفرحون دوماً

مبصاب املس����لمني ويشمتون بهم  -ومنهم من يتعدى على الله  -تعالى -
في ربوبيته؛ فيزعمون أن أولئك القوم ال يس����تحقون الكوارث؛ ألنهم أهل
احلضارة والتقدم ،وخلدماتهم لإلنسانية  -حسب قولهم  -وحلاجة البشر
إليهم ،ومنهم من يجاوز ذلك فيقرر أن الدول املتقدمة قادرة على مواجهة
يتحدون
عشرات الكوارث مهما كان حجمها ،في لغة تأليهية لبعض البشر،
َّ

بهم رب العاملني جل جالله ،نعوذ بالله  -تعالى  -من الزيغ والضالل.

وهنا ينبغي للخطيب التنبيه عل���ى هذه التجاوزات ،وبيان احلكم
الش���رعي في موقف املس���لم منها ،ومواجهة املد اإلحل���ادي املادي
املس���تهني بعظمة الله  -تعالى  -وقدرته ،وتكون مواجهته برد دعاوى
أصحابها ،وغرس تعظيم الله  -تعالى  -في القلوب.
حادي عشر :بيان األحكام الشرعية املتعلقة بالنازلة ،مثل التعامل
مع ش���هداء الغرق والهدم ونحوه في الدفن وف���ي املواريث وغيرها،
وخاصة في البلد الذي وقعت فيه الكارثة؛ ألن لفقه النوازل مناس���بته
في الديار التي أصيبت به.

الكافرين  -وفائدة النظر في مصيرهم مجانبة طريقهم الذي
أرداهم ،واحلذر من أعمالهم التي أوبقتهم ،فتأس���ياً بالقرآن
في التذكير مبصير الظاملني ينبغ���ي للخطيب أن يبني للناس
عاقبة الظلم بأنواعه في الكوارث التي حتل بالظاملني.
عاش��رًا :التنبيه على ما يقع من أخطاء في التناول
اإلعالم���ي للكوارث والنوازل؛ ف���إن أكثر اإلعالميني من
أجهل الناس بالعقيدة والش���ريعة ،وأجرئهم على الكالم
بال علم أو بهوى ،فتتس���رب أقوالهم اخلاطئة إلى العامة،
ومن أخطائهم املتكررة:
 - 1نسبة احلوادث الكونية إلى الطبيعة ،أو تعليقها
بأسباب مادية دون ربط ذلك بقدر الله  -تعالى  -وقدرته؛
كتفس���ير الزالزل بتصدعات في األرض ،والفيضان مبد
البحر ،ونحو ذلك.
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[ العقيدة والشريعة]

الدليل العقلي عند السلف
عيس��ى ب��ن حمم��د النعيم��ي

(*)

الس ��لف] َينْ َه ��ون
«وكان ��وا  -رض ��ي الل ��ه عنه ��م [ -يعن ��ي َّ
ع ��ن التَّ ع � ُّ�ر ِض َ
�كالت ،واإلمعان
عم � ِ�ق في املش �
ِ
للغ ِ
وام � ِ
�ض ،والتَ ُّ
�ات ،واالعتناء بجمع ُّ
الش ��بهات ،وتكل ُِّف
في ُمالبس � ِ�ة ا ُملعض�ل ِ
َ
ويرون َص � َ
�رف العناية
عما لم يقع من الس ��ؤاالتَ .
األجوب ��ة َّ
�ف َ
الب � ِّ�ر والتَّ ق ��وى ،وك � ِّ
األذى ،والقيام
إل ��ى االس ��تحثاث على ِ

االستطاعة.
بالطاعة َح َسب
ِ
تعر َ
ض له
َ
وم ��ا كان ��وا ينكفُّ ون  -رض ��ي الله عنهم  -عم ��ا َّ
املتأخ ��رون ع ��ن ِع � ٍّ�ي و َح َص � ٍ�رَ ،
وتب ُّل � ٍ�د ف ��ي القرائ ��ح ،هيهات!
ِ
رجحهم بيان� � ًا؛ ولكنَ هم
ق ��د كان ��وا َأذكى اخلالئ � ِ�ق َأذهان� � ًاَ ،و َأ َ
اس ��تيقنوا َأ َّن اقتح ��ام الش ��بهات داعي � ُ�ة َ
الغ َواي ��ات ،وس ��بب
الض�ل�االت ،فكانوا ُيح ��اذرون في ِّ
حق عامة املس ��لمني ما هم
اآلن به ُمبتَ َل ْون ،وإليه َمدفوعون».
إمام احلرمني اجلويني رحمه الله ،الغياثي (ص)334 - 333

(*) أكادميي بجامعة أم القرى.
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احلم��د هلل وح��ده ،والصالة والسَّ�لام على مَن ال
نيبَّ بعده ،وبعد:

فهذه لَقطة َع ْجالن ،آمل مِ نها أن تمُ َ
يط اللِّثام عن َق ْد ٍر

الس���لف ،و َموفور فِ قْهِ هم في
يس���ير من سموق بصر َّ
أئمة َّ

السموق وال ُعمق كالهما ٌّ
دال على
َّ
الدالئل الشرعية .وهذا ُّ
الس���لفي بامتالك احلقيقة؛ الستمداده  -أي
أَحق َّية املنهج َّ

املنهج  -من الوحي املالك للحقيقة.

ص ٍل
وجمي��� ُع َذ َّرات هذه املقالة وجزئ َّياته���ا تأرز إلى أَ ْ
الس ِ
لف ليس
الدلي َل
لي ،وهو (أَنَّ َّ
جامع ،وأ ُ ٍّ
العقلي عند َّ
ٍ
س ُك ٍّ
َّ
مب ْه َمل وال بمِ ُ ْر َس ٍل).
وتَ ْف ُّ
نت إلى ُج ٍ
ملة مِ ن املَقَاصد التي تُس���اق ابتدا ًء عاري ًة
ع���ن التمثيل والتوضيح ،ثم يجيء التفصيل املراعي للمقام

تِباعاً بإذن الله.

املقصد َ
السلف ...الداللة واملفهوم.
األوَّل :الدليل العقلي عند َّ

السلف.
املقصد الثاين :حقيقة التَّسليم عند َّ

املقصد َّ
السلف متعق ٌل أم ت َع ُّق ٌل؟
الثالث :الن ََّظ ُر العقلي عند َّ

املقصد الرابع :النَّظرة ُ
السلف َّية لفقه العالقة بني العقل والنَّقل.
الشمولية َّ

املقصد اخلامسَ :سبر بعض املَقوالت التي يُت َوهم شخوصها عن املنهج.
وإني ألَ
ُ
إخالل في بَ ْسط القول في
بس���ط يد االعتذار عما يقع من
ٍ

الدليل العقلي عند
هذه املقاصدِ ؛ فإنَّ هذه الورقات ال تفي ببيان منزلة َّ
الس���لف؛ إذِ البيان يفتقر إلى أَدوات ِع َّدة ،منها التت ُّبع ل ُع ُروقِ َم َسائلهم،
َّ

صح من آثارهم ،ك ُّل ذلك مع َحثِّ َمط َّية الفِ ْكر في أَجنادها
واستقصاء ما َّ
يـتأت لي جميعه في هذه ال ُع َجالة.
وأَغوارِ ها ،وهذا ما لم
َّ

وأرج���و من الكرمي الرحمن أن يهيئ من يقوم بتجلية هذه املس���ألة

صر عن َدرك حقيقة منهج السلف أَ َّنهم
ظن من َّ
اجلليلة ،التي َّ
ظن ممن َق ُ

أَخلُّوا في االس���تناد إلى النظر العقلي! حتى نَ َسب ُك َّل فضيلة للمتكلِّمني

السلف فضيلة النظر بإطالق.
مع ابتداعهم في الدالئل ،وسلب َّ

الدالئل الشرع َّية بالبراهني
واحلقُّ أ َّنهم  -أي السلف  -أَيقنوا بغَناء َّ

املقصد َ
األ َّول :مفهوم الدليل العقلي:
يراد بهذا املُر َّك���ب التقييدي (بإيجاز) :ما أوصل
إلى املطلوب بنفس���ه (أي ببداهة العقل كمبدأ الهوية
والعل َّية) ،أَو بالنَّظر إلى ُمقدِّ مات ترجع إليه.

السلف:
املقصد الثَّ اني :حقيقة التسليم عند َّ
سالم ال تقوم ِإ َّال
مِ ن البديهيات َّ
السلف َّية أَنَّ َق َد َم ا ِإل ِ

السلفي
على ظهر االنقياد واالستس�ل�ام((( .والتَّسليم َّ
كما أ َّنه تسليم مطلق ليس َمشروطاً بقيد أل َّنه مقتضى

اإلميان بالنُّب َّوة ،و َمن كان تس���ليمه َم ْش���روطاً بانتفاء
الـ ُمعارض خلبر ال َّرسول أَ ّياً كان نوعه ،لم يكن متح ِّققاً
ممن عاب الل ُه  -تعالى  -في قوله:
باإلميان به ،وكان َّ
{ َفل ََّم���ا َج َاء ْت ُه ْم ُر ُس��� ُل ُهم بِال َْب ِّي َن ِ
ات َفرِ ُحوا بمِ َ���ا ِع ْن َد ُهم ِّم َن ا ْل ِعل ِْم
َو َح���اقَ بِهِ م َّما كَ ا ُنوا ِب ِه َي ْس��� َت ْهزِ ئُونَ } [غاف���ر .]٨٣ :إ ّال أَن
واع؛ مبعنى :أ َّنه
التِّسليم َّ
السلفي في الوقت ذاته تسلي ٌم ٍ

ني العقل ،وضرورة
عندهم منتوج َم ٍ
نطق يتوال ُج فيه يق ُ

العقل َّية الفِ طر َّية وكفايتها عن االبتداع في دين الله ،وهذا جوهر اخلالف

النَّفس اللذان يقضيان باإلقرار بصدق نب َّوة ال َّرس���ول
وعصمته؛ وإ َّال كان اعتباطاً يقب���ل التب ُّدل والتخلُّف؛

الدالئل ،واإلحداث في املس���ائل .ولو أَ َّنهم
بل جمع���وا بني االبتداع في َّ

صقل���ت فطرهم لتل ِّقيه ولم تَلْتَاثْ مبا يحول بينها
من ُ
وبني ن���وره ،وقد أَبان الله  -تعال���ى  -عن حال أهل

الدِّ ين؛ بحيث ال يُ ْفتَ َق ُر في االس���تدالل على أصول الدِّين إلى غيرها ،ملا

املعرف���ة من أهل الكتاب عند س���ماعهم للوحي فقال

الدالئل النَّقل َّية تَ ْعرى
بينهم وبني مخالفيهم؛ فإن املخالفني ملَّا اعتقدوا أَنَّ َّ

عن البراهني العقلية ،قادهم ذلك إلى ابتداع دالئل على مس���ائل الدِّ ين،
علموا أَن دالئل القرآن العقل َّية لها صفة ال َّثبات واالس���تمرار َّية إلى يوم

وقعوا في هذه الـ ُمشاقة.

السلف لتقويض مثارات املخالفني العقل َّية،
وأَ َّما احلِ جا ُج العقلي عند َّ

ف ُمتح ِّق���ق ال يُدفع؛ لكن قلَّته في القرنني األ َّولني نابعة مِ ن قلة البدع في
ذلك الزَّمان ،هذا من جهة.

ومن ٍ
بالسذاجة
جهة أُخرى سذاجة وبس���اطة البدع آنذاك؛ وأَعني َّ

للدالئل النَّقل َّية ال على بدع
هن���ا :كون تلك البدع َمبن َّي ًة على َفهم َمغلوط َّ

ُمر َّك ٍبة من ُم ْش���تبهات عقل َّية ونقل َّية؛ فإنَّ مثل هذا التركيب جاء ُمتأخراً

عن اجليلني األولني((( .فلزم من هذا َغلَط َمن نَس���ب إليهم التقصي َر في
احلجاج العقلي الش���رعي لتقويض املثارات العقل َّية لدى املُخالف؛ فإنَّ
هذه ا ِإلضافة سببها اجلهل بتاريخ نشوء الفرق في األُ َّمة.
وبعد هذه َّ
الطليعة ،يحسن الولوج إلى بيان املقاصد املذكورة آنفاً.

((( انظر« :درء التعارض» ،البن تيم َّية.)244/5( :

لهذا كان للوحي ُسلطانه العظيم على شواعر وعقول

{وإذَا َس ِ
الر ُس���ولِ َت َرى
 جل وعال َ :-���م ُعوا َما ُأنزِ لَ إلَى َّ
ْـح ِّق َيقُو ُلونَ َر َّب َنا آ َم َّنا
يض ِم َن َّ
���م َت ِف ُ
���ن ال َ
الد ْم ِع مِ َّما َع َرفُوا ِم َ
َأ ْع ُي َن ُه ْ

الش ِ
ين} [املائ���دة ،]٨٣ :وقال  -تعالى :-
فَاكْ ُت ْب َنا َم َع َّ
���اه ِد َ
ْـح ِّق َن َزلَ َو َما َأ ْر َس ْل َن َ
اك إ َّال ُم َب ِّشر ًا َو َن ِذير ًا
ْـح ِّق َأن َز ْل َنا ُه َوبِال َ
{وبِال َ
َ
ْ
اس َعلَى ُمك ٍث َو َن َّز ْل َنا ُه تَنزِ ي ًال
َ )#١٠٥#وق ُْرآن ًا ف ََر ْق َنا ُه ِل َتق َْر َأ ُه َعلَى ال َّن ِ
ي���ن ُأو ُتوا ا ْل ِعل َْم ِمن َق ْب ِل ِه
 )#١٠٦#قُ���لْ آ ِم ُنوا ِب ِه َأ ْو ال ُت ْؤ ِم ُنوا َّإن ا َّل ِذ َ
إذَا ُي ْتلَى َعل َْيهِ ْم َي ِخ ُّرونَ ِل َألذْ َق ِان ُس َّجد ًا َ )#١٠٧#و َيقُو ُلونَ ُس ْب َحانَ
َر ِّب َنا إن كَ انَ َو ْع ُد َر ِّب َنا ل ََـم ْف ُعو ًال َ )#١٠٨#و َي ِخ ُّرونَ ِل َألذْ َق ِان َي ْب ُكونَ

َو َيزِ ُيد ُه ْم ُخ ُشوعاً} [اإلسراء.]١٠٩ - ١٠٥ :
وممِ َّ ا يُجلِّي هذا املنطق أمران:

ويتبدى في قيام التوافق والتَّالزم
األ َّول :وجودي،
َّ

االنتفاع
بني نور الوحي وبصر العقل الفطري ،وتَع ُذر
ِ
بأحدهما دون اآلخر؛ فنور الوحي بال بصر ال َعقل ال
((( انظر« :العقيدة الطحاوية»( ،ص.)6
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تتحصل االستفادة منه؛ إذ بالعقلِ ُعلم ِصدق الوحي وأ َّنه من لدن حكيم
َّ

صر ال َع َقلِ بال نور الوحي قضاءٌ عليه بالتِّيهِ في َمنادِ ح األهواء.
خبير .وبَ َ
وال ريب أَنَّ اخلضوع واالنقياد ملا حت َّق َق ِصد ُق ُه واستبانت عصمتُ ُه من

ِ
تميات العق���ل؛ ولذا كان اعتناء الوحي على برهنة
اخلطأ :أَنَّ ذلك مِ ن َح
األُصول الدِّينية والكشف عن فطر َّيتها؛ أل َّنها البِني ُة التي إن َّ
جتذرت انقاد
العبد ب ُكل َّيتهِ لتحقيق مقتضيات تفاريع َّ
الشريعة ،وليس يُرام من ذلك نَفي

معقول َّية التَّش���ريع وابتنائه على احلكمة ورعاية مصالح العباد في العاجل
واآلجل؛ إذ من املمتنع أن تكون هذه ِّ
رب العاملني ثم تكون
الش���رعة م���ن ِّ

مقصورة مصاحلها على ما يتحص���ل للمكلفني من اخلير في اآلجل دون
العاج���ل ،وفي بيان ذلك يقول اإلمام ابن تيمي���ة – رحمه الله « :-الدِّين
َّ
والش���ر ُع َ
رع غايته
ض ٌّ
روري لبني آدم ال يَعيشون بدونه ،لكن ينقسم إلى َش ٍ

���رع فيه صالح ال ُّدنيا فقطَ ،
نوع من احلياة ال ُّدنيا َ
وش���رع فيه صالح
وش ٍ

ال ُّدنيا واآلخرة ،وال يُتص َّور َشر ٌع فيه صالح اآلخرة دون ال ُّدنيا ،فإن اآلخرةَ

ال تق���وم إ َّال بأعمال في ال ُّدنيا مس���تلزمة لص�ل�اح الدنيا ،صالحها غير
التناول لفضولها»((( ،بل إنَّ األَصل في أحكام الش���ريعة أَ َّنها ُمعلَّلة باحلِ َكم
الظاهرة التي ال يجد العباد َم َساغاً إ َّال التسليم لها واالنقياد ُ
حل ْكمها.

عدم���ي ،ويتح َّر ُر بانتفاء التناقض احلقيقي بني األد َّلة
األمر اآلخر:
ٌ

التناقض ب�ي�ن وحي الله ا َّلذي
الش���رع َّيةِ النقل َّية والعقل َّي���ة؛ إذ َج َريا ُن
ِ
تنتظ ُم ُه إرادةُ ال َّر ِّب األَ ْمر َّية الش���رع َّية ،وب�ي�ن العقل الذي تنتظ ُم ُه إِرادة

الرب ا َ
خللق َّية التكوين َّية :ممُ ْ تن ٌع؛ و َم ْجلى هذا االمتناع أَنَّ كليهما مِ ن عند
ِّ
َ
َ
الله فاأل َّول أم ُرهُ ،والثاني خلقه ،وال تعارض بني خلقه وأمره { َأال َل ُه ا ْلـخَ ل ُْق
السلفيَ ،علمنا
َوا َأل ْم ُر} [األعراف .]٥٤ :فإذا استبانت لنا حقيقة التسليم َّ
ٍ
عندئذ أَنَّ َس���لب التس���ليم خاص َّي َة ال َب ْر َهنة ُمطلقاً من حيث هو تسلي ٌم
وجعله ُمرادِ فاً للتَّقليد كما يُق ِّرره بعض ُمف ِّكري العرب الذين جعلوا َم َداره

على إميان يكون قس���يماً للبرهان العقلي((( :خطأٌ يَن ُّم عن مدى َ
ض َراعة

قوالت الغرب َّية التي تنصب بَ ْرزخاً
وب امل َ
ِ
َم َداركهم الفكر َّية واجنذابها لق ُُط ِ

بني املنطق الديني واملنطق العقلي((( ،دون َس���بر لِبنية هذه املقولة التي
أَفرزها واقع العقل األُوروبي ابتدا ًء من عصر النهضة نتيجة ملَالحمه مع
الالهوت الكنسي املستبطن لتناقضات عميقة في رؤيته لإلنسان والكون

فض ً
ال عن القضايا الغيبية(((.

((( جامع املسائل ،حتقيق محمد عزير شمس (ص - 151 ،150املجموعة السادسة)
((( انظر  -على سبيل املثال « :-موقف من امليتافيزيقا» لزكي جنيب محمود ،و «الدين والدولة وتطبيق
الشريعة» ،حملمد عابد اجلابري( ،ص.)142
((( انظر« :اآلراء واملعتقدات» ،لغوستاف لوبون ،وقد أقام كتابه على هذا التباين.)148 ،146 ،9 - 7( :
((( انظر« :آالم العقل الغربي» لريتشارد تارنس ،نقله للعرب َّية فاضل جكتر ( ،)210، 208 ،200و «قصة
النزاع بني الدين والفلسفة» ،لتوفيق الطويل.
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الس ��لف
املقص ��د الثَّ الث :النَّ َظ � ُ�ر العقلي عند َّ
ٌ
تعقُّ ٌل؟
متعقل أم َ
السلف على ثالثة أضرب ،األ َّول:
النَّظ ُر
العقلي عند َّ
ُّ
نَ َظر استثمار ،وال َّثاني نظر كشف وإرجاع ،والثالث :نَ َظر

َف ْح ٍص ( َم ْش ٍ
روط) وإبطال.
َ
للدالئل العقل َّية التي
السلف َّ
فاألوَّل :يُراد به استثمار َّ
الدالئل النَّقل َّية كاستثمارهم داللة النَّظر في
ُش���حنَت بها َّ
األَنفس البش���رية وعجيب تركيبها الت���ي نَ َّبه الله العقول

{و ِفي َأنف ُِس ُ
���ك ْم َأفَال ُت ْب ِص ُرونَ } [الذاريات]٢١ :
عليها بقولهَ :
عل���ى توحيده ،تبارك وتعالى .قال قتادة ُمس���تدالً بكمال

صنعه لألنفس على وجود خالق عظيم مس���تحقٍّ للعبادة:
ُ

( َمن تف َّكر في نفسه َعرف إنمَّ ا لُ ِّينت مفاصله للعبادة)(((،
وكاس���تثمارهم للداللة العقلية التي حكاها الله في كتابه

عن نب ِّيه إبراهي َم  -عليه الس�ل�ام  -في قوله  -تعالى :-
{ َفل ََّما َج َّن َعل َْي ِه ال َّل ْيلُ َر َأى كَ ْوكَ ب ًا قَالَ َهذَ ا َر ِّبي َفل ََّما َأفَلَ قَالَ ال ُأ ِح ُّب
الداللة على
اآل ِف ِل َني} [األنعام ]٧٦ :قال قتادة مستثمراً لهذه َّ
(عل��� َم أَنَّ ر َّبه دائ ٌم ال يزول)  .ونظائ ُر
كمال ربوب َّية اللهَ :
الس���لفي لل َب َراهني العقل َّيةِ التي
ذلك من صور االستثمار َّ
(((

لَف ََت النظر إليها القرآن الك���رمي كقياس األولى ،وقياس

الغائب على َّ
الشاهد.
وأَمَّا الضرب الثاين :فنوعان :األول :نظر كش���ف
الدليل
الس���لف عن اتس���اق َّ
وإرجاع :ويُراد به كش���ف َّ
النَّقل���ي ملنهج العقل ببيان اإلم���كان ودفع االمتناع عما
ظن امتنا ُع���هُ ،و ُعنص ُر اإلمكا ُن يع��� ُّد منطقة احلِ ياد
يُ ُّ
رجحاً وناق ً
ال احلكم
العقلي ،ويج���يء البرهان النَّقلي ُم ِّ
من ُرتبة اإلمكان إلى ُرتبة احلادث َّية.
الدالئل
وأيضاً يكون الكشف عن امتناع ما يُناقض َّ
النقل َّي���ة وه���ذا اإليقاف منهم على حك���م اإلمكان ،أو
االمتناع إنمَّ ا يكون في كثير من األحيان ملن َعرضت له
ُشبهة تستلزم دفعها ،ومِ ن أَمثلة ذلك ما يلي:

ما ورد عن علي بن أَبي طالب  -رضي الله عنه  -أ َّنه

قال للذي استش���كل كيف يُ ِ
���ب الله العباد في ساعة
حاس ُ

((( نقله السيوطي في «ال ُّد ِّر املنثور».)137/6( :
((( أخرجه ابن أبي حامت في «تفسيره».)1329/4( :

واحدة؟ قال له (كما يَرزقهم في س���اعة واحد)((( ف َعلِي  -رضي الله
َّ
اس���تدل باملتَّفق عليه على املُختَلَ���ف فيه بجامع اإلمكان في
عنه -

الطب���ري  -رحمه الل���ه  -دعوى املانعني م���ن حصول العذاب
والنعيم في القبر ُم ْعتلِّني في ذلك بانتفاء احلياة املعهودة للم ِّيت؛

ببطالن إدخال املمكن في دائرة املمتنع بال برهان.

ذلك يقول بعد أن س���اق دعواهمِ :
(علَّتُنا ) في اإلميان بجميعه

الصورتني وانتفاء االمتناع .وهذا استدالل بحكم العقل الذي يقضي
ومن ذلك إبطال اإلمام أحمد لدعوى احللول التي ا َّدعاها
اجلهم َّي���ة بأن زعموا أنَّ الله  -تعالى  -في ُك ِّل مكان ،وال يكون
في مكان دون مكان؛ وذلك بالبرهنة على امتناع ما ا َّدعوه؛ حيث

الس���لف واجلهم َّية أنَّ الله كان وال ش���يء ثم
إن من املق َّرر عند َّ
خلق الشيء؛ فالقسم ُة العقل َّية احلاصرة تحُ تِّم على هذا املتجهم

وذلك باإلبانة عن جواز ذلك وعدم مناكدة العقل له .وفي تقرير
(((

والتصدي���ق بهِ :علَّ ٌة ِ
واحدةٌ؛ وهو تظاهر النُّصوص عن رس���ول
وصحته فيه؛ وذلك أنَّ احلياة
الل���ه  #به ،مع جوازه في العقل
َّ
تحيل وجود
معنى ،واآلالم واللَّ َّذات والعلوم ٍ
معان غيره ،وغير ُم ْس ٍ

احليا ِة َمع َفقْدِ هذه املعاني ،ووجود هذه املعاني َمع فقد احليا ِة

ال فر َق بني ذلك)(((.

الدلي َل
فأنت تلحظ في هذا النَّص توظيف اإلمام ابن جرير َّ

أن يصير إلى إحدى ثالثة أمور ال َم ْع َدى منها:
األمر األ َّول :أَن يكون خلق اخللق في نَف ِْسهِ  ،وهذا ممتنع في

العقلي الفطري لدفع ما يُناقض األدلة النقل َّية الصحيحة؛ وذلك

وإبليس  -مما يبعد عن الله  -في جوف الله تعالى.
األم���ر ال َّثاني :أن يكون خلقهم خارجاً عن نَف ِْس���ه ثم دخل

وجود أَحدهما مع عدم اآلخر؛ وإلاَّ
ِ
انتفت ال َغيْر َّي ُة التبس حالهما

العقل الفطري؛ إذ يكون الله َمح ً
ال للمخلوقات فتكون النجاسات

فيهم ،وهذا أَيضاً ممتنع في العقل الفطري.
واألَمر ال َّثالث :أن يكون خلقهم خارجاً مِ ن نفسه ثُم لم يدخُ ْل

الدالئل احملكمة ،هو قول
فيهم ،وهذا ما يقبله العقل وتوط���ده َّ
أهل السنة أجمـع .وفي تقـرير ذلك يقـول اإلمام أحمد  -رحمه
كاذب على الله حني زعم
اجلهمي
ردت أن تعلم أنَّ
الل���ه ( :-إذا أَ َ
ٌ
َّ

أَنَّ الل���ه في ُك ِّل مكان ،وال يكون في م���كان دون مكان ،فقل له:
أَليس الله كان وال شي َء؟
فس���يقو ُل :نعم .فقل له :حني َخلَق الله َّ
الش���ي َء َخلَقَه في
نَف ِْسهِ  ،أَو خارجاً مِ ن نَف ِْسهِ ؟

ٍ
واحد منها :إن
فإ َّنه يَصير إلى ثالث���ة أقاويل ال بُ َّد له مِ ن
زعم أَنَّ الله َخلَق اخلل َق في نَف ِْس���ه فقد كفر ،حني زعم أَ َّنه َخلَق

وإبليس في نَف ِْسهِ .
اجلِ َّن ،والشياطنيَ،
َ
وإِن قالَ :خلَقَهم َخارجاً من نفْس���ه ثُ َّم دخل فيهم ،كان هذا

وح ٍّ
ش َقذِ ٍر رديءٍ .
أَيضاً ُكفر؛ حني زعم أَ َّنه دخل في مكان ُ
وإن قال :خل َق ُهم خارجاً مِ ن نَف ِْس���هِ ثُ َّم لم يَ ْدخُ ل فيهم ،رجع

السنَّةِ )(((.
عن قوله ُكلِّه أجمع ،وهو قول أَهل ُّ

���لف امل ُ ِ
الس ِ
الدالئ���ل النقل َّية إلى
خاص َم في َّ
ومن صور ر ِّد َّ

ض���رورات العقل املعياري���ة الفطر َّية :نقَض اإلم���ام ابن جرير
((( لم أجده ُمسنداً؛ وإمنا أورده بعض أهل التفسير .انظر  -مث ً
ال « :-احملرر الوجيز»
البن عط َّية ،)277/1( :و «اجلامع ألحكام القرآن» للقُرطبي ،)360/3( :واستدلَّ
به ابن تيم َّية ونَس َبه إلى ابن عباس ،رضي الله عنه .انظر« :شرح حديث النزول»،
(ص.)335
«الر ُّد على الزَّنادقة واجلهم َّية»( ،ص.)301 ،300
((( َّ

باالستدالل بقانون ال ُهو َّية الذي يقضي بأن يكون الشيء هو هو
���د أن ِ
يصح من بعض الوجوه
ال غي���ره؛ ذلك أنَّ ُك َّل َغيْ َرينِ ال بُ َّ

بحال املعنى الواحد.

الس���لف للقرينة العقل َّية لدرء ال َف ْه ِم
ومن صور توظيفُ أئ َّمة َّ
الدليل النقلي :دفع االس���تدالل الغالط من اجلهم َّية
املغلوط عن َّ

ِ
بحديث «يجيء الق���رآ ُن يوم القِ يا َمةِ في
عل���ى أن القرآن مخلو ٌق
���اب َّ
صورة َّ
ِ
صاح َب ُه فيق���ول :هل تَ ْعرفني؟
���احب ،فيأتي
الش
ِ
الش ِ
فيق���ول لهَ :م ْن أَن���ت؟ فيقو ُل :أَنا القُرآ ُن ا َّل���ذي أَظم َأ ُت نَ َها َر َك،

رب! »...احلديث(((.
وأَ ْس َه ُ
رت لَيْل َ َك ،قال :فيأتي به اللهُ ،فيقو ُل :يا ِّ
َّ
اس���تدل به اجلهم َّي ُة على أَنَّ كالم الله مخلوق
فهذا احلديثُ

السلف على أنَّ
لكونه يجيء ويتغ َّير من حال إلى حال ،فأبان أَئ َّمة َّ
قدراً
احلديث قد ُفهم على غير مراد املُت َكلِّم به ،وأنَّ فيه محذوفاً ُم َّ

َمدلوالً علي���ه باالقتضاء ،وهذا احملذوف ه���و (الثواب) فاملجيء
والتص ُّور إنمَّ ا هو لثواب قارئ القرآن ال للقرآن نَف ِْس ِ���ه ،وفي بيان

ذلك يقول اإلمام ُ أحمد  -رحمه الله ( :-فا َّدعوا أنَّ القرآن مخلو ٌق
من قِ َبلِ هذه األحاديث ...وإنمَّ ا معنى أَنَّ القرآن يَجيءُ :إنمَّ ا يجيء
رب! ((()...وهذا التقدير قال به ِجلَّ ٌة مِ ن
ثواب القرآن فيقول :ي���ا ِّ
الس ِ
لف ،وبرهان استقامته يتأتَّى من ثالثة اعتبارات:
أَئ َّمة َّ

السنَّة.
((( يعني أهل ُّ
((( «التبصير في معالم ال ِّدين»( ،ص.)212 ،211
((( أخرجه ابن ماجة في كتاب «األدبِ » ،باب «ثواب القرآن» ،)1242 /2( :وال َّدارمي،
كتاب «فضائل القرآن» ،باب «في فضل سورة البقرة وآل عمرآن» .)450/2( :قال
فإن فيه بشي َر بن ُم َهاجِ ٍر،
يح) ،وتعقَّبه
األلباني بقوله( :الَّ ،
البوصيري( :إ ِْسنا ُد ُه َ
ص ِح ٌ
ُّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
ظُ
ْ
«التقريبِ
ُ
َ
ني،
س
َّح
ت
ال
ُه
ث
ي
د
ح
ل
م
ت
ح
ي
ه
ل
ث
م
ف
»
في
ف
احلا
قال
كما
وهو صدوق لينِّ احلديث،
ْ َ
ُ َ ْ َ َ
أَما التصحيح َف َبعي ٌد ).انظر «شرح العقيدة الطحاوية»( ،ص  ،123حديث رقم .)59
الرد على الزنادقة واجلهم َّية( ،ص.)322 ،321
((( َّ

العدد 290

19

األَ َّول :اعتبار نقلي ،وال َّثاني :اعتبار عقلي ،وال َّثالثُ  :اعتبار

لِساني لغوي.

الدالئل النَّقل َّية
فأ َّما االعتبار األَ َّول :فإنَّ هذا التقدير ت َْشه ُد له َّ
ال ُكل َّي���ة التي تَد ُّل على أنَّ الذي ينتفع به العبد في آخراه هو ثواب
ْـح َس َن ِة
الصالح ،ومن تلك َّ
َع َمله َّ
الدالئل قوله  -تعالى َ { :-من َج َاء بِال َ
ّ
َ
ِالس��� ِّي َئ ِة فَال ُي ْج��� َزى إ َال ِم ْث َل َها َو ُه ْم ال ُيظْ ل َُمونَ }
���ر أ ْم َثا ِل َها َو َمن َج َاء ب َّ
َف َل ُه َعشْ ُ

[األنعام ]١٦٠ :واحلسنة هنا العمل الصالح ،والس َّيئة العمل السيئ؛

وإمنا جزاؤهما ما يكون من الثواب والعقاب عليهما(((.
السالف :فهو
وأَ َّما االعتبار العقلي ا َّلذي جاء تبعاً لالعتبار َّ

ُّ
حتتف باخلطاب
من قرينة ت���دل على ُمراده؛ فالقرين���ة العقل َّية

ليتحصل للنَّاظر إحراز مقصود امل ُ ِ
خاطب بخطابه ،وال تست ِب ُّد هذه
َّ
الدالئل النقل َّية ما يَشهد لها،
القرينة بذلك ،بل ال بُ َّد أَن يكون في َّ
وال َك ْش���فُ عن هذه القرينةِ وإعمالها ال يعتبر مت ْعق ً
َّص؛
ال على الن ِّ
أصول تُباي ُن
َّص خلف م���ا أَ َّصله النَّاظر من
ٍ
مبعنى أن يتوارى الن ُّ

ما َّ
دل عليه النَّص وتفارقه؛ فتُ ْمن ُح املركز َّية في هذه الصورة لهذا
العقل املوهوم الذي يُلغي اعتبار النَّص؛ ال أَ َّنه تَطلُّ ٌب ملقاصد النَّص

خاطب بخطابهِ ؛ وإمن���ا يكون هذا التوظيفُ
التي قص���د إليها امل ُ ِ

تَع ُّق ٌل للبرهان َّ
الشرعي ليستت َّم حتقي ُق ُه واعتقاده على الوجه الذي

ارمي بقوله ...( :أَ َّنه قد عقل ُك ُّل ذي عقل
م���ا صاغه اإلمام َّ
الد ُّ
ورأْي أَنَّ القو َل ال يتح َّول صور ًة لها لس���ان و َفم ينطق ويش���فع،

ص ُ
رف املعنى الظاهر إلى املَعنى ا َّلذي د َّلت عليه
ف��� ِإن قيلَ :

كان القرآ ُن صور ًة كصورة ا ِإلنسانِ لم يتش َّع ْب أكث َر من ألف ألف
صورة ،فيأتي أكثر من ألف ألف ش���افعاً وماح ً
ال؛ ألنَّ الصورة

الس ُ
لف أَنْف ُُسهم؛ فكيف يأبونه ثم يقعون فيه؟
وهذا عني ما عابه َّ
فيق���ال :هنا مقا ٌم ال معدى مِ ن ت ْأثيله لينبني عليه ما بعده،

فحني اتَّفقت املعرف ُة من املسلمني أنَّ ذلك كذلك ،علموا أنَّ ذلك
واب يُصوره الله بقدرته صورةَ َرجل يُ ِّ
بش���ر به املؤمنني؛ أل َّنه لو
ثَ ٌ

الواح���دةَ إذا هي أتت واحداً؛ زالت ع���ن غيره ،فهذا معقو ٌل ال
جهول)(((.
يَجهل ُ ُه إ َّال ُك ُّل
ٍ
ومقصوده من هذا االستدالل امتناع إِسناد املجيء إلى القرآن

نَفس���ه؛ ألنَّ ذلك يَستلز ُم تش ُّعب صورته بعدد من يَشفع له في آن

ُقصد به.

اح َّ
تف بهذا اخلطاب من قرينة
َّ
الدالئ���ل األخرى مع ضميمة ما ْ
عقل َّية ِّ
الصرف يُع ُّد تأوي ً
ُ
ال،
توطد هذا املعنى املعدول إليه ،هذا

وه���ذا املقام ،هو أنَّ الظاهر املع���دو َل عنه هو الظاهر املوهوم
َ
املخاطب لتقصيره في فهم اخلطاب ،ال الظاهر
النَّاش���ئ لدى
َّص تارة يكون بَسيطاً ،وتارة يكون
َّص؛ فإنَّ ظاهر الن ِّ
احلقيقي للن ِّ
ُمر َّكباً ،فأ َّما َّ
َّص إلى
الظاهر البس���يط فهو املعنى املُتبا َدر من الن ِّ

قانون العقل؛ إِذ الشيءُ ال يكون في مكانني في ٍآن واحد.
وأَ َّما االعتبار اللِّس���اني اللُّغوي :فهو ما أَملح إليه اإلمام أَبو

ِّ
الذهن من أَ َّولِ وهلة.
وأَ َّم���ا الظاهر املُر َّك ُب فهو م���ا يَ ْفتَقِ ُر في إصابته إلى ُجملة
الدالئل األُخرى اخلارجة عن هذا النص ،مع إعمال القرائن
من َّ

يُري���د نَفس ما عمل؛ إنمَّ ا يَعِ ُدهُ عل���ى َّ
ويتوعده
واب،
َّ
الطاعةِ ال َّث َ

كالكلم���ةِ الواحدة ،يقول اإلمام َّ
الش���اطبي  -رحمه الله  -في

جار على
واحد ،وكذا تعدد املجيء بعدد َمن يَش���فع له وهذا غير ٍ

َّ
العرب تدف ُع في
س�ل�ام حيث قال( :ولم نَ َر
ُعبيد القاس���م بن
َ
عملت) ليس أَ َّنه
َطبعه���ا أن يقول ال َّرج ُل لل َّرج���لِ ( :ألَو ِّفينَّك ما
َ

العقاب ،وإنمَّ ا معنى مجيء البقرة وآل عمرآن إنمَّ ا
على املعاصي
َ
(((
والسياق ٌّ
دال أَيضاً على ذلك؛ إذ احلديث ِسيق
يعني ثوابهما) ِّ .
لبيان عظيم ثواب قارئ الق���رآن ،والثواب هو املحُ َّصل لل ُمكلَّف

املكتس���ب بفعله ،فناسب أن يكون املجيء له ،وإنمَّ ا ُحذف للعلم
َ

و(ح ْذ ُ
ف ما يُعلم جائزُ).
به؛ َ

وه���ذه الصور في التوظيف تُبِينْ ُ أنَّ َّ
الش���ارع ال يُخْ لي كال َمه

((( انظر :جامع البيان ،البن جرير.)38 - 36/10( :
((( «نقض اإلمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على املريسي اجلهمي العنيد» ،لل َّدارمي.)501/1( :
((( نقله عنه شيخُ اإلسالم ابن تيم َّية في «بيان تلبيس اجلهم َّية» .)204 - 203/6( :ولم
أَظفر بنص كالمه في شيء من أَسفاره املطبوعة؛ وإمنا املوجود في كتابه «فضائل
القُرآن»(ص )235هو اقتصاره على تفسير املجيء بقوله( :يعني ثوابهما) ،فلعلَّ
أن في النسخة َسقطاً.
شيخ اإلسالم نقل عن كتاب له لم يطبع ،أو َّ
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بالنص؛ ألنَّ امل ُ ِ
خاط َب ق���د يُجمِ ل في بعض املوارد في
املحُ تفَّ���ة
ِّ
َّ
فالشريع ُة
وطن آخر؛
وفصله في َم ٍ
كالمه استناداً على ما بَ َسطه َّ
األئمة ال َّر ِ
اس���خني إمنا هي أ ْن
تقرير ذلك( :مآخذ األد َّلة عند
َّ
تؤخذ َّ
بح َس ِب ما ثبت من ُكلياتِها،
الش���ريع ُة كالصورة الواحدة؛ َ
وجزئياتها املرتبة عليها ،وعا ِّمها املُرتَّب على خاصها ،و ُم ْطلَقِ ها

املفس���ر مببينها .إلى ما سوى
احملمول على ُمق ِّيدها ،و ُم ْج َملها
َّ
صل للنَّاظر مِ ���ن ُج ْملتها ُح ْك ٌم من
ذل���ك من َمنَاحيها .ف���إذا َح َ

اس���تُن ِْطقَت)((( .وقد
األح���كام ،فذلك هو الذي نطقت به حني ْ
(((
يكون ذلك اس���تناداً عل���ى فهم املُتل ِّقي للخط���اب ؛ فإذا تبينَّ
أنَّ الظاه���ر من اخلطاب هو املعنى ال���ذي رام بيانه امل ُ ِ
خاطب
علم���ت أَنَّ العدول إلى هذا املعن���ى املقصود وإظهاره
بخطابه
َ

للشاطبي (.)50/2
((( «االعتصام»َّ ،
((( انظر« :جواب االعتراضات املصرية»البن تيم َّية( ،ص.)100

محمو ٌد مطلوب؛ وإن ُس��� ِّمي تأوي ً
ال فال يكون من جنس ما عابه

ثيابه ثم خ���رج إلى الصالة فأُتي بهد َّي ٍة خُ بْ ٍز ولحَ ْ ٍم .فأكل ثالثَ

معان ُمختلفة؛ ف���إن التأويل الذي ذهب إلى معناه
يندرج حتته ٍ
الس���لف هو بيان ُمراد املتكلِّم ،وتفس���ير كالمه ،وضابط هذا
َّ

نُ ِس���خ حكمه ،أبان عن احملكم في هذه املسألة واعتضد َ
بضرب

الس ُ
���لف؛ فيكون التأويل هنا من املُشت َرك اللفظي الذي
وأنكره َّ

التأويل الصحي���ح :أن يكون املعنى املصروف إليه اخلطاب مما
يس���وغ في اللِّسان ،ويص ُّح نِس���بته عند أهل العلم إلى صاحب

اخلطاب((( ،فتبينَّ أَنَّ حقيقة هذا التأويل تعظيم َّ
ورع ُي
الش���رع ْ
حرميه ،بخالف تأويل املُتكلِّم�ي�ن ا َّلذي هو في حقيقته تكذيب
َّ
للشرع ،وإِزهاق ملقاصد خطابه.

ِ
َّوظيف لألدل���ة العقلية؛ وذلك بأن
والنَّو ُع اآلخ���ر :نظر الت
َ
مقاصد َّ
ِ
���ارع ،وا ِإلبانة عن االتِّساق بني
���تقطب إلحراز
ت ُْس
الش ِ

ُكل َّيات َّ
ِسبْر
الشريعة ُ
وجزئياتها ،أَو بني اجلزئيات أَنْف ُِسها ،وكذا ل َ
الدالئل لبيانِ املحُ كم مِ نها من غيره ،وهذا النظر ليس ُمس���تقلاّ ً
َّ

مس ما ًء)(((.
لُق ٍَم .ثُ َّم صلَّى بالنَّاس وما َّ
فلما رأى اب���ن عباس إصرار أَبي هريرة على التحديث مبا

املعقول امل ُ ِ
برهن على ِص َّحةِ ما شهده من النبي .#
ومم���ا يدل على ذلك ،ما تراه من جمعه  -رضي الله عنه -
بني ما ش���هده من النبي  #وبني املعقول الشرعي امل ُ ِ
برهن على

صح���ة ما ذهب إليه كما في الرواي���ة األخرى؛ فعن محمد بن
كنت م���ع ابن عباس في بيت ميمونة في
عم���رو بن عطاء قالُ :
مما َم َّست النار،
عجب ممن يزع ُم أنَّ الوضوء َّ
املس���جد ،فجعل يَ ُ
ويضرب فيه األمثال ،ويقول :إ َّنا نستح ُّم باملاء امل ُ َسخَّ نِ  ،ونتوضأ

مما
به َّ
وندهن بال ُّدهن املطبوخ .وذ َك َر أَش���ياء مما يُصيب النَّاس َّ

قد َم َّس ِ
���ت النَّار ،ثم قال :لقد رأيتني في هذا البيت عند رسول

سيتبدى لك من خالل األمثلة.
بل هو تابع لألدلة النقل َّية كما
َّ
ويحتضن هذا النَّوع عدداً من األمثلة ،أَضرب لذلك مثاالً واحداً:

الصالة
الله  ،#وقد توضأ ولبِس ثيابَه ،فجاء املؤذن فخرج إلى َّ
حتَّى إذا كان في ا ُ
ِ
البيت لق َيته هدية عضو
حل ْج��� َر ِة خارجاً من

مما َم َّست النَّار)؛ لكونه ثبت عنده
ِإلبطال األخذ بحديث (الوضوء َّ

قال اإلمام البيهقي بعد سوقه لرواية ابن عباس ،رضي الله عنه:
اس ش���هد ذلك من رسول الله )#
(فيه دالل ٌة على أَنَّ ابن ع َّب ٍ

وه����و َض ْرب ابن ع َّباس  -رضي الله عنه  -األَقيس����ة العقل َّية

ع����دم إحكامه باخلبر الثابت املتأخر ف����ي الزَّمان احملكم من جهة
عدم ورود ما يناقض داللتِه ،وهو ش����هوده مااستق َّر عليه فعل النبي

مست النَّار إال حلم اجلزور.
 #في آخر األمر بترك الوضوء َّ
مما َّ

وهذا االعت���راض من عبـد الله بن عبـ���اس  -رضي الله
عن���ه  -كان على أَبي هريرة  -رضي الله عنه  -في ما رواه عن
مست النَّار ،ولو مِ ن ثور أَقط»
النبي  #أَ َّنه قال« :الوضوء َّ
مما َّ
فق���ال ابن عباس  -رضي الله عنه  :-يا أَبا هريرة! أَنتوضأُ من
الدُّه���نِ ؟ أَنتوضأُ من احلميم؟ فقال أَبو هريرة :يا ابن أخي! إِذا
تضرب له مث ً
ال(((.
سمعت حديثاً عن رسول الله  #فال ْ
َ
فمعارض ُة اب���ن عباس  -رضي الله عنه  -للخبر ليس���ت
مؤسس��� ًة على نَ َظ ٍر عقلي أصالة؛ وإمنا على جهة التتبع للداللة
َّ

النصية؛ ذلك أنَّ ما يرويه أبو هريرة  -رضي الله عنه  -ليس هو
احملكم الذي استقر عليه فعل النبي  #والذي َشهِ ده ابن عباس
مما
منه #؛ وإمنا احملكم وآخر األمرين منه  #ترك الوضوء َّ
َم َّس���ت النار .لذا روى ابن عباس أنَّ رسول الله ( #جمع عليه

((( انظر« :درء تعارض العقل والنقل» ،)201/1( :و «الفتاوى الكبرى» ،)21/6(:و «جواب
االعتراضات املصرية»( ،ص .)103 ،102
((( أخرجه الترمذي في «السنن» كتاب «الطهارة» ،باب «ما جاء في الوضوء مما غيرت
وحسنه األلباني .انظر:
وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكر،
النار»)115 ،114/1( :
َّ
َّ
«صحيح اجلامع».)1201/1( :

مس ماء)(((.
من َّش���اة ،فأكل منها لقمة أو لُقمتني ثُ َّم صلى وما َّ
(((

وال ِّرواية األخرى التي أخرجها مسلم ُمص ِّرحة بشهوده  -رضي
الله عنه  -إذ فيها أنَّ ابن عباس شهد ذلك من النبي . #
فإذا حت َّررت هذه األَ ُ
حرف ،اس���تبان للنَّاظر أَنَّ العالقة بني
(((

ش���مولي
العق���ل والنَّقل تُف َه ُم فهماً على اجلا َّد ِة مِ ن خالل إطار
ٍّ
تنتص ُب فيه ا ُ
توافقي ال ِ
الدليلني لتكون املركز َّية
خلصوم���ة بني َّ
ألَحدهما على اآلخر ،بل االس���تبداد ف���ي آخر األمر للمركز َّيةِ
املحُ تضنة لهذا ا ِإلطار الش���مولي ا َّلذي تكون املقابلة بينه وبني
والسنة
ما يُناقضه مقابل ًة بني احلقِّ والباطل ،والشريعة والهوىُّ ،

والبدعة((( ،وهذه النَّظرةُ الش���مول َّية هي مقام امتياز املش���روع

الس���لفي على غيره من املش���اريع التي انتحله���ا املخالفون من
َّ
أَصحاب الرؤى االحتجان َّية االختزال َّية الض ِّيقة ،وهو ما قصدته
((( رواه مسلم في صحيحه ،كتاب «احليض» ،باب «نسخ الوضوء مما مست النار»:
( ،)275/1رقم .359
((( أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى».)153 /1( :
السابق.)153/1( :
((( املصدر َّ
((( أخرجه مسلم في صحيحه كتاب «احليض» ،باب «نسخ الوضوء مما مست النار»،)275/1( :
رقم  .359وما ذهب إليه ابن عباس هو مذهب اخللفاء الراشدين في ترك الوضوء مما مسته
النار (إال حلم اجلزور) .انظر« :معرفة السنن واآلثار «للبيهقي» ،)447/1( :و «املجموع»
للنووي ،)69/2( :و «النَّفح الشَّ ذي» ،البن سيد الناس)250/2( :
((( انظر« :درء تعارض العقل والنقل».)198/1(:
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باملقولة التَّالية ،وهي :النَّظرة ُ
السلف َّية لفقه العالقة
الش���مولية َّ

بني العقل والنَّقل.

قت ،ثُ َّم خلق نفسه منها)(((.
فأجراهاَ ،ف َع َر ْ

للدالئل الش���رع َّية النَّقل َّية والعقل َّية،
فه���ذا احلديث ُمناكِ ٌد َّ

فإنَّ هذه الرؤي َة الس����لف َّية ال يكون فيها الدليل العقلي َقسيماً

فأ َّما النَّقل فبينِّ ٌ ظاهر كقول الله  -تعالى { :-لم يلد ولم يولد}
ف���إذا كان الله قد نفى أن يكون متولداً م���ن غيره  -تعالى عن

أَمَّا الضَّربُ الثالث :فنظر الفحص (املَشروط) وا ِإلبطال:

وضوعي ُمسا ٌج
���بر املتون َمنه ٌج َم
منهج
َّ
األئمةِ ال ُّنقَّاد في َس ْ
ٌّ
بِسياج العقل طار ٌد َّ
للذات َّية  -التي ال تَنْضبط  -أَن تكون منظوم ًة

في االمتناع.
وأَ َّما البرهان العقلي املعاضد فهو أنَّ اخلالق يس���تحيل أن
يكون خالقاً لنفس���ه؛ فيكون خالق���اً ومخلوقاً في ٍآن واحد فإنَّ

وبتق��� ِّري جزئي���ات تعليالتهم للمتون جتد أَ َّنه���ا تُدار على
َبعي عاض ٌد لأل َّول،
أَربع���ة معايير ،ثالثة منها أَصل َّي���ة ،وواحد ت ٌّ

لذا قال ابن اجلوزي( :هذا حديثٌ ال يُ َش ُّ
���ك بوضعه ،وما
وضع مثل هذا مسل ٌم ،وإ َّنه ملن أَ ِّ
رك املوضوعات وأَبردِ ها؛ إذ هو

التعلي���ل باملخالفة ،الثان���ي :التعليل بالتَّف��� ُّرد ،الثالث :التعليل
باالضطراب((( .وأَ َّما املعيار التبعي العاضد َ
لأل َّول :فهو التعليل

وقال اإلمام ابن تيم َّية بعد أن ساق هذا احلديث وغيره من
املختلَقات( :أحاديث مكذوبة موضوعة باتِّفاق أهل العلم)(((.
ال ُمستقلاّ ً
فإن قيل :ظاهر كالم األَئ َّمة َع ُّد املعيار العقلي أَص ً

للدليل الشرعي ،بل هو مندر ٌج حتت ُسرادقه؛ فالبراهني ال تتناقض
َّ
بعضها بعضاً.
بل يؤي ُد ُ

في أُصول َمنْهجهم املحُ ْ َك ِم.

وه���ذه املعايير أَو العلل املوجبة لنق���د املنت هي كالتَّالي :األ َّول:

باملناقضة للقواطع العقل َّية.

يختص بهذا املقام من هذه املعايير السالفة :هو املعيار
وا َّلذي
ُّ
األول األَصيل وال َّرابع التبعي ،ودونك اآلن صفوةَ القول فيها:

أ َّم���ا املعيار األَ َّول ،وهو التعليل باملخالفة :فيراد به مناقضة

والس���نَّة وما تر َّكب
امل�ت�ن لقواطع َّ
الدالئ���ل النَّقلية من الكتاب ُّ
طب رحى املنهج النَّقدي عند
منهما ،والتعليل باملُخالفة؛ ه���و ُق ُ

املحُ دِّثني ،حتى ق���ال احلافظ ابن حجر  -رحمه الله َ ( :-م َدا ُر
التَّعليل في احلقيقة على بيان االختالف)(((.
ِ
مناط التَّعليل باملُخالفة قائم���اً على األُصول ال َّثالثة
وك���ون
والسنَّة ،واإلجماع) يشهد له أَمران:
(الكتاب،
ُّ

ذل���ك  -فإن امتناع أن يكون مخلوقاً م���ن غيره مما خلقه أَ ْولى

ذلك من باب اجتماع النقيضني.

مستحيل؛ ألنَّ اخلالق ال يخلق نَف َْسه)(((.

من أُصول النَّقد للمتون .كقول اخلطيب البغدادي  -رحمه الله :-
(وال يُق َبل خبر الواحد في ُمنافاة ُح ْك ِم العقل)(((.

وقول ابن اجلوزي  -رحم���ه الله  ...( :-فك ُّل حديث رأَيتَه
ُ
خالف املعقول ،أو يُناقض األُصول فاعلم أ َّنه موضوع)(((.
يُ
وقول اإلم���ام ابن الق ِّيم اجلوز َّية  -رحم���ه الله ( :-ونحن
نُن ِّب��� ُه على أُمور ُكل َّي ٍة ،يُ ُ
عرف بها كون احلديث موضوعاً ...منها:

باحلس هنا العقل املس���تند إلى
���س له)((( ،ومراده
ِّ
تكذيب احلِ ِّ

احلس؛ ألن األخير ال حكم له؛ وإمنا هو ناقل ملعطيات خارج َّية.
فيق���ال :هنا نُكت��� ٌة ينبغي تقريرها ،وه���ي أَنَّ مقالة هؤالء

وال َّثاني :وق���وع التنصيص منهم على ذلك ،وفي ا ِإلبانة عن

ئمة حقٌّ ف���ي ُرتبتها ،فهي حقٌّ من جه���ة أنَّ العقل الفطري
األَ َّ
الضرور َّية ،أو املُس���تند إل���ى احلس كالهما يعمل على
مببادئه َّ

يُع َرف به ال ُّرواة بطريق االعتبار( :ومتى ُعدِ َم ذلك [يقصد وجود
ْس ُه يُخالف األُصول الثالثةُ ،علِم
متابعة أو ش���اهد] ،واخلب ُر نَف ُ

أَنَّ األمثلة املُساقة لديهم في بيان ِّ
حظ العقل في نقد املتون كلُّها

األئمة ال ُّنقَّاد.
األ َّول :التَّص ُّرف العملي مِ ن
َّ

ذلك يقول اإلمام ابن ِح َّبان  -رحمه الله  -في سياق تَقْنينه لمِ َنهج

أَنَّ اخلب َر موضو ٌع)(((.
وأَ َّما املعيار التبعي :فإعمال النَّظر العقلي مسانداً ُ
لألصول

املُتق ِّدمة للكشف عن بطالن ٍ
منت ما.

ومثال���ه :حدي���ث( :إنَّ الله  -ع��� َّز وجل َ -خلَ��� َق الفرس،

((( انظر :نقد املنت احلديثي ،خلالد ال ِّدريس( ،ص.)22
((( النكت على كتاب ابن الصالح.)711/2( :
((( صحيح ابن ح َّبان - 155 ،154/1( :بترتيب ابن بلبان).
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الدالئل املحُ َكمة من
توطيد احلك���م بوضع منت بعد انتص���اب َّ
األُصول السابقة على تكذيب هذا املنت ،ودفع صدقه؛ لذا ترى
مما ال يُد َرك َفسا ُدها من جهة العقل فقط ،هذه واحدةٌ.
عد العقل أَص ً
ال في نقد املتون انزيا ٌح عن َم ْدرجة
وثانية :أَن َّ
((( أخرجه ابن اجلوزي في املوضوعات.)149/1( :
((( املصدر السابق.)149/1( :
((( درء التعارض.)149/1( :
((( الكفاية( ،ص.)432
((( املوضوعات ،البن اجلوزي.)151/1( :
((( املنار املنيف( ،ص.)44

املوضوع َّي���ة إلى فض���اء َّ
الذات َّية؛ وذلك أم���ر يتنافى مع املنهج
النَّقدي الذي شاده صيارفة احلديث ونُقَّاده؛ و َمنْشأ ذلك :أ َّنه ال

يؤ َمن من َغواشي غلبة الهوى ،وطغيان العقد القلبي على العقل،
أو طروء الوهم واخلطأ عل���ى احلِ س؛ بحيث تكون الصورة في
َّ
احلس َّ���ية ،وفي باطن األمر
الظاهر توظيفاً للضرورة العقل َّية أو
ِّ

إمنا هو الهوى أو الوهم ،ال البرهان العقلي.

وفي تقرير أنَّ العقل وح َده ال يس���تقل في نقد املتون يقول اإلمام
ابن تيم َّي���ة  -رحمه الله ( :-والواقع أ َّنه ليس في األخبار الصحيحة
نسها ما يُخالفُ القرآن و ال العقل)(((.
التي ال معارِ ض لها من ِج ْ
ِ
مستحقٌّ لل َّر ِّد
وقال ...( :كما ب َّينَّا أ َّنه ال يوجد حديثٌ صحي ٌح

بال حديث يُعارضه)(((.

توهم
الراب ��ع :س ��بر بع ��ض املق ��والت الت ��ي ُي َ
املقص ��د َّ

شخوصها عن املنهج:

تقدم
الس���لف ما قد يُشكل على ما َّ
قد ور َد عن بعض َّ
أئمة َّ

الدليل العقلي ب ُرتبته املُل َمح إِليها؛ وذلك كالوارد
بيانه من اعتبار َّ

الس���نَّة
ع���ن اإلمام أحم َد  -رحمه الله  -حيثُ قال( :ليس في ُّ
قي���اس ،وال يض َرب لها األمثال ،وال تُد َر ُك بالعقول وال األهواء؛

إنمَّ ا هو االتِّباع وترك الهوى)(((.

وكقولِ اإلمام أَبي املُظفَّر منصور بن محمد الس���معاني  -رحمه

واجب)(((.
الله َ ( :-فمن الدِّينِ معقول وغير معقول ،واالتِّبا ُع في جميعه
ٌ
الس ِ
���لف  -رحمهم الله  -كما
بل هذا هو قول س���ائر أئمة َّ

حكاه عنهم أَبو العباس ابن تيمية ،رحمه الله(((.

وحترير معنى املنقولِ عنهم  -رحمهم الله  -يتأتَّى بالكشف
تني:
عن قض َّي ِ

األولى :بيا ُن مقصودهم بنفي إدراك العقل َّ
رع.
للش ِ

األخرى :بيا ُن أن اجلهة ُمنفكة بني ما نفاه األئم ُة  -رحمهم

الله  -وبني ما أثبتوه ،وأَنَّ النفي واقع على غير محل اإلثبات.
أ َّما القض َّي ُة األُولى :فليس املقصود بنفي إدراك العقول في
ما ورد في كالم اإلمام أحمد ،وأبي املظفر  -رحمهما الله َ -ف ْه َم

ُ
مناط التكليف من َفهم املُكلَّف خلطاب
واالتب���اع دون أَن يتحقق
الشارع؛ سواء كان هذا اخلطاب متعل ٌق بأصول الدِّ ين أو فروعه.
ومم���ا يؤكد حقيقة ما يرمي إليه هذان اإلمامان وغيرهما:
داللة السياق التي تد ُّل على ُمرادهما ،وبيان ذلك:

أن س����ياق كالم اإلمام أحمد يدل على أن ما نفاه هو معارض ُة

الس����نَّة في ما يُ َظ ُّن أن����ه معقول؛ فهو  -رحمه الل����ه  -يرمي إلى
ُّ

تثبيت التسليم واالتباع ملا د َّلت عليه النصوص ،وعدم إناطة التسليم
صدق ال َّرس����ول  #حقاً فإنه يجزم
بانتفاء املعارِ ض العقلي؛ إذ َمن َّ
بعدم إخباره  #مبا يُحيله العقل؛ فمن أناط تصديقه في ما يُخبر
به باش����تراط عدم املعارض العقلي ،فلن يقع له االستدالل بالنَّقل

ُمطلقاً؛ ألن إناطة قبول النقل بعدم ما ال يتناهى؛ إناطة مبا ال ميكن
حتقيقه؛ فيكون العلم بانتفاء ما ال يتناهى مستحي ً
ال؛ فيكون القبول

أَيضاً مستحي ً
ال.

َف َف ْه ُم العقل ومتيي���زه ملا خُ وطب به ليس هو املتناول بالنفي

ف���ي كالم هذين اإلمامني وغيرهما ،لذا يقرر أَبو املظفَّر  -رحمه
الله  -ذلك بقوله( :إنَّ الله أس���س دينه وبناه على االتباع ،وجعل
إدراكه وقبوله بالعقل) وقال( :فهذه الدالئ ُل د َّلت أ َن الله  -تعالى -

ِ
اإلدراك
هو املُع ِّر ُف؛ إ َّال أنه إنمَّ ا يُع ِّر ُف مع وجود العقل؛ أل ّنه سبب
والتمييزِ  ،ال مع عدمه. )...
(((

ُ
إدراك العقل للمطالب
القض َّي���ة األخرى :أنَّ املنفي هن���ا
الدِّينية جميعها على جهة االستقالل دون هداية من الوحي ،أو

إدراك املكلفني حكم َة َّ
الشارع في شرعه على جهة التفصيل ،أَو
بثواب أو
وجب ش���يئاً ،أو يُح ِّر ُم شيئاً ،أَو أ َّنه يقضي
ٍ
أنَّ العقل يُ ُ
املثبت فهو
قاب قبل داللة الوحي على ش���يءٍ م���ن ذلك ،وأَ َّما
ِع ٍ
ُ
ُ
ِ
خوطب به ،وإمكان االستدالل ابتدا ًء على
درك العقل وفهمه ملا
بعض املطالب الدِّ ينيةِ كمسائل أصول الدين ،كإثبات وجود الله

 تعال���ى  -وإثبات الكمال املطلق للباري  -جل جالله  -وإثباتالبعث .والله  -تعالى  -أعلم.
وصلى الله على نب ِّينا محمدٍّ وعلى آله وصحبه وسلم.

ُ
العق���لِ ملا خُ ِ
التكليف
وط َب به ،وهذا ال نزاع في���ه؛ إذ كيف يقع
((( جواب االعتراضات املصرية( ،ص.)50
((( املصدر السابق( ،ص.)85
((( أُصول السنَّة لإلمام أحمد( ،ص ،19ضمن عقائد أئمة السلف ).
((( االنتصار ألصحاب احلديث ،جمع محمد بن حسني اجليزاني( ،ص.)78
((( درء التعارض.)297/5( :

((( املصدر السابق( ،ص.)79 ،78
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[ السياسة الشرعية ]

الدستور
اإلسالمي
حممد بن ش��اكر الش��ريف

alsharif@albayan.co.uk

الدس ��تور لفظ ��ة غي ��ر عربية ي ��راد بها ع ��دة معاني م ��ن أهمها:
القاعدة أو األساس الذي ُيبنى عليه ،وأكثر ما ُتستخ َدم هذه الكلمة
في عاملنا املعاصر في املجال السياسي ،ويراد بها القانون األعلى في
الدولة؛ فهو بهذه املثابة أبو القوانني الذي تنبثق منه بقية القوانني
التي حتكم املجتمع في مجاالته املتعددة كافة؛ حيث ُينَص فيه على
ش ��كل الدولة وش ��كل احلكومة ونظام احلكم والس ��لطات العامة في
الدولة؛ فيبني ما الس ��لطات العامة وكيفي ��ة تكوينها ،واختصاصات
كل س ��لطة وحدوده ��ا ،والعالق ��ة ب�ي�ن الس ��لطات ،وصالحي ��ات كل
س ��لطة ،وكيفية الرقابة على السلطات ،وحقوق األفراد واجلماعات
األساسية وواجباتهم وحرياتهم ،وضمانات حفظ ذلك.
والدس���تور غريب في لفظ���ه وكيفيته على

تفحصنا كتاب���اً مثل كتاب األحكام الس���لطانية

الفقه السياس���ي اإلسالمي في عصر الراشدين

للماوردي لوجدناه يش���تمل على حديث في كثير

وم���ا تاله من العص���ور ،وإن كان كل ما يتضمنه

من األمور التي تتضمنها الدس���اتير؛ حيث عقد
باباً لإلمامة (رئاس���ة الدولة) تكلم فيه عن حكم

باملوافق���ة أو الرفض .واملؤلف���ات في األحكام

نصب اإلمامة وش���روط اإلمام ،وكيفية وصوله

الس���لطانية مما ميك���ن أن تُ َعد الن���واة لكتابة

ملنصبه ،وش���روط من يخت���اره لهذا املنصب ،ثم

الدس���تور تدل عليه أحكام الش���ريعة؛ س���واء

الدس���اتير في الفقه السياس���ي اإلسالمي ولو
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حتدث عن واجبات اإلمام (أي حقوق امللة واألمة

جتاه���ه وحقوقه على األمة) ،كما حتدث عن املس���وغات التي
يفقد بها اإلمام منصبه إذا حتققت فيه ،وعقد باباً للحديث عن
الوزارة؛ فبني أنواعها والشروط التي ينبغي وجودها في من يلي
هذا املنصب وعقد باباً للحدي���ث عن أمراء األقاليم ،وباباً في
احلديث عن اإلمارة على اجلهاد ،وباباً في احلديث عن الوالية

عل���ى حروب املصالح ،وكل ما تقدم يدخل في ما يس���مى اآلن
بالس���لطة التنفيذية .كما عقد باباً ف���ي والية القضاء حتدث
فيه عن ش���روط من يتولى القضاء وكيفية انعقاد والية القضاء
وح���دود والية القاضي ،وهذه تعد باملعايير املعاصرة الس���لطة
القضائي���ة .كما عقد باباً لوالية املظالم وهي معنية بالنظر في
املق���ام األول في تعديات الوالة على الرعية وهي تُ َعد في أيامنا
ه���ذه من باب القضاء اإلداري ،وهكذا حتى أمت عش���رين باباً،

تناول أموراً في صلب ما يس���مى بالدس���تور ،لكن هناك فروقاً

جوهرية بني كتب األحكام السلطانية وبني الدساتير تتمثل في:
 - 1أن كتب األحكام السلطانية عندما تذكر األحكام فإنها
تذكرها من قبيل املدارس���ة الفقهية ،بينما ما تذكره الدساتير
تذكره على أنه أحكام باتة نافذة ملزِ مة.
 - 2أن كتب األحكام الس���لطانية تش���تمل على ما يعد من
قبيل املواد الدستورية واملواد األقل شأناً؛ أي في منزلة القانون
العادي ،بينما الدس���اتير تتضمن فقط املواد التي ميكن أن تُ َعد

أنها مواد دستورية دون أية مواد أخرى.

 - 3والفرق الثال���ث أن كتب األحكام تُكتَب من طرف أهل
العل���م وليس هناك أية آلية يجب اتباعه���ا لكتابة املؤلفات في
األحكام الس���لطانية؛ فيمكن لكل عالم أن يكتب كتاباً في ذلك
يض ِّمن���ه مذه َبه ورأيَه واختياراته وميكن ألي عالم أن يرجع عن
بعض أقواله إذا تبني له أن هناك ما هو أصوب من رأيه املرجوع

عنه؛ من غير أن يكون هناك طريق يجب عليه سلوكه في ذلك.
بينما الدستور يوضع َو ْف َق آلية مع َّينة وهو دستور وحيد للدولة،
ويظل سارياً نافذاً وال ميكن التراجع عن بعض أحكامه إال َوفْق
آلية مع َّينة.

إذا نظرنا لبعض الدساتير املعاصرة التي كتبت من منظور

إس�ل�امي فس���نجد أنها تناولت ما تتناوله الدساتير الوضعية
ٍ
وموضوعات) لكنها تختلف عنها في كونها تثبت الوجهة
(عناوي َن
بعض املواد الدستورية
اإلسالمية في كل ما تذكر ،وقد تضيف َ
التي ال نظير لها في الدس���اتير الوضعية؛ نظراً لطبيعة شمول

أحكام اإلس�ل�ام لكل ما يتعلق بالفرد واجلماعة ،لكن احلقيقة
ليس هناك ضابط موضوعي يضبط املوضوعات التي يش���ملها
الدستور والتي ال يشملها.

مكونات الدستور اإلسالمي:
يحتوي الدستور اإلس�ل�امي على مجموعة من املواد تعالِج
وضع الدول���ة بني الدول وعالق���ة الدولة بغيره���ا من الدول
اإلسالمية ،ودين عامة أهلها ،ووضع الطوائف املغايرة لألغلبية،
والواجبات ،ومجموعة
واحلريات
ووضع الفرد من حيث احلقو ُق
ُ
ُ

من املواد الت���ي تعالج النظام السياس���ي ،ومجموعة من املواد
الت���ي تعالج الوضع االقتصادي ،ومجموعة من املواد التي تعالج
احلالة االجتماعية :كالتعليم والصحة واألسرة والزواج والطالق،
ومجموعة من املواد التي تبينِّ أس���س املجتمع اإلسالمي :يذكر
فيها محوري���ة اإلميان بالله واليوم اآلخر والتحاكم إلى ش���رع
الله  -تعالى  -وأن الش���ريعة هي املصدر الوحيد للتشريع وأن
كل ما خالفها باطل ،ومجموعة من املواد التي تبينِّ الس���لطات
في الدولة والعالقة بينها ،ومجموعة من املواد التي تتحدث عن
الشورى والتشريع والرقابة.
كما يتبني في الدس���تور اإلس�ل�امي الغاية اإلسالمية التي
تس���عى إليها الدولة ،وحدود طاعة الرعي���ة لها واألحوال التي
تصبح معها الرعية في ِح ٍّل من طاعتها أو مقاومتها.

مصادر الدستور اإلسالمي:
مصادر الدستور اإلسالمي تنحصر في مصادر ثالثة:
 - 1القرآن الكرمي :الذي فيه اإلرش���اد والداللة على اخلير
كل���ه في أمور الدني���ا واآلخرة كلها ،والذي ض َّمن���ه الله الهداية
والسعادة ملن اتبعه وجعله إمامه وأمامه ولم يجعله خلفه أو تابعاً.
 - 2سنة الرسول الكرمي  :#وهي التفسير العملي ملا جاء
في كتاب الله تعالى .وقد أوجب الله  -تعالى  -طاعة رس���وله
 #بل علق اإلميان بتحكيم الرس���ول في كل ش���يء من شؤوننا
وأقس���م على ذلك بذاته ال َعلية فقال  -تعالى { :-فَال َو َر ِّب َك ال
ُي ْؤ ِم ُنونَ َح َّتى ُي َح ِّك ُم َ
وك ِف َيما شَ َج َر َب ْي َن ُه ْم ث َُّم ال َيجِ ُدوا ِفي َأنف ُِسهِ ْم َح َر ًجا ِمّ َّما
َق َض ْي َت َو ُي َس ِّل ُـموا َت ْس ِل ًيما} [النساء.]٦٥ :

 - 3سنة اخللفاء الراشدين :وهم الذين أمر رسول الله #

باتباعهم؛ حيث قال« :فعليكم بس���نتي وسنة اخللفاء الراشدين
املهديني »...احلديث  ،فقد وطدوا  -رضي الله تعالى  -عنهم
(((

((( أخرجه أحمد في املسند برقم  ،17144وصححه األلباني.
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دعائم الدولة وانتقلت الس���لطة في مدة ثالثني سنة إلى أربعة

خلفاء كل منهم بطريقة مباينة لبقية الطرق وهو ما أوجد قدراً
من السوابق الدستورية التي تثري هذا الباب من العلم.
ما تقدم ميثل املصادر األصلية للدستور ،وهناك ما يُ َعد من

قبيل املصادر التبعية التي ال تستقل بإفادة املطلوب؛ وإمنا ال بد
م���ن اعتمادها على املصادر األصلية وهي اجتهادات املجتهدين
من أمة محمد .#

األحكام الش���رعية املتعلقة بالسياسة وهذا ال ميكن حدوثه إال
إذا كانت صياغة الدس���تور حتدث من قِ َبل علماء الش���ريعة أو

حتت إشرافهم الكامل.

تعديل مواد الدستور:
في جميع الدس���اتير الوضعية توجد آلية محددة لتعديل أو
تغيير بعض مواد الدس���تور ،وذلك نابع من أن الدس���تور يوضع
���ت صدوره ،لكن هذه
مع ِّبراً عن تصورات الش���عب وتطلعاته َو ْق َ

تدوين الدستور:

التصورات والتطلعات عرضة للتغير مع مرور الزمن من أجل ذلك

املقصود بتدوين الدس���تور أن تد َّون املس���ائل التي يعاجلها

حتسبوا لذلك عن طريق إمكانية التعديل أو اإللغاء ،وأما الدستور
َّ

القوانني الس���ائدة في املجتمع ،وه���ذه الوثيقة (الصك) يطلق

للتغير مبرور الزمن حتى يحفظ للدستور هيبته وال يكون عرضة

عليها الدستور.

للتغيير حسب آراء أو أهواء بعض الناس ،وأما اآلليات التي تكون

إن املس���ائل التي ينظر إليها على أنها دستورية لم تف َرد في
الدولة اإلس�ل�امية على مدى أكثر من اثني عشر قرناً عن بقية

عرضة للتغيير فوضعها في وثيقة أخرى أدنى من الدستور منزلة

الدس���تور في وثيقة مكتوبة تكون لها السمو والعلو على جميع

املسائل التي تضمنتها الشريعة ،ومن لوازم ذلك أال يكون هناك
تدوين لتلك املسائل مجتمعة في وثيقة واحدة.
واحلقيقة أن التدوين ال يحتاج الناس إليه في كل أحوالهم،
بل يُحتَاج إليه عند توافر شروط مع َّينة ،ومن أهم دواعي تدوين
الدستور عند شعب من الشعوب أن ال يكون لهذه الشعوب مصادر

ٍ
وحينئذ
قانونية حتظى باالحترام والتقدير من الش���عب جميعه،
يكون االتفاق على وثيقة (دستور) يتفق عليها الناس تقود النظام
السياس���ي للبالد مخرجاً من التف���رق والتناحر الذي ميكن أن
تنج���رف إليه كل طبقات املجتمع في حالة عدم وجود مثل تلك
الوثيقة؛ حيث حتدد الوثيقة احلقوق والواجبات واملس���ؤوليات
والصالحيات والعالقات بني مكونات املجتمع؛ سواء األفراد أو
اجلماعات أو احلكومة ،ومن البينِّ أن الدول اإلس�ل�امية تنفرد
عن بقية دول العال���م بخاصية ال توجد في دولة غيرها؛ وذلك
أن الدول اإلسالمية لها دين محفوظ معلوم املصادر ،له في كل
م���ا ينزل باملجتمع واجلماعة واألف���راد حكمه وهدايته ،ويتمتع
حكم اإلس�ل�ام وهدايته باالحت���رام والتقدير والتقديس من كل
نفس تشهد أنه ال إله إال الله محمد رسول الله ،ومن ثَ َّم فليست
دواع موضوعي ٌة لكتابة دس���تور؛ إذ يكفي في ذلك نش���ر
هناك ٍ

العلم بالفقه السياسي وتفعيل دور مؤسسة احلسبة في اجلانب
السياس���ي ،لكن لو اختار الناس أن يكون للبلد دس���تور مكتوب
فلي���س هناك ما مينع من ذلك إذا كان الدس���تور يحافظ على
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اإلسالمي فينبغي أال توضع فيه إال األحكام التي ال تكون عرضة

قد يكون أوفق من وجهة نظري.
وعندما يوضع الدس���تور على النح���و الذي ذكرته ال يكون
الدس���تور عرضة للتغيير ومن ثَ َّم يكون إلزامه ليس قاصراً على

اجليل الذي وضع الدس���تور؛ بل ميتد ليشمل األجيال التالية،
وبهذا أيضاً يكون الدستور للبالد اإلسالمية كلها دستوراً واحداً،
يوجد جتانساً كبيراً بني تلك الدول ويق ِّرب ما بينها.
وهو ما ِ

مشروعات الدساتير اإلسالمية املعاصرة:
اطلعت على عدة مشروعات لدساتير إسالمية من ذلك:
ُ

 - 1إعالن دس���توري إس�ل�امي للمستش���ار الدكتور علي

جريشة  -رحمه الله  -وهو مكون من  49مادة.
 - 2منوذج لدس���تور وضع���ه مجمع البحوث اإلس�ل�امية
باألزهر وهو مكون من  141مادة
 - 3منوذج لدستور إسالمي وضعه الدكتور مصطفى كمال
وصف���ي نائب رئيس مجلس الدولة املصري  -رحمه الله  -وهو
مكون  74مادة.
 - 4منوذج لدستور إسالمي أقره املجلس اإلسالمي العاملي
في إسالم أباد وهو مكون من  87مادة.
هذه املش���روعات مجموعة في كتي���ب واحد على الترتيب
الذي أوردته هنا حتت اسم إعالن دستوري إسالمي صادر عن
دار الوفاء للطباعة والنشر باملنصورة مبصر.

[ الغرب :قراءة عقدية ]

تحريف التوراة...
متى وكيف؟ ()3 - 3
ف��ي��ص��ل ب���ن ع��ل��ي ال��ك��ام��ل��ي

(*)

popedia@windowslive.com

حتدث � ُ�ت في اجل ��زء الثان ��ي من ه ��ذا املوضوع عن

تتألف قصة طوفان نوح  -عليه الس�ل�ام  -كما يس���جلها

عرف
وبي ُ
تاريخ حتريف التوراة َّ
نت – اعتماد ًا على ما ُي َ

س���فر التكوين من روايتني في نسيج واحد :إحداهما الرواية

ف ��ي األوس ��اط العلمي ��ة باس ��م «نظرية املص ��ادر» – أن
«العه ��د الق ��دمي» (أو «الت ��وراة العبراني ��ة») الت ��ي بني
أيدين ��ا حت ��وي مص ��ادر متع ��ددة ُلفِّ ق ��ت لتؤل ��ف نص� � ًا
«اليهوي»
واح ��داً؛ ه ��ذه املص ��ادر ه ��ي «اإللوهيم ��ي» و
ُّ
و «الكهنوت ��ي» و «التثن ��وي» ،وم ��ا ذكرت ��ه هن ��اك ه ��و

«اليهوية» التي تش���ير إلى الرب باس���م «يهوه» ،واألخرى هي

الرواية «الكهنوتية» .وس���أورد أدناه جزءاً من قصة الطوفان
مم ِّيزاً النص «اليهوي» بالقلم األس���ود والن���ص «الكهنويت»

بالقلم األحمر .وس���يلحظ الق���ارئ أن كل رواية منهما ميكن
قراءتها على حدة دون إخالل بالسياق .يقول النص:
« 21 :7ومات ُّ
كل ذي جسد كان يدبُّ على األرض من الطيور

م ��ا تذهب إلي ��ه األغلبية الس ��احقة من علم ��اء العهد

والبهائ��م والوح��وش وكل الزحَّاف��ات ال�تي كان��ت تزحف على

القدمي مع اختالفات يسيرة .لكنني أشرت كذلك إلى

األرض ومجيع الناس 22 .كل ما في أنفه نس���مة روح حياة من

أن
أن عملي ��ة تلفي ��ق املصادر متَّ ت بدق ��ة متناهية؛ إال َّ
آث ��ار التلفي ��ق لم ميكن إخفاؤها متام ًا ،وهو ما س � ِّ
�أمثل
له هنا بقصة الطوفان.
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كل ما في اليابس���ة مات 23 .فمحا يهوه َّ
كل قائم كان على وجه
األرض ،الناس والبهائم والد َّبابات وطيور السماء .فا َّ
منحت من

األرض وتبقَّ���ى نوح والذين معه في الفلك فقط 24 .وتعاظمت
املياه على األرض مئة ومخس�ين يومًا 1 :8 .مث ذكر إلوهيم نوحًا

وكل الوح��وش َّ
َّ
وكل البهائ��م اليت معه يف الفل��ك .وأجاز إلوهيم

إن وجود روايتني متداخلتني في بعضهما ليس كل ما مييز

رحيًا على األرض فهدأت املياه 2 .وانس��دَّت ينابيع الغمر وطاقات

هذا النص؛ ب���ل ثمة ميزات أخرى ،منه���ا :أن النص اليهوي

الس��ماء .فامتنع املطر من السماء 3 .ورجعت املياه عن األرض

َّ
يطرد في اس���تعمال اس���م «يهوه» لإلش���ارة إلى الرب ،بينما

رجوعاً متوالياً .وبعد مئة ومخس�ين يومًا نقصت املياه .واستقر

يس���تعمل النص الكهنوتي اسم «إلوهيم» للغرض نفسه .كذلك

الفلك يف الش��هر الس��ابع يف اليوم السابع عش��ر من الشهر على

تش���ير الرواية الكهنوتية إلى طول مدة الطوفان حتى تبلغ بها

جب��ال أراراط 5 .وكان��ت املياه تنق��ص نقصًا متواليًا إىل الش��هر

العاش��ر .ويف العاش��ر يف أول الش��هر ظه��رت رؤوس اجلب��ال6 .

مئ���ات األيام بينما جتعلها الرواية اليهوي���ة أربعني يوماً .كما

نلحظ أن الطير الذي أرسله نوح  -عليه السالم  -طليع ًة كان

وحدث من بع���د أربعني يوماً أن نوحاً فت���ح طاقة الفلك التي

َوفْقاً للرواية اليهو َّية «حمامة» بينما كان «غراباً» َوفْقاً للرواية

املي��اه عن األرض 8 .وأرس���ل احلمامة من عنده ليرى هل قلَّت

بخلقه؛ فالرب َوفْقاً لهذه الرواية يتنسم رائحة القرابني ويندم

فرجع���ت إليه إلى الفُلك ألن مياهاً كانت على وجه كل األرض.

ه���ذا اخللط بني مصادر العهد القدمي نتج عنه تناقضات

كان قد عملها 7 .وأرس��ل الغ��راب ،فخرج مترددًا حىت نش��فت

املياه عن وج���ه األرض؟ 9 .فلم جتد احلمام���ة مقراً لرجلها،
فمد ي���ده وأخذها وأدخلها عنده إل���ى الفلك 10 .فلبث أيضاً
َّ
س���بعة أيام أ ُ َخر وعاد فأرس���ل احلمامة من الفلك 11 ،فأتت
إليه احلمامة عند املس���اء وإذا ورقة زيتون خضراء في فمها،

الكهنوتية .وأخيراً ال تتورع الرواية اليهوية عن تش���بيه اخلالق
على لعنه األرض ،تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً.

عدة .منها على سبيل املثال قصة يوسف  -عليه السالم  -في
سفر التكوين  .37فالرواية اإللوهيمية تذكر أنه ملا تآمر إخوته
على التخلص منه صرفهم «رأوب�ي�ن» عن فعلتهم فانتهوا إلى

فعلم نوح أن املياه قد قلَّت عن األرض 12 .فلبث أيضاً س���بعة
أيام أ ُ َخر وأرس���ل احلمامة فلم تعد ترجع إليه ثانية 13 .وكان

املديانيني فأخذت���ه وباعته مبصر .أما الرواية اليهوية فتنص

أن
يف الس��نة الواحدة والست مئة يف الشهر األول يف أول الشهر َّ

على أن «يهوذا» هو الذي أقنع إخوته بعدم قتل يوسف  -عليه

املياه نش��فت عن األرض .فكش���ف نوح الغطاء عن الفلك ونظر
فإذا وجه األرض قد نش���ف 14 .ويف الش��هر الث��اين يف اليوم
السابع والعشرين من الشهر َّ
جفت األرضَّ 15 .
وكلم إلوهيم نوحًا

إلقاء يوس���ف  -عليه الس�ل�ام  -في اجلب .فمرت قافلة من

الس�ل�ام  -وأن القافلة التي أخذته كانت من اإلس���ماعيليني
(نسبة إلى إسماعيل عليه السالم).
ومثل هذه التناقضات جندها في مواضع كثيرة من األسفار

قائ� ً
لا 16 :اخ��رج من الفلك أن��ت وامرأتك وبنوك ونس��ا ُء بنيك

ُنسب كتابتها إلى موسى  -عليه السالم – كاسم
اخلمسة التي ت َ

والبهائ��م ،وكل الدبابات اليت تدب عل��ى األرض أخرجها معك.

إحدى بنات���ه ،فهو في الرواية اإللوهيمي���ة «يثرون» [التكوين

مع��ك 17 .وكل احليوان��ات ال�تي معك من كل ذي جس��د الطيور

كاهن مديان (مدين) الذي تزوج موسى  -عليه السالم  -من

ولتتوال��د يف األرض وتثم��ر وتكثر عل��ى األرض 18 .فخرج نوح

 ]1 :3وف���ي الرواية اليهوية «رعوئي���ل» [التكوين  ،]16 :2وكل

وكل الطيور كل ما يدبُّ على األرض كأنواعها خرجت من الفلك.

جلي خصوصاً في األصل العبري الذي تتمايز فيه أس���اليب
ٌّ

وبنوه وامرأته ونساء بنيه معه 19 .وكل احليوانات كل الدبابات

 20وبنى نوح مذبحاً ليهوه .وأخذ من كل البهائم الطاهرة ومن
كل الطيور الطاهرة وأصعد محرقات على املذبح 21 .فتنس���م

مح���اوالت الترقيع ال جتدي نفع���اً؛ ألن تباين املصادر واضح

اللغة كذلك .فالتوراة التي بني أيدي اليهود والنصارى ال تقوم
أمام النقد العلمي البتة وال ينبغي القول بأنها مجرد نس���خة

يه���وه رائحة الرضا .وقال يهوه ف���ي قلبه ال أعود ألعن األرض

محرفة من األصل الذي أنزل على موس���ى  -عليه السالم -

حي كما فعلت 22 .مدة كل
حداثته .وال أعود أيض���اً أميت كل ٍّ

من عند الله ليشتروا بذلك ثمناً قلي ً
ال.

أيضاً من أجل اإلنس���ان؛ ألن تص ُّور قلب اإلنس���ان شري ٌر منذ
وح ٌّر وصيف وش���تاء ونهار وليل
أيام األرض زرع وحصاد وبرد َ

فالبون بينهما شاس���ع .بل جلُّها مما كتبه الكهنة وزعموا أنها

ال تزال».
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[ قضايا دعوية ]

َ
ْ
سح المجال
ف
من فضلك ...أ ِ
م���ن���ص���ور ب��������اوادي

كثيرون هم الذين يعارضون نظ���ام التقاعد ويعتبرونه قت ً
ال
للطاق���ات واإلب���داع ووأداً لتراكم اخلب���رات واملعرفة ،بينما كل
العقالء متفقون على أن اإلنس���ان ال ميكن أن يظل طوال عمره
منتجاً معطا ًء ،وأن هناك مرحلة تنتظر َّ
كل واحد منا في مش���وار
حياته يخيم حتتها مس���تقراً مكم ً
ال بقي���ة حياته .هذا في إطار
العمل املؤسس���ي الذي ينتظم بهيئات وإدارات وكتل ونحوه .وأما
رس���الة احلياة العامة التي هدفها األسـاس���ي واألسمى مرضاة
اللـه  -تعالـى  -وحتقيـق العبـودية لـه وح َده  -س���بحانه  -فهـي
ال تعرف تقاعداً وال إجازة وال راحة فالعمر كله يُس���تنفَر لعبادة
الل���ه وح َده حتى آخر نَفَ���س .يقول  -تعالى { :-قُ���لْ َّإن َصال ِتي
ني  )#١٦٢#ال شَ رِ َ
يك َل ُه َوبِذَ ِل َك ُأ ِم ْر ُت
َو ُن ُس ِكي َو َم ْح َي َ
اي َو مَ َما ِتي ِل َّل ِه َر ِّب ا ْل َعالمَ ِ َ
{و ْاع ُب ْد َر َّب َك َح َّتى
َو َأ َنا َأ َّولُ ال ُْـم ْس ِل ِم َ
ني} [األنعام ،]١٦٣ - ١٦٢ :ويقول َ
ني} [احلجر .]٩٩ :وليس هذا موضع حديثنا.
َي ْأ ِت َي َك ال َْي ِق ُ
يقدر بقدره ووقته ومكانه،
ونظام التقاعد كغيره من األنظمة َّ
ً
مبني على
وما حتديد س���ن التقاعد املنصوص عليه قانونيا إال
ٌّ
اس���تقراء عمر اإلنس���ان ومدى اس���تجابة هذا العمر في بعض
مراحله للعطاء والبذل .وهذا ال يس���توي فيه كل الناس؛ بل من
الناس من تتمنى لو يتقاعد في س���ن مبكرة ج���داً؛ فهو أجدى
وأفض���ل له ولفريقه ،ومنهم من ال مينعه طول العمر من اإلنتاج.
وعلى هذا فإن التقاعد  -وخاصة في إطار العمل اإلس�ل�امي -
املؤسسي يُ َ
نظر فيه لكل َط َرف على ِح َدة؛ ألنه ليس ُمل َكاً لشخص
َّما حت���ى يفني األفرا ُد أعمارهم كلها يتحملون تبعاته ،وليس���ت
رس���الته دنيوية بحتة تخض���ع لقانون الربح واخلس���ارة املادي
فنخسر اليوم ونكس���ب غداً ،وال ميكن تعويض الفشل واإلخفاق
فيه ألن النتائج العكسية تحُ دِ ث شرخاً عظيماً في كيانه وبنيانه،
وفي هذا مزيد من التفتت والتمزق ،وأخيراً هو جهد احتس���ابي
وتط ُّوع���ي يُ َ
نظر فيه أوالً وأخيراً للمصلحة العامة على حس���اب
الفردية إن تطلَّب منا أن جنري هذه املعادلة .وبناء على هذا فإني
ال أتراجع أن أقول :من فضلك ...أفسح املجال!
التش���خيص
الصواب وأخطأ قلمي
ق���د يكون كالمي جانَ َبه
ُ
َ
َ
والوصف ،ولكن القارئ رمبا يش���عر بأن هذا السؤال يحتاج إلى
طرحه ورفعه في وجوه بعض الناس؛ وخاصة أننا مللنا وأرهقت
أسماعنا االستغاثات والنداءات من هنا وهناك داخل إطار العمل
اإلس�ل�امي مبختلف توجهاته وانتماءات���ه ،وهو ما يوحي أن املاء
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فيه ما يعيق تق ُّدمه وجريانه .وأنا ما قصدت بكالمي أش���خاصاً

محددي���ن وال جهات ما؛ بقدر ما الحظت أنها ظاهرة متفش���ية
َّ
تكبر وتصغر من فصيل آلخر ،ولس���ت أدع���و  -كما قد يفهمه
بعضه���م  -إلى االنقالب���ات والثورات والتمرد عل���ى القيادات،
ِ
األحداث الغررة .فليس هذا مقصودي ،ولكن ال نستطيع
وترؤس
أن نب ِّرئ س���احتنا اإلس�ل�امية من وجود نوع م���ن الدكتاتورية
اإلداري���ة واحلركية متا َرس في أروقة العمل اإلس�ل�امي من قِ َبل
بعض القيادات ألقَت بظاللها على نفسية من حتتها فهابوا ركوب
مطية القيادة والريادة ،واستسلموا حلتمية بقاء القيادة بعثراتها
وسقطاتها حتى شاخ املشروع سريعاً وأحيل إلى التقاعد .ولسنا
ف���ي مقابل ذلك نطالب بج��� ٍّو من الدميقراطي���ة وحرية الرأي
الغربية؛ وإمنا املقصود أن نستشعر  -بعيداً عن الشهوات اخلفية
املخفية  -حقيقة أن املصلحة الدعوية فوق أي اعتبار.
كيف ال نطالب بتقاعد هذا أو ذاك وهو يرى أن تنحيته قتل
َ
املنتظر ،فيبعث بالرس���ائل
للمش���روع ووأد له ،وأنه هو املخلِّص
غير الش���عورية هنا وهناك؛ أن ال حياة للمش���روع بدوني ،ويرى
أحقيته بالقيادة والريادة وعدم التنازل عنها والتزحزح مليمترات
قليلة ،ألنه يعد نفس���ه من طالئع املش���روع وم���ن الذين كابدوا
وناضلوا في بداياته حتى اس���توى قوي���اً فتياً؛ فهو يرفع فاتورته
وتقييم ،وال تس���ل بعد
بتصحيح
احلياتية كلما بدا صوت يطالب
ٍ
ٍ
ذل���ك عن األلقاب واألوصاف التي تُلق���ى كالصواعق على رأس

الناق���د من قِ َبل قيادته جراء م���ا اقترفته يده من توجيه نقد أو
مطالب���ة بتقاعد ،بينما من املعل���وم بداهة أنه ال يوجد عمل في
الدنيا مرتبط بقاؤه وموته بحياة ش���خص وموته ،وهذا ما أشار
{و َما ُم َح َّم ٌد إ َّال َر ُس ٌ
���ول َق ْد
إليه القرآن الكرمي في قوله  -تعالى َ :-
ُ
َ
ات َأ ْو ُق ِت���لَ ان َقل َْب ُت ْم َعلَى أ ْعقَابِك ْم َو َمن َين َق ِل ْب
الر ُس���لُ َأفَإن َّم َ
َخل َْت ِمن َق ْب ِل ِه ُّ
ّ
ّ
ين} [آل عمران:
���ي ْجزِ ي ال َل ُه َّ
الش ِاكرِ َ
َعلَى َع ِق َب ْي ِه َفلَن َي ُض َّر ال َل َه شَ ْ
���يئ ًا َو َس َ
 ،]١٤٤ولقد تال أبو بكر  -رضي الله عنه  -هذه اآلية على الناس
يوم وفاة النبي  #مذكراً بهذا املفهوم العظيم املستن َبط من اآلية
قائ ً
ال :من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات ،ومن كان يعبد
{و َما ُم َح َّم ٌد إ َّال
الله فإن الل���ه َح ٌّي ال ميوت .قال الله  -تعالى َ :-
ُ
َ
َر ُس ٌ
ات َأ ْو ُق ِت���لَ ان َقل َْب ُت ْم َعلَى أ ْعقَابِك ْم
الر ُس���لُ َأفَإن َّم َ
���ول َق ْد َخل َْت ِمن َق ْب ِل ِه ُّ
ّ
ّ
ين} [آل
َو َمن َين َق ِل ْب َعلَى َع ِق َب ْي ِه َفلَن َي ُض َّر ال َل َه شَ ْيئ ًا َو َس َي ْجزِ ي ال َل ُه َّ
الش ِاكرِ َ
عمران ]١٤٤ :قال :فوالله ل َكأنَّ الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه
اآلية حتى تالها أبو بكر ،فتلقاها الناس منه كلهم ،فما س���معها
بشر من الناس إال تالها(((.
وللشيخ عبد الرحمن الس����عدي – رحمه الله – كالم نفيس
ع����ن هذه اآلية أنقله بالنص حيث يقول« :وفي هذه اآلية الكرمية
إرشاد من الله  -تعالى  -لعباده أن يكونوا بحالة ال يزعزعهم عن
إميانهم أو عن بع����ض لوازمهَ ،ف ْق ُد رئيس ولو عظم؛ وما ذاك إال
باالستعداد في كل أمر من أمور الدين بعدة أناس من أهل الكفاءة
في����ه ،إذا فُقِ د أحدهم ق����ام به غيره ،وأن يك����ون عموم املؤمنني
قصدهم إقامة دين الله واجلهاد عنه بحس����ب اإلمكان؛ ال يكون
لهم قصد في رئيس دون رئيس؛ فبهذه احلال يستتب لهم أمرهم،
وتستقيم أمورهم»(((.
وجند هذا املفهوم أيضاً عن���د الرجل الثاني في هذه األمة
وجه بعزل خالد بن
عمر بن اخلطاب  -رضي الله عنه  -عندما َّ
الوليد  -رض���ي الله عنه  -من إمارة اجليش وتوليتها أبا عبيدة
عامر بن اجلراح  -رضي الله عنه  -ملا بدأ االعتقاد يس���ود في
اجليش أن حياة وموت مشروع الفتح مرتبط بحياة خالد وموته.
إن القيادة الواعية تستش���عر التحديات احمليطة باملش���روع
فتضع السياسات الضامنة الستمراريته وإن تعارضت مع (األنا)
القيادية؛ ألنه ال بد من ضرورة الفصل بني العمل رس���الة ورؤية
والعمل ش���خصاً وذاتاً ،ومن مت َّعن في س���يرة الرسول  #رأى
التوظيف اجليد لألتباع مبا يضمن اس���تمرارية مشروع الرسالة
اإلسالمية بعد وفاته.
بعـض القيـادات أش����بهـت األم مـن حيث التـزام نظـرة ثابتـة
ال تتغير مع أوالدها مهما تقادم بهم الس����ن؛ فال يوجد في خططه
وبرامجه (البلوغ القي����ادي واإلداري) عند أفراده ،وال توجد كذلك
((( أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة ،رضي الله عنها.
((( تيسير الكرمي الرحمن في تفسير كالم املنان ،ص .150

البرام����ج التطويرية لألف����راد مخافة أن يزاحموه عل����ى القيادة،
وال املواق����ف املتغيرة جتاه أفراده لتغيير امل����كان والزمان واحلال،
ورمبا حتصلوا على أعلى الدرجات العلمية والوظيفية في حياتهم
العملي����ة ،ولكنهم ال يزال����ون في نظره طالبَ����ه (أتباعه) الصغار،
ونظرته وتقييمه لهم لم ول����ن يتغيرا أبداً؛ فهو ال يعرف إال موقفاً
واحداً ثابتاً نهائياً نحوه����م؛ كأمنا ختم على هذا بالعجلة ،واآلخر
بش����دة الغضب ،والثالث بالعنترية حتى يف����ارق احلياة ،وبنا ًء على
ذل����ك يصل للنتيجة احلتمية ،وهي :أنهم ال زالوا بحاجة إلى رعاية
ووصاية إدارية وحركية طوال أعمارهم الزمنية التي ال تتقادم أبداً
في نظر قائدهم.
وينبغي أن نفرق بني إص�ل�اح األخطاء والعثرات ،في جو من
االستمرارية واحلياة املتجددة للمؤسسة ،وبني التعثرات التي تؤدي
إلى تآكل العمل وتالشيه وتو ُّقفه ،ومن ثَ َّم ينحدر العمل ،وال سبيل
لنا إليقاف انحداره إال اإلحال���ة للتقاعد ،فينبغي هنا أن ال نقف
عند رغبات أنفسنا وطموحنا ونسوق التبريرات والتمحالت إلقناع
اآلخرين بأن األمور على خير وال يوجد ما يدعو للقلق ،ونحن في
احلقيقة ننتصر لذواتنا ورغباتنا.
َ
ومن املقاتِل العظيمة أن يس���ود العمل نو ٌع من املجاملة البلهاء
على حس���اب العمل ،وال يوقظنا منها إال مرحل���ة االنهيار التام،
فنمأل الدنيا حينها بالصراخ والضجيج ونرفع رايات التقاعد ولكن
الوقت يكون ق���د فات .إنه ملن اإلجح���اف أن نظل ننظر لألمور
َ
املوق���ف البار َد إال
مجامل���ة وحياء وهي تنح���در فال يوقِ فُ هذا
اخليارات الثنائية احلاسمة القاتلة (أسود وأبيض) ،وتكون التبعة
بعد ذلك موت س���ريري لهذا الش���خص ،أو انقسام ومتزق يتبعه
اتهامات وتخوين من قِ َبل األطراف املنقسمة؛ فلماذا ال تكون لدينا
حاسة االستشعار املبكر نستشف من خاللها مواضع الداء؟ وملاذا
ال نعرف احللول االس���تباقية للحدث؟ وملاذا نعيش على األزمات؛
فنقضي أعمارن���ا في معاجلة األزمات حت���ى أصبحنا جزءاً من
األزمة؟ إن الزم���ن ال يترك أحداً في منتص���ف الطريق ويدفعه
ليسلك خياراً بالتقدم أو التراجع؛ َف َمن فَقِ ه رسالته واتضح هدفه
لم ولن يكون من املتراجعني أبداً.
ليس التقاعد طرداً وال يجوز أن يكون تنحية إلى هامش احلياة
وشل احلركة ،وتعطيل احلياة العملية للشخص ،ولكنه جتديد وأمل؛
ألن التقاعد ال نصل إليه إال إذا خيمت األزمات واملخرج منها بأكبر
قدر من املكاسب هو األمل ،وفي املقابل ال نفهم التجديد دائماً بأنه
الطاقات الشابة؛ فهناك من األعباء ما تقصم الظهور وال يتصدى
لها ويق����وم بها إال من عركته األيام واألع����وام .وهنا تظهر أهمية
وفائدة التخطيط اجليد لدى القيادة في إدارة عملها وتوزيع األدوار
واألعمال مبا في ذلك التقاعد.
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[ قضايا تربوية ]

اقتران العلم واإلميان

في القرآن
ــــــم وأســـــــرار
ِح َك ٌ

د .توفيق علي زب��ادي

(*)

إن أفضل ما اكتسبته النفوس وحصلته القلوب ونال به العبد الرفعة

فى الدنيا واآلخرة ه���و العلم واإلميان؛ ولهذا قرن بينهما  -تعالى  -في
كتابه في مواضع:

ين ُأو ُتوا ا ْل ِعل َْم َواإل َميانَ َلق َْد َل ِب ْث ُت ْم ِفي ِك َت ِ
اب
منها :قوله  -تعالى َ :-
{وقَالَ ا َّل ِذ َ
ال َّل ِه إلَى َي ْو ِم ال َْب ْع ِث َف َهذَ ا َي ْو ُم ال َْب ْع ِث َول َِك َّن ُك ْم كُ ن ُت ْم ال َت ْعل َُمونَ } [الروم.]٥٦ :
قال ابن عاشور – رحمه الله ( :-جعل الله منكري البعث هدفاً لسهام

التغليط واالفتضاح في وقت النش���ور؛ فلما س���مع املؤمنون الذين أوتوا

علم القرآن وأشرقت عقولهم في احلياة الدنيا بالعقائد الصحيحة وآثار
احلكمة لم يتمالكوا أن ال يردوا عليهم غلطهم ر ّداً يكون عليهم حس���رات

أن ال يكون���وا قبلوا دعوة احلق كم���ا َق ِبلَها املؤمنون .وعطف اإلميان على

العلم واالهتمام به؛ ألن العلم بدون إميان ال يرش���د إلى العقائد احلق التي
به���ا الفوز في احلياة اآلخ���رة .واملعنى :وقال لهم املؤمن���ون إنكاراً عليهم
وحتسيراً لهم.

والظاه���ر أن املؤمنني يس���معون حتا َّج املش���ركني بعضهم مع بعض

فيبادرون باإلنكار عليهم؛ ألن تغيير املنكر سجيتُهم التي كانوا عليها.

وف���ي هذا أدب إس�ل�امي ،وهو :أن الذي يس���مع اخلطأ في الدين

واإلميان ال يق ُّره ولو لم يكن هو املخاطب به)(((.

وفي هذا دليل على كمال عدل أهل العلم؛ فإن الله استشهد بهم على

عب���اده ،وذلك تعـديل منه لهـم ،وفي هـذا من الش���رف وعلـ ِّو املكـانة ما

ال يخفى(((.

(*) عضو هيئة التدريس مبعهد اإلمام الشاطبي ،التفسير وعلوم القرآن.
((( التحرير والتنوير.81 /21 :
((( تيسير اللطيف املنان في تفسير األحكام.31 /1 :
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وهنا تساؤل :ملاذا قدَّم العلم على اإلميان؟

ق���ال الفقيه اإلمام القاضي  -رحمه الله :-

(ذكر العلم يتضم���ن اإلميان وال يصف الله بعلم

من لم يعلم كل ما يوجب اإلميان ،ثم ذكر اإلميان
بعد ذلك تنبيهاً عليه وتش���ريفاً ألمره؛ فنبه على
مكان اإلميان وخصه بالذكر تشريفاً)(((.

وقال ابن عاش���ور – رحمه الله ( :-الذين
ين
أوت���وا العلم هم املؤمنون؛ فإظهار لفظ {ا َّل ِذ َ
ين ُأو ُت���وا ا ْل ِعل َْم}
آ َم ُن���وا} في مقام ضمي���ر {ا َّل ِذ َ

لقصد مدحهم بوصف اإلميان)(((.

وهنا تساؤل آخر :ملاذا قالُ { :أو ُتوا ا ْل ِعل َْم}

ومل يقل :علموا؟

قال الشعراوي – رحمه الله ( :-كأن العلم
((( احملرر الوجيز.261 /5 :
((( التحرير والتنوير.222 /17 :

لت :أليس
ليس َك ْس���باً؛ إمنا إيتاء من َعالِم منك يعطيك .فإ ْن ُق َ

َوأَخْ َب��� َر أَ َّن ُه��� ْم ُه ْم ا َّلذِ ي َن يَ َر ْو َن َما أُنْزِ َل إلَى ال َّر ُس���ولِ ُه َو
ين ُأو ُتوا ا ْل ِعل َْم ا َّل ِذي ُأنزِ لَ إل َْي َك ِمن
الحْ َ قُّ ِب َق ْولِهِ  -تَ َعالَى َ :-
{و َي َرى ا َّل ِذ َ
َّر ِّب َك ُه َو ال َْـح َّق} [س���بأَ ]٦ :ف َد َّل َعلَى أَنَّ تَ َعلُّ َم الحْ ُ َّجةِ َوالْقِ َيا َم ِب َها

[املجادلة .]١١ :عن ابن عباس  -رضي الله عنهما  -قال( :يرفع الله

ميانِ )(((.
َوالأْ َ ْقدَارِ َعلَى َقدْرِ ُم َعا َملَةِ الْ ُقل ُ ِ
وب بِالْعِ ل ْ ِم َوالإْ ِ َ

للعلماء دور في االستدالل والنَظر في األدلة؟ نقول :نعم ،لكن

َم ْن نصب لهم هذه األدلة؟ إذن ،فالعلم عطاء من الله)(((.
وم���ن اآليات التي ُقرِ ن فيها بني العلم واإلميان قوله  -تعالى :-
{ َي ْرف َِع ال َّل ُه ا َّل ِذ َين آ َم ُنوا ِم ُنك ْم َوا َّل ِذ َين ُأو ُتوا ا ْل ِعل َْم َد َر َج ٍات َوال َّل ُه بمِ َا َت ْع َملُونَ َخب ٌِير}

يَ ْر َف ُع َد َر َج ِ
ات َّمن
ات َم ْن يَ ْر َف ُع َها َك َما َقا َل  -تَ َعالَى َ { :-ن ْرف َُع َد َر َج ٍ
الد َر َج ِ
ات
���اء} [األنعامَ .]٨٣ :قا َل َزيْ ُد بْ ُن أَ ْسل َ َم :بِالْعِ ل ْ ِمَ .ف َر ْف ُع َّ
َن َّش ُ

الذين أوتوا العلم من املؤمنني على الذين لم يؤتوا العلم درجات)(((.

وقال ابن القيم في فضل أولي العلم واإلميان( :وهؤالء هم

قال ال���رازي – رحمه الله ( :-اعلم أن���ه  -تعالى  -ذكر

الدرجات ألربعة أصناف:

خالصة الوجود ول ُّبه واملؤهلون للمراتب العالية)(((.

فاملراتب العالية ألهل العلم واإلميان في الدنيا واآلخرة.

أوهل��ا :للمؤمنني م���ن أهل بدر قال :مَّ َ
ين
{إن���ا ال ُْـم ْؤ ِم ُنونَ ا َّل ِذ َ
ات ِع َند َر ِّبهِ ْم}.
���م} إلى قولهَّ { :ل ُه ْم َد َر َج ٌ
���ر ال َّل ُه َوجِ ل َْت ُقلُو ُب ُه ْ
إذَا ذ ُِك َ

لقيادة البشرية إلى حياة طيبة ،تعلو فيها قيمة اإلنسان ،ويُ ْع َرف

ين َعلَى
والثاني��ة :للمجاهدين :قالَ :
{وف ََّضلَ ال َّل��� ُه ال ُْـم َج ِاه ِد َ

واألمة التي ال تعطي ألهل العلم في جميع املجاالت التقدير

[األنفال]٤-2 :

ا ْلق ِ
َاع ِد َين} [النساء.]٩٥ :

���د َع ِملَ
{و َم���ن َي ْأ ِت��� ِه ُم ْؤ ِمن ًا َق ْ
والثالث��ة :للصاحلني :ق���الَ :

الصا ِل َـح ِ
ات ا ْل ُعلَى} [طه.]٧٥ :
ات َف ُأ ْو َل ِئ َك َل ُه ُم َّ
الد َر َج ُ
َّ
ْ���م َد َر َج ٍات}.
الرابع��ة :للعلماء :ق���الَ :
{وا َّل ِذ َ
ي���ن ُأو ُتوا ا ْل ِعل َ
[املجادلة]١١ :

والله فضل أهل بدر عل���ى غيرهم من املؤمنني بدرجات،

وفضل املجاهدين على القاعدين بدرجات ،وفضل الصاحلني
فضل العلم���اء على جميع األصناف
على ه���ؤالء بدرجات ثم َّ

بدرجات ،فوجب أن يكون العلماء أفضل الناس)(((.

فاآلية تعلمنا :أن اإلميان الذي يدفع إلى فس���حة الصدر

وطاعة األمر ،والعلم الذي يهذب القلب فيتس���ع ويطيع يؤديان
إلى الرفعة عند الله درجات(((.

إن رف��ع الدرجات واألق��دار على قدر معاملة
القلوب بالعلم واإلميان:
َقا َل َشيْ ُخ الإْ ِ ْسلاَ ِم َ -ر ِح َم ُه اللَّ ُه َ ( :-ق ْوله  -تَ َعالَى َ { :-ي ْرف َِع
ص-
ال َّل ُه ا َّل ِذ َين آ َم ُنوا ِم ُنك ْم َوا َّل ِذ َين ُأو ُتوا ا ْل ِعل َْم َد َر َج ٍات} [املجادلةَ ]١١ :خ َّ
الد َر َج ِ
ميانَ؛
ُسبْ َحانَ ُه َ -ر ْف َع ُه بِالأْ َ ْقدَارِ َو َّ
ات ا َّلذِ ي َن أُوتُوا الْعِ ل ْ َم َوالإْ ِ َ

است َْش َه َد بِهِ ْم فِ ي َق ْوله  -تَ َعالَى { :-شَ ه َِد ال َّل ُه َأ َّن ُه ال إ َل َه
َو ُه ْم ا َّلذِ ي َن ْ
إ َّال ُه َو َوال َْـمال ِئ َك ُة َو ُأ ْولُوا ا ْل ِعل ِْم َقا ِئم ًا بِا ْل ِق ْس ِط} [آل عمران.]١٨ :
((( تفسير الشعراوي ،ص .7217
((( الدر املنثور.322 /14 :
((( تفسير الرازي.400 /2 :
((( في ظالل القرآن.3512 /6 :

فاألمة التي يعلوا فيها أهل العلم واإلميان هي األمة املؤهلة

لكل عالِم فيها قدره ودرجته.

والدرجات أمة مؤهلة للتبعية ال للقيادة ،وللذلة ال للعزة ،وحلياة
الضنك وضيق العيش ال للحياة الطيبة.

اختالف حقيقة العلم واإلميان عند الناس:
أكثر الن���اس غالطون في حقيقة مس���مى العلم واإلميان

الل َذين بهما الس���عادة والرفعة وف���ي حقيقتهما؛ حتى إن كل

طائف���ة تظن أن ما معها من العل���م واإلميان هو هذا الذي به
تنال الس���عادة وليس كذلك بل أكثرهم ليس معهم إميان ينجي
وال علم يرفع؛ بل قد س��� ُّدوا على نفوسهم طرق العلم واإلميان

اللذين جاء بهما الرس���ول ودعا إليهما األمة وكان عليهما هو

وأصحابه من بعده وتابعوهم على منهاجهم وآثارهم.

فكل طائف���ة اعتقدت أن العلم ما معها وفرحت وتقطعوا
أمرهم بينهم زبراً كل حزب مبا لديهم فرحون وأكثر ما عندهم
كالم وآراء وخ���رص ،والعلم وراء الكالم كما قال حماد بن زيد

قلت أليوب :العلم اليوم أكثر أو في ما تقدم؟

فقال :الكالم اليوم أكثر والعلم في ما تقدم أكثر.

ففرق هذا الراس���خ بني العلم والكالم فالكتب كثيرة جداً

والكالم واجلدال واملق���درات الذهنية كثيرة والعلم مبعزل عن

أكثرها وهو ما جاء به الرسول عن الله.

ق���ال  -تعالى { :-ف ََم ْن َح َّاج َك ِفي ِه ِم ْن َب ْع ِد َما َج َاء َك ِم َن ا ْل ِعل ِْم}.
[آل عمران]٦١ :

((( مجموع الفتاوى.49 /16 :
((( الفوائد ،ص .107
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{و َل ِئنِ ا َت َّب ْع َت َأ ْه َو َاء ُهم َب ْع َد ا َّل ِ
���ذي َج َاء َك ِم َن ا ْل ِعل ِْم}.
وقالَ :
[البقرة]١٢٠ :

وقال في القرآن { َأن َز َل ُه ِب ِعل ِْم ِه} [النساء]١٦٦ :؛ أي :وفيه

علمه.

وملا ب ُع���د العهد بهذا العلم آل األمر بكثير من الناس

إلى أن اتخذوا هواجس األفكار وسوانح اخلواطر واآلراء
علماً ووضعوا فيها الكتب وأنفقوا فيها األنفاس ،فضيعوا

فيه���ا الزمان وملؤوا بها الصحف مداداً والقلوب س���واداً

حتى ص َّرح كثير منهم أنه ليس في القرآن والسنة علم وأن
أدلتهما لفظية ال تفيد يقيناً وال علماً ،وصرخ الش���يطان
به���ذه الكلمة فيهم وأ َّذن بها بني أظهرهم حتى أس���معها

دانيهم لقاصيهم فانسلخت بها القلوب من العلم واإلميان
كانسالخ احلية من قشرها.

درجات الناس يف اإلميان:

أكثر املؤمن�ي�ن إمنا عندهم إميان مجم���ل ،وأما اإلميان
املفصل مبا جاء به الرس���ول معرفة وعلم���اً وإقراراً ومحبة
ومعرف���ة بضده وكراهيته وبغضه ،فه���ذا إميان خواص األمة

وخاصة الرسول وهو إميان الصديق وحزبه.

وكثير من الناس حظهم من اإلميان :اإلقرار بوجود الصانع

وأنه وح َده الذي خلق الس���موات واألرض وما بينهما وهذا لم
يكن ينكره ع َّباد األصنام من قريش ونحوهم.

وآخرون اإلميان عندهم هو التكلم بالشهادتني؛ سواء كان

معه عمل أو لم يكن ،وسواء وافق تصديق القلب أو خالفه.

وآخ���رون عندهم اإلميان مجرد تصدي���ق القلب بأن الله

 -س���بحانه وتعالى  -خالق الس���موات واألرض وأن محمداً

عبده ورس���وله وإن لم يق َّر بلسانه ولم يعمل شيئاً ،بل ولو سب

الله ورس���وله وأتى بكل عظيمة وهو يعتقد وحدانية الله ونبوة
رسوله فهو مؤمن.

وآخ����رون عنده����م اإلميان هو جحد صف����ات الرب  -تبارك
وتعالى  :-من علوه على عرشه وتكلُّمه بكلماته وكتبه وسمعه وبصره
ومش����يئته وقدرته وإرادته وحبه وبغض����ه وغير ذلك مما وصف به

نفس����ه ووصفه به رس����وله فاإلميان عندهم إنكار حقائق ذلك كله
وجحده والوقوف مع ما تقتضي����ه آراء املتهوكني وأفكار املخرصني

الذين يرد بعضهم على بعض وينقض بعضهم قول بعض الذين
هم  -كما قال عمر بن اخلطاب واإلمام أحمد  -مختلفون في

الكتاب مخالفون للكتاب متفقون على مفارقة الكتاب.

وآخ���رون عندهم اإلميان عبادة الل���ه بحكم أذواقهم

ومواجيدهم وما تهواه نفوس���هم م���ن غير تقييد مبا جاء

به الرسول.

وآخ���رون اإلمي���ان عندهم ما وج���دوا عليه آباءهم

وأس�ل�افهم بحكم االتفاق كائنا م���ا كان بل إميانهم مبني

على مقدمتني:

إحداهما :أن هذا قول أسالفنا وآبائنا.
والثانية :أن ما قالوه فهو احلق.

وآخرون عنده���م اإلميان مكارم األخالق وحس���ن

املعاملة وطالقة الوجه وإحس���ان الظن بكل أحد ،وتخلية

الناس وغفالتهم.

وآخ���رون عندهم اإلميان التجرد من الدنيا وعالئقها
وتفري���غ القلب منها والزهد فيها ف���إذا رأوا رج ً
ال هكذا
جعلوه من س���ادات أهل اإلميان ،وإن كان منس���لخاً من
اإلميان علماً وعم ً
ال.
وهن���اك من جعل اإلميان هو مج���رد العلم؛ وإن لم

يقارنه عمل.

وكل هؤالء لم يعرفوا حقيقة اإلميان وال قاموا به وال

قام بهم وهم أنواع:

• منهم من جعل اإلميان ما يضاد اإلميان.

• ومنهم من جعل اإلميان ما ال يعتبر في اإلميان.

• ومنه���م من جعله ما هو ش���رط في���ه وال يكفى في

حصوله.

• ومنهم من اشترط في ثبوته ما يناقضه ويضاده.

• ومنهم من اشترط فيه ما ليس منه بوجه اإلميان.
واإلمي����ان وراء ذلك كله :وهو حقيقة مر َّكبة من معرفة ما

جاء به الرس����ول  #علماً والتصديق به عق����داً ،واإلقرار به
نطق����اً ،واالنقياد له محبة وخضوعاً ،والعمل به باطناً وظاهراً

وتنفيذه والدعوة إليه بحس����ب اإلمكان ،وكماله في احلب في

الله والبغض في الله والعطاء لله واملنع لله ،وأن يكون الله وح َده
إلهه ومعبوده والطريق إليه جتريد متابعة رسوله ظاهراً وباطناً
وتغميض عني القلب عن االلتفات إلى سوى الله ورسوله(((.
((( الفوائد ،ص .107
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ْـح ُّق ِمن
ي���ن ُأو ُت���وا ا ْل ِعل َْم َأ َنّ��� ُه ال َ
وقال  -تعال���ى َ -
{و ِل َي ْعل ََم ا َّل ِذ َ
���ك ف َُي ْؤ ِم ُنوا ِب ِه َف ُتخْ ب َِت َل ُه ُقلُو ُب ُه ْم َو َّإن ال َّل َه َل َه ِ
َّر ِّب َ
ين آ َم ُنوا إلَى ِص َر ٍاط
���اد ا َّل ِذ َ

ُّم ْس َت ِق ٍيم} [احلج.]٥٤ :

اب ال َّل ِه َخ ْي ٌر
ين ُأو ُتوا ا ْل ِعل َْم َو ْيل َُك ْم ث ََو ُ
وقال  -تعالى َ -
{وقَالَ ا َّل ِذ َ
الصاب ُِرونَ } [القصص.]٨٠ :
ِّل َـم ْن آ َم َن َو َع ِملَ َصا ِلـح ًا َوال ُي َل َّق َاها إ َّال َّ

اقتران العلم واإلميان يف السنة النبوية:
َع ْن يَزِ يد بن ُع َميْ َرةَ ،أَنَّ ُم َعا َذ بن َج َب ٍل ،لمَ َّا َح َ
ض َرتْ ُه
ِس���ونِي ،ثُ َّم َقا َل« :إِنَّ
الْ َو َفاةُ ُقلْنَا لَهُ :أَ ْو ِصنَاَ .قا َل :أَ ْجل ُ

ميا َن َم َكانَهما من الْتَ َم َس ُه َما َو َج َد ُه َما»َ .قا َل
الْعِ ل ْ َم َوا ِإل َ
َذل َ
ِك ثَالثَ َم��� َّر ٍاتَ « ،و ْ
اطلُبُوا الْعِ ل ْ َم ِعنْ َد أَ ْربَ َع ٍةُ :عوَيمْ ِ ٍر
الد ْر َداءَ ،و َسل ْ َما َن الْ َفارِ ِس ِّيَ ،و َعبْدِ اللَّهِ بن َم ْس ُع ٍود،
أَبِي َّ
الم»(((.
َو َعبْدِ اللَّهِ بن َس ٍ

شرف الدنيا واآلخرة ألهل العلم واإلميان:
أولو العلم خيار املؤمنني:
(حيْثُ ذُكِ َر ا َّلذِ ي َن آ َمنُوا َف َق ْد َد َخ َل فِ يهِ ْم ا َّلذِ ي َن أُوتُوا الْعِ ل ْ َم؛
َ
َف ِإ َّن ُه ْم ِخ َيا ُر ُه ْم:
الر ِ
���خونَ ِفي ا ْل ِعل ِْم َيقُو ُلونَ آ َم َّنا ِب ِه كُ ٌّل ِّم ْن
اس ُ
قال  -تعالى َ :-
{و َّ
ِع ِند َر ِّب َنا َو َما َي َّذ َّك ُر إ َّال ُأ ْولُوا ا َألل َْب ِ
اب} [آل عمران.]٧ :

الر ِ
���خونَ ِف���ي ا ْل ِعل ِْم ِم ْن ُه ْم َوال ُْـم ْؤ ِم ُنونَ
اس ُ
وقال  -تعالى { :-ل َِكنِ َّ
ُي ْؤ ِم ُن���ونَ بمِ َا ُأنزِ لَ إل َْي َك َو َما ُأنزِ لَ ِمن َق ْب ِل َ
الصال َة َوال ُْـم ْؤتُونَ
���ك َوال ُْـم ِق ِيم َ
ني َّ
ال َّزكَ ا َة َوال ُْـم ْؤ ِم ُن���ونَ بِال َّل ِه َوال َْي ْو ِم ِ
اآلخرِ ُأ ْو َل ِئ َك َس��� ُن ْؤ ِتيهِ ْم َأ ْجر ًا َع ِظيماً}.
[النساء]١٦٢ :
وعنِي بِال َّر ِ
ني فِ ي الْعِ ل ْ ِم الْ ُعل َ َما َء ا َّلذِ ي َن َق ْد أَتْ َقنُوا ِعل ْ َم ُه ْم
اس ِخ َ

َو َو َع ْوهُ َف َحفِ ُظوهُ ِحفْظاً الَ يَ ْدخُ ل ُ ُه ْم فِ ���ي َم ْعرِ َفتِهِ ْم َو ِعلْمِ هِ ْم بمِ َ ا
ص ُل َذل َ
الش ْيءِ فِ ي َّ
وخ َّ
الش ْيءِ ،
سَ ،وأَ ْ
َع ِل ُموهُ َش ٌّك َوالَ لَبْ ٌ
ِك مِ ْن ُر ُس ِ

وج ُه فِ يهِ )(((.
َو ُه َو ثُبُوتُ ُه َو ُولُ ُ

وقال ابن عاش���ور – رحمه الله ( :-الراسخون في العلم:

الذين متكنوا في عل���م الكتاب ومعرفة محامله ،وقام عندهم

إن من نال ش���يئاً من ش���رف الدنيا واآلخ���رة فإمنا ناله

بالعلم:

تأ َّمل ما حصل ألدم من مت ُّيزه على املالئكة واعترافهم له
بتعليم الله له األسماء كلَّها ،ثم ما حصل له من تدا ُرك املصيبة

والتعويض عن سكنى اجلنة مبا هو خير له منها بعلم الكلمات

التي تلقَّاها من ربه.

وما حصل ليوسف من التمكني في األرض والعزة والعظمة

بعلمه بتعبير تلك الرؤيا ،ثم علمه بوجوه اس���تخراج أخيه من

إخوته مبـا يق ُّرون به ويحكمـون هـم به حتـى آل األمـر إلى ما
توصل
آل إليه من الع���ز والعاقبة احلميدة وكمال احلال التي َّ

إليها بالعلم كما أش���ار إليها  -س���بحانه  -في قوله{ :كَ ذَ ِل َك
���اء ال َّل ُه َن ْرف َُع
وس َ
���ف َم���ا كَ انَ ِل َي ْأ ُخذَ َأ َخا ُه ِفي ِدينِ ال َْـم ِل ِك إ َّال َأن َي َش َ
ِك ْد َنا ِل ُي ُ

يم} [يوس���ف ،]٧٦ :جاء في
َد َر َج ٍ
ات َّمن َن َّش ُ
���اء َوف َْوقَ كُ ِّل ِذي ِعل ٍْم َع ِل ٌ

ات َّمن َن َّش ُاء} كما رفعنا درجة يوسف على
تفسيرها { َن ْرف َُع َد َر َج ٍ

إخوته بالعلم.

يم َعلَى َق ْو ِم ِه
وقال في إبراهيم َ :#
{و ِتل َْك ُح َّج ُت َنا آ َت ْي َن َاها إ ْب َر ِاه َ

من األدلة ما أرشدهم إلى مراد الله  -تعالى  -بحيث ال تروج
عليهم ُّ
الش َبه)(((.

ي���م} [األنعام ،]٨٣ :فهذه
َ���ع َد َر َج ٍ
َن ْرف ُ
ات َّمن َن َّش ُ
يم َع ِل ٌ
���اء َّإن َر َّب َك َح ِك ٌ

((( تفسير الطبري.223 /5 :
((( التحرير والتنوير.24 /3 :

((( سنن الترمذي :مناقب عبد الله بن سالم (  .)3804قال األلباني :صحيح( ،املشكاة:
.)6231

رفعة بعلم احلجة واألول رفعة بعلم السياسة.
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العل��م الراس��خ واإلمي��ان املن�ير ،كالمها
يقود أهله إىل اإلميان بالدين كله:
فذِ ْكر العلم الراس���خ بوصفه طريقاً إلى املعرفة
الصحيحة كاإلميان الذي يفتح القلب للنور ،لفت ٌة من

اللفت���ات القرآنية التي تصور واقع احلال التي كانت

يومذاك كما تصور واقع النفس البشرية في كل حني.
فالعل���م الس���طحي كالكفر اجلاحد ،هم���ا اللذان

يحوالن بني القلب وبني املعرفة الصحيحة .ونحن نشهد

هذا في كل زمان .فالذين يتعمقون في العلم ،ويأخذون

منه بنصيب حقيقي ،يجدون أنفسهم أمام دالئل اإلميان

الكونية أو على األقل أمام عالمات استفهام كونية كثيرة،
ال يجيب عليها إال االعتق���اد أن لهذا الكون إلهاً واحداً

وكذلك ما حصل للخضر بس���بب علمه م���ن تلمذة كليم
الرحمن له ُّ
وسى
وتلطفه معه في الس���ؤال حتى قال{ :قَالَ َل ُه ُم َ
َهلْ َأ َّت ِب ُع َك َعلَى َأن ُت َع ِّل َـمنِ مِ َّما ُع ِّل ْـم َت ُرشْ داً} [الكهف.]٦٦ :
وكذلك ما حصل لس���ليمان من عل���م منطق الطير حتى
وصل إلى ملك س���بأ وقهر ملكتهم واحتوى على سرير ملكها
الط ْيرِ َو ُأو ِتي َنا
اس ُع ِّل ْـم َنا َم ِنط َق َّ
ودخولها حتت طاعتهَ :
{وقَالَ َيا َأ ُّي َها ال َّن ُ
ِمن كُ ِّل شَ ْيءٍ َّإن َهذَ ا َل ُه َو ا ْلف َْضلُ ال ُْـم ِب ُني} [النمل.]١٦ :
وكذلك ما حصل لداود من علمه نَ ْسج الدروع من الوقاية
وعدد  -سبحانه  -هذه النعمة بهذا العلم
من س�ل�اح األعداء َّ
وس َّل ُك ْم ِل ُت ْح ِص َن ُكم ِّم ْن َب ْأ ِس ُ
���ك ْم
{و َع َّل ْم َنا ُه َص ْن َع َة ل َُب ٍ
على عباده فقالَ :
َف َهلْ َأن ُت ْم شَ ِاك ُرونَ } [األنبياء.]٨٠ :
وكذلك ما حصل للمسيح من علم الكتاب واحلكمة والتوراة
وفضله وك َّرمه.
واإلجنيل ما رفعه الله به إليه َّ
وكذلك ما حصل لس���يد ولد آدم من العلم الذي ذ َّكره الله
اب َوال ِ
ْـح ْك َم َة َو َع َّل َم َك َما
{و َأن َزلَ ال َّل ُه َعل َْي َك ال ِْك َت َ
به نعمة عليه فقالَ :
(((
ل َْم َت ُكن َت ْعل َُم َوكَ انَ ف َْضلُ ال َّل ِه َعل َْي َك َع ِظيماً} [النساء. ]١١٣ :
فالعلم واإلمي���ان نور في الدنيا يرفع ق���در صاحبه بني
الناس ،ونور ف���ي اآلخرة يجتاز به صاحب���ه أهوال القيامة؛
ولذلك جرت عادة الق���رآن بالتعبير عن العلم واإلميان بالنور
وعن اجلهل والكفر بالظلمات.
((( مفتاح دار السعادة.174 :
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مس���يطراً مدبراً متصرفاً ،وذا إرادة واحدة وضعت ذلك
الناموس الواحد .وكذلك الذين تتش���وق قلوبهم للهدى

(املؤمنون) يفتح الله عليهم ،وتتصل أرواحهم بالهدى.

أما الذين يتناوش����ون املعلومات ويحس����بون أنفسهم
علماء ،فهم الذين تحَ ُ ول قش����ور العلم بينهم وبني إدراك
دالئ����ل اإلميان ،أو ال تبرز لهم  -بس����بب علمهم الناقص

السطحي  -عالمات االستفهام .وشأنهم شأن من ال تهفو

قلوبهم للهدى وال تش����تاق .وكالهما هو الذي ال يجد في
نفسه حاجة للبحث عن طمأنينة اإلميان(((.
فكلما أوت���ي املرء نصيباً من العلم كان خليقاً أن
يقوده إلى احلق والهدى ،فإذا هو ينسلخ مما أوتي من
العلم ،فال ينتفع به شيئاً ،ويسير في طريق الضاللة

كمن لم يؤتى من العلم ش���يئاً .بل يصير أنكد وأضل
وأشقى بهذا العلم الذي لم تخالطه بشاشة اإلميان.

الله���م انفعني مبا علمتن���ي و علمني ما ينفعني
وارزقني علماً تنفعني به(((.

((( الظالل.804 /2 :
((( املستدرك ،ص .1879
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[ قضايا تربوية ]

وصايا اآلباء لألبناء...
خواطر وتنبيهات
ع��ب��د ال��ع��زي��ز مصطفى ال��ش��ام��ي

(*)

Omarez1973@hotmail.com

ال ش���ك أن الوصية في الدين والتناصح بني الناس عبادة جليلة مهجورةٌ في كثير من البيوت ،ومنس���ية عند
كثير من األُس���ر ،وش���أن الوصية مهم وجليل ،ولكن أعجب ما في األمر أن وس���ائل اإلعالم املعاصرة :من إذاعة

وتليفزيون وصحافة وغيرها ،قزَّمت من شأن الوصية ،وأضعفت من دورها؛ حتى انزوى دورها في نوافذ ومجاالت
وشاب الكبير على الوصية بالدنيا عم ً
ال وحرصاً وأمناً ،وصار األب واألم كثير منهم
الدنيا فقط ،فنش���أ الصغير
َ
ال يوصي أبناءه إال بش���يء من ش���ؤون الدنيا ،وقدمياً عاب الله على أقوام ال يذكرون إال الدنيا وال يسألون ربهم

الد ْن َيا َو َما َل ُه ِفي ِ
الق َ )#٢٠٠#و ِم ْن ُهم َّمن َي ُقولُ َر َّب َنا آ ِت َنا
اآلخ َر ِة ِم ْن َخ ٍ
سواها ،فقال  -جل وعال { :-ف َِم َن ال َّن ِ
اس َمن َي ُقولُ َر َّب َنا آ ِت َنا ِفي ُّ
الد ْن َيا َح َس َن ًة َو ِفي ِ
اب ال َّنارِ} [البقرة.]٢٠١ - ٢٠٠ :
ِفي ُّ
اآلخ َر ِة َح َس َن ًة َو ِق َنا َعذَ َ

وهذا ذم في احلقيقة وعيب ملن ال ه َّم له إال الدنيا .قال

قدر العط���اء  -وال نصيب لهم في
نصيبه���م في الدنيا  -إذا َّ

قوم من األعراب يجيئون إلى املوقف في احلج فيقولون :اللهم

احلس���نة في الدنيا ولكنه ال ينس���ى نصيبه في اآلخرة فهو

سيد قطب  -رحمه الله  -عند هذه اآلية« :إن هناك فريقني:
فريقاً همه الدنيا ،فهو حريص عليها ،مش���غول بها .وقد كان

اآلخرة على اإلطالق.
وفريقاً أفسح أفقاً ،وأكبر نفساً؛ ألنه موصول بالله ،يريد

اجعل���ه عام غيث وعام خصب وعام ٍ
حس���ن! ال يذكرون
والد
ٍ
من أمر اآلخـرة ش���ـيئاً ...وورد عن ابن عبـاس  -رضـي اللـه

إنهم يطلبون من الله احلس���نة في الدارين ،وال يحددون نوع

مدل���ول اآلية أعم وأدوم .فهذا من���وذج من الناس مكرور في

حسنة وهم باختياره لهم راضون .وهؤالء لهم نصيب مضمون

عنهم���ا  -أن اآلي���ة نزلت في هذا الفريق م���ن الناس .ولكن

األجيال والبق���اع .فالنموذج الذي همه الدنيا وحدها يذكرها
حتى حني يتوجه إلى الله بالدعاء؛ ألنها هي التي تشغله ،ومتأل

فراغ نفسه ،وحتيط عامله وتغلقه عليه .هؤالء قد يعطيهم الله
(*) مدقق لغوي وباحث شرعي  -مصر.
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الد ْن َيا َح َس َن ًة َو ِفي ِ
اب ال َّنارِ}.
{ر َّب َنا آ ِت َنا ِفي ُّ
اآلخ َر ِة َح َس َن ًة َو ِق َنا َعذَ َ
يقولَ :

احلس���نة ،بل يَ َدعون اختيارها لله ،والل���ه يختار لهم ما يراه
ال يبطئ عليهم؛ فالله سريع احلساب.

إن ه���ذا التعليم اإللهي يحدد ملن يكون االجتاه؛ ويقرر أنه

من اجته إلى الله وأسلم له أمره ،وترك لله اخليرة ،ورضي مبا

يختاره له الله ،فلن تفوته حسنات الدنيا وال حسنات اآلخرة.

ومن جعل همه الدنيا فقد خسر في اآلخرة كل نصيب»(((.

وفي مقابل صورة الدني���ا والوصية بها واحلرص عليها،

فق���د ذكر الله لنا وصية لقمان البن���ه بوصايا جامعة تربوية

نافعة .قال  -تب���ارك وتعالى َ { :-يا ُب َن َّي إ َّن َها إن َت ُ
���ك ِم ْث َقالَ َح َّبةٍ
���م َو ِ
ات َأ ْو ِفي ا َأل ْر ِض َي ْأ ِت ِب َها ال َّل ُه
ِّم ْ
الس َ
���ن َخ ْر َد ٍل َف َت ُكن ِفي َصخْ َرةٍ َأ ْو ِفي َّ
الص�ل�ا َة َو ْأ ُم ْر بِال َْـم ْع ُر ِ
َّإن ال َّل��� َه ل َِط ٌ
وف َوا ْن َه َعنِ
ِير َ )#^١٦^#يا ُب َن َّي َأ ِق ِم َّ
يف َخب ٌ
ال ُْـم َ
اصب ِْر َعلَى َما َأ َصا َب َك َّإن َذ ِل َك ِم ْن َع ْز ِم ا ُأل ُمو ِر َ )#^١٧^#وال ُت َص ِّع ْر
نك���رِ َو ْ
���ش ِفي ا َأل ْر ِض َم َرح ًا َّإن ال َّل َه ال ُي ِح ُّب كُ َّل ُمخْ َت ٍال ف َُخ ٍور
اس َوال مَ ْت ِ
َخ َّد َك ِلل َّن ِ
َ )#^١٨^#وا ْق ِص ْد ِفي َمشْ ي َِك َواغْ ُض ْض ِمن َص ْو ِت َك َّإن َأ َ
نك َر ا َأل ْص َو ِ
ات ل ََص ْو ُت
ال َْـح ِميرِ } [لقمان.]١٩ - ١٦ :

فهي كما نرى وصايا جامعة ،ف���ي العقيدة كما في اآلية

األَ ُولى في إش���ارتها لوحدانية الله وقدرته املطلقة فال تخفى
عليه خافية في الس���موات وال في األرض ،وهو اللطيف الذي

يُج���رِ ي رحمته حتت أس���تار اخلفاء ،وأنه ه���و اخلبير الذي
َخ َبر مخلوقاته في ش���تى شؤونهم :عدداً وقدراً وحياة وموتاً،

فيوصي ابنه بتعظيم الله واإلميان بقدرته غير احملدودة ،ومن
ثَ َّم طاعته واتباع منهجه املعظم.
وفي اآلية الثاني���ة يوصيه بأمهات العب���ادات من إقامة

الص�ل�اة واخلضوع فيها واخلش���وع ،وأال يكتف���ي بالصالح

في نفس���ه حتى يدعو غيره ،وأن يحمل مش���عل اإلصالح في
مجتمع���ه فيأمر باملعروف وينهى عن املنكر ،ويصبر على ذلك

مسه مِ ن ورائه أذى من اخللق.
إن َّ

ثم يوصيه ف���ي اآلية الثالثة بالبعد عن مس���اوئ اآلداب

العام���ة في املجتمع؛ وذلك بعدم احتقار الغير وال التكبر على
الناس ،واالعتدال في عواطفه ومشاعره ،وعدم الفخر املطغي
وال التكبر املزري وأال يكون معجباً بنفسه مزرياً على اآلخرين،

والتخل���ص من هذه املس���اوئ ال بد له من عل���م وعدل؛ علم
بالنفس واآلخرين ،والعدل مع النفس وآلخرين.

ثم يوصيه في اآلية الرابعة بالتوسط واالعتدال ومراعاة

أعني الناس وسمعهم ،فال ميش���ي مشية املضطرب العجول
وال مشية املائع الكسول ،وأال يُحدِ ث تلوثاً سمع ّياً وال ضوضاء

يؤذي الناس بصوته العالي ،وال يشق عليهم بصوته اخلفيض
غير املس���موع ،بل التوسط في األمور واالعتدال في األخالق

مفتاح حملبة اخلالق وقبول املخلوقني.
((( في ظالل القرآن.178 /1 :

أمثلة للوصايا املعاصرة:
صار كثير من اآلباء يحرص���ون على وصية أبنائهم

بالدنيا ،فنشأ كثير من الصغار على حفظ أمثال شعبية
وأقوال قدمية على أنها مس���لَّمات وقواعد في احلياة،
فبعض اآلباء يذك���ر ابنه بني احلني واآلخر بأن من معه
قرش فإنه يساوي قرشاً ،فيغرس فيه من صغره امليزان
عجب بخاله فالن
املالي ل���وزن الناس ،فال غراب���ة أن يُ َ

دون عمه اآلخر ألنه طبق املثل الذي حفظه من أس���رته
على أقاربه ،وكان األَ ْول���ى أن تنصرف عناية اآلباء إلى

إرش���اد أبنائهم إلى امليزان األخ���روي في النظر لألمور
{إن َأكْ َر َم ُك ْم ِع َند ال َّل ِه َأ ْتقَاكُ ْم} [احلجرات.]١٣ :
َّ

وآخر يوصي ابنه بأن البلد بلد ش����هادات وأوراق،

فيج ُّد في س����رقة اإلجاب����ات والظه����ور على أكتاف
األقران ،رغبة في حتصيل الشهادة من أي وجه كان...
وهكذا.

وآخر يوصي ابنه ويسمعه كثيراً يذكر أن األقارب

عقارب ،فينش����أ مبتور الص��ل�ات االجتماعية كارهاً
ألقارب����ه ،وآخر يذكر الزوجة أو النس����اء عموماً أمام
أوالده بأوصاف غير مقبول����ة ،وبكلمات حق يُريد بها
ال ،كأن يقول لهم  -مث ً
باط ً
ال  -عن النس����اء :ناقصات

عق����ل ودين ،هكذا يس����وقها لهم جملة عامة ناس����باً
إياها إلى الش����رع دون وضعها في أطرها وضوابطها
الشرعية ،من أن نقصان العقل إمنا هو في أن شهادة

املرأة على النصف من ش����هادة الرج����ل ،وأن نقصان
الدين يتمثل في كونها تظل فترة من عمرها ال تصلي؛
وذل����ك لعذر احليض والنفاس ،وأنه����ن معذورات في

ذلك.

وآخر يوصي أبناءه بأن من ش���تمك اش���تمه ،ومن

ضربك اضربه ،ومن ،ومن ،دون توجيه أو تفصيل .وأمر

تلك الوصايا يطول.

وهناك بعض اآلباء يهتمون بجسد األبناء وتغذيتهم

أكثر من توجيههم خليري الدين والدنيا ،فتراه ال يوصي

األبناء وال أمهم إال بحس���ن تغذيتهم ،والقيام على رعاية
أجسامهم حتى تنمو ،ولكنها تتضخم في أجساد سمينة

وعقول صغيرة.
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وآخ���رون ص���ار همهم األكبر مس���توى حتصيل

األبن���اء في أمور الدراس���ة والتعلي���م والتدريب ،وال

يلق���ى أوالده إال ويذكرهم ويوصيهم باجلد واالجتهاد

لينلن أعلى الشهادات وألن األمة حتتاج  -مث ً
ال  -طبيب ًة ماهرة
تصون أعراض املسلمات ،وحتميهن من األطباء الذكور.

واملتابعة ،وحس���ن التأسي بأفضل الطالب وحتصيل

إن وصاي���ا اآلباء لألبناء عبادة أمر الله بها ضمن جماعة

األبناء وذم هذا ومدح ذاك.
وبع���ض آخر أيضاً يوصي أبن���اءه باحلرص على
ٌ

عليه���م وآكدهم في هذه احلقوق األهل واألبناء .قال  -تبارك

أعلى الدرجات ،ويكون ذلك هو املقياس للتفاضل بني

قوة اجلسد وخوض تدريبات وإتقان فنون الدفاع عن

النفس وممارسة كثير من الرياضة ،دون التنبيه على

ما يليق وما ال يليق ،واملباح واملمنوع في الدين.

وم���ن األمور املهم���ة أن بعض اآلب���اء يعتقد أنه

مبجرد زواج ابنته ،فإن ح���ق وصيتها ونصيحتها قد

زال عنه ،وأنها في عصمة زوج ينصحها ويوجهها حتى

وجهها إلى محرم ،تراهم يقولون:
لو نصحها بباطل أو َّ
هي مع زوجها ويس���تلون أيديهم من النصيحة لها أو
وصيته���ا وتوجيهها ،وهذا خطأ؛ فاملعيار في الوصايا

هي الوصايا الشرعية املقبولة.

خواطر وتنبيهات في أمر الوصية:
إن كثيراً من الوصايا الس���ابقة قد تكون مفيدة ونافعة إذا

ما انضم لها أخواتها من املقيدات واحملفزات؛ فليس عيباً أن
يوصي اآلباء أبناءهم باجتناب عيوب بعض األقارب ،وبأهمية
احلرص على املال في غير بخل ،وضرورة التحصيل الدراسي
وأهمية القوة اجلس���دية ،كل هذه الوصايا ال حرج فيها ،ولكن
األهم من ذل���ك كله أن يحرص اآلباء على دين وخُ لُق أبنائهم،

وحس���ن توجيههم للخير وغرس���ه فيهم غرس���اً؛ فماذا يضر
اآلباء لو ق���ال الواحد فيهم البنه :هذا الق���در من املال لك،
هو مصروفك .واعلم أن���ك حر في إنفاقه في ما يل ُّذ لك من
احلالل ولكنك لو أنفقت جزءاً منه لتلك العجوز أو ذلك الفقير
املسكني لكان لك أجر وخير في الدنيا واآلخرة؟
وماذا يضي���ر اآلباء لو أوص���وا أبناءهم باحلصول على
أعلى الدرجات في الطب والهندسة والكيمياء والفلك واللغات
واحلواس���ب؛ رغبة في جمع املال من حله ومس���اعدة األمة
اإلسالمية في تخصصات مهمة حتتاج إليها؟
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ماذا لو أوص���ى اآلباء بناتهم بأن يحرصن على االجتهاد
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املؤمنني فإذا كن���ا مأمورين بإيصاء اآلخرين فإن أقربهم ح ّقاً
ين آ َم ُنوا
وتعالى َ :-
اإلنسانَ َل ِفي ُخ ْس ٍر  )#!٢!#إ َّال ا َّل ِذ َ
{وا ْل َع ْصرِ َّ )#!١!#إن َ
الصا ِل َـح ِ
ِالص ْبرِ } [العصر.]٣ - ١ :
اص ْوا ب َّ
َو َع ِملُوا َّ
ْـح ِّق َو َت َو َ
ات َو َت َو َ
اص ْوا بِال َ

ونقلت لنا كتب الس���نة شيئاً من وصايا املصطفى ألبنائه،
فمن ذلك وصيته البنته؛ ف َع ْن أ ُ َس���ا َم َة بْنِ َزيْ ٍ
���د َقا َلُ :كنَّا ِعنْ َد

ص ِب ّياً
ال َّنب ِِّي َ #ف َأ ْر َس���ل َ ْت ِإلَيْهِ إ ِْح َدى بَنَاتِهِ تَ ْد ُعوهُ َوتُخْ ِب ُرهُ أَنَّ َ
لَ َها (أَوِ ابْناً لَ َها) فِ ي المْ َ ْو ِت َفقَا َل لِل َّر ُسولِ « :ا ْر ِج ْع ِإلَيْ َها َف َأخْ ِب ْر َها
���مى
إِنَّ ِللَّهِ َما أَ َخ َذ َولَ ُه َما أَ ْع َطى َو ُك ُّل َش ْ���يءٍ ِعنْ َدهُ ِب َأ َج ٍل ُم َس َّ

َص ِب ْر َولْت َْحت َِس ْب»(((.
َف ُم ْر َها َفلْت ْ

ومن ذلك ما صح عن َعلِي بْن أَبِي َطال ٍِب «أَنَّ َر ُس���و َل اللَّهِ
السلاَ م  -لَيْل َ ًة َفقَا َل :أَلاَ
َ #ط َر َق ُه َو َف ِ
اط َم َة ِبن َْت ال َّنب ِِّي َ -علَيْهِ َّ

ت َُصلِّ َيانِ ؟ َف ُقل ْ ُت :يَا َر ُس���و َل اللَّهِ ! أَنْف ُُسنَا ِب َيدِ اللَّهِ َ ،ف ِإ َذا َشا َء أَ ْن
ني ُقلْنَا َذل َ
ِك َولَ ْم يَ ْر ِج ْع ِإلَ َّي َش���يْئاً ،ثُ َّم
ص َر َف ِح َ
يَبْ َعثَنَا بَ َعثَنَاَ .فانْ َ

ان َأكْ َث َر
َسمِ ْعتُ ُه َو ُه َو ُم َو ٍّل يَ ْ
{وكَ انَ
اإلنس ُ
ضرِ ُب َف ِخ َذهُ َو ُه َو يَقُو ُلَ :
َ
شَ ْيءٍ َج َدالً} [الكهف (((»]٥٤ :فأوصاها مع زوجها وهي متزوجة

وعند غيره ولم ينس حقها في النصيحة واالهتمام.

وقد أوصى اب���ن عمه الغالم بوصايا نفيس���ة ودرر رائعة،
حفظها وبلغها كأروع ما تكون الوصية والتوجيه ،وحس���ن رعاية
الصغار وتربيتهم؛ فعن اب���ن عباس  -رضي الله عنهما  -قال:
كنت خلفت رس���ول الله  #يوم���اً ،فقال« :يا غالم! إني أعلمك
كلمات :احف���ظ الله يحفظك ،احفظ الله جت���ده جتاهك ،إذا
س���ألت فاسأل الله ،وإذا استعنت فاستعن بالله ،واعلم أن األمة
لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إال بشيء قد كتبه
الل���ه لك ،ولو اجتمعوا على أن يضروك بش���يء لم يضروك إال
بشيء قد كتبه الله عليكُ ،رف َعت األقالم وجفت الصحف»(((.

فما أحوجنا إلعادة صياغة التناصح والوصايا بني اآلباء واألبناء.

((( متفق عليه.
((( متفق عليه.
((( أخرجه الترمذي ( ،)2516وصححه األلباني.

[ قصة قصيرة ]

ثوب العيد
مج���ي���ل���ة حب��ر
أحم ��د :عم صالح! لقد أحضرت لك أخر حس ��اء تأكله اليوم؛ فغد ًا
سيكون العيد.
ع ��م ص�ل�احٍ :آه ...العي ��د؟ عي ��د بأي حال ع ��دت يا عي ��د ...ألمر قد
مضى أم فيه جتديد.
أحم ��د  :نع ��م العي ��د! فلن نصوم غداً ،أنا س ��عيد ألنني س ��أكل من
احلل ��وى التي صنعتها أمي ،وسأش ��تري كثير ًا من الش ��كوالته .لكن ملاذا
تبدو حزين ًا كئيب ًا؟ أال حتب العيد؟

سأطلب منه أن يلبسه قبل أن تبدأ الصالة».
دخ ��ل املس ��جد م ��ع أبيه ,ت ��رك يد أبي ��ه وأخذ يبحث ب�ي�ن الصفوف
املنتظرة للص�ل�اة وعيناه جتوبان الوافدين ,الراكعني والس ��اجدين .ولم
أي من الوجوه وجه العم صالح .أخذ يتس ��اءل من جديد« :هل
يجد في ٍّ
ج ��اء أبن ��اؤه وأخ ��ذوه؟ هل ذهب إليهم؟ مل ��اذا لم ينتظرن ��ي؟» نظر صوب
الب ��اب ولكن ب�ل�ا جدوىُ ،أقيم ��ت الصالة فأخذ أحم ��د ينظر للمصلني
وه ��م ب�ي�ن ركوع وس ��جود ينتظر العم ص�ل�اح! عاد بإحب ��اط حيث جلس

عم صالح :العيد هو عيد العافية يا بني! العيد هو فرحة األطفال

أب ��وه وس ��أله« :أي ��ن العم صالح؟» لك ��ن بدأ اإلم ��ام بإلقاء خطب ��ة العيد

أمثالك  .أما عجوز عاجز مثلي فقد أخذ نصيبه من البهجة و الس ��رور

فأحجم والده عن اإلجابة وأش ��ار إليه بالهدوء والتزام الصمت .اس ��تدار

والتمت ��ع بالعي ��د .ي ��ا بن ��ي! م ��ا معن ��ى العيد ملثل ��ي يعيش عل ��ى قارعة

نح ��و جارهم أبي عبد الرحمن وس ��أله فنظر اجلار إليه بإش ��فاق وأش ��ار

الطريق؟

إلى طرف املسجد .انطلق أحمد مسرع ًا إلى مقدمة املسجد حيث أشار

أحمد :ألن يأتي أبناؤك لرؤيتك؟

اجل ��ار متجاوز ًا اجلالس�ي�ن لكنه أيضا لم يجد الع ��م صالح  .رجع حيث

عم صالح :رؤيتي؟

كان يجلس جارهم أبو عبد الرحمن وأعاد الس ��ؤال« :أين عم صالح؟ لم

أحمد :نعم رؤيتك! فأنا سأذهب مع أبي إلى بيت جدي وسنتناول

أجده حيث أشرت!» أشار عليه اجلار بالصبر حتى تنتهي اخلطبة .جلس

الغداء معه .إذا كانوا ال يس ��تطيعون املجيء إليك ,فلماذا ال تذهب أنت

أحم ��د مكتئب� � ًا وه ��و ينظر إلى الثوب بني يديه و يتحس ��س الش ��كوالته

إليهم؟ أال يوجد معك ثوب جديد للعيد؟

الت ��ي أحضرها ويفكر «ها هو اإلم ��ام ينتهي من خطبته ولم يحضر عم

�يحضر لي هذا
ع ��م ص�ل�اح :و ماذا ينف ��ع الثوب اجلدي ��د؟ ومن س � ِ
الثوب؟
أحمد :أنا سأحضر لك ثوب ًا من ثياب أبي يفوح بالعود والبخور.
عم صالح :ال عليك يا بني دع ثياب أبيك له؛ فماذا ينفع العود مع
َم ْن زُكم أنفه برائحة الوقود؟
يرتفع صوت األذان :الله أكبر ،الله أكبر...
أحمد :يجب أن أس ��رع للمنزل ،لكن ال عليك س ��أحضر لك الثوب
واحللوى والشكوالته وتذهب معنا لصالة العيد.
ترتفع تكبيرات العيـــــــــد...

صالح ولم يلبس الثوب اجلديد».
م ��ا أن انته ��ت الصالة حتى بادر أبا عبد الرحم ��ن« :أين عم صالح؟
لقد بحثت عنه حيث أخبرتني ولكن لم أجده».
نظ ��ر اجل ��ار إلي ��ه باس ��تغراب وق ��ال :انظ ��ر هن ��اك إنه ��م يحملونه.
سنصلي عليه اآلن.
اتسعت حدقتا أحمد ذهو ًال و هو ينظر إلى حيث كان تحُ َمل اجلنازة
وبالكاد نطق« :ماذا؟ متى؟ مستحيل! كنت البارحة معه!».
أجاب اجلار بهدوء« :لقد مات الفجر».
كبر املؤذن« :الصالة على امليت يرحمكم الله.»...

يتق ��دم أحم ��د م ��ع وال ��ده نح ��و املس ��جد محاذيني الرصي ��ف حيث

نظ ��ر أحمد إلى حي � ُ�ث وضع اجلثمان النحيل واحلزن يعتصر قلبه

لكن املكان يبدو مهجور ًا
يقط ��ن العم صالح .يبحث أحمد بعينيه عنه َّ .

والعب ��رات تنس ��كب من عينيه تس ��كاب ًا .وق ��ف ينظر وال يب ��دو من العالم

للوهل ��ة األولى فقد تبعثرت (الكراتني) التي كان يفترش ��ها .أخذ أحمد

احمليط س ��وى العم صالح يردد« :عيد بأي حال عدت يا عيد ...ألمر قد

يتس ��أل« :أي ��ن ذهب العم صالح؟ هل ذهب للمس ��جد بثوب ��ه املرقع؟ ملاذا

مضى أم فيه جتديد».

ل ��م ينتظرن ��ي؟ هل تأخرت عليه؟ ال بأس س ��أعطيه الثوب في املس ��جد.
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[ اإلسالم لعصرنا ]

نظرات نقدية في

سس األيديولوجية اللبرالية الغربية
أُ ُ

حرية التعبير ...فوائدها وقيودها

()2

أ .د .جعفر شيخ إدري��س
jsidris@gmail.com

قلنا :إن الدعوة إلى احلرية هي األمر الذي ال يكاد يُجمِ ع دعاة

اللبرالية الغربيون على أمر سواه؛ وذلك ألنهم يكادون يختلفون بعد

ذلك في كل ش���يء له عالقة بهذه احلرية .عندما يقول أح ٌد :إن
األصل في اإلنسان أنه حر ،فماذا يعني بذلك؟

احلريات التي يتحدث الناس عنها ثالثة أنواع :حرية االعتقاد،

وحرية التعبير ،وحرية العمل:

أم��ا حرية االعتقاد :فهي حاصلة لكل إنس���ان بحكم الفطرة

فال داعي للدعوة إليها؛ أعني أن كل إنس���ان يستطيع أن يعتقد ما
يطلع اطالعاً مباش���راً
ش���اء وال أحد غير الله  -تعالى  -ميكن أن َّ

عل���ى معتقده أو ميكن أن يجبره على اعتق���اد ما ال يريد اعتقاده.

فعندما يتحدث بعضهم عن معاقب���ة املرتد ويرى أنها اعتداء على
حرية الفرد يخطئ في التصور أو في التعبير؛ ألن العقوبة ليس���ت
على املعتقَد  -إذ ما أكثر املنافقني الذين يظهرون ما ال يضمرون -
وإمنا هي على التعبير عن املعتقَد الدال على الردة .لكن حتى حرية

االعتقاد هذه محدودة مبدى علم اإلنس���ان ،ولـ َّما كان علم اإلنسان
محدوداً كانت حرية اعتقاده بالضرورة محدودة ألن املرء ال يستطيع
أن يعتقد ما ال علم له به.

وأم��ا حري��ة التعب�ير وحري��ة العم��ل :ف�ل�ا ش���ك أنهما

محدودتان ،فاإلنس���ان ال يستطيع أن يقول أو يفعـل كل ما يريد.
إن اللـ���ه  -تعالى  -هو وح َده الف َّعال ملا يريد أما اإلنس���ان فإنه

يريد م���ا ال يكون ويكون ما ال يريد .وكل الناس متفقون على أن
حرية اإلنس���ان محدودة بعوامل كثيرة ،منها :تركيبه اجلسماني؛
فهو ال يستطيع  -مث ً
ال  -أن يجري أو ميشي إال في حدود ،وهو

ميرض وميوت ،وهو ف���ي ما بني ذلك مقيد بقوانني وضعها الله
في الكون حتد من حريت���ه وتقيدها .ونظرية العقد االجتماعي
نفس���ها تعترف بأن اإلنس���ان إمنا انتقل من احلياة الفردية إلى

اجلماعية ألنه وجد أن هنالك أشياء كثيرة يحتاج إليها في حياته
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لكنه ال يستطيع أن يحققها إال مبعاونة غيره.

فاحلديث عن احلرية هو إذن حديث عما يس����تطيع اإلنسان
اعتقاده أو قوله أو فعله؛ فهل نستطيع أن نقول :إن من مصلحة ك ِّل

فرد أن يعتقد أو يقول أو يفعل كل ما يريد؟ يقول بعض اللبراليني
أن نعم! وحجتهم في ذلك أن اإلنسان الفرد هو وح َده الذي يعرف
مصلحت����ه ،فال ينبغي لغيـره أن يفـرض علي����ه اختياراً ال يريده.

ولكن :أصحيح أن كل إنسان يعرف كل ما ينفعه أو يضره؟ إن حال
اإلنسان يك ِّذب هذا الزعم؛ إذ لو كان اإلنسان عارفاً بكل ما ينفعه
ويضره ل����كان مفطوراً على هذه املعرفة ،ولظلت معرف ًة مصاحب ًة
له طول حياته .لكن الذي نراه في الواقع أن رأي اإلنسان في كثير

مما ينفعه أو يضره يظل يتغير بتغير ما يكتسب من علوم ويخوض
من جتارب .ما أكثر ما يفعل اإلنسان في يومه فع ً
ال ثم يندم عليه

في غده؛ ولذلك قال الله  -تعالى { :-كُ ِت َب َعل َْي ُك ُم ا ْل ِق َتالُ َو ُه َو كُ ْر ٌه
َّل ُك ْم َو َع َس���ى َأن َت ْك َر ُهوا شَ ْي ًئا َو ُه َو َخ ْي ٌر َّل ُك ْم َو َع َسى َأن حُ ِت ُّبوا شَ ْي ًئا َو ُه َو شَ ٌّر
َّل ُك ْم َوال َّل ُه َي ْعل َُم َو َأن ُت ْم ال َت ْعل َُمونَ } [البقرة.]٢١٦ :
وإذا ل���م يكن من مصلح���ة الفرد أن يق���ول أو يفعل َّ
كل ما

يستطيع قوله أو فعله ،فهل من مصلحة املجتمع أن يتيح ألفراده
مثل هذه احلرية؟ وإذا أراد أن يضع عليها قيوداً فبأي حق وعلى

أي أساس يضعها؟

في ع���ام 1895م كتب املفكر البريطاني جون اس���تيورت مل
(1873 - 1806م) كتيب���اً ع���ن احلرية ح���اول أن يجيب فيه عن
مثل هذه األس���ئلة .تقول املراجع :إن احلجج التي ذكرها في هذا
الكتي���ب لدعم احلرية ما تزال هي أكث���ر احلجج التي يلجأ إليها

اللبراليون للدفاع عن حرية التعبير واملناقش���ة((( .ولن نس���تطيع

بالطبع أن نبس���ط الكالم في تقومينا آلراء (مل) في مقال قصير
((( Mill on Freedom of Discussion Richmond Journal of
Philosophy 5 (Autumn 2003) Will Cartwright.

كهذا؛ ولذلك سنكتفي بتعليقات جزئية نرجو أن تكون مفيدة.

يبني مل دفاعه عن حرية املناقش���ة على غاية صحيحة هي

ْـح ِد ِ
ِيل ال َّل ِه ِب َغ ْي ِر
{و ِم َن ال َّن ِ
يث ِل ُي ِض َّل َعن َسب ِ
اس َمن َيشْ ��� َترِي ل َْه َو ال َ
أخراهم َ
ني} [لقمان.]٦ :
ِعل ٍْم َو َي َّت ِخذَ َها ُه ُز ًوا ُأ ْو َل ِئ َك َل ُه ْم َعذَ ٌ
اب ُّم ِه ٌ

ف���ي املجتمع أو تك���ون مع األقلية ،أو يكون م���ع هؤالء جزء منها

البريطاني����ة كونت في ع����ام 1977م جلنة لتنظر في نش����ر صور

الدفاع عن احلقيقة .فيقول :إن احلقيقة إما أن تكون مع األغلبية

ذك����ر كاتب املق����ال الذي أش����رنا إليه من قب����ل أن احلكومة

وم���ع أولئل جزء آخ���ر ،ويرى أن فتح باب حرية املناقش���ة وعدم

اجلنس والعنف في وسائل اإلعالم املختلفة ،وأن هذه اللجنة انتهت
إلى أنها لم جتد دلي ً
ال على وجود أي ضرر في التعبير عن الفحش

كبت املعارِ ض ،فيه انتصار للحقيقة في كل هذه احلاالت الثالث.

أما في احلالة األول���ى :فإنه من مصلحة األغلبية أن تتيح املجال
ملخالفيها لكي تستمر في الدفاع عن احلقيقة التي آمنت بها؛ وإال

فستنس���ـى األسباب التي دعتها للتمسك بها ،وال خير في اعتقاد

ال يعرف اإلنسان أدلته.

وأما في احلالة الثانية التي يكون فيها احلق مع األقلية :فإنه

من مصلحة األغلبية نفس���ها أن تتيح لها حرية التعبير عن رأيها

والدف���اع عنه ألن ه���ذا من مصلحة األغلبية نفس���ها؛ إذ إنه هو
الطريق الوحيد الذي مي ِّكنها من معرفة احلقيقة.

وأما في احلالة الثالثة :فاحلجة واضحة ألن ك َّل طرف سيس���تفيد

لك���ن (مل) يبني دفاعه عن
م���ن اآلخر فيعرف احلقَّ الذي غاب عنه.
َّ
حرية التعبير أو املناقش���ة على دعوى أخرى لم يوافقه عليها كثير من
املفكري���ن الغربيني؛ وإن كانت ما تزال مؤثرة ف���ي الفكر الغربي .هذه
الدعوى هي :أن اإلنس���ان ال ميكن أن يك���ون على يقني من صحة أي

اعتق���اد يعتقده .لكن معارضيه من أمثال صاح���ب املقال املذكور آنفاً
يذكرون أمثلة مثل احلقائق الرياضية واحلقائق احلس���ية املشاهدة في

الرد عليه.

يعترف (مل) بأن احلـرية ال ميكن أن تكـون ُم ْطلقة ،وأنه ما من
جماعة بشرية وإال ووضعت قيوداً على حرية التعبير .أما هو فيرى

أن القيد الوحيد ال����ذي يجب وضعه على احلرية هو قيد الضرر؛

أي أن كل تعبي����ر ي����ؤدي إلى ضرر فيجب منع����ه .ومفهوم التعبير
وأغان
ٍ
يشمل عند الغربيني كل أنواع الفنون :من رسم ونحت وشعر
ونوجه
وجهوا إلى رأيه -
وموس����يقى وغير ذلكَّ .
ِّ
لكن ناقدي (مل) َّ
ً
معهم  -س����ؤالني :هل يكفي الضرر وح َده قيدا؟ وما الضرر الذي
يُ َعد قيداً؟ نقول :إن األضرار أنواع منها أضرار حسية يجمع الناس
كلُّه����م على كونها ضرراً ،لكن حتى هذه ق����د ال يعرف الواحد من
الناس ضررها بل قد ال يعرف حتى املجتمع هذا الضرر إال بعد أن

يتب��ي�ن ،وهو قد ال يتبني إال بعد حني .وأما األضرار األخرى فإنها

تعتمد على املعيار ال����ذي يقيس به الناس النفع والضرر ،واملعايير
تابعة للمعتقدات أو ما يس����مى اآلن باأليديولوجيات .ففي اإلسالم
 مث��ل� ًا  -أنواع من التعابي����ر متنع لكونها تدعو إل����ى الباطل أو
الفج����ور أو لكونها تلهي الناس ع����ن ذكر الله فتكون ضارة بهم في

(الذي يس����مونه بورنوجرفي) ،كما أنها لم جت����د دلي ً
ال على عدم
الض����رر .لكنها اعتمدت معياراً آخر لم يذكره (مل) هو اس����تفزار

مش����اعر الناس فوجدت دلي ً
ال على أن ه����ذا النوع من التعبير هو
 فع ًال  -مثير الش����مئزار كثير من الناس ومع أنها لم توص مبنعه

إال أنه����ا أوصت بتقييده؛ بحيث إن الكتب واملجالت التي فيها مثل
هذا الفحش ال تع َرض في أماكن عامة كس����ائر الكتب واملجالت؛
وإمن����ا تُع َرض في أماكن خاصة .مما ال ش����ك فيه أن قراراً كهذا

مبني على معتقدات أصحاب اللجنة وقيمهم اخللقية؛ فمن التقليد
ٌّ
ً
األعمى والبليد أن يظن إنس����ان أن����ه ما دام لبراليا فيجب أن يرى
م����ا رأوا حتى لو كانت قيمه ا ُ
خللُقي����ة ومعتقداته مختلفة عن قيم

أصحاب تلك اللجنة ومعتقداتها .قارن ذاك الذي انتهت إليه اللجنة
ِالس���و ِء ِم َن
البريطانية بقول الل����ه  -تعالى { :-ال ُي ِح ُّب ال َّل ُه ال َ
ْـج ْه َر ب ُّ
ا ْلق َْولِ إ َّال َمن ظُ ِل َم َوكَ انَ ال َّل ُه َس ِم ًيعا َع ِل ًيما} [النساء.]١٤٨ :

أي قيد على حرية التعبير يدل على أن التعبير ليس
إن قب���ول َّ
غاية في نفس���ه وإمنا هو وسيلة؛ إذا أدى إلى خير وحق فهو خير،
وإذا إلى أدى إلى ضرر وش���ر وباطل فهو ش���ر .والقيد على حرية
التعبير كما يعترف (مل) نفس���ه ليس دائماً قيداً قانونياً؛ بحيث إن
مخالف التعبير الفالني يعاقب؛ وإمنا ميكن أن يكون قيداً اجتماعياً
والقيود االجتماعية تخطئ وتصيب .ولذلك جند في اإلسالم دعوة
قوي���ة للناس إلى اس���تعمال التعبير لنصرة احل���ق وإزهاق الباطل
بالقيام بواجب األمر باملعروف والنهي عن املنكر .وألن التعبير إمنا
هو وسيلة جاء األمر للناس بأن يقول أحدهم خيراً أو ليصمت.
نخل���ص من كل ما ذكرنا إلى أنه ليس هنالك ش���يء اس���مه
احلرية املطلقة  -سواء في التعبير أو في غيره  -وأن التعبير يجب
أن تكون عليه قيود تبيح ما كان منه في صالح الناس ومتنع ما كان
منه في ضررهم ،وأن هذه القيود ال يلزم أن تكون كلها قيوداً يعاقب

القانون على مخالفتها؛ وإمنا هي في أكثرها قيود اجتماعية يقوم

بها بعض الن���اس نيابة عن اآلخرين ،وكلما كثر عدد هؤالء وكانوا
عل���ى احلق واخلير كان ذلك في مصلح���ة املجتمع .ونخلص مما
ذكرنا إل���ى احلقيقة الكبرى التي تقول :إنه ال بد للناس من هدى

إلهي يهديهم إلى ما ينفعهم ويحذرهم مما يضرهم.
والله املوفق والهادي إلى سواء السبيل.
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[ معركة النص ]

مع نظرية المصلحة
عند نجم الدين الطوفي

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

تعتب ��ر مقول ��ة جنم الدين الطوفي الش ��هيرة( :تق ��دمي املصلحة على النص) من أش ��هر
املق ��االت الفقهي ��ة والفكرية ف ��ي هذا العصر؛ ألنه مت توظيفها مبهارة لتكون بس ��اط ًا يس ��ير
ِّ
تخطي بعض النصوص الش ��رعية .ومع اجلهود العلمية
عليه أي حتريف معاصر يرغب في
احلثيثة في توضيح هذه القضية وبيان الشذوذ واخللل فيها إال أنَّ املقالة الطوفية ما تزال
حاضرة في أي مشهد ثقافي يرغب في حذف بعض أحكام الشريعة.

نريد أن نقف مع هذه القضية في سؤالني جوهريني:
ما قصة هذه املقالة؟
وما عالقة التحريف املعاصر للشريعة بنظرية الطوفي؟

تب��دأ القص��ة من أن جنم الدين الطوفي  -وهو من فقهاء وأصوليي
احلنابلة املب ِّرزين (ت 716هـ)  -ملا جاء في كتابه (شرح األربعني النووية)
إل���ى حدي���ث (ال ضرر وال ضرار) ق���رر فيه أن الضرر والفس���اد منفي
عن الش���ريعة وأن النصوص الش���رعية دالة على اعتبار املصالح ،وجعل

ه���ذا احلديثَ يد ُّل بعمومه على نفي الفس���اد؛ فإن جاء في النصوص ما
النص قطعي���اً معارضاً للمصلحة من كل وجه فال
يوهم فس���اداً فإن كان
ُّ

النص ظنياً ووجد دليل آخر يسنده فال اعتبار
اعتبار للمصلحة ،وإن كان
ُّ
للمصلحة أيضاً ،وإن كان لم يس���ند بدليل ف���إن أمكن اجلمع بني النص
واملصلح���ة َف َح َس���ن ،وإن لم يكـن فإن كان في العب���ادات واملقدرات فال

اعتبار للمصلحة ،وإال قدِّ َم���ت املصلحة على عموم النص من باب البيان
والتخصيص لعمومها ال من باب االفتيات عليها(((.

((( انظر :شرح حديث «ال ضرر وال ضرر» ص  18 - 17ملحق بكتاب (املصلحة في التشريع اإلسالمي
وجنم الدين الطوفي) ملصطفى زيد.
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فخالص ��ة األم ��ر ف ��ي نظري ��ة الطوف ��ي أنه ��ا تق ��وم على
خمس قواعد جوهرية:

تقدم على النصوص القطعية.
 - 1املصالح ال َّ

 - 2املصال���ح ال تق���دم على النصوص الش���رعية املتعلقة
بالعبادات واملقدرات.
 - 3املصالح املقصودة هي املصالح الش���رعية التي جاءت
الدالئل الشرعية باعتبارها.

 - 4أنه ال يلجأ إلى تقدمي املصالح إال بعد تع ُّذر اجلمع بني

املصلحة والنص.
 - 5أن تقدمي املصالح هو من باب تخصيص العموم وليس
من االفتيات أو الر ِّد الكلي للنص الشرعي.

فحقيقة كالم الطوفي قريب من تقرير عموم األصوليني في

املوضوع في املبحث األصولي الشهير (تخصيص النص)؛ حيث
يقرر األصوليون أن عموم الن���ص قد يكون ضعيفاً أو محتم ً
ال
ن���ص آخر أو قياس
لبعض األف���راد فيتم تخصيصه بنا ًء على
ٍّ

أو مصلحة ضرورية أو حاجية مالئمة للش���ريعة ،مع اختالف
بينهم في مدى إعمال هذه القاعدة وفي املس���ميات األصولية

تقدم على النص،
كما أن الطوفي ل���م ميثل للمصلحة التي َّ

وهو ما يؤكد أنه ال يقصد املصلحة العقلية احملضة التي يقصدها
أصحاب القراءات اجلديدة للنص الشرعي  ،بل يقصد املصلحة
الش���ـرعية التي جاءت الشـريعة باعتبـارها ،وفي احلقيقـة أنه
ال يتص��� َّور وجود تعارض بني املصلحة والنص؛ فالنص ال ميكن
أن يأت���ي مبا يعارض املصلحة ،وال تأت���ي النصوص إال بأكمل
املصال���ح وأنفعها .فمقصود الطوفي هو ما يظن أنه نص وليس
كذلك؛ وإال فالنص إذا ثبت ال ميكن أن يخالف املصلحة؛ وإمنا
نص غير صحيح وال صريح أو مع مصلحة
حتصل املعارضة مع ٍّ

موهومة غير حقيقية.

وهذا يدعونا إلى السؤال الثاني:
ه ��ل طريق ��ة بع ��ض املعاصري ��ن ف ��ي حتري ��ف الش ��ريعة
باسم املصلحة لها عالقة بنظرية الطوفي؟

الواق ��ع أن َث َّم فروق ًا جوهرية ب�ي�ن مقولة الطوفي وبني

من يستند إليه من املعاصرين:

1

االخت�ل�اف اجلوه ��ري ف ��ي فه ��م املصال ��ح :فنظرة

الت���ي يطلقونها على هذا الباب ،فحقيقت���ه في النهاية أنه من
تخصي���ص النص بالنص ،ومن إعم���ال النصوص جميعاً ،ومن

تعريف وحتدي���د املصلحة؛ فاملصال���ح تعم ما ينفع

فالطوفي لم يخرج عن قاعدة األصوليني هذه ،لكن تعبيره

الن���اس في الدنيا واآلخرة ،وهي ش���املة ملا في���ه حفظ الدين
والدني���ا ،ويندرج فيه���ا ك ُّل ما جاءت الش���ريعة به من األصول

منهجية دفع التعارض عن النصوص(((.
عن رأيه الفقهي بهذه الصياغة (تقدمي املصلحة على النص) لم
يكن موفقاً وال مهذباً مع الدليل الش���رعي ،وقد كان سبباً ألن
تتخذ مسماراً تش���ق به ك ُّل قطعيات الشريعة ،وأصبح الطوفي
بعدها منبراً يعلو عليه ك ُّل مح ِّرف تائه ليصرخ في وجه الشريعة

باسم الطوفي ،فرحمه الله وعفا عنه.

توصل إليه
((( َح ْمل كالم الطوفي على جادة عموم األصوليني في املوضوع هو ما
َّ
بعض الباحثني املعاصرين كالباحث أمين جبريل األيوبي في رسالته القيمة (مقاصد
بعضه إلى بعض
الشريعة في تخصيص النص باملصلحة)؛ حيث جمع كالم الطوفي َ
فجعله ال يخرج عن املنهجية األصولية ،غير أنه في تقرير الطوفي من العبارات
املشتبهة واملجملة وامللتبسة ما دفع بأكثرية املعاصرين إلى مخالفة هذا الرأي وحمل
كالمه على تقدمي املصلحة العقلية على النص أو تقدميها على النص القطعي أو نحو
هذا مما يعد فيه الطوفي شاذاً عن الطريق األصولي ،ومن هؤالء  -على سبيل املثال -
مصطفى زيد في املصلحة في التشريع اإلسالمي وجنم الدين الطوفي ،ومحمد سعيد
رمضان البوطي في ضوابط املصلحة في الشريعة االسالمية ،وأحمد الريسوني في
نظرية املقاصد عند االمام الشاطبي ،حسني حامد حسان في نظرية املصلحة في الفقه
اإلسالمي ،وغيرهم كثير.

الطوفي إلى املصالح تعتمد على امليزان الشرعي في

واألحكام .هذه ص���ورة املصالح عند الطوف���ي وعند غيره من
العلماء ،لكن املش���هد يتغي���ر متاماً عند املتذرع�ي�ن بالطوفي،
فاملصال���ح عندهم مصالح دنيوية بحتة فقط ،ال ترى أي اعتبار
يذكر للمصالح األخروية؛ ال يكادون يفهمون شيئاً اسمه مصلحة
الدين؛ ألن الدين شأن ذاتي فردي ال عالقة له بالنظام ،وينفون
كثيراً من األحكام الش���رعية فال يرون فيه���ا أي مصلحة ألنها
تنافي الثقافة العلمانية الس���ائدة ،ومن ثَ َّم فلفظ املصلحة متفق
بني الطرفني ،لكن معناه يختلف جذرياً بني من ينطلق من مفهوم

إس�ل�امي للمصلحة وبني م���ن ينطلق من مفه���وم علماني لها،
وحينها س���تجد أن الطوفي وغي َره يرون أن اجلهاد وقتل املرتد
ومنع احمل َّرمات هو من أعظم املصالح ملا فيه من حفظ مصلحة
الدين ،وهو الشيء املزعج لدى كثير من املعاصرين ألنهم يرونها
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أحكاماً تنافي املصلحة.

2

االختالف اجلوهري في فهم النصوص :فالطوفي
وغيره ال يتحدثون عن نص���وص قطعية ذات داللة

واضحة فيقدمون النصوص عليها؛ فهم أهل تعظيم
للشريعة وحرماتها وأعالمها ،فهم بعيدون جداً عن هذا الطريق
الذي يريد احلداثيون تعبيده باس���ـم الطـوفي ،فالنص القطعي
ِّ
تخط َيه ،لكن إشكالية كثير من احلداثيني أن
ال يجوز ألي مسلم
النصوص كلَّها محل إشكال؛ فكلها ال تدل على قطع وال يُست َمد
منها يقني ،وإذا سمعوا كلمة (قطعي) قالوا مباشرة( :من ميتلك

احلقيقة؟)!

3

االختــــ�ل�اف اجلـــــوه ��ري ف ��ي متييـــــ ��ز األب ��واب

الش ��رعية :فأب���واب العبادات واملق���درات خارجة
متاماً عن املوضوع ،ألننا علمنا  -قطعاً  -أ َّنها مراد

فال إمكاني���ة ألي مصلحة حقيقة ألن تك���ون مخالفة لها ،فال
ميكن أن يتم ِّ
تخطي بعض أحكام العبادات أو احلدود أو املواريث
أو الديات أو تفاصيل اجلنايات أو الكفارات أو العِ َدد أو الطالق
مقدرة محددة فال إمكانية ألي
أو ش���روط النكاح ألنها جاءت َّ
مصالح فيها؛ ألن املصلحة قطعية في اتباع مراد الله.

االخت�ل�اف اجلوه ��ري ف ��ي منهجي ��ة النظ ��ر ف ��ي

النص ��وص :فالطوفي وغيره من أهل العلم يقصدون
اجلم���ع بني النص���وص وإعمال كاف���ة األدلة ،وقد

يخط���ئ بعضهم في بعض أحكامه ،لك���ن املنهج الكلي العام هو
اجلمع بني النص���وص وإعمالها جميعاً .بينم���ا تقوم الطريقة
احلداثية ومن تأث���ر بها على إعمال املصالح الدنيوية احملضة،

ومواكبة العصر ،ومسايرة التطور ،ثم وجدوا أثناء ذلك نصوصاً

وأدلة ال تنتج ما يريدون ،فاضطروا إلى تأويلها وحتريفها حتى
ال تك���ون عائقاً عن احلداثة والتق���دم ،بل إن بعضهم لم يلتفت
إليها أص ً
لـما رأى أن الناس منجذبني إلى هذه النصوص
ال إال َّ

فعل���م أن مجرد اإلعراض عن النص���وص ال يكفي؛ فال بد من
عودة إليها لتخليص العقل املسلم من االجنذاب نحوها ،فشتان
بني من ينظر في النصوص ليهتدي بها ويسير وراءها ممن يف ِّكر

خارجها وال يأتي إليها إال ملهمة التخلُّص منها.
46

كان���ت ،فإن وافق املصلحة عمل بالن���ص اتباعاً للمصلحة ،وإن

خالفه عمل باملصلحة ،فكان وجود النص عبئاً وتلبيساً وإشغاالً

للناس ال غير ،وهو نتيجة طبيعي���ة ملن ينظر للمصلحة مبعيار
يختلف عن معيار الش���ريعة ،فالنصوص إمن���ا جاءت مبا فيه
مصلحة اإلنس���ان في الدنيا واآلخرة ،فافتراض التعارض بينها
وبني املصلحة افتراض مغلوط وس���ؤال خاطئ؛ ألنه يفترض أن
النص ش���يء يختلف عن املصلحة ،بينما النصوص في احلقيقة
َّ

ال تأت���ي إال بأكمل املصالح وأش���رفها ،فالتعارض ال يكون بني

الله فلن يجرؤ مس���لم على مناقضة الله في حكمه وال حكمته،

4

فنهاية األمر في تقدمي املصلح���ة على النص هو أن تكون
النص���وص عبئاً ال فائدة منها ،فاإلنس���ان يتبع مصاحله أينما
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املصلح���ة والنص؛ بل بني مصالح الش���ريعة الت���ي جاءت بها
النصوص واملصالح الكاذبة التي تأتي بها أهواء النفوس.
ومع ك ِّل هذا س���تبقى مقولة (تقدمي املصلحة على النص)
حاضرة في مشهد التحريف والعبث املعاصر ،وسيبقى الطوفي
– رحم���ه الله – حاضراً على لس���ان وقل���م ك ِّل عابث  ،وما كان
يدور في خلدِ أحد أن عبارة قيلت قبل س���بعة قرون س���تكون
ذريعة وستراً شرعياً ألرتال العبث الفكري املعاصر ،وهذا منوذج
خلطورة ز َّلة العالم التي جتعلنا نستش���عر عظمة فقه عمر بن
اخلطاب  -رضي الله عنه  -حني قال( :ثالث يهدمن الدين :زلة
عالم ،وجدال منافق بالقرآن واألئمة املضلون).

[ عاجل إلى اإلسالميين ]

السري
السالح ِّ
أمح�������������د ف����ه����م����ي
afahmee@hotmail.com

إنه أقوى س�ل�اح ميكن أن يتس���لح به اإلس�ل�اميون في

صراعهم مع القوى ال َعلمانية والليبرالية واليسارية ...إلخ.
إنه «س�ل�اح» ولكنه «مس���الِم» ال يؤذي أح���داً وال يجرح
إنساناً ،بل يحمل كل اخلير للناس.

متضمن في قوله  -تعالى { :-إلَى ا ْل ُه َدى ا ْئ ِت َنا}.
إنه سالح
َّ

من حني آلخر.

إن العقبة األساسية التي تواجهها القوى ال َعلمانية :أنها حتمل
«مضموناً نخبوياً» ال يصلح أن يسمعه كل أحد ،هذا غير تصا ُدمه
م���ع فطرة الناس وتراثهم؛ لذلك يظ���ل أتباعهم محدودين دوماً،

وهذا سر نِق َمتهم على استخدام «الدين» في احلمالت االنتخابية؛

[األنعام]٧١ :

فهم يزعمون أنه ليس من العدل أن ميتلك اإلسالميون «مضموناً

{و َم ْن َأ ْح َس ُن َق ْو ًال ِمّ َّمن َد َعا إلَى
َي ْد ُعونَ إلَى ا ْلـخَ ْيرِ } [آل عمرانَ ،]١٠٤ :
ال َّل ِه} [فصلت.]٣٣ :

ليست هذه مراهنة على «جهل» اجلماهير أو قلة ثقافتها؛

{و ْل َت ُكن ِّم ُ
نك ْم ُأ َّم ٌة
إنه س�ل�اح «الدعوة» إلى الله  -تعالى َ :-

وق���ال « #من دعا إلى هدى كان له من األجر مثل أجور

من اتبعه»(((.

إنن���ا نتح���دث كثيراً ع���ن السياس���ة والبرامج السياس���ية

واإلستراتيجيات واألحزاب اإلس�ل�امية واالنتخابات والرئاسة...

إلخ ،ولكن تبقى قوة اإلس�ل�اميني األساس���ية ف���ي قدرتهم على
اكتساب أتباع جدد؛ وهي قدرة ال تتوفر لغيرهم وال يقدرون عليها.

هل ميك���ن أن نتخيل جماعة ليبرالية تنطل���ق بني الناس لتمارس

«الدعوة» إلى الليبرالية ،فتصاحبهم وتؤاكلهم وتشاربهم وتؤانسهم؟

ال يُعقَ���ل وال يُف َعل ،فهذه خصوصية ليس���ت ألحد إال ملن
يحمل مضموناً إسالمياً في دعوته.
في كثير من الدول العربية  -خاصة الثائرة منها  -أصبح
«تعداد» أو «ش���عبية» ك ِّل ش���ريحة أو قِ َطاع جماهيري أو قوة

سياسية :ذا دالالت بالغة األهمية؛ فأي قوة سياسية إذا أرادت
لبرنامجها النجاح فإنه يجب عليها أمران:

األول :أن تعمل على زيادة شعبيتها ،وزيادة أعداد املنتمني إليها.

واألمر الثاني :أن تبرز ق َّوتها اجلماهيرية بش���تى السبل
((( أخرجه اإلمام أحمد في مسنده.

جماهيرياً شعبياً» بينما هم يحملون أفكاراً نخبوية.

ب���ل ه���ي مراهنة على التواف���ق الفطري بني م���ا يدعو إليه

اإلسالميون وما يؤمن به الناس ويعتقدونه.

سالح اإلسالميني في غمده:
على الرغم من قوة هذا الس�ل�اح وفعاليته في صراعات
اإلسالميني؛ إال أنهم مع ذلك يستخدمونه في أضيق احلدود!
نع���م! هم يهتمون كثيراً بالدعوة العامة  -أي اخلطاب الديني
املوجه لعموم الناس  -ولكن التقصير حادث في مجال «الدعوة
الفردية» التي تتعامل بصورة مباشرة مع املدعو.
ففي مصر  -مث ً
ال  -إذا كـانت مليـونية اإلرادة الش���عبية
(2011/7/29م) قد أظهرت أن تعداد اإلس�ل�اميني في مصر
ال يق���ل بحال عن ( )4أو ( )5ماليني ،فإن داللة ذلك (دعوياً)
أن َّ
كل إس�ل�امي من هؤالء  -ذك���راً أو أنثى  -لو قام بواجبه
الدعوي والتزم بهداية ش���خص واحد فقط على مدار العام،
فإن العدد سوف يتضاعف ،وسيصبح اخلمسة (عشر ًة) ،وفي
العام الصتالي سيصبح العشرة (عشريناً) ،وهكذا.
بالطبع هذه رؤية مثالية ،ولكنها تُبرِ ز لنا مستوى التقصير
في مجال الدعوة املباشرة ،ولك أن تتخيل لو أن نصف هؤالء
أو ثلثَهم أو رب َعهم قام بواجبه الدعوي ،ماذا ميكن أن يحدث؟
العدد 290

47

[ تحقيقات ]

التكامل

بين الحركات اإلسالمية

في مصر

ج����������ل����������ال ال���������ش���������اي���������ب
مج���������������������ال س��������������������������امل

(*)

األستاذ عادل األنصاري (املستشار اإلعالمي حلزب احلرية والعدالة التابع جلماعة اإلخوان املسلمني).
الشيخ نشأت أحمد (الداعية اإلسالمي وعضو الهيئة الشرعية للحقوق واإلصالح).
األستاذ أحمد عمرو (مدير وحدة احلركات اإلسالمية باملركز العربي للدراسات اإلنسانية).
الشيخ هشام عبد القادر عقدة (الداعية اإلسالمي والباحث الشرعي).
الدكتور هشام محمد برغش (الداعية اإلسالمي).
(*) رئيس قسم التحقيقات بجريدة (عقيدتي) في مصر.
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املشاركون في هذا التحقيق يؤكدون على أن:
	•التكامل بني احلركات اإلسالمية في مصر (ضرورة وحتمية آنية وتاريخية).
	•مساحات التوافق بني التيارات اإلسالمية أكثر من مساحات اخلالف بكثير.
	•ال بد أن يكون االختالف اختالف تنوع وتكامل وليس اختالف تعصب وتصادم.
	•علينا أن نفهم جيد ًا طبيعة التحدي األكبر لهذه احلركات في املستقبل ،وهو «السلطة».
	•جمعة اإلرادة الشعبية كانت إجناز ًا كبير ًا في جمع الشمل؛ رغم اخلالف الواقع في بعض اجلزئيات.
	•ال ب ��د م ��ن هيئات جتميعية وتنس ��يقية جتم ��ع القيادات من تلك احل ��ركات .وعلى األزه ��ر اآلن أن يلتقي مع تلك
الهيئات لتوحيد الصف ،وليكون التحرك رسمي ًا وشعبي ًا.
	•فلول النظام البائد واإلعالم اخلبيث يحرصون على إحداث الوقيعة بني التيارات اإلسالمية.
َ
مواقف ُتعيد لهذا التيار بكامله كرامته وحريته.
	•احلاجة الشديدة للتآخي والتالحم واتخاذ
البنَ ى الفكرية ومناهج التربية.
	•ال بد من العمل على إحداث عملية تغيير حقيقة على صعيد ُ
	•ال بد من تكوين جلنة مؤقتة ملتابعة سبل التناصح والتعاون بني العاملني في احلقل اإلسالمي

كثير من اجلماعات واحلركات
ال يخفى على املتابع لواقع ٍ
اإلس�ل�امية احلالية في مصر  -خاصة بعد ثورة  25يناير -
مظاه ُر التحول اإليجابي واالنفتاح والتعاون بني هذه الفصائل
وتلك اجلماعات ،وإن كان ال يرقى إلى املستوى املنشود الذي
متليه التحديات التي تواج���ه الدولة املصرية كلها ،وهي التي
تتعرض لضغوط متنوعة وكبيرة حلرفها عن مسارها وتغييبها
عن هويتها وش���ريعتها في ظل تكال���ب وتكاتف وتعاون كافة
القوى العلمانية والليبرالية والنصرانية في الداخل واخلارج،
والتنسيق بينها في مواجهة التوجه اإلسالمي للشعب املصري.
ومن هنا انطلقنا في مح���اول للتعرف على املدى الفعلي
إلمكاني���ة وكيفية حتقيق التع���اون والتكامل ب�ي�ن احلركات
اإلسالمية على أرض مصـر ،وهي املتمثلـة في تيـارات العمل
السـياس���ـي ذات املرجعيـة اإلسـالمية ،واحلـركات الدعـوية
واخليـرية اإلسـالمية؛ وذلك بغيـة عدم التنـازع في ما بينهم؛
{وال َت َنا َز ُعوا َف َتف َْشلُوا َو َتذْ َه َب
تصـديقاً لقـول ربنـا  -سبحانه َ :-
ين} [األنفال ،]٦٤ :وقوله  -تعالى
ِيح ُك ْم َو ْ
اصب ُِروا َّإن ال َّل َه َم َع َّ
ر ُ
الصا ِبرِ َ
ّ
ّ
{و ْاع َت ِص ُم���وا ب َِح ْب ِل ال َل ِه َج ِميع ًا َوال َتف ََّرقُوا َواذْ كُ ُروا ِن ْع َم َت ال َل ِه َعل َْي ُك ْم
َ :إذْ كُ ن ُت ْم َأ ْع َد ًاء َف َأ َّل َف َبينْ َ ُقلُوب ُِك ْم َف َأ ْص َب ْح ُتم ِب ِن ْع َم ِت ِه ْإخ َوان ًا َوكُ ن ُت ْم َعلَى شَ ���فَا
ْ���رةٍ ِّم َن ال َّنا ِر َف َأنقَذَ كُ م ِّم ْن َها كَ ذَ ِل َك ُي َب�ِّي�ِّنّ ُ ال َّل ُه ل َُك ْم آ َيا ِت ِه َل َع َّل ُك ْم َت ْه َت ُدونَ }
ُحف َ
[آل عمران.]٣٠١ :

ُ
توافق يف املنطلقات:
في البداية يؤكد األستاذ عادل األنصاري على أن مساحات
التواف���ق بني معظم التيارات اإلس�ل�امية أكثر من مس���احات
اخلالف ،وفرص التقارب أوفر م���ن التباعد؛ فنحن نتكلم عن
تي���ار واحد وليس تيارات متعددة ،رمب���ا اختلفت لدى فصائل
التيار الواح���د الرؤى ملعاجلة بعض القضاي���ا ،ورمبا اختلفت
وجهات النظر ف���ي األولويات التي ينبغي على اجلميع أن يهتم
به���ا في كل مرحلة؛ إال أن هذا اخل�ل�اف املقبول وذلك التنوع
املنطق���ي ال يخرج عن دائرة التوافق ف���ي إطار تيار واحد وإن
تعددت فصائله وتنوعت مواقفه.
وأكد فضيلة الش���يخ نشأت أحمد على أن املصائب جتمع
املصابني؛ فهذه التيارات كلها امتحنت خالل الفترات املاضية،
بل القت أشد العنت واملشقة والقهر في املعتقالت والسجون،
ولم يسلم من إيذاء النظام البائد تيار واحد.
ويجم���ع األس���تاذ أحمد عمرو ه���ذه األمور الت���ي تتوافق
عليها التيارات اإلس�ل�امية في مجملها؛ فه���ي تعمل على إحياء
املش���روع اإلس�ل�امي في األمة في إطاره السياسي واالقتصادي
واالجتماع���ي ...إلخ؛ بحيث تصبح مرجعية الكتاب والس���نة هي
املحُ َ َّكمة في جميع تلك األمور ،وكذلك من القواس���م املش���تركة
بينها مقاومة عمليات التغريب التي يتعرض لها املجتمع؛ سواء في
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ش���كلها البسيط (التغرب في األشكال والعادات) ،أو في أشكالها
األكثر عمقاً (عملية تغريب عقول املسلمني) ،وأيضاً من القواسم
املشتركة رفض عملية التبعية ،والسعي لتحقيق استقاللية العالم
اإلسالمي؛ سواء كانت تلك التبعية سياسية أو اقتصادية.
اختالفٌ منطقي:
بالنس���بة ألوجه التباين واخلالف فيرى األس���تاذ عادل
األنصاري أنه علينا أال نتجاهل بعض االختالفات الواقعية بني
الفصائل املختلفة ،مش���يراً إلى أن منبع هذه االختالفات رمبا
يرج���ع إلى عدد من املصادر :كاالخت�ل�اف في تقدير الواقع،
واالختالف ف���ي األولويات لدى كل فصي���ل ،واالختالف في
التجارب واخلبرات الدعوية والسياسية.
وعن مجاالت اخلالف كذلك ،يبرز فضيلة الشيخ الداعية
هشام عبد القادر عقدة هذا االختالف في أمرين:
األول :ه���ل نعمل في هذه الفرص���ة للوصول إلى حتكيم
الش���ريعة بالفعل وإقامة الدولة اإلسالمية املنشودة ،أم نكتفي
ٍّ
ولكل رأي حيثياته.
مبرحلة في هذا االجتاه؟
والثان���ي :طريقة اخلط���اب أو الوص���ول للهدف ما بني
متحفظ جتاه الش���عارات اإلسالمية وآخر صريح أو صدامي،
عليهم أن يرجعوا في النهاية إلى فقه أولويات املرحلة الراهنة.
بينما يرى فضيلة الشيخ الدكتور هشام محمد برغش أنه
ال منازعة في أنَّ تع ُّدد االجتهادات وتفاوت التقديرات ُسنة من
سنن االجتماع ،وأنه حقيقة مالزمة لكافة التجمعات البشرية
في مختل���ف األزمنة واألمكنة .وال يُ َذم هذا االختالف إال في
صورة من هذه الصور:
• أن يكون في األصول والقطعيات.
• التعص���ب املذموم الذي يفضي إل���ى التفرق ويخترق به
سياج األخوة اإلميانية.
كما بني الشيخ برغش أنَّ مكمن اخلطر عندما يصل األمر
بإحدى احلركات أن تظن احتكار احلقيقة؛ وأن قولها وعملها
فقط هو الصواب ،بينما عمل غيرها خطأ غير مقبول منه.
ضرورة التعاون:
وعن ضرورة التعاون والتنس����يق بني احلركات اإلسالمية فيرى
املستش����ار اإلعالمي حلزب اإلخوان األس����تاذ عادل األنصاري أن
التكامل أمر واجب بني فصائل التيار اإلس��ل�امي ،كما يرى أن تر ِّكز
الفصائل على العمل الدعوي والعلمي مع أولوية احلفاظ على هوية
األمة من الذوبان ،وال مانع أن يركز تيار آخر على التواصل السياسي
مع التيارات الفاعلة في املجتم����ع إذا كان ميلك جتربة مقبولة في
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هذا االجتاه ،بينما تقوم فصائل أخرى بدور إعالمي وفكري وثقافي
وهكذا نس����تطيع أن جنمع التنوع الفطري ب��ي�ن الفصائل في إطار
تي����ار حقيقي يصب في نهاية املطاف في مصلحة األمة بدالً من أن
ينشغل كل فصيل مبا يجيده اآلخر ويتميز به.
ويذكر الشيخ هشام برغش في هذا الشأن :أن األصل في هذه
التيارات وتلك اجلماعات التخصص والتكامل؛ فتعدديتها تعددية
تنوع وليس تعددية تضاد ،فخالفها فقط في األولويات وتقدمي ما
حتسنه .وهذه طبيعة فروض الكفايات التي ال يسع كل أحد القيام
بها جميعهاً؛ فيقوم ببعضها مع إميانه باألخرى ،وال يزال املسلمون
عبر التاريخ :منهم املجاهدون ،ومنهم احملتسبون ،ومنهم املعلمون،
ومنهم احملدِّثون ،ومنهم الفقهاء ،ومنهم ال ُع َّباد ،ومنهم الس���اعي
على األرملة واليتيم وابن السبيل ،ومنهم املقتصد الذي ال اشتغال
له مب���ا زاد على الفرائض ،ثم هو بعد ذل���ك منهمك في مهنته،
وكذلك هذه اجلماعات والتيارات :فمنها القائم بالتعليم وتصحيح
العقيدة ،ومنها املش���تغل بالتزكية والتربية ،ومنها املنتصب للعمل
السياسي بروافده ومجاالته املتعددة ،ومنها املتخصص في العمل
االجتماعي ...وهكذا؛ فهو إذن تع ُّدد التنوع والتخصص والتكامل،
وليس تع ُّدد من يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض.
ومن ثَ َّم فإن دعم هذا التكامل وتشجيعه مما متليه طبيعة
هذه الفروض وتل���ك التخصصات وطبيع���ة التحديات التي
تواجهها احلركة اإلس�ل�امية في الواقع ،وعلى قيادات ورموز
ه���ذه الكيانات أن تعمل جاهدة عل���ى دعم هذه التخصصات
وإسناد كل مهمة إلى من يحسنها ودعمه في ذلك.
وال يجوز لهذه الكيانات أن تنازع في ما ال حتسنه من منطلق
العصبية والتوسع ولو على حساب مصلحة اإلسالم الكلية.
خري مثل:
وقد برز هذا الش���كل األمثل لهذا التعاون في مصر في جمعة
(اإلرادة الش���عبية) التي اجتمع���ت عليها وفيها أغل���ب التيارات
اإلس�ل�امية (اإلخوان ،والس���لفية ،واجلماعة اإلسالمية ،وسلفيو
اإلس���كندرية) وقد اعتبرها الشيخ هش���ام عقدة إجنازاً كبيراً في
جمع الشمل رغم اخلالف الواقع في بعض اجلزئيات ،وقد سبقها
خطوات في جمع الش���مل بدءاً من قيام الهيئة الش���رعية للحقوق
واإلصالح في أيام الثورة ،ثم اجتماع اإلس�ل�اميني على رأي موحد
جتاه استفتاء مارس 2011م على التعديالت الدستورية ،إلى صدور
بيان موحد الئتالف القوى اإلس�ل�امية في رف���ض وثيقة املبادئ
احلاكمة على الدس���تور ثم كانت مليونية (اإلرادة الش���عبية) .وكل
ذلك كان يسبقه سهر الليالي في جلسات التنسيق بني اإلسالميني.

كما يرى األستاذ أحمد عمرو أنها كانت مثاالً واضحاً على
أهمية إيجاد عدد من القضايا أو املشاريع والتوحد حولها؛ فقد
شهد اجلميع جلمعة (اإلرادة الشعبية) بالنجاح وأحدثت األثر
املرج َّو منها من قِ َبل التيارات اإلس�ل�امية املشاركة فيها ،وهو
األمر الذي يبعث برسالة مفادها :أنه ميكن التوحد والتكامل.
شارك في جمعة (اإلرادة الشعبية) التيارات السلفية مبختلف
مشاربها ،واجلماعة اإلس�ل�امية واإلخوان واملستقلون ...وهو
أمر محفز لالجتاه نحو قضايا مش���تركة جتتمع عليها الكلمة
كما اجتمعت الكلمة في جمعة (اإلرادة الشعبية).
هيئات جامعة:
وعن الهيئات الت���ي تعمل على توحيد صف األمة من بني
احلركات واألحزاب اإلس�ل�امية؛ ليكون بذلك جبهة إسالمية
متكاملة تستطيع أن تقف وتصمد أمام حتديات الوقت الراهن
في مصر يقول الباحث أحمد عمرو عنها :إنها ضرورة وواجب
الوقت؛ لكن إن لم تس���بقها مشاعر التجرد والرغبة الصادقة
في التكامل والتعاون فلن تؤتي أ ُ ُكلَها؛ بل س���تظل أعراساً من
شموع ال حراكة فيها جامدة إال إذا ضحى اجلميع وبذل جهده
من أجل وحدة الكلمة وجمع الصف.
قس���م الشيخ هشام عقدة هذه الهيئات التجميعية للتيارات
ويُ ِّ
اإلس�ل�امية؛ فمنها ما يتعلق بالدعوة كالهيئة الش���رعية للحقوق
واإلص�ل�اح ،ومنها ما يتعلق بعمل األحزاب كمكتب التنس���يق بني
األحزاب ال���ذي يقوم عليه عدد من اإلس�ل�اميني املوثوقني ذوي
العالقة احلسنة بالتيارات املختلفة ،ومنها اللجنة التنسيقية للحشد
العام كما في املليونيات وهي أوس���ع دائرة من الهيئة وإن كانت قد
نشأت نتيجة لدعوة الهيئة الش���رعية للتيار اإلسالمي لالجتماع
واحلشد في بعض املواقف ،وكذلك انبثق عن دعوة الهيئة ائتالف
القوى اإلس�ل�امية الذي شمل الهيئة واإلخوان والسلفيني وأنصار
السنة واجلماعة اإلسالمية ،وهو قابل للمزيد من التجميع.
ويرى الش���يخ هش���ام برغش أن األَ ْول���ى أن جتتمع هذه
الهيئات بجهود مباركة إن ش���اء الله؛ فتجمع كل التيارات ذات
املرجعية اإلس�ل�امية ورموزها؛ على أعمال وأهداف مشتركة،
بعيداً عن روح التوجس والتحفز والتش���كك؛ فتلتقي  -بفضل
الله عز وجل  -كلماتهم ،ومن ثَ َّم جهودهم.
كم���ا أن هذه الهيئات اجلامع���ة  -أو هكذا نتمنى منها -
مطالَبة بأن تقوم بالدور السابق نفسه في إطار األحزاب ذات
املرجعية اإلس�ل�امية ،ويجب على اجلمي���ع أن يدعمها بكافة
سبل الدعم؛ فهذا واجب الوقت في املرحلة املقبلة التي حتتاج

إلى توحيد الصفوف وتنس���يق اجلهود ونقل اخلبرات وكشف
املؤامرات التي حتاك لهذه األحزاب من القوى الليبرالية التي
جمعت كلمتها على مواجهة التيارات اإلسالمية كافة .ثم ال بد
من التنس���يق والتعاون بني الهيئات واللجان حتى يتم التنسيق
بني جميع الفصائل وأذرعها على أكمل وجه وأ ِّ
مته.
الوقيعة ...والتصدي هلا:
وعن محاوالت الوقيعة التي حتدث عنها الش���يخ برغش
في السابق يرى الش���يخ نشأت أحمد (عضو الهيئة الشرعية
للحقوق واإلصالح) أن هذا التالق���ي بيننا لن يروق ألعدائنا
ال في الداخ���ل وال في اخلارج؛ وهم أعلنوا أنهم سيس���عون
جاهدي���ن؛ لتفريق هذا الزخم وهذا التوجه اإلس�ل�امي ،لكن
بفضل منه ورحمة ،وأن ال مي ِّكن لنزغات
نسأل الله أن يعصمنا
ٍ
شياطني اإلنس واجلن أن تفسد بيننا ،واألمر يحتاج إلخالص
شديد ،يحتاج ملواصلة هذا التالقي حتى تُعالَج أي شبهات تثار
أوالً بأول وحتى ال يتمكن أعداؤنا من إفسادهم بيننا.
وذكر الشيخ هشام عقدة أنه ال بد من اإلشارة إلى حرص
فلول النظام البائد واإلعالم اخلبيث على إحداث الوقيعة بني
التيارات اإلسالمية بل وبني القوى الوطنية عموماً ،ولكن بفضل
الله توج���د حالة انتباه لهذا من جهة أبناء التيار اإلس�ل�امي
وميكن زيادتها وصقلها باس���تمرار النجاح في التواصل الذي
نش���ط منذ الثورة بني فئات التيار اإلس�ل�امي؛ ال س���يما مع
رصد بع���ض الفئات املخلصة ُج َّل جهدها من أجل إدامة هذا
التواصل املتضمن للش���ورى واملناصحة والرصد لتحركات َمن
حولنا وتبادل املعلومات في ذلك.
مطالب املرحلة:
لقد اجتمعت كلمة ُج ِّل من ش���ارك في هذا التحقيق حول
أولوية احلاجة الشديدة للتآخي والتالحم واتخاذ مواقف تُعيد
لهذا التي���ار بكامله كرامته وحريته وقدرته على أداء دوره في
احلياة بل قدرته على اس���تخالص حقوق���ه ،وعلى الوصول
ألفضل حياة ممكنة في وس���ط هذا الزخم الذي وصلنا إليه،
وهو ما يكون بالتواصل بني الفصائل املختلفة وكثرة اللقاءات
التي جتمع بينهم في نقاش���ات علمية وفكرية وإدارية متوازنة
لالتفاق على محددات هذ ه األدوار ليقوم ك ُّل فصيل مبا ميكن
أن يقدمه خلدمة دينه وأمته ،وهو ما ذكره الشيخ نشأت أحمد
واألستاذ عادل األنصاري وغيرهما.
أما األس����تاذ أحم����د عمرو فيرى أن م����ن أهم مطالب
املرحلة هو إحداث عملي����ة تغيير حقيقة على صعيد البُنَى
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الفكرية ومناهج التربية التي يتكون من خاللها أفراد وأتباع
التيارات اإلسالمية؛ بحيث تخلو املناهج التربوية وخطابها
ألتباعها من اس����تصغار اجلهود وبخ����س اإلجنازات ورؤية
النفس فقط.
ويرى الشيخ هشام برغش أنه علينا أن نؤكد مراراً وتكراراً
على أن التعددية في ظ���ل العصبية واخلصومة أمر مرفوض
وفتنة كبيرة ،واملنهج الصحي���ح للتعامل مع هذه الفتنة ،يكون
بوضع منهج عملي لدفع مفاسدها وتقليلها ورأب الصدع بني
هذه اجلماعات ونزع أس���باب الفرقة ،م���ن خالل إحياء فقه
االختالف وآدابه وقواع���ده ،وليس بتبديع هذه اجلماعات أو
السعي في نقضها والدعوة إلى اعتزالها.
وكم���ا وجدت املذاهب واملدارس الفقهية املختلفة في ظل
صف���اء ومودة وأُلفة بني أصحابه���ا ،فإنه من املمكن أن توجد
اجلماعات اإلس�ل�امية املختلفة على أساس التعاون وإشاعة
روح التنافس الشريف.
ويشير الشيخ برغش إلى أنه يجب على هذه اجلماعات جميعاً
مهددة بانعدام الش����رعية ،إذا لم تؤسس نظرتها إلى
أن تدرك أنها َّ
ً
التعدد على هذا النحو ،وترسم من خالله إطارا للتكامل والتراحم؛
مته����د به الطريق إل����ى إقامة اجلماعة التي ج����اءت بها النصوص
مبفهومها العام والشامل.
مب ِّين���اً أن لهذه النظرة س���الفة الذكر آثاراً مهمة والزمة في
عالج واقع تلك اجلماعات ،واألس���باب التي أدت إلى االحتقان
بينه���ا ،ومن ه���ذه اآلث���ار :زوال عقدة االنغالق عل���ى النفس،
واالستعالء على اآلخرين ،وامتهاد الطريق إلى مزيد من التواصي
والتناصح وقطع السبيل على دعاة الفتنة ،وتصحيح النظرة إلى
اآلخرين وانتهاء التشنيع عليهم باجلزئية والقصور؛ ألنه في ظل
ه���ذا التصور ال َحرج في اجلزئية أو التخصص ،وما تقصر فيه
جماعة تتداركه جماعة أخرى ،فتتكامل هذه اجلماعات في أداء
هذه الفروض الكفائية ،ويرتفع اإلثم عن اجلميع.
كما أشار فضيلته إلى مجموعة أخرى من الواجبات احلتمية
على كل التيارات اإلس�ل�امية اآلن ،منها :االتفاق على الكليات
والثوابت والتغاف���ر في موارد االجتهاد ،منطلقة على أس���اس
الس���نة واجلماعة
جملة من املبادئ والركائز ،أهمها :منهج أهل ُّّ
وهو اإلطار الذي يجب أن تتقيد به كافة احلركات اإلس�ل�امية،
ومس���ائل اإلجماع يجب أن تكون موضع َقبُول من اجلميع ،وأما
مس���ائل االجتهاد فال يُ َّضيق فيها على املخالف؛ فمن عمل فيها
بأحد القولني ل���م يُنكر عليه ولم يُهجر ،أما مس���ائل اخلالف
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املعت َبر فهو خالف أهل العلم ،ال خالف العامة وأش���باههم ،وأن
االجته���اد املبني على املوازنة بني املصالح واملفاس���د من دقائق
الفق���ه التي يجب أن تف َّوض إلى أهل العلم ،وال مدخل في ذلك
للعامة وال ألشباه العامة.
وكذلك منطلقة من أهمية بحث قضايا اخلالف املنتشرة
ب�ي�ن كافة الفصائل ،وحترير مح ِّل النزاع فيها يكون من خالل
تشكيل جلان علمية متخصصة من املبرزين من أهل العلم في
كل فصائل التيار اإلسالمي؛ بهدف الوصول إلى رؤية مشتركة
حولها ،وحتديد املوقف الصحيح منها.
ويختم الش���يخ برغش كالمه بقوله أنه مما ال ش���ك فيه أن
من أهم عوامل ترش���يد هذه اجلماعات والكيانات ،هو الس���عي
احلثي���ث إلحياء دور العلماء الربانيني ،و تفعيل دور املؤسس���ات
اإلس�ل�امية الرس���مية ،ومن أعظمها وأهمها وال ش���ك األزهر
العريق ،والعمل اجلاد على أن تس���تعيد هذه املؤسس���ة ريادتها
واس���تقالليتها وفاعليتها ،وأن تكون هي حاملة راية الدفاع عن
اإلس�ل�ام وش���ريعته ،واملتبنية لقضاياه ،والداعمة لها ،ويوم كان
األزهر هو قلب اإلس�ل�ام النابض ،وحامل لواء الشريعة؛ لم جند
هذا التمزق وذلك التشرذم الذي تعاني منه األمة اليوم.
ومن جانبه أشار فضيلة األس���تاذ الدكتور محمد املختار
امله���دي الرئيس العام للجمعية الش���رعية ،إلى املؤمتر الذي
عقده االحتاد العاملي لعلماء املس���لمني في مصر ،وقد تضمن
جلس���ة كاملة عن التيارات اإلس�ل�امية ،وقد استهدفت هذه
اجللس���ة الوصول إلى قناعات مشتركة وميثاق شرف للتعاون
بني هذه التيارات.
كم���ا أكد فضيلته على أن اجللس���ة انتهت مبجموعة من
التوصي���ات ،منها :تكوين جلنة مؤقتة ملتابعة س���بل التناصح
والتع���اون بني العاملني في احلقل اإلس�ل�امي ،واالتفاق على
ميثاق شرف يقوم على عدد من املبادئ ،منها :احلرص الشديد
على كل م���ا يحقق وحدة الدين ووحدة األم���ة ،وترك كل ما
يؤدي إلى االختالف الذي يضر بها ،والعهد مع الله في إقامة
اإلخ�ل�اص والعدل ،مع االلتزام باملوضوعي���ة وعدم التجريح
للمخالفني أفراداً ومؤسس���ات ،وضرورة توحيد املواقف إزاء
القضايا الكبرى واملصيري���ة لألمة ،وتوعية األعضاء واألتباع
في كل جماعة ب���أدب اخلالف والتعامل مع اآلخرين ،وجتنب
التراشق على مستوى اإلعالم ،أو االجنرار إلى معارك يفتعلها
اآلخ���رون ،وأخيراً مراعاة األولويات الش���رعية في اخلطاب
والتطبيق.

الشعب السوري يفكك
مؤسسات القمع
د .بشير زين العابدين

ليبيا ...نحو فجر جديد
أحمد أبو دقة

العراق وغــزو من نوع
جديد
د .أكرم املشهداني

مرصد األحداث
جالل سعد الشايب

مساجد تونس في رمضان
من القيود إلى ثورة العبادة
عاطف بن زينة
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الشعب السوري يفكك
مؤسسات
القمع

د.ب���ش�ي�ر زي����ن ال���ع���اب���دي���ن

(*)

بينم ��ا كانت دبابات اجليش الس ��وري منهمك ��ة في ِّ
دك املدن

وقص ��ف األحي ��اء واس ��تهداف املن ��ازل اآلمن ��ة ،كان نائ ��ب وزي ��ر
اخلارجية السوري فيصل املقداد يزور جمهورية جنوب إفريقيا
في مهمة يائسة ملنع صدور قرار ضد نظامه في مجلس األمن.

وق ��د أعادت هذه املتناقضة العجيبة إلى األذهان تس ��اؤالت

ط ��ال طرحها ح ��ول كيفية تس ��لط أقلي ��ات معزولة عل ��ى أنظمة
اإلدارة واحلك ��م ،وقدرته ��ا عل ��ى تش ��ييد ص ��روح املؤسس ��ات
الدس ��تورية احلامية له ��ا ،وجناحها في تس ��خير القانون لفرض
شرعيتها؟

فعل ��ى الرغ ��م من اس ��تعانة منظ ��ري االجتماع السياس ��ي
باملرحلة االس ��تعمارية لدراسة مناذج من حكم األقليات ،إال أن
نظ ��ام الفص ��ل العنصري ف ��ي جنوب إفريقي ��ا (1994 - 1948م)
مثَّ ��ل النم ��وذج األبرز حلك ��م أقلية ال تتجاوز نس ��بتها  ٪ 9على
سائر أبناء املجتمع.
رمب ��ا ل ��م يكن ل ��دى املق ��داد وقت ًا كافي� � ًا للتأمل ف ��ي رمزية
ه ��ذه الزي ��ارة ومدلوالته ��ا؛ فبمج ��رد عودت ��ه إلى دمش ��ق كانت
أجهزة اإلعالم العاملية تكثف حملتها في كشف مكونات البنية
القمعية للنظام الس ��وري ،وفضح جرائم املؤسس ��ة العش ��ائرية
(العس ��كرية التي كانت تختفي خالل العقود اخلمس ��ة املاضية
خلف واجهة حزبية مدنية).
لق ��د جنح ��ت الث ��ورة الس ��ورية ف ��ي تس ��ليط الض ��وء على
مؤسس ��ات القم ��ع احلاكم ��ة ،وأرغمته ��ا عل ��ى مواجه ��ة ال ��رأي
العامل ��ي ،ف ��ي ظ ��ل صم ��ت أجهزة احلك ��م املدن ��ي ،وعج ��ز اآللة
العسكرية عن تبرير جرائمها في حق الشعب.

(*) أكادميي سوري.
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اإلرث الفرنسي:
تع���ود جذور نش���أة احلكم (العش���ائري  -العس���كري)

في س���وريا إلى ش���هر نوفمبر من عام 1970م عندما وصل
حافظ أس���د إلى سدة احلكم على ظهر دبابة سجلت احملاولة

العسكرية احلادية والعشرين للوصول إلى السلطة في غضون
واحد وعشرين عاماً(((.
فقد ورثت اجلمهورية الس���ورية خ�ل�ال املدة بني عامي

(1970-1946م) ع���ن االنتداب الفرنس���ي نظام حكم مدني

ضعيف ،ومؤسسة عسكرية شغوفة بتولي مقاليد السلطة في
البالد.

((( االنقالبات وحركات التمرد والعصيان التي قام بها اجليش خالل الفترة (-1949
1970م) هي :انقالب حسني الزعيم (مارس 1949م) ،انقالب سامي احلناوي
(أغسطس 1949م) ،انقالب أديب الشيشكلي األول (ديسمبر 1949م) ،انقالب أديب
الشيشكلي الثاني (نوفمبر 1951م) ،االنقالب ضد الشيشكلي (فبراير 1954م)،
محاولة انقالب غسان جديد ومحمد معروف (1956م) ،عصيان الضباط البعثيني
(مارس 1957م) ،احملاولة االنقالبية بتخطيط من احلسيني والشيشكلي (أغسطس
1957م) ،انقالب االنفصال (سبتمبر 1961م) ،احملاولة االنقالبية الثانية في عهد
االنفصال بقيادة النحالوي (مارس 1962م) ،عصيان املدن الشمالية (مارس
1962م) ،عصيان حلب (أبريل 1962م) ،محاولة انقالب مجموعة االنفصال (يناير
1963م) ،انقالب البعثيني والناصريني (مارس 1963م) ،عصيان الضباط البعثيني
(أبريل 1963م) ،انقالب مجموعة زياد احلريري (يونيو 1963م) ،محاولة انقالب
الناصريني (يوليو 1963م) ،انقالب صالح جديد (فبراير 1966م) ،محاولة انقالب
الضباط الدروز بقيادة فهد الشاعر (أغسطس 1966م) ،محاولة انقالب سليم
حاطوم (سبتمبر 1966م) ،انقالب حافظ أسد (نوفمبر 1970م).

ومبجرد تولي حافظ أس���د احلكم لم يكلِّف نفس���ه عناء

البحث عن بدائل بنيوية لترس���يخ سلطته؛ فقد وجد في منط
االنتداب الفرنس���ي بنية حتتية قوية لفلسفة القمع من جهة،

وكسب الشرعية الدستورية من جهة أخرى.

وكان النم���وذج الفرنس���ي قد قام في مرحل���ة االنتداب

(1946 - 1920م) عل���ى املزج بني إث���ارة النعرات الطائفية،
واستخدام القوة العسكرية لقمع املعارضة؛ حيث عمد ديغول

إلى إخماد الثورة الس���ورية (األولى) من خالل تبني سياس���ة
التقس���يم الطائفي للب�ل�اد((( ،وجلأ إلى جتني���د بعض أبناء

األقليات لتش���كيل فرق« :القوات اخلاصة» التي قامت مبهام

قتل املدنيني وتعذيبهم في الش���وراع ،وإهانتهم ،وإذاللهم نيابة
عن الفرنسيني.

وقد س����ارت السياسة السورية خالل عامي (2000 - 1970م)

على النسق نفسه؛ إذ عمد النظام إلى ترسيخ اإلرث الفرنسي املتمثل

ف����ي :نظام حكم مدني ضعيف ،وأحزاب ال متلك نظرية سياس����ية

ناضجة ،في مواجهة مؤسسة عسكرية تشكل عنصر التوازن الفعلي
في اإلدارة احمللية واألمن؛ وذلك باالعتماد على العنصر العشائري

الذي استند عليه الفرنسيون في مرحلة االنتداب.

لقد أدرك حافظ أس���د ف���ي الثلث األخي���ر من القرن

العش���رين أن الش���ق (احلزبي  -املدني) هو احللقة األضعف

بني الفئات املتصارعة على السلطة ،فأعطى ملؤسساته منطاً
ش���كلياً يقتصر على قطاع محدود في أجهزة اإلدارة واحلكم،

وجعل توازن النظام يقوم على فرق عسكرية ومؤسسات أمنية
تهيمن على احلي���اة العامة ،واعتمد في ذل���ك على العنصر
(العش���ائري  -العائل���ي) باعتباره العام���ل األكثر ضماناً في

حتقيق معادلة التوازن الصعبة داخل النظام.

وفي استجابة عارمة حلمالت القمع لم تتراجع املؤسسات

املدنية عن منح حافظ أس���د نسبة  ٪99في خمس انتخابات
رئاس���ية خاضها دون مناف���س ،وأعطته مبوجب الدس���تور

صالحيات مطلق���ة في احلكم ،ثم وافق���ت على توريث هذه
ِسب قريبة من
الس���لطات إلى ابنه بش���ار الذي حصل على ن َ

((( أعلن ديغول قيام :دولة حلب في الثامن من سبتمبر سنة 1920م ،ودولة العلويني
في الثالث والعشرين من سبتمبر 1920م ،ودولة جبل الدروز في  20إبريل سنة
1921م ،ودولة دمشق :التي اتخذت من العاصمة اسماً لها ،كما مارست سلطة
االنتداب الفرنسية حكماً مستق ً
ال إلقليم اجلزيرة ،وسنجق اإلسكندرون.

والده في انتخابات عا َمي  2000و 2007م(((.

إال أن حركة االحتجاجات الشعبية قد جنحت في الكشف
عن زيف األرقام التي كان يعلنها ٌّ
كل من حافظ وبشار ،ومتكنت
من سحب بساط الشرعية عن نظام قام على مؤسسات القمع

وأجهزة االستخبارات.

وميك���ن تفصيل أهم إجنازات الث���ورة من خالل محورين

رئيسني متمثلني في :إضعاف البنية التحتية ملؤسسات القمع
من جهة ،واملخاطر التي تع َّرض لها املش���روع الطائفي الذي

تدعمه إيران من جهة أخرى.

«النظام السوري ضحية الشعب»!
عبثاً حاول النظام الس���وري إقناع الرأي العاملي بأنه قد

وقع ضحية شعبه الذي كبده مئات القتلى واجلرحى من رجال
األمن واجليش.

وقد جل���أ القصر اجلمهوري إلى ه���ذه الفرضية لتبرير

حمل���ة القمع التي ش���نها ضد املتظاهرين الع���زل ،فزج في
مواجهت���ه معه���م أكثر م���ن مائة أل���ف مقاتل م���ن القوات
اخلاصة  ،واحلرس اجلمهوري  ،والفرق املدرعة :الرابعة ،
(((

(((

(((

والسابعة((( ،واحلادية عش���ر((( ،كما متت االستعانة باللواءين
املدرعني (الرابع عشر واخلامس عشر) التابعني للفيلق الثالث

بحلب لقمع املظاهرات الشعبية في الشمال والشمال الشرقي،
واس���تخدمت هذه القوات نحو  1500دبابة من طراز ()T72

روس���ية الصنع ،وعدد كبير من الطائرات املروحية ،وراجمات
الصواريخ ،واملدفعية الثقيلة.

((( انتخب حافظ أسد رئيساً للجمهورية عام 1971م ملدة سبع سنوات ،ثم أعيد انتخابه
أربع مرات؛ حيث انتخب في فبراير 1978م لفترة رئاسية ثانية ،وانتخب في فبراير
1985م لفترة رئاسية ثالثة ،وانتخب في فبراير 1992م لفترة رئاسية رابعة،
وانتخب في فبراير 1999م لفترة رئاسية خامسة ،وفي جميع هذه االنتخابات كان
حافظ أسد هو املرشح الوحيد وكان يحصل على نسب تتجاوز  .٪99وانتخب ابنه
بشار عا َمي  2000و  2007بنسب تزيد قلي ً
ال عن .٪97
((( تقع قيادة القوات اخلاصة في دمشق ،وتتكون من  15ألف مقاتل ،ويتبع لها أحد عشر
فوجاً منتشرة في مختلف قطعات الفيالق الثالثة.
((( تقع قيادة احلرس اجلمهوري في دمشق ،ومتثل فرقة النخبة ،وينضوي حتتها
مجموعة من آل أسد وآل مخلوف ،ويبلغ تعدادها  30ألف مقاتل.
((( تخضع لقيادة ماهر أسد ،ولكنها تتبع من الناحية التنظيمية لقيادة الفيلق الثاني،
وتتكون من لواءين مدرعني ،ولواء مؤلل ،ويبلغ قوامها  8آالف مقاتل.
((( تخضع لقيادة الفيلق األول بدمشق ،وتتكون من لواءين مدرعني ،ولواء مؤلل .وجدير
بالذكر أن جميع الفرق املدرعة السورية تتكون من لواءين مدرعني ،ولواء مؤلل،
إضافة إلى لواء مدفعية يحتوي على أربعة كتائب ،ويتم جتهيز األلوية املدرعة بثالث
كتائب دبابات تتضمن حوالي  300دبابة ،وخمسني عربة مدرعة ،تدعمها ألوية مؤللة
مزودة بحوالي  300عربة مشاة مصفحة ،وعربات نقل مشاة.
((( تخضع لقيادة الفيلق الثاني بالزبداني ،وتتكون من لواءين مدرعني ،ولواء مؤلل ،ويبلغ
قوامها  8آالف مقاتل.
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كما دفع األمن في هذه احلمل���ة بأكثر من ثالثمائة ألف

عنصر من أجهزة :االستخبارات العسكرية ،واألمن السياسي،
واألمن العام ،واملخابرات اجلوية ،ومكافحة الشغب ،وزودتهم
باألسلحة الرشاش���ة ،وبنادق القنص ،واملسدسات ،والذخير
املتفجرة ،والهراوات واألس���لحة البيضاء ،ودعمتهم بفرق من

عصابات الش���بيحة واملرتزقة من أصحاب السوابق ،دون أن

تنجح في احتواء التظاهرات الشعبية حتى اآلن(((.

وعل���ى الرغم م���ن صعوبة القب���ول بالرواية الرس���مية

لألحداث؛ إال أنه ال بد من االعتراف بأن الثورة الش���عبية قد
أحلقت بالنظام خسائر فادحة ،من أبرزها:

الفضائية مألوفاً ،بينما انهمكت قيادة اجليش في مفاوضات

شاقة الستعادة مدرعاتها في كناكر والرسنت ودير الزور.
 - 3ظهور بوادر الصراع على الس���لطة (متاماً كما حدث

بني حافظ ورفعت عام 1984م)؛ حيث غاب العماد علي حبيب

عن املشهد العسكري ،بعد إثارة الشكوك في والئه لبشار أسد،
وتذمره من إدارة ماهر أسد للحملة ضد املتظاهرين ،وما نتج

عن ذلك من مت���رد عناصر من اجليش ،وج���اءت إقالة علي
حبيب على خلفية االنقسام الواقع داخل بنية الطائفة احلاكمة،

وقد حتدثت صحيفة« :نيوي���ورك تاميز» األمريكية في مطلع
أغسطس 2011م بتوسع عن ذلك ،مشيرة إلى احتمال انقالب

 - 1إزال���ة مس���احيق التجمي���ل (احلزبي���ة  -املدنية) عن

العلويني على نظام احلكم؛ وخاصة أن عائلة حبيب تعتبر أكبر

عن األحداث بش���كل مريع ،وصمتت ف���روع حزب البعث العربي

«إذا اطم���أن قادة العلويني البارزين إلى س�ل�امتهم ،فإنهم قد

وجه مؤسس���ة القم���ع الدميم؛ حيث غابت حكومة عادل س���فر
االشتراكي على الرغم من كثرة أعضائها بني عامل ونصير((( ،ولم
يكن للقيادة القومية أو القطرية أو اللجنة املركزية أي دور يذكر.

وف���ي الوقت الذي اقتصر فيه دور مجلس الش���عب على الهتاف

والتصفيق ،لم تنبس أحزاب اجلبهة التقدمية ببنت شفة(((.

 - 2جناح ش���عارات الثورة في تشتيت شمل قوى القمع،

وبث روح التمرد واالنشقاق بني أفرادها ،وهو ما اضطر رئاسة

األركان إلى س���حب جميع الفرق املرابطة في احلس���كة ودير

الزور والبو كمال واستبدالها بعناصر من الفرقة السابعة ،وفي
 31يوليو 2011م رفضت قيادة إحدى الفرق املدرعة التحرك
من قطنا في عصيان ش���مل جميع أف���راد الفرقة ،وفي هذه

األثناء أصبح مش���هد إعالن الضباط انشقاقهم على القنوات
((( يقدر تعداد عصابة الشبيحة بحوالي عشرة آالف عنصر ،وقد انضم إليهم في األحداث
األخيرة املئات من املجرمني وأصحاب السوابق.
((( بلغ عدد أعضاء حزب البعث سنة 2000م 1904580 :عضواً ،منهم  406047عضواً
عام ً
ال ،ويوجد في اجليش السوري  27فرعاً حلزب البعث و  212شعبة ،و 1656
حلقة حزبية بلغ عدد أعضائها  25066عضواً ،وتشير املعطيات إلى تغلغل احلزب
في قطاعات أخرى غير املؤسسة العسكرية؛ حيث إن 998 :من أصل القضاة العاملني
في سورية الذين يبلغ عددهم  1307هم حزبيون ،ويبلغ عدد احلزبيني من محاضري
جامعة دمشق  ،٪56و  ٪54من محاضري جامعة حلب ،و  ٪79من محاضري جامعة
تشرين ،و  ٪ 81من محاضري جامعة البعث ،ويهيمن احلزب على وسائل اإلعالم
بصورة مطلقة .انظر :إيال زيسر (2005م) باسم األب بشار األسد ،السنوات األولى
في احلكم ،مكتبة مدبولي ،القاهرة ،ص.124
((( أحزاب اجلبهة التقدمية بعد توسيعها هي :حزب البعث العربي االشتراكي ،جناح
احلزب الشيوعي السوري برئاسة وصال بكداش ،جناح احلزب الشيوعي السوري
برئاسة يوسف فيصل ،حزب االحتاد االشتراكي ،احلزب الوحدوي االشتراكي
برئاسة فايز إسماعيل ،احلزب االشتراكي برئاسة أحمد األحمد ،احلزب الوحدوي
االشتراكي الدميقراطي املنشق عن الوحدويني االشتراكيني برئاسة فضل الله ناصر
الدين ،حزب الوحدة العربية الدميقراطي برئاسة غسان أحمد عثمان ،وحزب العهد
الوطني.
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من عائلة أسد داخل عش���يرة املتاورة ،وأكدت الصحيفة أنه:
يشرعون في سحب تأييدهم من أسرة األسد ويجربون حظهم
مع املعارضة ،وإشارة منهم ميكن أن تقنع قادة اجليش العلويني

املتنفذين باالنشقاق وأخذ ضباط آخرين معهم».

لقد وقعت مؤسس���ات النظام ضحية التفكك أمام إصرار

الشعب على نيل احلرية وإنهاء فترة االستعباد.

حلب :عاصمة املشروع اإليراني:
يس���تغرب بعض احمللل�ي�ن من ضعف جت���اوب حلب مع

احلراك الش���عبي ،ويتساءل آخرون حول احتمال وجود تفاهم

بني جت���ار حلب مع النظام؟ إال أن العنص���ر الغائب في هذه

التحليالت هو ما تتعرض له املدينة من قمع وتش���ديد أمني،
وما متثله من أهمية بالغة للحرس الثوري اإليراني الذي يتخذ

من مدينة حلب قاعة ارتكاز لتنفيذ مشروعه التوسعي:

 - 1فقد قام نظام طهران بتأسيس مجموعة من املصانع

والشركات التجارية بحلب ،منها :شركة «سيامكو» (السورية -

اإليرانية) التي تنتج سيارة «شام» ،وتغلغلت هذه الشركات في
البنية التحتية باملدينة؛ حيث تعاقدت وزارة اإلسكان السورية
مع شركة «توس���اب» اإليرانية لدراسة تطوير محطة معاجلة

الصرف الصحي مبدينة حل���ب بكلفة قدرها  23مليون ليرة،

وتتوج ه���ذا التعاون التجاري بإعالن حل���ب عاصمة الثقافة
اإلسالمية عام 2006م باملشاركة مع مدينة أصفهان.

 - 2ويس���ود اعتقاد أن النش���اط التج���اري اإليراني في

مدينة حلب ليس إال غطاء ملشروع التوسع العسكري اإليراني،

حظر السالح الذي تفرضه األمم املتحدة على إيران.

وتنس���يق نشاط امليليش���يات الطائفية املمتدة ما بني طهران
وبيروت ،فقد قدم اإليرانيون دعماً كبيراً للجيش السوري في

الشبيحة جهودها مع عناصر احلرس الثوري اإليراني بهدف

حماية منشآت تصنيع الصواريخ ومنصات الصواريخ(((.

التظاهرات فيها بعنف شديد.

تشكيل الفيلق الثالث مبدينة حلب ،وهو الذي أوكلت إليه مهمة
وتشير املصادر إلى أن احلرس الثوري اإليراني قد أسهم

في تأسيس س�ل�اح الصواريخ مبدينة حلب ،ويتكون من ثالثة
ألوية صواريخ (أرض ،أرض) محمولة((( ،كما أش���رفت إيران

على تطوير برنامج متقدم للصواريخ في مدينة حلب ،يتضمن
نحو خمس���ة عشر موقعاً سرياً يتم تش���غيلها من قِ َبل خبراء

إيرانيني ،ويه���دف البرنامج إلى تطوي���ر منظومات صواريخ
( )Scud-Cالتي يبلغ مداها  500كم بحمولة تبلغ  500كغ.

 - 3أما الدور األبرز للمش���روع اإليراني في حلب فيتمثل

في اتخاذ املدينة قاعدة لتهريب األسلحة ،وتوصيل اإلمدادات
وتقنية الصواريخ إلى عناصر «حزب الله» بلبنان؛ ففي ش���هر

مارس 2011م أجبرت طائرتان تابعتان للجيش التركي طائرة

ش���حن إيرانية على الهب���وط في ديار بك���ر ،وكانت الطائرة
متجهة إلى مدينة حلب الس���ورية ،ولدى تفتيش الطائرة تبني

أن حمولتها هي عبارة عن شحنة أسلحة تتضمن قذائف مدفع
بعيارات مختلفة ،وبنادق كالش���نكوف ،وبن���ادق أوتوماتيكية

أخرى ،ومتت مصادرة جميع املعدات العس���كرية وإيداعها في

مخزن تابع للجيش التركي بديار بكر ،وقد أكدت قيادة اجليش

الترك���ي أن عملية توصيل األس���لحة اإليرانية إلى لبنان عبر
مدينة حلب تتم بصفة دورية ،لكنها ال تنجح دائماً في كشفها.
وفي  6أغسطس 2011م كشفت السلطات التركية مرة أخرى

عن اعتراض ش���حنة أس���لحة أخرى كانت متجهة من إيران إلى

وبناء على ذلك فإنه من غير املس���تغرب أن تنسق عصابة

منع قيام حراك ش���عبي في مدينة حلب ،ومشاركتهم في قمع
وفي الوقت نفس���ه فإن إيران ترم���ي بثقلها خلف النظام

السوري وتقدم له مختلف أنواع الدعم الفني واالستخباراتي؛

وذلك حلماية مصاحلها الكبيرة املتركز في مدينة حلب .
(((

وعلى الرغم من ذلك احلشد الطائفي لصالح نظام بشار،

إال أن املصادر تؤكد قيام كل من إيران و «حزب الله» بدراس���ة

بدائلهما بجدية ،وقيامهما بنقل أس���لحة ومعدات إلى مناطق
أخ���رى أكثر أمناً ف���ي ظل تزايد الضغط الش���عبي والتنديد
الدولي بالنظام السوري.

ومن خ�ل�ال املقارنة مع جتربة حك���م األقلية في جنوب

إفريقيا؛ ميكننا القول بأن منط حكم األقليات ال يقوم إال على
مؤسسات القمع وحكم العسكر؛ فعندما تزايد ضغط األكثرية

على األقلية ،جلأ نظام الفصل العنصري بجنوب إفريقيا إلى
القمع؛ فعمد إلى جترمي حركات االحتجاج الشعبي ،وزج بأكثر

من ثالثني ألف معتقل في السجون ،وارتكب مجموعة مجازر

أبرزها مجزرتي «بويباتوجن» و «بيشو» عام 1992م.

وملا أعيته احليلة؛ جلأ النظام العنصري إلى سلسلة إصالحات

وهمية لتجنُّب التغيير احلتمي ،ولكن مؤسساته القمعية لم تصمد

أمام الضغط الشعبي فتفككت بصورة كاملة عام 1994م ،وانتهى
حكم األقلية بعد مدة حكم استمرت  46عاماً.
ويقف القطر الس���وري اليوم على أعتاب مرحلة جديدة،

األراضي السورية ،إال أنها امتنعت عن تقدمي مزيد من التفاصيل.

تؤذن بانهيار مؤسسات حكم األقلية بعد أن حكمت البالد مدة
 48عاماً ،تكبد فيها الشعب آالف القتلى واجلرحى واملعتقلني

عملي���ات تهريب األس���لحة إلى لبنان ،وأوكل ه���ذه املهمة إلى

ول���و امتلك فيصل املقداد بعضاً م���ن الوقت للتأمل أثناء

جدي���ر بالذكر أن اجليش الس���وري قد نأى بنفس���ه عن

عصابة الشبيحة ،لتجنيب ضباطه الوقوع حتت طائلة املسائلة
الدولية في حالة الكش���ف عن أعمال التهريب ،واتهامهم بخرق
((( يتكون الفيلق الثالث من :اللواء  14املدرع ،واللواء  15املدرع ،واللواء  19املؤلل،
إضافة إلى أربع ألوية من املشاة ،ولواء حرس احلدود ،وفوج مدرع مستقل ،وفوج
من املغاوير ،كما تتمركز في حلب قيادة الفرقة الثانية من االحتياط التي تستطيع
تشكيل لوائني مدرعني ،وألوية أخرى من املدفعية واملشاة.
((( تتضمن كل من هذه األلوية كتيبة )SSM 7-FROG( :وكتيبة (Scarab 21-SS
 )SRBMوكتيبة (.)Scud-B 1-SS

واملهجرين.

مهمته الرسمية في مطلع ش���هر رمضان ،لرمبا خرج بنتيجة
رئيس الوزراء الس���ويدي األسبق «أولوف بامله» نفسها عندما
أك���د أن نظام حكم األقلي���ة في جنوب إفريقي���ا« :ال ميكن

إصالحه ،بل يجب القضاء عليه».

((( ملزيد من التفاصيل حول الدعم اإليراني لسوريا أثناء االحتجاجات ميكن مراجعة:
How Iran is Helping Assad Suppress Syria’s‘ )2011( M. Segall
.no ,11 .Arab Spring’, Jerusalem Centre for Public Affairs, vol
.2011 20th July ,9
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[ المسلمون والعالم ]

ليبيا...
أمح���������د أب���������و دق�����ة

يودع الشعب الليبي في هذه األيام املباركة مرحلة

كانت مظلمة في تاريخ���ه ،قاده فيها معمر القذافي

الذي انقلب على امللك إدريس األول عام 1969م هو
ومجموعة من الضباط في اجليش ليحكم البالد مد ًة
زادت عل���ى األربعني عاماً ،عان���ت خاللها ليبيا من
انعدام حرية الرأي والتعبير ،والتهميش السياس���ي،

وشهدت سجون النظام الليبي جرائم بحق املعارضني

اإلسالميني الذين أعد َم كثيرين منهم دون محاكمة.
وأشهر جرائم القذافي كانت مجزرة (سجن بو سليم)
عام 1996م؛ حيث قتل  1200من سجناء الرأي ،وكانت
هذه اجلرمية س���بباً في تأجيج الثورة الليبية؛ ففي
بداية العام احلالي اعتقلت السلطات الليبية محامي
أ ُ َسر الضحايا (فتحي التربل) فخرجت مسيرات في

بنغازي تطالب باإلفراج عن���ه وتأججت التظاهرات
نتيجة قمع النظام الليبي حتى أُطلِق عليها اسم ثورة
 17فبراير ومت تش���كيل املجلس االنتقالي الليبي في
الش���هر الثاني من الثورة ليمث���ل جميع املدن الليبية

بقيادة وزير العدل السابق مصطفى عبد اجلليل.

تخلى الكثيرون من أتب���اع القذافي عنه بعد أن

بدأ الثوار بتش���كيل جيش لتحرير ليبيا س���اهم في
تأسيس���ه اللواء عبد الفتاح يون���س (وزير الداخلية
السابق في نظام القذافي) لكنه لم يكمل مهمته و ُقتِل

دولي مك َّون من
في ظروف غامضة .وأقي���م حتالف
ٌّ

فرنسا وإيطاليا وأملانيا والواليات املتحدة وبريطانيا
وقطر واإلم���ارات وتركيا حتت مس���مى (مجموعة

االتص���ال اخلاصة بدعم الث���ورة الليبية) ،وقام هذا

التحالف بحش���د قوة عسكرية س���اهمت في تدمير
القدرة العسكرية لقوات القذافي ومساندة تق ُّدم ثوار
58
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نحو فجر جديد

ليبيا في معاركهم خالل الس���يطرة على املدن الليبية .لكن هذا
التدخل الغربي ُو ِّجه له انتقادات الذعة خشية من أطماع غربية

للسيطرة على الثروات النفطية الليبية.

وتعيش ليبيا حالة اقتصادية س��� ِّيئة عل���ى الرغم من قلة عدد

الس���كان الذي ال يتجاوز  5ماليني نسمة مقارنة مبساحة األراضي

تقدر
الواسعة التي تقارب مليوني كم ،2وكذلك الثروات النفطية التي َّ
بـ���ـ  41.5مليار برميـل من النفط اخلام تصدِّر منه يومياً  2مليون

برميل ،وعلى الرغم من كل ذلك فإن متوسط دخل الفرد ال يتجاوز
سلب ثروات البالد.
 500دوالر أمريكي بسبب تع ُّمد النظام َ

بع����د أن و َّدعت الث����ورة الليبية في أخ����ر معاركها في طرابلس
الغرب (آخر معاقل) القذافي َ
آالف الشهداء تبدأ قيادة الثورة املمثلة

باملجلس االنتقالي بتوجيه البالد إلى مرحلة االستقرار ،وكان رئيس
املجلس االنتقالي (مصطفى عبد اجلليل) حذر في تصريحات لقناة
اجلزي����رة الفضائية األحد 2011/8/22م من جلوء بعض الثوار إلى
القصاص مضيفاً :أن ليبيا تتجه إلى مستقبل مشرق.

أما إقليم طرابلس فسيضم املناطق املجاورة مثل (اجلفارة،

والزاوي���ة ،والنواح���ي األربعة ،وتاجوراء) على أن يتم تقس���يم
مؤسس���ات الدولة بني طرابلس وبنغ���ازي ،ويختص إقليم فزان

مبناطق اجلنوب األوسط وتكون عاصمته سبها.

وينوي املجلس االنتقالي بعد السيطرة على طرابلس تعيني مجلس
تنفيذي مؤقتاً وهو ما يش���به حكومة انتقالية تقوم بتصريف ش���ؤون
البالد.

وستكلَّف احلكومة بتنظيم انتخابات الختيار (مؤمتر وطني)
في مهلة أقصاها  240يوماً (ثمانية أش���هر) ،وسيكون املؤمتر

مبثابة برملان انتقالي يضم  200عضو.

وبعد انعقاد اجللسة األولى للمؤمتر الوطني ،يتخلى املجلس

االنتقالي عن السلطة ليصبح املؤمتر الوطني هو املمثل الشرعي
والوحيد للشعب الليبي .وخالل مهلة ال تتعدى ثالثني يوماً ،يعينِّ
البرملان االنتقالي رئيساً للوزراء يشكل حكومة تُط َرح لنيل الثقة
في البرملان.

وتض���م قيادة الثورة أقطاباً سياس���ة مختلف���ة التوجهات؛

ومن���ذ يوم األحد 2011/08/22م بدأت قوات الثورة تدخل

أن مستقبل احلكم في ليبيا ستحسمه انتخابات دميقراطية.
وقال أيضاً :إنه ال وقت لالقتصاص ،وإن هناك دولة جديدة

باب العزيزية الذي يُ َعد مركز حكم القذافي ،وكان هناك تفاوض

فمنهم اإلسالميون ومنهم الليبراليون ،لكن اجلميع يراهن على

س���تبنى في ليبيا وكش���ف النقاب عن أنه ف َّكر في االستقالة،

ورفض وجود عقليات وصفها باملتطرفة في صفوف الثوار.

العاصمة طرابلس وسيطرت على املدينة بسهولة وبدأت حتاصر
بني املجلس االنتقالي ومحكمة اجلنايات الدولية لتسليم سيف
اإلسالم القذافي (جنل العقيد القذافي) للمحكمة الدولية.

وعلقت صحيفة «ذي تاميز» على حالة الفرح التي يعيش���ها

ونقل���ت صحيفة البي���ان اإلمارتية عن مص���در مق َّرب من

الشعب الليبي مبناس���بة حترره بالقول« :على الرغم من الثوار

تتضمن تقس���يم ليبيا إلى خمس���ة أقاليم إدارية ،وكذلك تبنَّى
َ
منتخب
وثيقة دس���تورية تنص على تس���ليم البالد إلى مجلس

نهائية للصراع أمر بعيد وغير مأمون».
وتعتقد الصحيفة أن صراعاً سينشب بعد االنتهاء من القضاء

املجل���س االنتقالي أن هناك خطة يُعِ ُّده���ا املجلس إلدارة ليبيا

خالل ثمانية شهور.

وتتضمن اخلطة تقسيم ليبيا إلى خمسة أقاليم هي (برقة،

وطرابلس ،ومصراتة ،وجبل نفوسة ،وفزان) ،ويضم إقليم برقة
املنطقة الشرقية ويتكون من محافظات (تبرق ،والبيضاء ،ودرنة،

وبنغازي ،وأجدابيا ،والكفرة) ،ويضم إقليم مصراتة محافظات

الذين يحتفلون في ش���وارع طرابل���س؛ إال أن الوصول لنتيجة

على نظام القذافي بني الثوار بسبب اختالفاتهم السياسية.

ورأت الصحيفة أن «األس���ابيع املقبلة ستحدد ما إذا كانت

ليبيا ستس���تطيع التماسك في ظل حتديات إعادة إعمار البالد
عقب القذافي ،أَ ْم أنها ستسقط في فوضى عندما يؤدي تدمير

النظام القدمي إلى تس���ا ُرع اإلسالميني وقادة القبائل ووحدات

(س���رت ،وبني وليد ،وترهونة ،وزليطن ،واجلفرة) .وميتد إقليم

اجليش وعناصر اجليش من أجل ملء فراغ السلطة».
السنة الغالبية العظمى
لكن الشعب الليبي الذي يشكل أه ُل ُّ

األمازيغي املكثف ،وس���تكون املناط���ق العربية في غرب ليبيا مثل

لكن مخاوف غربية تخرجها
م���ا أتيح له انتخابات حرة ونزيهةَّ ،
الصحف الغربية خوفاً وتهوي ً
ال من س���يطرة اإلس�ل�اميني على

جبل نفوس���ة من مدينة زوارة على الس���احل الشمالي إلى مناطق
الط���وارق في اجلنوب ،وتكون عاصمته مدينة يفرن ذات احلضور
الزنتان والرجبان وبدر وتيج���ي والعجيالت ورقدالني ...وغيرها
جزءاً من اإلقليم األمازيغي ،وسيُس��� َمح لهذا اإلقليم بوضع إشارة
خاصة على َعلَم االستقالل في إقليمهم.

منه ،يعتقد كثيرون من قي���ادات الثورة أن خياراته واضحة إذا

الس���لطة؛ ألنهم الفئة األكب���ر من الذين س���اهموا في الثورة
(عسكرياً وسياسياً).
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[ المسلمون والعالم ]

مساجد تونس في رمضان

احل���ق الذي ال يعلوا فوقه صوت .ف���كان الفجر اجلديد
فجراً أع���اد لهذه البالد أمر رش���دها ونزع عنها أغالل

الظلم واالس���تبداد ورفع اإلس�ل�ا ُم فيها رايته عالياً رغم
ع���واء احلاقدين من أهل الكفر وأتباع الش���يطان ،الذين
زاد في غيظهم وسخطهم قدوم شهر رمضان املبارك وما

يصحبه من إقبال ش���عب تونس على املساجد والعبادات

والطاعات.

إن رمضان هذه الس���نة له طعم مغاير للعادة فاحلال

غير احلال .كيف ال ومن كان مينع التونس���يني عن دينهم
ويجفف منابع إس�ل�امهم قد و َّلى مدبراً .ليدرك اجلميع

عجائب قدرة احلكيم العزيز.
واليوم يكفي أن َّ
تطل على املساجد وترى أجواء شهر
رمضان املب���ارك فيها لتدرك حجم النعمة والفضل الذي

من به الله على شعب تونس.
َّ

من القيود إلى ثورة العبادة
ع��������اط��������ف ب����������ن زي�����ن�����ة

ثورة الكرامة ،ثورة الياسمني ،ثورة الشباب ...كلها تسميات لثورة

تونـس املبـاركة التي قلبت املوازين وكذبت اخلبراء والباحثني وأطاحت

بالطاغي���ة (بن علي) وأزالمه الذين حكموا الب�ل�اد والعباد باحلديد

والن���ار ألكثر من عقدين من الزمان .أكثروا خاللها الفس���اد والعناد
وح َّولوا شعب تونس املسلم األبي إلى خدم وعبيد للعائلة احلاكمة.

ولم يكتفوا بهذا فقط؛ بل س����ولت لهم أنفسهم اخلبيثة سل َبه هويتَه

وطمس معتقدات����ه ،والتضييق على أداء ش����عائره الدينية،
اإلس��ل�امية،
َ
مس����تترين بغطاء احلداثة ومحاربة الرجعية بأمر من أجندات وأمالءات
خارجي����ة ال تخفى عن اجلميع .فكانت احلرب على اإلس��ل�ام التي بذلوا

من أجلها اجلهود واألموال في س����بيل إعالء الباطل على احلق وحتقيق
مساعيهم الهابطة ومكائدهم املاكرة.

فاملساجد لم تعد تستوعب ر َّوادها الذين تدفقوا شيباً
وش���باباً ،رجاالً ونسا ًء ،حتى أمست الشوارع احمليطة بها
السجد ،وس���ابقاً كان املرء ال يأمن على
تغص بالراكعني
َّ
ُّ
نفسه حتى إذا صلى داخل املسجد .وال أبالغ إن قلت :إنه

في األعوام املاضية يعتبر ذهاب بعض الش���باب امللتحي

للمسجد مغامرة غير محس���وبة العواقب؛ فأعوان الشر
وأذنابه���م بأزيائهم املدنية يتربصون ب���ك ِّل من تبدو عليه
عالمات اإلميان والتقوى.

فهذا أمين  -وهو أحد هؤالء الشباب  -يقول« :كنت
أضطر أحياناً لهجر املس���جد اتقا ًء لشر هؤالء الفاسقني
وهرباً من فحش كالمهم وقلَّة أدبهم؛ فما إن يدخل رمضان

حتى تراهم يحومون حول املس���اجد ،خاصة عند خروج

املصلني من صالة التراويح للتضييق عليهم وإرهابهم.

وبوقاحة وجهل يسألونني :ملاذا تصلي وال جتلس في
املقاهي؟ ما زلت صغيراً عن الصالة».
ث َّم يضيف أمين« :والله! لقد كنت أتس���ائل :هل نحن

في دولة إسالمية؟».

وم���ا كان من هذا الش���عب املؤمن إال أن متس���ك بحبل الله في

وال يتوقف األمر عند هذا احلد؛ فاملس���اجد في هذا
الش���هر الكرمي تُغلَق أبوابُها مباش���رة بعد كل صالة ،وك ُّل

فلم يترك الله  -سبحانه وتعالى  -تضحيات هذا الشعب املمتزجة

فمنظومة املخلوع بن علي التي ورثها عن سلفه بو رقيبة،

مواجهة هذه احلملة الشرس���ة فصابَر ورابَ���ط غير عابئ بالتضييق
واالعتقاالت والسجون ،سالكاً طريق األنبياء والدعاة.
بالدماء واألش�ل�اء تذهب سدى فر َّد كيد الظاملني إلى نحورهم وأنزل
نصره املب�ي�ن مزلزالً عرش الطغاة واملنافق�ي�ن وفاحتاً الباب لصوت
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عمل بعد ذلك يع ُّد مخالفة للقانون تستوجب العقاب.

والتي تقوم على محاربة اإلس��ل�ام وجتفيف منابعه ،أفرزت

من ضمن ما أفرزت «قانون املس����اجد» سيئ الصيت ،الذي

خالصته كما قال أحد الش����باب« :ص ِّل وأرفع حذائك»؛ ال جلـوس
وال كالم بعد الصالة .والويل ك ُّل الويل ملن س����ولت له نفسه مخالفة

قصة درامية تنتهي به في
هذا القان����ون .حينها يكون له موعد مع َّ
مراكز األمن .وإن كان محظوظاً ولم تلفَّق له تهمة ،يطلق س����راحه
ببعض الكدمات وك ٍّم هائل من األلفاظ البذيئة.

قلوبنا ونحن نشاهد عبر الفضائيات شعائر االعتكاف والتهجد

وما يجتمع معها من عبادات وطاعات وتالوة وذكر ودعاء ،تقام
في ك ِّل بالد أمتنا اإلس�ل�امية ونحن حت َّرم علينا؛ ال لس���بب إال
أنهم يخافون جت ُّمع املسلمني ومتس َكهم بدينهم.

يؤكد الش���اب سامي أنه يُس��� َمح ألهل البدع والضالل من

ومبا أن هذا الش���هر هو شهر الطاعات الذي يسارع الناس
فيه إلى اخليرات ،فإنَّ له حتضيراً خاصاً ال من عامة املسلمني

وتوسالتهم الش���ركية .ومينع من يلتزم بكتاب الله وسنَّة رسوله

يق���ول إبراهيم (وهو أحد أئمة املس���اجد)« :م���ا إن يُط ُّل

ويضيف س���امي« :تغ َّير احلال اآلن ولله احلمد؛ فاملصلون

املع���روف ،ويحذروننا من إقامة الدروس ،ب���ل يفرضون علينا
الدعاء لـ (إلههم) ب���ن علـي .بصـراحة ما باليد حيلة ،نن ِّفذ ما

رأس هذه املس���اجد ،جامع عقبة بن ناف���ع بالقيروان ،وجامع
الزيتونة املعمور».

بنا الظنون ،وهو ما يضعنا بني ناريني».

أن كانوا مدعومني من الس���لطات للبس احلق بالباطل وإفساد

السلطات أيضاً.
فحسب ،بل من ُّ

علينا ش���هر رمضان حتى يأتي أعوان األمر باملنكر والنهي عن

يقولون اتقاء ش���رهم ،وهو ما يضعف من عزائم الناس ويظنون
كانت الس���لطات تتدخل في كل شيء وتفرض على الناس

كيف يعبدون ر َّبهم.

أم���ا اآلن فاحلال قد تغير ،ولو يعل���م الطاغية كيف عادت
املس���اجد إلى أجوائها الربانية املش���رقة طاعات وعلماً ونوراً،
النفطر قلبه كمداً وحسرة.

الصوفي���ة والقبوري�ي�ن بالتجمع واالعت���كاف وإقامة أذكارهم
 #من القيام بشعائره.

والعباد يعمرون املساجد ،إلحياء سنن االعتكاف والتهجد ،وعلى

وال مكان اآلن للقبوريني لنش���ر خرافاتهم وس���مومهم بعد

عقائد الناس.

وف����ي نهاية هذا الش����هر املبارك كانت الس����لطات تفرض على
أئمة املساجد االحتفال بليلة السابع والعشرين على اعتبار أ َّنها ليلة
ُّ
ويحط بن علي في جامع الزيتون����ة املعمور بقلب العاصمة
الق����در.
وس����ط تصفيق وهتاف أنصاره الذين ال يتورعون عن إنش����اد «طلع

فبيوت الرحمن ،أصبحت مفتوح���ة على مصراعيها ،لي ً
ال
ونهاراً الس���تقبال كل م���ن يرجو رحمة الله ويس���عى لطاعته،

البدر علينا» وكأنَّ هذا الظالم هو النبي املختار القائم على أمر الله!
خالص���ة املقال :كان���ت بيوت الله في رمض���ان في األيام
الغابرة تواجه حرباً شاملة ،وقد وصل األمر إلى إغالق بعضها

مس���جد ،بل هناك مساجد تقام فيها دورات علمية في مختلف
علوم الدين :كاألصول والعقيدة وعلوم اآللة ...و َّ
مت فتح الكتاتيب

رب يحميه ،واألي���ام دول ،ودوام حالها
إال أن���ه لهذا الدين ٌّ

من احملال؛ فاملس���اجد اآلن مش���رقة عامرة باملصلني ،مشرعة

الوقت نفسه تنشط بعض اجلمعيات اخليرية اإلسالمية في توزيع

يدرك قيمة هذا النصر الرباني ويس���عى للحفاظ عليه وتوفير

والش���يوخ والدعاة يتنقلون بني املساجد لشحذ العزائم وإعالء

الهمم وتعليم الناس أمور دينهم.
ِ
أي
وحلَ���ق حتفيظ القرآن وال���دروس ال ت���كاد تغيب عن ِّ

امللحقة باملساجد لتحفيظ الناش���ئة القرآن من صغرهم .وفي

الكتب الدينية في املس����اجد ،وتشكلت جلان خاصة باملساجد تقوم
عل����ى تنظيم برامج إقامة ال����دروس واحملاضرات وجمع التبرعات
ملوائد اإلفطار ،باإلضافة لالهتمام بشؤون املسجد.

وأصبح معظم األئمة اخلطباء من الش���باب امللتحي امللتزم

بعد أن كانت وزارة الشؤون الدينية في زمن املخلوع  -تلك التي

لم نكن نع���رف ألي دين تدعو  -تفرض أئم���ة يجهلون أحكام

القرآن وأبس���ط أمور اإلس�ل�ام ولكنَّهم يجيدون الدعاء والثناء
على الرئيس وحرمه ،وينس���بون لهما الفضل في كل مناس���بة،
متناسني من بيده ملكوت السموات واألرض.

وفي العشر األواخر من شهر رمضان كانت احلسرة تدمي

ومن���ع كثير من األئمة من الصالة بالناس .وأصبح ما بقي منها
مفتوحاً ،مرتعاً ألهل األهواء والضالل ودعاة تقديس الرئيس.

األبواب ملريدي األجر والتوبة .وما على الشعب التونسي إال أن

بتمسكه بوحدته وعدم التف ُّرق
سبل استمراره .وهذا لن يكون إال
ُّ
واعتصامه بحبل الله وسنَّة رسوله .#

وال بد م���ن التواصي باحلق والصبر ،وإحياء فريضة األمر

باملعروف والنهي عن املنكر؛ فبها يصلح املجتمع ويس���ود اخلير
وينزل النصر ويُر َفع البالء ويقام الشرع.
بد
وليعلم هذا الش���عب الكبير ،أن الث���ورة لت ِّوها بدأت وال َّ
من إكمال بق َّية مشوارها الذي لن يكون مفروشاً بالورد فأعداء

الث���ورة يتربصون بك���م إلجهاض ثورتكم وس���لبكم جناحاتكم؛

فالعمل العمل! واحلذر احلذر! والثبات الثبات!
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[ المسلمون والعالم ]

د .أك���رم امل��ش��ه��داين

(*)

كان العراق إلى حد عام  2003يوصف من بني الدول
ً
زراعة وإجت ��ار ًا وتناوال ،أما
النظيف ��ة من آفة املخ � ّ�درات
بع ��د اإلحت�ل�ال األمريك ��ي – اإليران ��ي للع ��راق ،فق ��د
حقيقي ��ا وواقع ًا مؤمل� � ًا ،بعد
خدرات خط � ً�را
أصبح ��ت ا ُمل ّ
ً

ان متك ��ن ّ
جتار املخدرات احملميون من أوس ��اط حكومية
وحزبي ��ة ميليش ��ياوية ،م ��ن ادخ ��ال كمي ��ات كبي ��رة الى

العراق
وغــزو من
نوع جديد

الع ��راق وإغراق الب�ل�اد بانواع مختلفة منها ،مبش ��اركة
عصاب ��ات دولي ��ة تق ��وم عل ��ى ش ��بكات ُمحكم ��ة
التنظي ��م ،ومزودة بأمكانات كبيرة ،األمر الذي ُيش ��كل

تهدي ��د ًا حقيقي� � ًا لألم ��ن اإلجتماع ��ي ،واألقتص ��ادي،
متيزَ به املجتمع العراقي
وتخريب ًا للبناء القيمي الذي ّ
عل ��ى ال ��دوام .كم ��ا حت � ّ�ول الع ��راق إل ��ى منطق ��ة عب ��ور
للمخدرات القادمة من الشرق باجتاه املنطقة العربية
وأوربا .حيث كش ��فت «املنظمة الدولي ��ة ملراقبة تهريب
املخدرات» التابعة لألمم املتحدة في تقرير لها نش ��رته
ي ��وم  11مايو «أن العراق قد حتول إلى محطة ترانزيت
لنق ��ل الهيروي ��ن ا ُملصن ��ع م ��ن أفغانس ��تان وإي ��ران إل ��ى
أوروبا» .وق ��ال رئيس املنظم ��ة «إن الهيروين واملخدرات
املستخرجة من األفيون املزروعة في أفغانستان وإيران
تنقل عبر العراق إلى األردن ودول اخلليج حيث ترس ��ل
إلى األسواق في أوروبا» وأضاف« :لقد أصبح هذا الوضع
ممكن ًا بفعل الوضع األمني الداخلي املتهرئ في العراق،
حي ��ث تنع ��دم املراقبة على احلدود ،مم ��ا يمُ كن املهربني
زوار عتبات مقدس ��ة».
م ��ن الدخ ��ول إليه ب � ّ
�زي أو صفة ّ

وح � َّ�ث املجتمع الدولي واحلكوم ��ة العراقية على العمل
َ
مع� � ًا قب ��ل أن يترس ��خ طري ��ق دول ��ي لتهري ��ب املخ ��درات

عبر البالد ،مؤكد ًا أن مش ��كلة املخدرات يجب أن حتتل
أولوية قصوى في برامج احلكومة العراقية.
(*) كاتب وأكادميي عراقي.
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يوم  2011/6/23نش���رت جري���دة «الصباح» احلكومية

العراقي���ة تصريحا لرئيس جلنة املتابعة في مجلس محافظة

ويتداولها بعض الشباب ،وصار معلوماً أن جهات معينة تعمل

على تش���جيع إنتش���ار املخدرات بني أبناء املجتمع العراقي،

واس���ط (الكوت) جنوب بغداد قال فيه« :ان اللجنة رصدت
ارتفاع حاالت زراعة نباتي اخلش���خاش والداتورا املُخ ّدرين

إستكماال ألدوار مخطط التدمير األخالقي اإلجتماعي الذي

اماك���ن زراعة هذه املخدرات واملعامل التي يتم تصنيعها فيها

كما نشرت الصحف العراقية نقال عن تصريحات ملصدر

في اماكن من احملافظة» ،واوضح ان اللجنة رصدت وحددت
واملتاجري���ن به���ا ،مطالبا اجلهات املس���ؤولة مبكافحة هذه
الظاهرة «ملا تش���كله من خطورة على حياة الش���باب كونها

تعد آفة كبيرة حتتاج الى تكاتف جميع اجلهود الجل القضاء

عليها نهائيا» .كما وردت أنباء من مناطق في الفرات األوسط
أن بعض مزارعي الرز حتولوا إلى زراعة املخدرت كونها أكثر
مردوداً!.
وزير الصحة العراقي من جانبه إعترف بوجود زيادة في

وبخاصة بني فئة الش���باب ،وتوريطهم في اإلدمان واملتاجرة،

شجع عليه الفلتان األمني الذي أوجده اإلحتالل.

ف���ي وزارة الداخلية أنه قد صودرت كمي���ة من  325كلغ من

(حشيش���ة الكيف) مؤخرا في البصرة كانت أدخلت إليها عبر
اي���ران ،وأقر املصدر بان كميات كبي���رة من املخدرات دخلت
الي البالد من ايران وحتدث عن تزايد اس���تهالك املخدرات

في صفوف الش���باب .واوضح ان اطرافا خارجية ضالعة في
تهريب املخدرات الن لها -كما قال -مصلحة في االبقاء علي

حالة الفوضي وعدم االستقرار االمني في العراق.

ظاهرة اإلدمان على املخدرات في العراق ،وقال أنه «بالرغم
من أن أجواء العراق غي���ر مالئمة عموماً لزراعة املخدرات،

أكدوا قلقهم من تزايد أنش���طة عصاب���ات تهريب املخدرات

ومالحظات األطباء العاملني في هذا املجال» .وأضاف ألوزير

النفس���ي أصبحت عامال آخر يضاف إلى طرق املوت العديدة

إال أن هن���اك زيادة في ظاهرة اإلدمان من خالل املؤش���رات

أن «العراق محاط بسلس���لة من البلدان التي تنتج مخدرات

األفيون واخلش���خاش والترياق والهيروين وغيرها ،وبالتالي
فان هذه املخدرات تنتقل عبر إيران إلى العراق ،وما س���هل

ذلك هو ضعف الس���يطرة على احلدود بعد سقوط النظام».
وأوض���ح وزير الصح���ة أن «العراق اآلن يعتب���ر من األماكن
املعرضة خلطر املخدرات بش���كل كبير بسبب وقوعه وسط

الدول املنتجة واملس���تهلكة للمخ���درات» ،مبينا أن «اإلدمان
ف���ي العراق يتركز حاليا في املناطق احلدودية احملاذية لدول

اجلوار» .وأش���ار إلى أنه «ال يوجد حل���د اآلن أي إحصائية
دقيق���ة لعدد املدمنني في العراق» إال أن «هناك

تنسيقا بني وزارة الصحة ومكتب األمم املتحدة

ملكافحة املخ���درات من أجل إج���راء إحصائية

دقيقة بهذا الشأن».

األخب���ار تؤكد أن املخ���درات صارت تدخل

بكميات هائلة من جهة الش���رق بسبب إستغالل

جت���ار املخدرات ألفواج زوار العتبات املقدس���ة
إلدخال املخدرات الى الع���راق ،وباتت احلبوب
املهلوس���ة واألدوي���ة املمنوعة ،تب���اع علنا على

األرصف���ة في العديد من م���دن املراقد الدينية

أعض���اء بالهيئة الوطنية ملكافحة املخ���درات في العراق

داخل الع���راق ،مؤكدين أن «آفة املخدرات واملواد ذات التأثير

التي تس���تهدف شريحة الشباب العراقي كل يوم وتنذر بتخلي
البل���د عن موقعه ضمن قائمة الدول الفتية ،ودماراً آخر يزيد

من أعب���اء احلكومة» .وق���ال أحدهم في حدي���ث لصحيفة
«الشرق األوسط»( ،إن ما خلفته احلرب من فوضى وانفالت

أمني مريع ،هي���أ فرصة ذهبيه لتجارة املخ���درات الداخلية

واخلارجية مستفيدة من كثرة العصابات واجلماعات املسلحة
لتنشط حركة مافيا املخدرات وجتعل العراق محطة ترانزيت

نحو دول اخلليج ودول إقليمية أخرى ،إضافة إلى تكوين سوق
حرة داخلية جنم عنها حتويل مش���كلة اإلدمان من املسكرات

“ وزير الصحة
العراقــي من جانبه
إعترف بوجود زيادة
في ظاهرة اإلدمــان
على املخدرات في
العراق ”
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والعقاقير املهدئة إلى املخ���درات ،وهناك دالئل مت احلصول

عليها عن طريق اس���تجواب عدد م���ن املتاجرين باملخدرات
بع���د القبض عليهم في مناطق متفرق���ة من العراق ،وهم من
جنسيات مختلفة ،تش���ير إلى حتول طريق احلرير القادم من

شرق آسيا واملار عبر العراق ،إلى طريق للمتاجرة باملخدرات

والس�ل�اح واآلثار العراقية وتهريب النفط املس���روق ،من قبل
عصاب���ات منظمة تخصصت في هذه األعمال ولها ارتباطات

واسعة مع العالم ،مبا في ذلك حكومات بعض الدول).

     كما تزاي���دت أعداد املرضى املدمنني ،فقد كش���ف

عد
أحد التقارير الصادرة عن مستش���فى ابن رش���د ،الذي يُ ّ
من أكبر مؤسس���ات العالج النفس���ي في العراق ،أنَّ حاالت

اإلدمان زادت بنس���بة  .%75وأن الوض���ع العام لإلدمان بات

أكثر انتش���ارا من قبل ،وأصبح منظر املراهقني واألطفال في

 12حبة تكفي الواحدة منها إليهام متعاطيها بالراحة واخلدر

السم ّية ،مثل البنزين والثانر والسيكوتني وغيره،
بدائية عالية ُ

فثمن جرعة متوسطة تؤخذ عن طريق احلقن من الكوكايني او

أخرى غير مألوفة تعطي نفس األثر.

األكبر من ذات املواد  67ألف دينار ،أما مادة احلشيش���ة فيتم

الش���وارع أكثر بشاعة ،خاصة وهم يقومون بشم مواد مخدرة

املؤقتني».ويرتفع الس���عر مع زي���ادة اجلرعة واختالف نوعها

وبات بعضهم ،وبإرش���اد جانحني كبار ،يتعلم كيفية صنع مواد

الهيروين يصل إلى  30ألف دينار في حني يكون ثمن اجلرعة

ان انتش���ار الظاه���رة اخلطيرة في اغل���ب أحياء بغداد

احتس���اب ثمنها بالغرام او تباع كسكائر بعد خلطها بالتبغ او

الش���باب ،والبد من حت���رك حكومي عاجل م���ن الوزارات

مقاهي خاصة او بالبيوت .وميكن للمتعاطي ان يحصل على

منظمات املجتمع املدني وإمكانياته���ا التي تعتمد على مبالغ

من جتار املفرد الذين ينتش���رون في عدد من األحياء الشعبية
ويوزعون بضاعتهم بواسطة وكالء ال يجلبون االنتباه وغالباً ما

الفقيرة يق���رع جرس اإلنذار من خطر كبير يهدد مس���تقبل

توضع مع مادة املعسل املستخدمة في االركيلة والتي تدخن في

واألجه���زة األمني���ة املختصة لوضع حد له���ذه اآلفة املميتة،
مش���يراً إلى ان حجم املش���كلة وخطورتها بات اكبر من قدرة

املواد املخدرة من مصدرها الرئيس في سوق الباب الشرقي او

ووسائل محدودة .لقد استفحلت ظاهرة تهريب املخدرات الى

يكون هؤالء من األطفال او طلبة املدارس.

صادر عن الهيئة الوطنية ملكافحة املخدرات إلى وجود 7000

بأنواعها ،واإلجتار بها في العراق في ظل اإلحتالل يعد واحدة

 28ألف مدم���ن في عام  2006بحس���ب تقرير مكتب األمم

املجتمع العراقي ،واملجتمع���ات العربية األخرى ،ألنه يبدو أن

أكد ان الع���راق أصبح املمر الرئيس لتج���ارة املخدرات عبر

الى عم���وم املنطقة والعالم ،وتخريب البن���اء اإلجتماعي من

هذه السموم في البدء بأس���عار زهيدة لزيادة اإلقبال عليها،

للتخريب بدال من أن يكونوا مصدرا للبناء والتطوير .والميكن

العراق عقب االحتالل األميركي عام  2003حيث اشار تقرير

إن االزدي���اد اخلطي���ر احلاصل في تعاط���ي املخدرات

مدمن مس���جل في عموم احملافظات عام  ،2004وارتفع الى

من املخاطر اإلجتماعية والصحية واألمنية التي تهدد مستقبل

املتحدة ملكافحة اجلرمية واملخدرات ،وهو ذات التقرير الذي

الهدف ليس فقط مجرد حتويل العراق إلى (معبر) للمخدرات

العالم .وامللفت لالنتباه هنا ان جتار املخدرات عمدوا إلى بيع

خالل إفس���اد الشباب ،وإتالف عقولهم وحتويلهم إلى مصدر

حيث يقول احد اعضاء اللجن���ة الوطنية ملكافحة املخدرات:
«ان الوجبة األولى من املخدرات وزعت في بغداد مجاناً كنوع

بأية حال م���ن األحوال أن ننفي مس���ؤولية قوات الغزو ومن

من الدعاية والترويج لها في حني اس���تقرت األسعار احلالية
على  750دينار ،ثمن شريط احلبوب املهدئة الذي يحتوي على
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عاونها من ميليش���يات طائفية عما حل بالعراق من مش���اكل

ونكبات ومنها نكبة إنتشار املخدرات.
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[ مرصد األحداث ]

مرصد األخبار
ج������ل�����ال س������ع������د ال�����ش�����اي�����ب
galal_elshayp@hotmail.com

تشومسكي :أميركا تنهار
قال املفكر األميركي نعوم تشومس���كي في مقال نش���ره مبوقع «تروث آوت دوت أورغ» إن مؤشرات انهيار

أميركا بدأت منذ بلوغ أوج القوة بعد احلرب العاملية الثانية ،وتالها التفوق امللحوظ في املرحلة التي تلت حرب

اخلليج الثانية في التسعينيات؛ مع أن ذلك كان مجرد خداع للذات.

وقال :إن املشهد قادم إلرعاب حتى املنظمني؛ فالشركات التي وضعت املتشددين في مراكز القرار هي اآلن
قلقة من أنهم يُسقِ طون الصرح الذي بنته ،وتفقد امتيازاتها والدول َة القوية التي تخدم مصاحلها.

أما بالنسبة للمؤسسات املالية فإن أهم ما يشغلها هو العجز ،وهو ما يتردد على األلسنة ،وتؤيد نسبة كبيرة
من السكان مواجهة العجز بفرض الضرائب على األغنياء جداً ،و َو ْف َق استطالع أجرته ٌّ
كل من واشنطن بوست
و (أي بي س���ي نيوز) فقد وافق على ذلك  %72مقابل رفض  ،%27بينما يعارض  %69من الس���كان خفض دعم
النظام الطبي ويعارض  %78خفض دعم الرعاية الصحية.

وحتدث تشومس���كي عن اس���تطالع آخر أجراه «برنامج التوجه السياس���ي الدولي» .وقال مدير البرنامج
س���تيفن كول« :إن االس���تطالع يكشف انقس���اماً عميقاً؛ فأكبر فرق في اإلنفاق هو أن اجلمهور يفضل إجراء

تخفيضات كبيرة في اإلنفاق العس���كري ،في حني مييل البيت األبيض ومجلس النواب إلى زيادات متواضعة.
كم���ا يفضل اجلمهور مزيداً م���ن اإلنفاق في التدريب على العمل والتعليم ومراقبة التلوث أكثر مما فعل البيت
األبيض أو مجلس النواب».

وأضاف تشومس���كي :إن احلل الوسط «النهائي» ،أو بعبارة أدق :االستسالم لليمني املتطرف بات من شبه

املؤكد أن يؤدي إلى تباطؤ النمو وتضرر اجلميع على املدى الطويل باستثناء األغنياء والشركات وهما الطرفان
اللذان حققا أرباحاً قياسية.

وقال :إن الكونغرس ميلك أس���لحة أخرى في معركته ضد أجيال املس���تقبل ،فبس���بب مواجهة املعارضة
اجلمهورية حلماية البيئة أهملت أميركان إيلكتريك باور (وهي شركة طاقة كبيرة) جهوداً وطنية بارزة اللتقاط

غاز ثاني أكس���يد الكربون من مصنع للطاقة العاملة بالفحم ،وهو ما وجه ضربة جلهود كبح جماح االنبعاثات
املسؤولة عن ظاهرة االحتباس احلراري َو ْف َق ما ذكرت صحيفة نيويورك تاميز.
وقال تشومس���كي إن هذه اإلجراءات منهية ملا كان يسمى «العصر الذهبي» لرأسمالية الدولة .وأوضح أن

تركيز الثروة أنتج قوة سياسية أكبر ،وهو ما س َّرع دائرة مغلقة جهنمية قادت إلى جت ُّمع كمية كبيرة من الثروة
بيد  %1من السكان ،وهم  -أساساً  -املديرون التنفيذيون لكبار الشركات.
ومن جهة أخرى تضخمت تكاليف انتخاب احلزبني بشكل فلكي وهو ما وضعهما في جيوب الشركات .أما

ما بقي من الدميقراطية السياسية فقد قوضه جلوء الطرفني إلى بيع املناصب القيادية باملزاد في الكونغرس،
كما يقول توماس فيرغيسون في فايننشال تاميز.

[اجلزيرة نت 2011/08/8م]
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عالمة تعجب

وفد إسرائيلي على متن
الرحلة األولى بين إسرائيل
وجوبا!
رافق وفد من الكنيست اإلسرائيلي الرحلة

اجلوية األولى ب�ي�ن إس���رائيل وجوبا؛ وذلك

إلعادة مئات من الالجئني الس���ودانيني الذين

حصلوا على تذكرة س���فر باجت���اه واحد إلى
هناك.

وكان���ت قد ُعرِ َ
ضت هذه املب���ادرة اجلديدة

خالل األسبوع اجلاري في الكنيست أمام رئيس
ما يسمى بـ «جلنة االستيعاب والشتات» برئاسة

عضو الكنيس���ت دان يدانون «الليكود» و ُعلِم أن
ُدع���ى «بليس يو» تعمـ���ل في جنـوب
منظمة ت َ

السودان ،قد اتفقت مع السلطات احمللية هناك
على متوي���ل عودة الالجئني الس���ودانيني .كما

ُعلِم أن املنظمة س���تعرض على الالجئني تذكرة
سفر ومبلغاً قدره « »500دوالر ،ومساعدتهم في
إيجاد عمل لهم في جنوب السودان.

وتوج���ه ممثلو املنظمة إلى دانون وطلبوا منه

أن تعمل جلنة الكنيس���ت التي يترأس���ها ،على
توفير متويل حكومي إضافي للمشروع.

وفي السياق ذاته كشفت صحيفة يديعوت

أحرونوت اإلسرائيلية أن رجال األعمال اليهود

بدؤوا بالفعل عملهم بجنوب الس���ودان إلقامة
تعاون اقتصادي متني بني الدولة اإلس���رائيلية

ودولة اجلن���وب في مج���االت مختلفة ،منها:

الطب واألمن والبنية التحتية والزراعة.

ومن اجلدي���ر بالذكر أن «إس���رائيل» تُ َعد

من أول الدول الت���ي اعترفت بدولة اجلنوب،
أم ً
ال منها في االرتباط بش���كل وثيق معه في
املستقبل (وهو ما كان).

[موقع القدس العربي 2011/7/23م]

دعوى تكشف عن مكتب للموساد باألردن!
أظه���رت دعوى قضائية رفعتها موظفة أردنية تعمل في الس���فارة

اإلسرائيلية بعمان ضد السفير اإلسرائيلي وموظفني آخرين عن وجود

مكتب جلهاز االستخبارات اإلسرائيلي (املوساد) داخل مبنى السفارة.

وقد تبينَّ في الئحة الدعوى التي نش���رتها صحيفة الغد األردنية
أن املوظفة التي تعمل لدى الس���فارة بوظيفة إدارية منذ عام 1999م
اتهمت الس���فارة باحتجاز حريتها والتهدي���د بخطفها وإيذائها؛ وذلك
في إطار حتقيقات تتعلق باختالس���ات مالية موجهة ملوظفة إسرائيلية
سابقة هناك.

وقد نقلها حرس الس���فارة إلى الطابق الرابع في مبنى الس���فارة،

وه���ذا الطابق «محظ���ور» دخوله بصورة مطلق���ة وصارمة على كافة
املوظفني العرب واإلسرائيليني؛ ألنه مخصص فقط لعمل رجال جهاز

االستخبارات اإلسرائيلي (املوساد) ،ثم بدؤوا بصورة مخالفة للقانون
وملب���ادئ حقوق اإلنس���ان ،بالتحقيق معها وتهديده���ا بخطفها خارج

األردن إلى مركز املوساد في إسرائيل».

[موقع اجلزيرة 2011/8/7م]

مقر سري لـ ( )CIAبمقديشو
كش���فت تقارير صحفية ،أن وكالة االستخبارات املركزية األمريكية
سري لها في العاصمة الصومالية
( )CIAقامت مؤخراً بإنش���اء مق ٍّر
ٍّ

مقديشو ،في إطار أنشطتها ملكافحة ما يسمى بـ «اإلرهاب».

وقد وذكرت مجلة «ذا نايش���ن» األمريكية أن وكالة االس���تخبارات
تدير مجمعاً مترامي األطراف محاط���اً بجدران حماية صلبة ،يوجد

به مطار خاص ،كما يضم س���جناً سرياً ،يقع أسفل مقر االستخبارات
موسع ملكافحة «اإلرهاب» في املنطقة.
الصومالية ،ضمن مشروع َّ

ومن اجلدي���ر بالذكر أن أمريكا تنظر إلى حركة «الش���باب» التي

تعتبر من أقوى التنظيمات اإلسالمية املعارضة في الصومال على أنها

حليف قوي لتنظيم «القاعدة» ،وتس���يطر احلركة على أجزاء واس���عة
من جنوبي الصومال ،كما كانت حاضرة عس���كرياً حتى أسابيع مضت
في أحياء من العاصمة نفس���ها ،وتخوض احلركة معارك مستمرة مع

احلكومة الصومالية والقوات اإلفريقية التي تدعمها.

[موقع مفكرة اإلسالم 2011/7/21م]
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الموسوعة السياسية

ليبرالية (حتررية):

هي مذهب أو حركة وعي اجتماعي سياسي داخل املجتمع ،تهدف لتحرير اإلنسان (فرداً وجماع ًة) من القيود السلطوية
الثالثة (السياس���ية ،واالقتصادية ،والثقافية) ،وقد تتحرك َو ْف َق أخالق وقيم املجتمع الذي يتبناها ،وتتكيف الليبرالية حسب

ظروف كل مجتمع؛ إذ تختلف من مجتمع إلى مجتمع.
وهي مذهب سياس���ي واقتصادي معاً؛ ففي السياسة تعني تلك الفلسف َة التي تقوم على استقالل الفرد والتزام احلريات
الشخصية وحماية احلريات السياسية واملدنية.

وبخصوص العالقة بني الليبرالية واألخالق ،أو الليبرالية والدين ،فإن الليبرالية ال تأبه لس���لوك الفرد طاملا أنه لم يخرج

عن دائرته اخلاصة من احلقوق واحلريات ،ولكنها صارمة خارج ذلك اإلطار.
بتفس���خك األخالقي اآلخرين ،فذاك ال يعود شأنَك .وأن تكون
متفس���خاً أخالقياً! فهذا شأنك .ولكن أن تؤذي
أن تكون
ِّ
ُّ
متديناً أو ملحداً فهذا شأنك أيضاً.

وتعني الليبرالية إنش���اء حكومة برملانية يكون فيها حق التمثيل السياسي جلميع املواطنني ،وكذلك حرية الكلمة والعبادة،
وإلغاء االمتيازات الطبقية ،وحرية التجارة اخلارجية ،وعدم تدخُّ ل الدولة في شؤون االقتصاد إال إذا كان هذا التدخل يؤ ِّمن

احلد األدنى من احلرية االقتصادية جلميع املواطنني.

(وقد افتُنت مقلدو الغرب لدينا بهذه الفكرة اجلاهلية التي تُعارِ ض أحكام اإلس�ل�ام في كثير مما نادت به؛ وعلى رأس���ه:

حرية الكفر والضالل واجلهر به ،واملساواة بني ما ف َّرق الله بينه ...إلى آخر تلك االنحرافات).

[مصادر]

مرصد األرقام
أظهر استطالع للرأي أن املسلمني األمريكيني هم أكثر من يعارض مهاجمة املدنيني؛ سواء من قِ َبل اجليش أو املجموعات

املسلحة .فقد كشفت نتائج استطالع معهد غالوب في «أبو ظبي» أن  %78من املسلمني رفضوا تبرير قتل اجليش للمدنيني،
غير أن غالبية املسيحيني واليهود قالوا :إنه أمر ميكن تبريره أحياناً.
وجاءت النتائج بتقرير أصدره مركز غالوب في (أبو ظبي) حتت عنوان «املسلمون األمريكيون ...الدين واحلرية واملستقبل»

بناء على مسوحات أجراها املركز في عام 2010م.

وقالت الغالبية من جميع املجموعات الدينية بالواليات املتحدة :إن قتل فرد أو مجموعة أفراد ملدنيني ال ميكن تبريره أبداً،

سجلوا نسبة الرفض األعلى التي بلغت .%89
غير أن املسلمني َّ

[صحيفة الـ «2011/8/4 »bbcم]

أوض���ح التقرير الش���هري الصادر عن البنك املركزي تراجع إجمالي صادرات مصر خ�ل�ال الربع الثالث من العام املالي

2011 - 2010م بنح���و %4.9؛ أي ما يعادل  322.5ملي���ون دوالر ،ليبلغ نحو  6.243مليار دوالر مقابل  6.565مليار دوالر

حققها في الربع الثاني ،وارتفع مقارنة بالربع الثالث من 2010 - 2009م ،الذي بلغ  5.450مليار دوالر.

[جريدة الشروق املصرية 2011/7/28م]

أكدت منظمة دولية أن أكثر من  1600سوري قد لقوا مص َرعهم منذ بدء االحتجاجات املناهضة للنظام في سورية ،فض ً
ال
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مرصد األرقام
عن  3آالف مفقود بحسب منظمة العمل السياسي الدولية

الذي���ن ُقتلوا من القوات األجنبية بأفغانس���تان هذا العام
وح���ده حتى اآلن إلى ما ال يق���ل عن  374جندياً ،أكثر من

[موقع  CNNالعربي 2011/8/8م]

[اجلزيرة (نق ً
ال عن رويترز) 2011/8/6م]

أظه���رت آخر التقاري���ر االقتصادية أن ش���ركة «آبل»

زرع عم���ال فلس���طينيون أم���س ،أع�ل�ام  122دولة

ذاتها التي تعاني من مسألة زيادة سقف الدين العام وخفض

الفلسطينية إلى األمم املتحدة في سبتمبر املقبل للمطالبة

«أفاز دوت أورغ»؛ وذلك منذ بداية األحداث في سورية في

منتصف شهر مارس املاضي.

األمريكية لديها س���يولة مالية أكثر من احلكومة األمريكية
العجز في ميزانيتها.

ثلثيهم من األميركيني طبقاً لوكالة رويترز لألنباء.

توجه القيادة
أعلن���ت اعترافها بالدولة الفلس���طين َّية قبيل ُّ
بانضمام دولة فلسطني إليها.

وغرس العمال هذه األعالم في س���احة محاذية متاماً

فلقد ذكرت وزارة اخلزانة األمريكية أن حجم الس���يولة
املالية للحكومة األمريكية يصل حالياً إلى نحو  73.7مليار

ملقر الرئاس���ة الفلس���طين َّية ولضريح الرئيس الفلسطيني

ويش���هد مجلس النواب األمريكي خالفات بني قيادات

بضعة أيام ف���ي مهرجان ختامي ملخيمات صيفية ،يتضمن
االحتفا َل بالدول التي اعترفت بالدولة الفلسطين َّية.

دوالر .بينم���ا ب َّينت آخر التقارير املالي���ة «آلبل» أن لديها
احتياطياً يصل إلى  76.4مليار دوالر.
الدين
احلزبني (اجلمهوري والدميقراطي) حول رفع سقف َّ
العام .وأشارت آخر التقديرات إلى أن احلكومة األمريكية
تنفق شهرياً  200مليار دوالر أكثر من إيراداتها.
[موقع روسيا اليوم 2011/7/30م]

كش���ف تقرير صادر ع���ن اجلهاز املرك���زي لإلحصاء

الفلس���طيني ،أن نسبة املس���توطنني في الضفة الغربية،
ارتفعت مع نهاية عام 2010م مبقدار  ٪1.4مقارنة بنهاية
عام 2009م.

الراحل (ياس���ر عرفات) ،وسيشارك نحو  3000طفل بعد

وقالت ميس���ون حجة (إحدى املس���ؤوالت عن اللجنة

الوطن َّية للمخيمات الصيفية الت���ي تقف وراء الفكرة) :إن

 1200طفل فلس���طيني سيشاركون في رسم علم فلسطني
في الس���احة احملاطة بأعالم الدول ،البالغة مساحتها نحو

ألف متر مربع.
ويذ َكر أن الرئيس الفلس���طيني [املنتهية واليته] محمود
متسك الفلسطينيني بالتوجه إلى األمم
عباس أعلن مراراً ُّ
املتحدة للحص���ول على اعتراف بدولة فلس���طين َّية ضمن

وأكد التقرير أن عدد املس���توطنني في الضفة في نهاية
عام 2010م بلغ  518.974مستوطناً ،مقارنة بـ 511.739

وكانت الس���لطة الفلس���طينية قد أكدت أمس دعمها

[املركز الفلسطيني لإلعالم 2011/8/3م]

خ�ل�ال املرحلة املقبل���ة ،على أن تقتصر على النش���اطات

مستوطناً في نهاية عام 2009م.

أكدت قوات (إيساف) التي يقودها حلف شمال األطلسي
(نات���و) نبأ ُّ
حتطم إحدى املروحيات في أفغانس���تان ،وهو
احلادث الذي أس���فر عن مصرع  31جندي���اً أميركياً من

قوات العمليات اخلاصة وسبعة جنود أفغان.

ويُ َعد سقوط هذا العدد من القتلى أفدح خسارة بشرية

في ح���ادث واحد يمُ نَى بها التحال���ف الدولي الذي يقاتل
حركة طالبان منذ نهاية عام 2001م.
ُّ
حتط���م املروحية في ميدان وردك يرتفع عدد
وبحادث

حدود عام 1967م.

الكامل لالحتجاجات الش���عبية الفلسطينية ضد إسرائيل
السلمية وتتحصن من الفوضى.

وقال الناطق باسم املؤسسة األمن َّية اللواء عدنان ضميري

في بيان صحفي :إن القيادة الفلسطينية «تقف بجانب املقاومة
الشعبية السلمية لالحتالل واحملصنة من الفوضى واالنفالت

أو االنزالق إلى مصائد العنف الدموي اإلسرائيلي».

[موقع اإلسالم اليوم 2011/8/8م]
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األقليات اإلسالمية
د .أمح����د حم���م���ود ال��س��ي��د

mr.ah54@hotmail.com

األقلية المسلمة في توجو
مجهورية توجو :هي أصغر دولة في غرب إفريقيا يحدها

من الش���رق (بنني) ،ومن الغرب (غانا) ،ومن الشمال (بوركينا
فاسو) ،ومن اجلنوب (احمليط األطلنطي).

عدد السكان 6 :ستة مليون نسمة (طبقاً لتقديرات عام 2009م).

اجلماع��ات اإلثني��ة :اإليوي في اجلن���وب ( ،)% 21واملينا

والكوبيي في الشمال ( ،)% 12الكوتولي واملوبا (.)% 67

األديان :النصارى ( ،)% 47ديانات تقليدية ( ،)% 33مسلمون

( ،)% 13 ،7ديانات أخرى (.)%6 ،1

اللغات :الفرنسية هي اللغة الرسمية وهناك اإلجنليزية ولغات

محلية أهمها اإليوي واملينا في اجلنوب والكوبي في الشمال.

تتنوع في توجو الطوائف الدينية حيث تش���مل املس���لمني

والكاثوليك والبروتس���تانت ،ويحتكم الناس لدس���تور مصدره
الديانات املوجودة.

تنتش���ر النصرانية الت���ي أدخلها االس���تعمار األملاني عام

1884م لدى قبائل اجلنوب ،بينما ينتشر املسلمون في الشمال
امتداداً للمملكة اإلسالمية التي ضمت دوالً إفريقية أخرى ،ولم
تصل الدعوة للجنوب بس���بب وعورة املنطقة فاستغل املبشرون
بأساليبهم املعهودة الفرصة جيداً مبساعدة االستعمار.
تنتشر هناك مدارس إسالمية أنشأها األزهر الشريف عام

1964م  ،وأولها كان في لومي وس���كودي وباملي .ثم انتش���رت

في أنحاء البالد برعاية املجلس األعلى للش���ؤون اإلسالمية.
وينتش���ر في مختلف البالد دعاة قدِ موا من بلدان إس�ل�امية
مختلفة يس���اهموا في انتشار اإلس�ل�ام هناك ،كما يوجد في

لومي العاصمة مركز إس�ل�امي كبير يضم املعهد املتوس���ط،

واملعهد الثانوي ،واملس���جد الكبير ،وقاعة كبرى للمحاضرات،
ومس���توصفاً للعالج املجاني .ويق���وم املركز بتقدمي اخلدمات
التعليمية والثقافية والدعوية واالجتماعية.

نس���بة التعليم في البالد هي  %62.5من مجموع األطفال

بني  14 – 6س���نة ،وتصل هذه النس���بة في مناطق النصارى

إلى  ،%69.5بينما تصل في مناطق املس���لمني إلى %54؛ وذلك

ألن االس���تعمار األملاني والفرنسي فرض التبشير على املعاهد

العلمية وهو ما أدي إلى رفض األهالي إرسال أبنائهم إليها.

التحديات التي تواجه الدعوة اإلس�ل�امية نوعان :نوع من

خارج اجلس���د اإلس�ل�امي ،ونوع من داخل اجلسد اإلسالمي

نفسه.

أما التحديات اآلتية من خارج اجلس���د اإلسالمي فتشمل

التبش���ير النصراني الذي تس���انده الكنائ���س العاملية الغنية،
وتشمل أيضاً املاسونية والليونز والروتاري؛ وهي منظمات دولية
تنتش���ر بخبث ودهاء وس���ط الطبقات الراقية ومراكز صناعة
تدعي اإلس�ل�ام
القرار ،وهناك أيضاً البهائية والقاديانية التي َّ

في الظاهر بينما باطنها يدعو إلى التحلل من أحكام الشرع.

وأما التحديات النابعة من داخل اجلسد اإلسالمي فتتركز

عل���ى ف���رق التيجانية التي تنش���ر معتقداتها بني املس���لمني
البس���طاء الذين ليس لديهم وعي وثقافة إس�ل�امية ،ويوجد

مقرهم الرئيس���ي إضافة إلى مدينة س���كودي ومدينة بافيلو
وقرى إسالمية أخرى.

ومن أهم املس���اجد في توجو مسجد «لومي» في العاصمة

و «مسجد الهوسا» و «مسجد اليوربا أناجو» و «مسجد اليوربا

الوطني» ،وقد مضى على بناء هذه املس���اجد أكثر من قرن أي

أنها من املس���اجد األثرية أما املس���اجد األخرى املنتشرة في
املدن فهي« :مسجد س���وكودي» في الشمال ،و «مسجد باملي»

في اجلنوب.

املراجع واملصادر:

• د محمد عاش���ور مهدي ،دليل ال���دول اإلفريقية ،معهد

البحوث اإلفريقية ،القاهرة2007 ،م ،ص .409
• Fact book
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[ خاطرة أدبية ]

عبد الصمد اإلدريسي

اعتراف

سوف أقول كل شيء يا سيدي!
ال تنزع���ج ،وال تغضب ،فلم أتعود الكذب من قبل .كل ما حفظته عن
والدي  -رحمه الله  -منذ صغري أن من لم يفعل ش���يئاً يس���تحق عليه
العقاب فال خوف عليه .لذلك سأصارحك منذ البدء بأن َّ
كل ما سـأقوله
لك هـو عني احلقيقة ،تلك احلقيقة التي لم أزل ألهث الكتش���اف أمرها
في قضيتي أنا بالذات.
ال تل ِّوح بيدك يا سيدي! سأقول كل شيء.
لكنني تعبت من اجللوس على هذا الكرسي البارد جداً
اعذرني على ارجتافي وارتعادي؛ فلم يسبق لي أن جلست على كرسي
التحقيق؛ لذلك اعتب ْر َّ
كل ما أقول���ه حقيقة تنقصها اجلرأة؛ تلك اجلرأة
التي ندمت على أنني ل���م أتعلمها قبل أن يداهم بيتنا رجالُك املخلصون،
أبقاهم الله لك س���نداً وعوناً .فلم تكن لي مغامرات مع ش���باب الشوارع
واألزقة أو في احلانات والبارات ،لم أتلقَّ هذه الدروس في مرحلة الطيش
التي لم أعش���ها مطلقاً حتى في أكثر أفعالي إجراماً .أتذكر يوم س���رقنا
التفاح من ضيعة (احلاج عيسى) ،لم أكن أنا املبادر .كل ما شاركت به أنني
ملا رأيت األوالد هربوا ،لم آلو على ش���يء ،كنت أسرعهم ركضاً حتى تهت
عن الطريق الذي سلكوه ،ولم أعلم أي زقاق ابتلعهم.
هكذا أنا بني يديك تنقصني اجلرأة ،اجلرأة فقط؛ رمبا ألكتش���ف ما
الذي ارتكبته وأقر مبا يتهموني به.
ً
لشد ما
ال تزم شفتيك يا سيدي! قد تنفجران دما أنت في غنى عنهَّ .
أكره رؤية الدم ،حني ضربني أحد رجالك على فمي ففاض دماً سامحته؛
كرهاً لرؤية دم أخر على وج���ه والدتي أو أخي الصغير الذي بكى حينها
بكاء مريراً.
لش���د ما أمقت اللون األحمر في كل ش���يء إال في س���جاد املسجد
َّ
األحمر .آهٍ
مدة ارتيادي للمسجد لم أقم
طوال
إنني
أقول:
أن
نس���يت
...
َّ
ب���أي تص ُّرف مش���بوه ،ليس ألني كنت أعلم أن مق���دم احلي مدمن على
متابعتنا؛ ولك���ن ألنني هكذا! تقول لي :ملاذا؟ هك���ذا أنا ،هل تريدني أن
أعترف مبا لم أفعل؟ هذه حالتي فقطَ ،ولْتسأل مقدم احلي عن سلوكي.
بل عن سلوكنا جميعاً نحن األربعة( :عادل) و (رضوان) و (حسن) و (أنا).
ال ،ال تكتب أس���ماءهم ،بالله عليك ال تكتبها؛ فهم بريئون أكثر مني،
يكفي أن واحداً منا اعتُقِ ل ،هم أطهر في عالنيتهم وأنصع في سرهم من
هذه الورقة البيضاء التي لم تكتب فيها شيئاً حلد الساعة يدينني.
املعذرة ...ال تنزعج!
لكني أريد أن أعرف ملاذا أنا هنا؟
ثق بأن كل ما قيل عنا إمنا هو هراء وكذب وتلفيق.
ُ
حفظت القران في املسجد فقط ،وحتى دار القران التي أغلقَت
نعم!
ُ
قبل اعتقالي بأيام لم ألتحق بها إال قبل شهرين .لم أدرس كثيراً من العلم.

ولذلك رمبا أنا أجهل كثيراً من احلقائق.
وشيخنَا الذي كان ...آهٍ  ،هل بإمكاني أن أسألك عن شيخي :أين هو
اآلن؟ س���معت أنه ذهب وراء الش���مس تلك الليلة كانت ليلة بدون جنوم،
هب���ت الرياح فيها بعن���ف ،وزحفت الثعاب�ي�ن وال أدري من أين خرجت!
أتأس���ف على أنني لم أدخل املدرس���ة ،ولم أدرس اجلغرافيا ألعرف أين
تقع (ما وراء الشمس)؟
نعم ،نعم ،أنت الذي تسأل وأنا أجيب فقط.
ال تنزعج سأقول كل ش���يء ،أنا وعدتك أنني لن أكذب .أعرف أنك
تكره الكذب ،ولكن رجالك يكذبون .لقد قالوا حني أخذوني :إنني عنصر
خطي���ر .ها أنت ترى ،لقد كذب���وا على أمي .لكني لم أَثُر في وجوههم أو
أشتمهم؛ ألنني أكره لون الدماء.
أنا ال أكذب ،لقد قلت كل شيء ،ماذا بقي؟
آهٍ كنا نفطر ش���اياً وخبزاً وزيتاً َّ
كل ي���وم تقريباً ،إال يوم اجلمعة كان

يوم عطلة فكنا نش���رب القهوة واحلليب قب���ل أن نتجهز لصالة اجلمعة.
كنا نذهب بعيداً لنصلي وراء ش���يخنا .من سينوب عنه في هذه اخلطبة
املقبلة؟ رمبا لن يخطب أحد؛ فليس هناك من ميكن أن يعوضه .واجلميع
يش���هد بذلك؛ ولذلك يغص املس���جد حتى تتوقف حركة املرور بالشوارع
احمليطة به.
أن���ا أذكرك فقط فمن املس���تحيل أال تكون صلي���ت وراءه يوماً .إنه
محب���وب عند اجلميع ،ويقول احل���ق .قلت لي قبل قليل :إنك حتب احلق
الناس وراءه في خشوع.
واحلقيقة ،فقد كان يُبكي
َ
لكن هل ميكن أن تكون صالة اجلمعة بدون خطبة؟ لم أس���أله هذا
الس���ؤال من قبل! إنن���ي ال أتناقض .لقد قلت لك :إنن���ي جديد في دار
القران.
ادع لي يا سيدي أن أتعلم ما أجهل ،فـ (اثنان ال يتعلمان :صاحب احلياء،
واملتكب���ر) أريد أن أكون عاملاً .حني ختمت القران بكى والدي  -رحمه الله -
ثان كما متنى والدي أن يراني
وقال :هذا يوم عرسي ،أريد أن يكون لي عرس ٍ
أعدت
عاملاً كبيراً .رحمه الله ،لن يراني كذلك أبداً؛ لقد طواه املوت ،ووالدتي َّ
لنا حينها ما لذ وطاب وقالت :هذا هو (الباروك).
آهٍ أي���ن تكون أمي اآلن؟ لم أتصل بها من���ذ دخلت هذا املكان ،حني
احتضنت أخي األصغر وبكت ،وهو أيضاً بكى ،لقد ذ َّكرني بكاؤه
أخذوني
ْ
ً
بيوم عرسي الذي حكيت عنه .قال :إنه يريد أيضا أن يختم القران ،ويقام
له (الباروك)  ،ويلبس اجللباب والبلغة والطربوش األحمر ...سيفعل مثلي
متاماً ،لكن هل س���تأخذونه كما أخذمتوني؟ ال ب���د أن أعلمه وأن ِّبهه إلى

هذا األم���ر؛ لقد تعلمت الدرس ،لكني ال أع���رف بالضبط ملاذا أنا هنا؟
لقد قلت كل ش���يء ،ثق بي س���أعلمه كل شيء .ولن يتلعثم أمامك كما أنا
اآلن ،لن يتلعثم.
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[ عين على العدو ]

قراءة صهيونية
لواقع األحداث
في سورية
د.ع��دن��ان أب��و ع��ام��ر

(*)

adnanaa74@hotmail.com

ٌ
ٌ
عملية» حلكم الرئيس الس��وري بش��ار األس��د ،ورمبا
«هناية
وصف��ت أوس��اط صهيونية مطلعة ما حيدث يف س��ورية اليوم بأنه
يس��تغرق األمر أس��ابيع أو شهورًا لكن السؤال األهم هو :كم جثة ستوجد يف الطريق؟ زاعمة أنَّه حياول تصدير أزمته الداخلية إىل
«إس��رائيل» لصرف األنظار عن األعمال اليت يقوم هبا ضد املتظاهرين ،وأن املش��اهِد واألصوات اليت تصل من س��ورية تش�ير إىل أن
الطرفني ،وصال مرحلة يشعران فيها بنفاد كل السبل ،ولن يتنازال عن مطالبهما مهما كان الثمن.
وأضافت هذه األوساط :أن الشعب السوري مل يعد خياف اخلروج للشوارع جبموعه ،وباملقابل فقدت السلطة الردع جتاه إطالق
النار الكثيف حنو صفوف اجلماهري ،وكلما تقلصت دائرة املؤيدين لألسد ،يزداد إحساس احلصار لديهم ،وخيبة أملهم ،وسيبدون
مستعدين للقتال حىت «السوري» األخري ،مقترحة قيام طائرات صهيونية بإنزال األدوية مبظالت من طائرات صغرية بدون طيار
فوق مدن سورية ،باعتباره «استثمارًا جيد جدًا للمستقبل».

مثلث األسباب:
ق���ال الكاتب الصهيوني «هافيل أماي���ن» :إن النظر إلى ما
وراء األحداث الس���ورية يعطي صورة أوضح لصانع القرار في
تل أبيب لفهم حقيقة ما يجري باإلش���ارة إلى عدة نَ َو ٍاح داخلية

وخارجية:

 - 1األوض��اع السياس��ية :العالق���ات الس���ورية مع الدول
اإلقليمي���ة واملجتمع الدولي  -تقريباً  -س��� ِّيئة ،وفي أحس���ن

األحوال فاترة ،إن لم تكن باردة.

 - 2الظروف االقتصادية :في ظل غياب االقتصاد الرسمي
ظهر «االقتصاد املخفي» ،الذي يش ِّكل  ٪ 30من الناجت القومي،

وبلغ عدد امله ِّربني ممن يديرون اآللة االقتصادية  50ألفاً.

 - 3األبع��اد االجتماعية :بس���بب تعثُّر االقتصاد ،وغياب

(*) كاتب فلسطيني.
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السياس���ة الداخلية  -التي لم يكن األس���د مولع���اً بها  -صار
الفس���اد سمة بارزة في املجتمع ،وكانت نتائجه خطيرة على كل

املستويات؛ فالنظام القضائي لفظ أنفاسه األخيرة ،وتد َّنى َق ْدره،
وصار فاسداً وعاجزاً ،بسبب سيطرة األجهزة األمنية واحملاكم
اخلاصة التي ال أرضية دس���تورية لها ،والنظام التربوي تدهور
بحيث باتت اجلامعات الس���ورية بال قيمة علمية ،والعالقة بني
العاصمة دمشق وباقي املدن باتت تُقاس بـ «السرعة الضوئية»؛
فانتشر الفقر والبطالة ،بينما بقيت العاصمة منتجعاً للفاسدين
الكبار وأصحاب القرار النهائي ف���ي الدولة واملجتمع؛ ما عدا
مدينة حلب بسبب تنافسها التاريخي مع دمشق ،وهيمنة النخبة
التجارية الس���ن َّية واألرمنية فيها ،كما دخل الريف في غياهب

النسيان؛ رغم مزاعم الس���لطة أنها جاءت من أجل الفالحني،
وزجت كثيراً منهم على مقاعد البرملان.
َّ

الدولة األمنية:
في املقابل ،فإن س���ورية كانت قبيل ان���دالع األحداث األخيرة
«دولة متوترة ومجتمعاً غاضباً حتى النخاع وفي الوقت نفسه خائفاً

محاطاً بالفزع»؛ حيث هدمت أركان الدولة واملجتمع ،ومت إرس���اء 3
دعائم تزيد من انكسار الدولة مستقب ً
ال ،وتقويض أعمدة املجتمع:
ُ
األو َل��ى :مجموعة من األجهزة األمنية أصبحت مراكز قوى
تؤث���ر ظاهراً وباطناً على كل مفاص���ل الدولة واملجتمع ،أهمها

املخاب���رات العامة واملخابرات العس���كرية واألمن السياس���ي
واملخابرات اجلوية.

مؤسسة دستورياً كاحملكمة
الثاني��ة :محاكم تعس���فية غير َّ

العليا ألمن الدولة ومحكمة األمن االقتصادي ،وحتولت احملكمة
الدس���تورية العليا «وحش���اً ب�ل�ا أنياب» حملاس���بة املتالعبني
بالدستور واملعتدين عليه.

َ
واملس���يطر
الثالثة :اجليش العقائدي التابع حلزب البعث،

عليه من قِ َبل األسد والضباط املقربني منه.

وين ِّوه إلى مالحظة غاية في األهمية تخص أداء الدولة السورية

في مواجهة األحداث ،وتتعلق بأن بشار األسد الذي أعلن أكثر من
م����رة عن احلاجة للتغيير ،واجه معارضة قاس����ية مما يوصفون بـ
«احلرس القدمي»؛ فكان ٌّ
كل منهما يحاول أن يسيطر.
شيء واحد غاب عن بشار (أو غ َّيبه) ،وهو :أن تلك العصبة

املس���يطرة على الثوابت الثالثة الراس���خة هي التي جاءت به
للسلطة الس���تمرار النظام الذي أراده والده ،وغ َّيرت الدستور،
َك ْو َن الرئيس يجب أن يك���ون عمره  40عاماً في حني أن عمره

ِ
م���وت والده ...هذان النقيضان بدءا
وقت
لم يتجاوز  34عاماً َ
يخوضان صراعاً ساكناً ،لكن ناره حتتد وتشتد شيئاً فشيئاً.

ومع ذلك ،فقد كان بش���ار في البداي���ة عازماً على القيام
باإلصالح السياس���ي واالقتصادي معاً ،لكن ضغط املتشددين
البعثي�ي�ن جعله يركز على األمر الثاني فقط؛ بحيث أراد «وضع
اخلبز قبل احلرية» ،وأن الدميقراطية وحقوق اإلنس���ان عليهما
توصل إليه هو خفض س���عر
أن تنتظ���را َدو َرهما ،وأقصى ما َّ

تكلفة البناء أو املازوت ،وهذه إجراءات تكون في أية دولة بلغت
الدميقراطية وليست آليات لتحقيق الدميقراطية في بلد تعاني
من احلكم الدكتاتوري املطلق ،ويطالب شعبُها بالدميقراطية!

كما أن بش���ار بدأ يواجه مرة أخ���رى ثنائية من النقائض؛

حيث ال ميكن حتقيق اإلص�ل�اح االقتصادي دون أن يكون ذلك
موازياً لإلصالح السياسي الش���امل؛ ألن املنظومة االقتصادية
في نهاية املطاف تخضع لبيئة مفتوحة سياسياً وقوانني صادرة

من أعلى املراكز السياسية لوالدة االقتصاد احلر.

تراجع الرهان اإلقليمي:
ال ش���ك أن مرحلة في حياة س���ورية قد أوشكت على االنتهاء؛
بالرغ���م م���ن «الره���ان اإلقليمي والدولي» على دمش���ق بس���بب
استحواذها على بعض األوراق الهامة مثل :عالقتها بإيران ،والتدخل
ومتسكها بحماس وحزب الله ،واجلبهة الهادئة
في العراق أو لبنان،
ُّ

في اجلوالن منذ عام 1967م بالرغم من صيحات املقاومة واملمانعة،
وإيوائها ملنظمات فلسطينية ،بدافع السيطرة عليها.
لك���ن هذا الرهان ب���دأ يضعف ويفقد بريقه بس���بب ثورة
وترهل اجلبهة الداخلية ،كما أن
الشعب الس���وري ضد النظام
ُّ

املنـاخ اإلقليمـي والدولـي قـد تغ َّيـر ،أو علـى وش���ك أن يتغيـر.

وال شك أن النظام السوري يحاول تفعيل هذه األوراق بكل الطرق
والوسائل ،والتشبث بها لترويع الدول اإلقليمية ،والضغط على
سيما إذا اقتربت خطاه من غرفة االحتضار.
املجتمع الدولي ،ال َّ

وميكن إرجاع ذلك إلى املأزق الكبير الذي س���قط فيه بشار

مبحاولته التوفيق ب�ي�ن نقيضني يس���تحيل أن يجتمعا (التغيير،
واالس���تمرارية)؛ فال ميكن أن يكون هناك تغيير بدون فك البنية
التحتية التي يقف عليها النظام ،وإس���دال الس���تار على العقلية
األمنية والعسكرية ،وهذا يعني زوال االستمرارية لصالح التغيير.
وبوجود هذا املأزق ،وجد بشار نفسه بني «ف َّكي األسد» ،وهو

ما يجعل املرحلة القادمة شاهدة على حتقُّق أحد السيناريوهات
التالية ،أو أكثر منها في الوقت نفسه:
 - 1استمرار النزاع على ما هو عليه لفترة طويلة.
 - 2تهدئة مؤقتة مع بق���اء النظام ،إلى أن ِّ
تنظم املعارضة
نفس���ها على كل املس���تويات ،خل���وض جولة قادم���ة وأخيرة.
وباإلع�ل�ان عن انته���اء «صراع النقائض» ق���د ال يخبو صوت
الشعب إلى أن يتم القضاء على قاتله.
 - 3حرب أهلية بني القوميات والطوائف.
 - 4تدخُّ ل دولي بشكل أو بآخر ،وقد ينتهي بتدخُّ ل عسكري.
 - 5انقالب عسكري في غمرة الفوضى واالنشقاقات.
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[ في دائرة الضوء ]

نظرية
الفجور
السياسي
رش�����ي�����د ش������ري������ت

(*)

ع َّبر الدكتور فريد األنصاري عن نظرته لطبيعة التدافع

بني املشروع اإلسالمي والعلماني ،عبر سلسلة من احللقات

األس���بوعية نشرت في بداية س���نة 1999م ،على صفحات

أس���بوعية التجديد لس���ان حركة التوحيد واإلصالح ،وقد
ُعنوِ نَت هذه السلس���ة من املقاالت بـ (الفجور السياسي)(((.
ثم جمعت وطبعت الحقاً في كتيب من احلجم الصغير.

الفاسد وضمان اس���تمراره واتساع رقعته وتعميق جذوره في

املجتم���ع حتى تتمكن من ضمان مصاحلها ،والعمل على قلب

املوازين ،وقتل احلاسة النقدية في املجتمع.

وهك���ذا يب���دو الفرق بني الفج���ور الطبيع���ي والفجور
السياسي :أن األول استجابة للرغبة الذاتية احليوانية للفساد
بصورة مس���تهترة واجنـراف قـوي لداعـي الهـوى .أما الثاني

وفي تشخيصه للحالة السياسية املغربية ،يرى أنها  -أي

 أي الفجور السياسي  -فهو فلسفة للفجور وممارسته ثقافةوأخالقاً أوالً ،ومدافعته جبهة الصالح ثانياً من خالل ترسيخ

(*) صحفي وكاتب من املغرب.
((( نشرت نظرية الفجور السياسي على صفحات أسبوعية التجديد لسان حركة
التوحيد واإلصالح،في ست حلقات ضمن نصف صفحة خصصت للراحل فريد
معنونة فقه الدعوة :التدين أوال.ما بني 20بتاريخ  07أبريل .1999و ص 13
بتاريخ  02يونيو .1999
((( الفجور السياسي خيار اجلبهة العلمانية/الفرونكفونية باملغرب –التجديد عدد 11
ص  15بتاريخ  07أبريل 1999

فلسفة االنحالل في املجتمع وتشويه السلوك الصالح السليم؛

نظرية الفجور السياسي  -حالة أيديولوجية((( حلماية الوضع
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وذلك باس���تغالل طاقة الفجور الطبيعي في النفس اإلنسانية
ودعوتها إلى التحدي.

املد اإلسالمي:
الفجور سياسي إستراتيجية ملكافحة ِّ
ولكن من يقف محركاً للظاهرة؟ ولصالح من؟

يجيب الدكتور األنص���اري بأن هناك طرفني اثنني يقفان

وراء الظاهرة ويختلفان باختالف املوقع والتوازنات السياسية:
الطبق���ة العلماني���ة الفرانكفوني���ة النافذة ,ث���م النظام

السياسي الرسمي.
موضحاً أن الفجور السياس���ي قد اتخذ صورة خاصة .وهي
التمكني للفساد ا ُ
خللُقي((( والدعاية له بوسائل شتى ،متخندقاً في
جبهة واحدة رغم تعدد أصنافه واجتاهاته؛ لتحقيق أهداف مهما

بدت كثيرة إال أنها تؤول في النهاية إلى مآل واحد وهدف وحيد؛
أال وهو محاصرة الصحوة اإلس�ل�امية باعتبارها توجهاً سياسياً،
أو ذات بُ ْعد سياس���ي .فاحلركة اإلس�ل�امية بطبعها ال ميكن أن

تنتعش في مجتمع فاجر مس���تهتر بالقيم غارق في شهواته إلى
درجة أنه ال يستس���يغ اخلطاب ا ُ
خللُقي وال أذ َن له لس���ماعه .إن
عمل احلركة اإلس�ل�امية في مجتمع كهذا يعني الفشـل الذريع؛
فال بد أوالً من قابلية لالستماع قبل االستجابة.
وقد رأينا هذه اإلس���تراتيجية مط َّبق���ة في بعض البالد

اإلس�ل�امية (عربية وغير عربية) حتت ما اش���تهر باس���م:
(سياس���ية جتفيف مناب���ع التطرف الدين���ي) .واحلقيقة أن

ال���ذي جتففت منابعه ه���و التدين نفس���ه ال التطرف .وإذا

كانت بعض البالد العربية واإلس�ل�امية قد اختارت األسلوب
الدموي املتخلف لقمع حركة التدين في املجتمع ،أو أس���لوب

القانون العسكري ،فإن بعضها قد اختار األسلوب االجتماعي
السياس���ي للقضاء على حركة الوعي اإلس�ل�امي .ولعل هذا
األس���لوب األخير أخطرها جميعا وأكثره���ا فعالية في بلوغ

هدفه بأقل اخلسائر.

واملغرب واحد من البالد اإلس�ل�امية التي قامت سياسته

الرس���مية على هذا املنهج؛ بل لعله من الرواد في هذا املجال،
العتماده على هذا اخليار السياسي بشكل يكاد يكون أحادياً،
واملراهنة عليه وح َده  -تقريباً  -بصورة واضحة وعلنية .ويزيد

هذا الهامش خطورة عندما يس���مح بهامش ضئيل من التدين
املش��� َّوه للناس ...وحينما يس���تقرئ الدارس سائر التعليالت

الرس���مية املطمئنة ب���أن املغرب لن يع���رف ظاهرة التطرف
الديني ،يجد أنها كلها ترجع إلى أمرين اثنني:

((( الفجور السياسي -التجديد ،عدد ،14ص 14بتاريخ  28أبريل 1999م.

األول :التذكي���ر بهامش التدين املس���موح به في املجتمع.
وهو هامش شعاري أكثر منه ممارس���ة ،وأغلب املُما َرس منه

يصنف في إطار التدين املنحرف :من طرقية ،وعقائد خرافية
ال عالقة لها بالدين ،ومن هنا التش���جيع الرس���مي ملواس���م
األضرحة ،والطرق البدعية املبنية على الدجل والشعوذة(((.

الثاني :أن ه���ذه الرغبة في تدني���س املجتمع ،هي غاية

سياس���ية متعددة لعدة جهات في املغرب ،منها ما هو رسمي
ومنه ما هو حزبي أو حتى ثقافي .فمهما اختلفت هذه اجلهات

أو تعارض���ت مصاحلها اجلزئية ،فإنه���ا تؤول في النهاية إلى

مآل واحد.

لقد كانت األيديولوجية املاركسية بشتى صورها العدو

األول للدين والتدين في املجتمعات اإلسالمية .وكانت األحزاب

تقود حملة الفجور السياس���ي ،لكن تغ ُّي���ر األوضاع الدولية
وحت���ول العالم إلى األحادي���ة القطبية ،والهيمن���ة الليبرالية

األمريكية ،حول املواجهة إلى املجال الثقافي احلضاري.

((( كان في املاضي أما اآلن فقد تضاعف الدعم الر سمي للمواسم بشكل كبير..
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مظاهر الفــجور السيـــــاسي:
يقرر األس���تاذ األنصاري سلفاً أنه يصعب حتديد مظاهر
الفجور السياس���ي بش���كل دقيق ،ولكن يضرب أمثلة ويطرح
مناذج من كل صنف مكتفياً باس���تقراء جلزئياتها ليخلص إلى
دليل قطعي يدين فيه الواقع السياسي الرسمي واحلزبي:

 - 1املستوى التعليمي:
لعل أهم ما ميكن رصده في املجالني (التعليمي والثقافي)
هو الس���يطرة الفرانكفونية على الوضع مطلقاً(((؛ فالتعليم لم
يستطع أن يتخلص من عقدة الفرنسية.
إن مناهج التعليم املزدوجة هذه ،هي التي خلقت لنا طبقة
املثقفني املنحرفني واألدباء اإلباحيني؛ فال تقرأ في املغرب من
ميجد السقوط ويكشف العورات .أما
الش���عر والرواية إال ما ِّ
العاملية فهي بني أحد أمرين :إما أن تكتب بالفرنس���ية ،وإما
أن يقيض الله لك من يترجم لك إلى الفرنسية على مقدار ما
كشفت من مخبوء.
إن األدب الفرنسي الذي يكتبه مغاربة ،أدب خائن باملعنى
الوطني واحلضاري للكلمة ،إنه يكش���ف لهم عوراتنا! أو  -في
أحس���ن األحوال  -يقدمنا لهم ماد ًة سياحية غرائبية مسلية؛
إلرضاء شهوة الفرنسي املستعلية.
إن املثق���ف املغرب���ي املفرنَس يعاني م���ن وطء الكلمات
الفرنس���ية العارية التي تدعوه إلى ربط كل ش���يء في احلياة
باجلنس ،وإنه ال يستطيع التخلص من ذلك لو أخلص النية إال
بعد مكابدة وعذاب شديدين.
إن املش���كل الثقاف���ي األول باملغرب إمن���ا يكمن في هذا
االنبط���اح املخزي لكل ما هو فرنس���ي ،وها هي ذي اجلهات
الرس���مية ما تزال أحرص ما تكون على متجيد املنتج الثقافي
الفرانكفوني.
 - 2املستوى اإلعالمي:
فقد قطع أش���واطاً بعيدة في اجلرأة على كشف العورات
وعرض احملرمات .ولق���د صارت مش���اهدة التلفزيون املغربي
ِّ
وبغض
بقناتي���ه في وس���ط العائلة من احملرج���ات واملخزيات.
النظر عما ترس���خه الصورة العارية والكلمة العارية في النفس
من انحراف داخل األسرة املغربية املستسلمة للمخدر اإلعالمي.
ف���إن اخلطر األكبر يكم���ن في خرم مفاهيم احلي���اء والكرامة
واألعراض؛ وذلك هو الطريق املعبد لضياع مفهوم األسرة.
((( ظاهر الفجور السياسي باملغرب – التجديد ،ع ،15ص  17بتاريخ  5ماي 1999م.
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 - 3املستوى الفني:
وهو الحق باملس���توى التعليم���ي واإلعالمي ملا للفن من
ارتباط بوس���ائل اإلعالم املرئية ،وم���ا تلعبه هذه من دور في
إش���هارها ،ولواله ملا كان له أثر يذكر ف���ي املجتمع .ونخص
بالذك���ر ها هن���ا ثالثة أصن���اف ،هي :الفيلم ،واملس���رحية،
واألغنية؛ ذلك أن الفس���اد الذي طرأ على هذه األصناف لم
يطرأ على أي صنف من أصناف الفنون(((.
 - 1السينما:
إن الس���ينما قد تطورت من حيث اإلنتاج واالس���تهالك معاً،
س���واء ما عرض منها في دور الس���ينما أو ما يع َرض على جهاز
التلفزيون .وتطورها بالطبع نحو األس���وأ .وأذكر أن ُدور السينما
باملغرب كان���ت تتداول أصنافاً ثالثة من األفالم :الفيلم األمريكي
الرعوي الكاوبوي وهو اس���تعراض القوة على الطريقة األمريكية
قبل ظهور أفالم رامبو ،ثم الفيلم الهندي القصصي ،وأخيراً أفالم
(الكاراتيه) وفنون القتال الرياضي.ثم قاعات قليلة ولكنها موجودة
ت���كاد تكون متخصصة في عرض أفالم اجلنس ولكنها تفعل ذلك
في تستر واستحياء .ثم جاء عهد التسعينيات فصارت أغلب دور
الس���ينما  -إن ل���م نقل جميعها  -متخصص���ة في عرض أفالم
اجلنس واخلالعة .هذا في بلد فيه شيء اسمه املركز السينمائي
املغربي يفترض فيه أنه يشرف على ما يع َرض على أبناء املسلمني.
 - 2املسرحية واألغنية:
أما املس���رحية  -وخاصة ما تعرض���ه التلفزة املغربية -
فهي  -في غالبها  -ساقطة من الناحية الفنية احملضة (نصاً
وإخراجاً) .وأما األغنية فقد هبطت إلى الدرك األس���فل من
كل ذلك؛ وذلك من ناحيتني:
األولى :ليس فس���اد املضمون فحسب ولكن انعدامه .إن
ما تنتجه احلناج���ر املغربية اليوم هو ف���ي غالبه ضرب من
الهيس���تريا ،وميكن أن نطلق عليه الالمعنى ،والالمعنى هذا
مفهوم سياس���ي بالدرجة األولى؛ إنه الرغبة السياس���ية في
صناعة جيل ال معنى له ،جيل ال يفهم ش���يئاً وال يس���أل عن
ش���يء .وإن املعنى مهما فسد فيمكن أن يتحسن يوماً ما .أما
الالمعنى فهو العبث أو املوت الذي ال حياة بعده.
 - 4املستوى االجتماعي
يحدد الدكتور األنصاري مجال تناوله للمجال االجتماعي
في ثالثة عناصر ،هي :املرأة واألسرة والشارع.
((( التجديد ،ع  ،16ص 13بتاريخ  12ماي 1999م.

 - 1املرأة:
هي احمل���ور األول واألس���اس الذي يق���وم عليه احملور
التفس���يقي السياس���ي بكل اجتاهاته((( ،وف���ي هذه القضية
بالضبط تلتقي هذه االجتاهات كلُّها مع املشروع الصهيوني.
بحر َّية املرأة ،ل���م يكن القصد منه
إن ما س���مي مغالطة ُ
 كما تدل على ذلك دالئ���ل الواقع املمارس عند هؤالء وكذاتنظيراتهم وتصريحاتهم  -إال اعتقال املرأة في حدود جسدها.
إن املرأة في النظرية الليبرالية ليست إال متعة مطلقة من أي
قيد؛ إنها مشاع جنسي.
وأحس���ب أن الش���يوعية لم تلتقِ مع الرأسمالية كنظرية
اجتماعية كما التقت معها في قضية املرأة.
وإنها بعد ذلك ألداة وأي أداة لتفسيق املجتمع .ولقد أجمع

عليها املثقفون املنظرون والساس���ة املمارسون .حتى إن قياس
التط���رف الديني في بلد ما صار يقاس مبدى حرية املرأة في

ذلك البلد ،وما تصريحات مسؤولينا عنا ببعيد.

 - 3األسرة:
ويكفي أن أش���ير  -الكالم دائماً لألس���تاذ األنصاري -
إلى أن األس���رة هي احملضن الوحيد للتدين عندما تفسد كل
احملاضن االجتماعية .إن األس���رة هي املقر األمني الستمرار
التدي���ن في الناس ومن هنا كان هدمه���ا إمنا هو هدم آلخر
معاقل الدين في املجتمع
أي خطر حتتوي عليه دعوى تغيير مدونة األحوال
فانظر َّ
الشخصية((( .إن املسألة ليست في الطالق بيد من يكون؟ وال
ف���ي النفقة كيف يجب أن تف��� َرض؟ وال في القوامة متى تبدأ
ومتى تنتهي؟ و ال في العدل بني الزوجني ،كيف يطبق كل ذلك؟
إمن���ا هو أعراض للقضية وليس جوه���راً فيها؛ ألن االجتهاد
الشرعي قمني مبراجعة كل ذلك.
إن اجلبهة العلمانية إذ ترفع شعارات مثل هذه وأكثر؛ إمنا
تعم���ل على هدم احملضن الوحيد األكث���ر فعالية واألكثر دفئاً
وأمناً للتدين في املجتمع إن األس���رة إذن هي حصن احلركة
اإلسالمية املمتاز ،الذي إن انهدم فال انتظار بعده(((.

((( خصص الدكتور األنصاري لهذا املوضوع كتاباً مستقال عنون له بـ :سيماء املرأة في
اإلسالم بني النفس والصورة.
((( كان هذا قبل إقرار قانون مدونة األسرة سنة 2004م .التي صادق عليها البرملان
املغربي في فبراير 2006م.
((( التجديد ،ع ،18ص 15بتاريخ  26ماي 1999م.

 - 3الشارع:
وهو في احلقيقة إفراز الفس���اد في ما سبق من عناصر
تعليمي���ة ،وثقافية ،وفنية ،وإعالني���ة ،واجتماعية .إنه صالة
الع���رض الدائمة لكل ما ذُكِ ���ر وغيره؛ ولذلك فإن إش���اعة
الفاحش���ة فيه مقصد سياس���ي لتكريس منتج���ات الفجور
املؤسس���ي من ناحية ،ولتعويد العني االجتماعية على مظاهره
املقرفة حتى يصبح من املألوف اليومي ،فال تستنكر بعد ذلك
فعلياً ثم شعورياً ،وهو معنى التطبيع النفسي مع املنكر.
إن الناظر في كبريات مظاهر املنكر في الش���ارع كمفهوم
اجتماعي يجدها منحصرة في األمور التالية وما سواها ميكن
ر ُّده إليها وهي :املوضة واخلدنية ،واللغة ،واخلمارة ،والنوادي
الليلية.
كان ه���ذا عرض���اً موجزاً أله���م معالم نظري���ة الفجور
السياسي التي هي في األساس سياسة القص ُد منها احلد من
تنامي الصحوة اإلس�ل�امية ،ومن جهة أخرى ضبط التوازنات
عبر آليات احلقل واحلقل املضاد ،وهي تفسير عملي وعلمي
لواقع التدافع في املغرب بني املش���روع احلركي اإلس�ل�امي
واملشروع السياسي بشقيه (الرسمي والعلماني).
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[ اقتصاد ]

الهدي
النبوي في التنمية...
م����والي ال��م��ص��ط��ف��ى ال���ب���رج���اوي

(*)

elberjaoui@gmail.com

ف ��ي الوقت الذي تعالت فيه األصوات لرفع قاط ��رة التنمية في البلدان (املتخلفة)،
س ��عت املنظم ��ات الدولي ��ة وعل ��ى رأس ��ها األمم املتحدة إلى إص ��دار جملة من املؤش ��رات
ف ��ي أف ��ق الدف ��ع بهذه البلدان إلى بر األم ��ان على حد زعمها! لكن ه ��ذه املعايير (جملة
وتفصي ًال) يعتريها ثغرات وعيوب جمة وتفتقد إلى املصداقية ،كما تفتقد أسس ًا متينة
في بعدها الروحي ،موغلة في املادية الفانية واملتزحزحة.
ونظ ��ر ًا ملا تعيش ��ه بع ��ض بلدان العالم اإلس�ل�امي ،من خلل كبير ف ��ي اقتصادها وأمنها
(االجتماع ��ي والثقاف ��ي والصحي والتعليم ��ي) ،أحببت أن أتقدم بهذه الورق ��ة ،لعلها تفيد
في إعادة األمور إلى نصابها ،وتوقظ الغافلني من غفوتهم ونزواتهم الشهوانية الطاغية.
(*) باحث في العلوم االجتماعية والتواصل ،كلية علوم التربية ،الرباط  -املغرب.
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قب���ل الدخول في تفاصيل عرض هذا (املؤش���ر
النبوي) ،يكون م���ن األَ ْولَى الوق���وف عند احملطات

التاريخية لهذه املؤشرات:

 - 1مقياس مس��توى املعيشة :اقترحه درفنوفسكي

سنة 1966م في دراس���ة قام بها لصالح معهد األمم
املتحدة لبحوث التنمية االجتماعية ،ويرى أن املستوى

املعيشي حتكمه عدة معطيات ،كما أن الرفاه والتقدم
معطى واحد.
ال يستند إلى
ً

 - 2مقياس املؤشر املركب للتنمية :مؤشر أصدرته

منظمة األمم املتحدة للتغذية والزراعة سنة 1975م،
وهو مؤش���ر يقوم على تصحيح احلاالت تبعاً لس���لَّم
املؤشرات املتعددة.

 - 3مقياس املس��توى املادي للحياة :اعتمده مجلس

التنمية اخلارجي األمريكي س���نة 1977م ،وهو معدل

لثالثة مؤشرات غير كمية:
 -نسبة غير األميني.

 -معدل الوفيات.

 معدل أمل احلياة. - 4مؤش��ر التنمي��ة البش��رية :مؤش���ر اعتمده

برنام���ج األمم املتح���دة للتنمي���ة ( PNUDه���ذا

اختصاره بالفرنسية ،أما باإلجنليزية فهو )UNDP

س���نة 1990م ،وميزج بني ثالثة مس���تويات :مستوى

الصحة ،ومس���توى التعليم ،ومستوى الدخل الفردي.
ويهدف إلى:

• تصنيف الدول و ترتيبها عاملياً حس���ب عنايتها

باإلنسان.

• حتدي���د مكامن الضعف احلقيقية قصد التنبيه

إلى خطورتها ووضع (الفقر البشري) ضمن األولويات

• ويضم املؤشر العام بني  0.8و ( 1مرتفع) ،وبني

 0.5و ( 0.799متوسط) ،وأقل من ( 0.5منخفض).

على ضوء هذه املؤشرات االقتصادية؛ يتبني أنها
تغ ِّيب اجلانب الروحي وتر ِّكز فقط على املاديات ،وهو

ما يجعل أغلب هذه املؤشرات تبوء مشاريعها بالفشل،
أضف إلى ذلك أنها تغلِّب اجلانب (البراغماتي) على
اجلانب اإلنساني ،ليصبح العالم املنهك (مادياً) كبش
فداء ألغلب إستراتيجياتهم الفاشلة.

المؤشرات النبوية للتنمية:
لق ��د س ��طر حبيبنا املصطف ��ى  - #وحي ًا من ربه  -أروع املؤش ��رات
واملعايير لتحقيق تنمية متكاملة من خالل حديث نبوي شريف جامع
عافى في جس ��ده ،عنده ُ
قوت يومه
ومانعَ :
«من أصبح آمنًا في ِس � ْ�ر ِبهُ ،م ً
الدنيا بحذ َِافيرها»؛ إذ يشمل ما يلي:
فكأمنا ِحيز َْت له ُّ

 -1نعمة األمن:
األمن لغة :مصدره (أمن) ،األمان واألمانة مبعنى :وقد أ َّمنت فأنا

أمن ،وأمنت غيري من األمن واألمان ضد اخلوف(((.
واصطالحاً :ه���و اطمئنان النف���س وزوال اخل���وف ،ومنه قوله

���و ٍف} [قري���ش ،]٤ :ومنه اإلميان واألمانة،
 تعال���ى َ :-{وآ َم َن ُهم ِّم ْن َخ ْ

وضده اخلوف .ووقع من أسمائه احلسنى املؤمن في قوله  -تعالى :-
ْـج َّب ُار
الس�ل�ا ُم ال ُْـم ْؤ ِم ُن ال ُْـم َه ْي ِم ُن ا ْل َعزِ ي ُز ال َ
{ال َّل��� ُه ا َّل ِذي ال إ َل َه إ َّال ُه َو ال َْـم ِل ُك ا ْلق ُُّد ُ
وس َّ
ال ُْـم َت َك ِّب ُر} [احلشر ]٢٣ :ومعناه أنه هو املعطي األمان لعباده املؤمنني حني

يؤمنهم من العذاب في الدنيا واآلخرة .وينقسم األمن إلى قسمني:

أمن ف���ي الدنيا :وهو يتحقق على الصعي���د الفردي واالجتماعي

مبختلف األشكال احلياتية (سياسية ،وعسكرية ،واقتصادية ،وتعليمية،
واجتماعية).

وأمن في اآلخرة :وهو االطمئنان بعدم عذاب الله في جهنم ،وهو
(((
ين آ َم ُنوا َول َْم َي ْلب ُِس���وا
خ���اص باملؤمنني الذين عملوا الصاحل���ات { :ا َّل ِذ َ
إ َميا َن ُهم بِظُ ل ٍْم ُأ ْو َل ِئ َك َل ُه ُم ا َأل ْم ُن َو ُهم ُّم ْه َت ُدونَ } [األنعام.]٨٢ :

إن مفهوم األمن أوس���ع مما نتصور؛ إذ يشمل األمن العقدي من

كل تش���ويه وحتريف ،واألمن الفكري من خ�ل�ال احلفظ على الهوية

اإلس�ل�امية التي حتاول التيارات التغريبي���ة احلداثية هدمها ،واألمن

االجتماعي م���ن خالل ما حث عليه حبيبنا « :#مثل املس���لمني في
توادهم وتراحمهم كمثل اجلسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له

سائر األعضاء بالسهر واحلمى»((( ،واألمن الصحي واألمن في الغذاء
والتعليم والتربية.

وخالصة القول :إن لإلسالم نظرته الشمولية لألمن الستيعابه كل
ش���يء مادي ومعنوي ،كما أنه حقٌّ للجميع أفراداً وجماعات ،مسلمني
وغير مسلمني .ومفهوم األمن في القرآن الكرمي شمولي باحتوائه على

مقاصد الش���ريعة اإلسالمية اخلمس���ة (حفظ الدين والنفس والعقل
واملال والعرض).

((( الفيروز أبادي ،القاموس احمليط ،ص .199
((( موقع املتمني للخير http://www.motamani.com/bo_amn.php
((( البخاري ،كتاب األدب ( ،)5665ومسلم كتاب البر والصلة واآلداب ( ،)2586وأحمد (.)270/4

العدد 290

79

بل حذرت الش���ريعة اإلسالمية من خطورة احلرمان من

بثروات األرض وخيراتها هو ما تشير له األرقام؛ إذ إن األرقام

ولله در عمر بن عب���د العزيز إذا قال ألحد عماله الذي كتب

ثرواته ،في حني يتقاسم  %80من سكان العالم  %20فقط من

األمن املعنوي الذي يظه���ر في صورة انعدام األمن واخلوف.

إليه( :إن مدينتنا قد تهدمت ،فإن رأى أمير املؤمنني أن يقطع
لنا ماالً نرممها به فع���ل) ،فكتب إليه عمر( :إذا قرأت كتابي
هذا :فحصنها بالعدل ونقِّ طرقها من الظلم فإنه عمارتها)(((.

 -2األمن الغذائي:
ع��� َّرف البنك الدولي (األمن الغذائي) كما يلي( :قدرة كل
الناس ف���ي كل األوقات على احلصول عل���ى الطعام الكافي
والذي يضمن لهم حياة صحية نشطة) .لكن ما يعاب على هذا

التعريف أنه لم يذكر مص���در احلصول على هذا الطعام؛ إذ
م���ا يالحظ أنه يأتي من مصادر خارجية  -في الغالب  -دون

التفكي���ر في موارد الذاتية ،وهو ما يجعلها عرضة لإلمالءات
والضغوطات اخلارجية.

وفي هذا املضمار يتم التمييز بني:

األمن الغذائي املطلق :وهو (قدرة الدولة على إنتاج الغذاء

داخ���ل أرضها مبا يعادل أو يفوق حاجته���ا احمللية أو الطلب

الداخلي فيها).

واألمن الغذائي النسبي :الذي ع َّرفوه بأنه( :قدرة الدولة
على توفير الس���لع وامل���واد الغذائية كلياً أو جزئياً لش���عبها
ومواطنيها).

وبناء على هذه التعريفات ركز اإلس�ل�ام على استقاللية

األمة وقدرتها اخلاصة على إنتاج طعامها من خيراتها؛ وذلك
حفاظاً عليها من الوقوع فريسة االبتزاز في طعامها؛ ألنها إن
وقعت في الفخ أصبحت ألعوبة بيد من ميلك مقومات اإلنتاج

وعناصره .وقد أكد اإلس�ل�ام على اإلنتاج وتوفير احلاجيات
من خالل استغالل الثروات واخليرات املوجودة براً وبحراً من
خالل بذل اجلهد وتعبئة الطاقات واملوارد البش���رية واملالية

وتب���رز أهمية هذا الدور في عالم م���ادي اختلت فيه املوازين
وبلغ���ت درجة من االحتكار أدت إلى موت البش���ر من اجلوع

على مرأى ومس���مع من أقطاب احلضارة املتمدنة في القرن
العشرين واحلادي والعشرين جهاراً نهاراً.
وم���ن مظاهر اختالل املوازين بني دول العالم في االنتفاع

((( اإلمام عبد الرحمن بن اجلوزي ،الشفاء في مواعظ امللوك واخللفاء ،اإلسكندرية،
مؤسسة شباب اجلامعة ،ط1298 ،1هـ ،ص .46
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تش���ير إلى أن  %20من س���كان العالم يتصرفون في  %80من
ثرواته ،وإن مثل هذا االختالل يعود إلى أس���باب عدة ،منها:

قصور وتراجع السياسات املتبعة في ما يسمى بالدول النامية
(أو العالم الثالث) ونقص قدرته على حتقيق نهضة اقتصادية

حقيقية ،إضافة إلى الهيمنة السياسية الدولية على مقدرات
وخيرات الشعوب ،وهي التي تسعى جاهده إلبقاء هذه الدول
في حالة من التبعية االقتصادية لها مت ِّكنها من احلفاظ على

تفوقها وارتباط اآلخر بها.

إن أهم مرتك���ز من مرتكزات األمن الغذائي هو حتقيق
االكتفاء الذاتي  -ولو جزئياً على األقل  -في املواد األساسية

والضرورية؛ لكي يستطيع الش���عب أن يحافظ على استقالل
إرادته وكرامته .وأرضنا العربية واإلسالمية متتلئ باخليرات

والثروات التي متكننا من االس���تقالل وحتقيق أمننا الغذائي
اخلاص بنا بعيداً عن الهيمنة والتبعية األجنبية(((.
وطبق���اً للمقول���ة الرائجة( :من ال ميل���ك ُقوتَه ال ميلك

ق���راره)؛ فإن دول النفوذ السياس���ي  -وه���ي املانح الرئيس
للغ���ذاء في العال���م  -هي في الغالب متن���ح الغذاء من أجل
إرغ���ام احملتاجني للطعام على قبول األجن���دة الظاملة .وهذا

هو الذي تفعله اليوم الدول الكبرى ذات الس���يطرة السياسية

والعسكرية واالقتصادية ،مثل الواليات املتحدة األمريكية ودول
غرب أوروبا .وه���ذا ما ذهب إليه ٌّ
كل من (جوناثان بوار وأني

ماري هوالنستني) في كتابهما عالم اجلوع (WORLD OF

)HUNGER؛ حيث يقوالن( :إن الواليات املتحدة األمريكية

مبا لها من إنتاج غزير للغذاء في الس���وق العاملي تستطيع أن
تتحكم في مصائر املجموعات الهائلة من اجلياع في العالم).

ومما يؤس���ف له أن الس���ودان التي تُ َعد سلة غذاء العالم
العرب���ي واإلس�ل�امي ،والتي كان م���ن األَ ْولى ب���دول العالم

َّ
احلال في الغذاء،
اإلسالمي دعمها دعماً متيناً لتغطي النقص
أصبحت مرتعاً للنهب الغرب���ي والنصراني احمللي ،وللخطط

املاك���رة الصهيونية ،وبقي املس���لمون يتفرج���ون على تطبيق
اتفاقية (سايكس  -بيكو) اجلديدة وال حول وال قوة إال بالله!

((( مرتكزات األمن الغذائي إسالمياً ،هايل عبد املولى طشطوش ،جريدة الرأي العدد
 14422تاريخ2010/4/6 :م.

العالقة بين األمن وتوفير الغذاء:
أكد اخلالق العزي����ز على أهمية الطع����ام واعتبرها من النعم

العظيمة من خ��ل�ال امتنانه على قريش به����ذه النعمة ،كما ربطها
ربطاً دقيقاً باألمن من اخلوف؛ حيث قال  -تعالى َ { :-فل َْي ْع ُب ُدوا َر َّب

َهذَ ا ال َْب ْي ِت  )#!٣!#ا َّل ِذي َأ ْط َع َم ُهم ِّمن ُج ٍوع َوآ َم َن ُهم ِّم ْن َخ ْو ٍف} [قريش.]٤ - ٣ :

كما جتلى اخليط الرفيع الرابط بني مستوى األمن وتوفير

الغذاء في قوله  -تعالى  -على لس���ان سيدنا إبراهيم  -عليه
الس�ل�ام  -عندما ترك زوجه وابنه عند البيت العتيق فنادى:
يم َر ِّب ْاج َعلْ َهذَ ا َبل ًَدا آ ِم ًن���ا َو ْار ُزقْ َأ ْه َل ُه ِم َن ال َث َّم َر ِ
ات َم ْن
َ
{وإذْ قَ���الَ إ ْب َر ِاه ُ
ّ
���ن ِم ْن ُهم بِال َل ِه َوال َْي ْو ِم ِ
اآلخ���رِ قَالَ َو َمن كَ ف ََر َف ُأ َم ِّت ُع ُه َق ِلي�ل�اً ث َُّم َأ ْضطَ ُّر ُه إلَى
آ َم َ
َعذَ ِ
���س ال َْـم ِص ُير} [البقرة ،]١٢٦ :وبناء على ذلك تظهر
اب ال َّنا ِر َو ِب ْئ َ

القيمة األساس���ية واجلدلية للبعد األمني مع مسألة الغذاء.

كما ال يقتصر األمن على توفير الغذاء ،بل يحرص على توفير
مس���تلزمات احلياة؛ وإال كيف نفس���ر الوضع االجتماعي في
الع���راق الذي تترنح بعض فئاته حتت عتبة الفقر ،بل األدهى
واألَ َم���ر أنه البلد الذي يُض َرب به املث���ل في محو األمية قبل

االحتالل أصبحت األمية تنخر جسده.

فالغذاء هو أحد حاجات اإلنسان الضرورية التي تتمثل في

املأكل وامللبس واملسكن؛ إال أن الغذاء يعتبر أهمها؛ فاإلنسان

ال يس���تطيع االس���تغناء عنه أو الصبر على اجلوع ،لقد عاش
اإلنس���ان األول عارياً دون ملبس ودون مأوى ،وال تزال أقوام
تعيش اليوم في مجاهل إفريقيا تس���ير عارية أو شبه عارية،

لكنها رغم ذلك ال تستطيع احلياة بال طعام.

فما ش���هدته مصر في اآلونة األخيرة من إطاحة بالنظام

البائ���د ،لدليل قاط���ع على ما نق���ول؛ إذ إن أغلب املصريني
يعان���ون فقراً مدقعاً ،وجتلى ذلك ف���ي إضرابات اخلبز التي

نشرتها شاش���ات التلفاز العاملية .والشيء نفسه ينطبق على
الدول اإلفريقية.

األمن الصحي:
جاءت الش���ريعة اإلس�ل�امية  -كما ذكرنا آنفاً  -حلفظ
الكليات اخلمس (الدين والنفس واملال والعرض والعقل) ،ومن
حفظ النفس العناية بصحة األبدان؛ ألن البدن أمانة من الله
عندنا وه���و مطيتنا في رحلة هذه احلي���اة ،وما أُعطي عب ٌد
أفضل من نعمة العافية .ويع���د احلفاظ على الصحة واجبـاً
دينيـاً؛ كما في حديث س���لمان الفارسي  -رضي الله عنه :-

«إن لرب���ك عليك حقاً ،وإن لزوجك علي���ك حقاً ،وإن لبدنك
فأعط َّ
ِ
كل ذي حق حقه» .كما اس���توعب علماء
عليك حق���اً،

اإلس�ل�ام وفقهاؤه املعنى الصحيح لقيمة الصحة في اإلسالم
حتى قرر اإلمام العز بن عبد السالم في كتابه قواعد األحكام:
(أن صحة األبدان مقدمة على صحة األديان)؛ فمث ً
ال :ش���رع

رخصة التيمم في الطهارة ،بدي ً
ال عن الوضوء والغس���لَ { :ما
يد ِل ُيطَ ِّه َركُ ْم َو ِل ُي ِت َّم ِن ْع َم َت ُه َعل َْي ُك ْم
يد ال َّل ُه ِل َي ْج َعلَ َعل َْي ُكم ِّم ْن َح َر ٍج َول َِكن ُيرِ ُ
ُيرِ ُ

َل َع َّل ُك ْم تَشْ ُك ُرونَ } [املائدة .]٦ :وقال  -تعالى  -في التخفيف عن
الصائ���م وترخيصه الفطر له إذا كان مريضاً أو على س���فر:
{ ُيرِ ُيد ال َّل ُه ب ُِك ُم ال ُْي ْس َر َوال ُيرِ ُيد ب ُِك ُم ا ْل ُع ْس َر} [البقرة.]١٨٥ :

وه���ذا العنصر املتعلق باألمن الصحي ،كتبت فيه كتابات

كثيرة ،من خالل احلرص على توفير شروط الصحة من وسائل
التطبيب ،والعناية بصحة اإلنسان ألداء الشعائر التعبدية على

أحسن وجه .لكن اس���توقفني موقف عجيب للخليفة الفاروق
 -تطبيقاً ملا يس���مى في الطب املعاصر باحلجر الصحي  -ملا

أراد أن يذهب إلى الشام وقد سمع بظهور الطاعون فيها فه َّم
بالرجوع ،فقال ل���ه أبو عبيدة :أتفر من قدر الله؟ فقال :نعم،
نفر من قدر الله إلى قدر الله .وعندما أخبره بعض الصحابة

بقول النبي« :إذا س���معتم بالطاعون بأرض فال تدخلوا عليه،
وإذا وق���ع وأنتم بأرض فال تخرج���وا منها فراراً منه» (((،فرح
عمر فرحاً ش���ديداً حيث وافق رأيُه احل َق ولم يَ ِحد عنه طرفة

عني ،كيف ال وقد جعل الله احلق على لسان عمر وقلبه.
ال كبيراً
وختاماً أقول :العالم اإلسالمي ال يزال يعيش خل ً

على مس���توى حتقيق التوازن بني هذه العناصر املش ِّكلة لهذا
املؤش���ر النبوي؛ وهذا ليس ضرباً من اخليال؛ فبالرجوع إلى
األرقام اإلحصائية نستش���ف ذلك بجالء؛ فمث ً
ال أنفقت دول

العالم اإلس�ل�امي  72مليار دوالر على التس���لح عام 1997م
يس���تخ َدم معظمها على الصراع���ات البينية لهذه الدول .في

ح�ي�ن تبلغ نس���بة التعليم في العالم اإلس�ل�امي  %63ومعدل
اإلنفاق عليه ال يتجاوز  %4من الناجت القومي اإلجمالي.

فنس���أل الله دوام العافية في الدين والدنيا واآلخرة ،كما

نسأله دوام الش���كر على العافية ،كما نسأله  -سبحانه  -أن

يدمي علينا األمن واألمان إنه ولي ذلك والقادر عليه.

((( أخرجه البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد.
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[ تاريخية ]

الوقف على المكتبات
في الحضارة اإلسالمية
(األندلس نموذجًا)
أن�����ور حم���م���ود زن������ايت

(*)

anwer1122@yahoo.com

تش���ير القراءة املتأنية لتاريخ احلضارة اإلس�ل�امية في عصورها املختلفة إلى أن الوقف((( قام بدور
بارز في تطوير املجتمعات اإلس�ل�امية (اقتصادياً واجتماعياً وثقافي���اً وعمرانياً)؛ فقد امتدت تأثيراته

لتش���مل معظم أوجه احلياة بجوانبها املختلفة((( .ومن أهم املظاهر التي يتجلى فيها البعد العلمي للوقف
وحرصهم
حب املس���لمني للعلم،
َ
هو (إنش���اء املكتبات) وفتح أبوابها في وجه طالب العلم ،وهو ما يعكس َّ

على نشره بني الناس ،وتقدي َرهم البالغ ألهله وطالبه(((.

* جامعة عني شمس.
((( الوقف في اللغة :هو احلبس واملنع ،يقال :وقفت الدار أي حبستها ،واليقال :أوقفتها؛ ألنها لغة رديئة ،ويقال للشيء املوقوفَ :وقْف من باب إطالق
املصدر وإرادة اسم املفعول .والوقف في االصطالح الشرعي فقد تعددت عبارات الفقهاء في تعريفه بناء على اختالف آرائهم في لزومه ،وتأبيده،
عرفه اإلمام أبو حنيفة بقوله« :هو حبس العني على حكم ملك الواقف ،وتسجيل منفعتها على جهة من جهات البِر .وعبارة اإلمام هنا تدلُّ
وملكيتهَّ .
وعرفه بعض املالكية بقولهم :هو َج ْعل املالك منفعة مملوكه ،ولو كان مملوكاً بأجرة ،أو َج ْعل
على أنه يرى أن ملكية العني املوقوفة تبقى في يد الواقفَّ .
غلته كدراهم ملستحق بصيغة مدة ما يراه احملبس» ،راجع :علي جمعة محمد :الوقف وأثره التنموي ،أبحاث ندوة «نحو دور تنموي للوقف» ،ص،91
وأحمد أبو زيد :نظام الوقف اإلسالمي :تطوير أساليب العمل وحتليل نتائج بعض الدراسات احلديثة ،املنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة
(اإليسيسكو) ،الرباط 1421هـ2000 /م.
((( راجع :محمد عبد القادر الفقي :دور الوقف اإلسالمي في التنمية ،مجلة الوعي اإلسالمي ،عدد رقم  ،532بتاريخ 2010/9/3م.
((( راجع :أحمد أبو زيد :نظام الوقف اإلسالمي ،مرجع سابق.
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الوقف على الكتب:
انتش���رت مكتبات الوقف في األندل���س واملغرب على َم ِّر
التاريخ ،وكان شعب األندلس شعباً يُ ْقبِل على العلم للعلم ذاته،
ومن ثَ َّم كان علماؤهم متقنني لفنون علمهم ألنهم يسعون إليها

مختاري���ن غير مدفوعني بهدف غير التعلُّم ،وكان الرجل ينفق
ما عنده من مال حتى يتعلم ،ومتى ُعرِ ف بالعلم أصبح في مقام
التكرمي واإلجالل ويشير الناس إليه بالبنان((( .أما العلماء َّ
فقل

من جتده متبحراً في علم واحد أو علمني؛ بل فيهم من يُ َع ُّد من

الفقهاء واحملدثني والفالسفة واألدباء واملؤرخني واللغويني(((.

وقد كث����رت مكتبات األوقاف في األندل����س ،وكانت تتاح فيها
اس����تعارة الكتب للجميع ،وال َّ
أدل على ذلك من اخلبر الذي أُثِر عن
أب����ي حيان محمد بن يوس����ف بن حيان األندلس����ي (ت  745هـ /

1344م) إذ كان يعيب على مشتري الكتب ويقول« :الله يرزقك عق ً
ال
تعيش به ،أنا أي كتاب أردته استعرته من خزائن األوقاف وقضيت
حاجتي»(((.
وتعتبر مكتبات املس���اجد ه���ي النواة الت���ي قامت على
أساس���ها كل أنواع املكتبات األخرى ،فكانت هناك مكتبة في
كل مسجد واحتوت هذه املكتبات على كل أنواع الكتب (دينية
وثقافية) ،وق���د كان من عادة العلم���اء أن يوقِ فوا كت َبهم على

املساجد ليضمنوا حفظها وإتاحتها للطالب والدارسني(((.

فخالل مدة إقامة املس���لمني الطويل���ة في األندلس ُو ِجد

كثير من املكتبات امللحقة باملساجد ،ويستخدمها الناس الذين
ليس لديه���م مكتبات خاصة؛ فقد كان من ع���ادة العلماء أن
وج ْعلها متاحة
يوقفوا كتبهم على املس���اجد لضمان حفظه���ا َ
للطالب الدارس�ي�ن وكانت هذه املكتبات متتلئ بالكتب القيمة

ذات اخلط اجلميل والتجلي���د الرائع واملصاحف وكتب الفقه
وعلم الكالم(((.

وكان���ت هناك مكتبة مس���جد ُطل َ ِ
يطلَ��� ُة((( حيث كان من

((( مصطفى الشكعة :األدب األندلسي ،دار العلم للماليني ،ط1983 ،5م ،ص .71
((( مصطفى صادق الرافعي :تاريخ آداب العرب ،ج ،3مطبعة االستقامة ،ط1940 ،1م،
ص .331
((( املقري :نفح الطيب ،حتقيق إحسان عباس ،ط .1دار صادر بيروت 1968م،376 /7 :
.377
((( محمد محمد أمان :الكتب اإلسالمية ،مكتبة امللك فهد الوطنية ،الرياض 1990م ،ص .59
((( رضا سعيد مقبل :تاريخ املكتبات اإلسالمية في األندلس ،رسالة ماجستير غير
منشورة ،كلية اآلداب جامعة املنوفية2001 ،م ،ص .89
((( شعبان عبد العزيز خليفة :الكتب واملكتبات في العصور الوسطى ،مرجع سابق ،ص .349

املس���اجد الش���هيرة وتعقد فيه حلقات الدروس التي جتتذب
الطالب املسلمني والنصارى على السواء ،حتى كان يقصدها
طالب نص���ارى من جميع أنح���اء أوروبا مب���ا فيها إجنلترا
واس���كتلندا ،وقد بلغت ش���هرة مكتبتها م���ن حيث هي مرك ٌز
للثقافة إلى أقصى البالد النصرانية في الشمال(((.

أس َس��� َها
وأيضاً مكتبة املس���جد اجلامع ب ُق ْر ُط َبة((( ،التي َّ

اخلليفة األموي ا َ
حل َكم املستنصر سنة (350هـ961 /م) ،وقد

أقام له���ا َّ
مخص ِصني للعناية بش���ؤونها ،وجمع فيها
موظفِ ني
َّ
َّ
محط
النس���اخ ،وعينَّ لها عدداً كبيراً من املجلِّدِ ين ،وقد ظلَّ ْت
َّ
أنظار العلماء وطالب العلم في األندلس((( ،وقد أ َّمها مختلف

الطالب (املسلمني والنصارى) ال من األندلس فقط ولكن من
أنحاء أخرى من أوروبا وإفريقيا وآسيا.
وكذلك مكتبة مس���جد الزهراء  .ومكتبة مسجد مالقة
(((1

وكان العلماء يدعمونها مبا يحبس���ونه عليها من كتب ،ومنهم

محم���د بن لب الكنان���ي الذي وقف جزءاً كبي���راً من مكتبته

اخلاصة على اجلامع الكبير مبالق���ة( ((1وكان ابن لب (ذاكراً
للعلوم القدمية معتنياً بها عاكفاً عليها وقبل وفاته حبس داره

وطائفة من كتبه على اجلامع الكبير ومكتبته)(.((1
وقام املس���جد بدور املدرس���ة ،ولذلك وجد فيه كثير من
الكتب القيمة وإن كان���ت الصفة الغالبة على هذه الكتب هي
كتب الفقه وعلم الكالم بينما تق ُّل فيها كتب الشعر غير الديني

وكتب الفلس���فة( .((1وتذكر املستش���رقة س���يغريد هونكة أن

احلكام أنشؤوا في كل حي داراً للكتب وزودوها مبئات األلوف
م���ن الكتب وجعلوها في متناول اجلمي���ع وفي مختلف فروع
((( دي بور :تاريخ الفلسفة في اإلسالم ،ترجمة وحتقيق :محمد عبد الهادي أبو ريدة ،دار
النهضة العربية للطباعة والنشر1938 ،م ،ص.283
((( خوليان ريبيرا :التربية اإلسالمية في األندلس ،ترجمة الطاهر أحمد مكي ،دار
املعارف1994 ،م ،ص.207
((( ابن ا َأل َّبار :التكملة لكتاب الصلة.190/1 :
( ((1أحمد فكري :ق ُْرطُ َبة في العصر اإلسالمي ...تاريخ وحضارة ،مؤسسة شباب
اجلامعة ،اإلسكندرية 1983م ،ص .123
(َ ((1ما َل َق ُة  :Malagaبفتح الالم والقاف كلمة عجمية .مدينة باألندلس عامرة من أعمال
َر َّية سورها على شاطئ البحر بني اجلزيرة اخلضراء وأَملر َّية .قال ا ُ
حل َميدي :هي
على ساحل بحر املجاز املعروف بالزقاق ،والقوالن متقاربان وأصل وضعها قدمي
َصد املراكب والتجار إليها فتضاعفت عمارتها حتى صارت
ثم عمرت َب ْعد وكثر ق ْ
أرشذونة وغيرها من بلدان هذه الكُورة كالبادية لها أي الرستاق ،وقد نسب إليها
جماعة من أهل العلم .منهم عزيز بن محمد اللخمي املالقي وسليمان املَعافري املالقي.
راجع :ياقوت ،معجم البلدان  ،43 ،43 /5وأبو بكر الزهري ،كتاب اجلغرافية ،ص.93
( ((1ابن اخلطيب :اإلحاطة في أخبار غرناطة ،ص .80
( ((1خوليان ريبيرا :التربية اإلسالمية في األندلس ،ص .188
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املعرف���ة ،وكانت مجموعاتها ما بني عش���رة آالف ومائة ألف

استثناء.

وكان اإلنف���اق على املكتبات بصفة عا َّمة من ريع األوقاف
���ص لها أوقافاً
التي تُو َقف عليه���ا؛ حيث كانت الدولة ت َُخ ِّ
ص ُ

لتوضع حتت تص ُّرف طالب العلم والعلماء .وبفضل وقف الكتب

في اإلنفاق عليها(((.

طبق���ات الناس ،فق���د كان نظام املكتبات يش���جع الناس على

مجلد((( .كمكتبة إشبِي ِل َّية العامة أيام الراضي بن املعتمد(((.

ُم َع َّينَة ،ويُ َقدِّ ُم لها بعض األغنياء وأهل اخلير أوقافاً تس���اعد
الدَّور احلضاري:

س���اهمت تلك املكتبات بدور فعال في عملية االتصال بني

العلماء؛ حيث عملت على إمداد املؤلفني األندلس���يني مبصادر

للمعلوم���ات كان لها تأثير على مؤلفاتهم في ما بعد .كما وفرت
تلك املكتبات الكتب النادرة املوجودة في املش���رق؛ سواء توفرت
ه���ذه الكتب في مكتبات خاصة أو ش���به عامة أو عامة ،حتى

أتاح���ت للمؤلفني  -وإن لم يس���افروا إلى خارج األندلس  -أن

كما انتش���رت ظاهرة وقف الكتب ف���ي األندلس واملغرب
على م ِّر العص���ور ،وجرت العادة أن تس���لَّم ِ
للخزَانات العامة،
واملكتبات انتش���رت الثقافة في العالم اإلسالمي وشملت جميع

اإلقبال عليها ملا يجدونه من العناية والنفقة الس���خية واإلقامة
املريحة ،فينك ُّبون على القراءة والنس���خ واملطالعة ،ال يزعجهم
َه ٌّم ،وال يشغلهم خوف .كل هذا بفضل اخلير العميم الذي فاض

على املجتمع اإلسالمي من مؤسسة الوقف العامرة .
(((

كما س���اهم الوقف على الكتب بطبيعة احلال في تنشيط

حركة التأليف في األندلس؛ حيث تفرغ عدد كبير من العلماء
ف���ي مختلف املجاالت للتأليف نتيجة توف���ر املكتبات الوقفية

يحصلوا على املعلومات التي يريدونها من داخل تلك املكتبات(((.

ووجود عدد ال بأس به في كل مدينة أندلسية.

حضارة ش���امخة ارتكزت على مجموعة من الركائز من أبرزها

لهم فرصة االطالع على كتب وعلوم جديدة لم تكن متاحة لعدد كبير
م���ن الناس ولعبت دوراً في تثقيف الناس وجعلت من بينهم املفكرين

ونتيج���ة لتلك األوق���اف على الكتب في األندلس نش���أت

توفير الكتب للعامة فانتشرت املكتبات في طول البالد وعرضها،
وتعلق األندلس���يون بالكتب تعلقاً الفتاً للنظر ،وانتشرت موجة
حب الكتب والقراءة بني جميع طبقات املجتمع األندلس���ي بال

((( سيغريد هونكه :شمس العرب تسطع على الغرب ،ترجمة فاروق بيضون ،ط ،7دار
اآلفاق اجلديدة بيروت1982 ،م ،ص .450 - 449
((( حسني مؤنس :تاريخ اجلغرافيا واجلغرافيون في األندلس ،مكتبة مدبولي ،ط،2
القاهرة 1986م ،ص 38
((( محمد حسني محاسنة :أضواء على تاريخ العلوم عند املسلمني ،دار الكتاب اجلامعي،
العني2001 .م ص.161
((( شرين السيد عبده :االتصال الوثائقي في األندلس ،رسالة ماجستير غير منشورة،
كلية اآلداب ،جامعة اإلسكندرية ،ص .158
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كما كانت تلك املكتبات تفتح أبواب املعرفة أمام اجلميع ،وأتاحت

والعلماء واألدباء وأمدتهم مبا يحتاجون إليه في تأليف كتبهم.

ولم تكن تل���ك املكتبات مجرد خزائن كت���ب؛ وإمنا كانت
مؤسس���ات تعليمية وتربوية أيضاً ،فقد كانت أش���به ما تكون
باملدارس واجلامعات ،وبنا ًء على ذلك أسهمت بنصيب وافر في
العملية التعليمية فكانت مكاناً لعقد حلقات الدرس واحملاورات

واملناقش���ات بني العلم���اء وأهل العلم ،وهو م���ا يتيح الفرصة
((( راجع أحمد أبو زيد :نظام الوقف اإلسالمي ،مرجع سابق.

للطالب لعرض األسئلة واالستفسارات وتل ِّقي اإلجابة عنها.
وكان كثير من األهالي يحبسون كثيراً من أراضيهم وبيوتهم

أو بع���ض موارد دخلهم على املس���اجد مثلما فعل عبد امللك بن
حبيب السلمي (ت 238هـ  852 /م) الذي كان له أرض وزيتون

بقرية بيرة وهي إحدى قرى غرناطة وكان بها مس���جد قراءته
وحبس جميع ذلك على مسجد ُق ْر ُط َب َة((( ومكتبتِه بطبيعة احلال.
وأمثلة وق���ف الكتب في األندلس كثيرة ،منه���ا أن العالم أبا

الوليد الباجي (ت 474هـ 1081 /م) أوقف كل كتبه على مس���جد

ببيرة عند أبي احلكم عبد الرحمن بن احلاج اللخمي (ت 601هـ

1204 /م) خطيب املسجد القائم باإلشراف على مكتبة املسجد(((.
وهن���اك العالم ابن مروان الباجي ال���ذي وقف كل كتبه على

مكتبة املسجد اجلامع بإشبِي ِل َّية .وكذلك وقف محمد بن محمد بن

لب الكناني طائفة من كتبه على اجلامع الكبير مبالقة((( .كما كان
الوقف الطريقة التي حصلت بها اجلامعات العظيمة مثل جامعتي
قرطبة ُ
وطل َ ِ
يطلَة((( على مكتبتيهما(((.

(ت 485هـ 1092 /م) بحبس كتبه على طالب العلم بالعدوة .
(((

ووقف أبو عبد الله محمد بن فتوح بن عبد الله األزدي احلميدي
(ت  488هـ 1095 /م) كتبه على أهل العلم فانتفع بها الناس

(((

وكان���ت الكتب املوقوفة منه ً
ال صافي���اً لطالب العلم ،وكان

كما قام محمد بن علي بن ياسر األنصاري اجلياني (ت 563هـ

بعض العلماء يحبسون كتبهم عند أشخاص يثقون فيهم لضمان

1168 /م) بوق���ف كتبه على أصح���اب احلديث( ،((1ومحمد بن

احلفاظ عليها وعدم تبديدها ،وحتى يس���تفيد منها طلبة العلم
بعد وفاة حابس���ها ،ومنهم هارون بن سالم (ت 238هـ 852 /م)
الذي وقف كتبه عند أحمد بن خالد((( ،وقاس���م بن سعدان بن
عب���د الوارث (ت 347هـ 957 /م) الذي حبس كتبه عند محمد
ابن أبي دليم((( .وقام الفقيه محمد بن عيسى بن إسحق التجيبي
((( ابن اخلطيب :اإلحاطة.548 /3 :
((( شرين السيد عبده :االتصال الوثائقي في األندلس ،رسالة ماجستير غير منشورة،
كلية اآلداب ،جامعة اإلسكندرية ،ص .157
((( ابن اخلطيب :اإلحاطة.81 – 80/3 :
((( طُ لَي ِطلَةُ :كانت عاصمة األندلس قبل دخول طارق بن زياد ،وهي مدينة قدمية في
إسبانيا تقع في وسط شبه جزيرة أيبريا على مسافة  91كم جنوبي غربي مدريد.
كانت مزدهرة أيام الرومان وتسمى (توليتم)  toletumثم صارت حاضرة الدولة
ا ْلق ُْو ِط َّية .فتحها املسلمون بقيادة طارق بن زياد وموسى بن نصير سنة  92هـ (713م)
وجعلوها قاعدة الثغر األدنى للدولة اإلسالمية وحينما سقطت دولة اخلالفة األُ َموية
وانقسمت األندلس إلى طوائف كانت طُ لَي ِطلَ ُة مستقلة يحكمها بنو ذي النون سنة 427
َشتَا َلة)الفونسو
هـ (1035م) وهم من زعماء البربر وسقطت طُ لَي ِطلَ ُة في يد ملك (ق ْ
السادس في احملرم سنة (487هـ1085 /م) وينتسب إليها كثير من العلماء منهم
عيسى بن دينار الغافقي الطليطلي ،ومحمد بن عبدالله بن عيشون الطليطلي ،وصاعد
األندلسي صاحب كتاب طبقات األمم ( راجع ،ياقوت :معجم البلدان ( ،)39/4وأبو
بكر الزهري :كتاب اجلغرافية ،ص  ،83ويوسف بني ياسني :بلدان األندلس ،ص .391
((( محمد محمد أمان :الكتب اإلسالمية ،ص .59
((( القاضي عياض :ترتيب املدارك وتقريب املسالك ملعرفة أعالم مذهب مالك ،مجلد ،2
ج ،3ص .48
((( ابن الفرضي :تاريخ علماء األندلس.367 /1 :

محمد بن محارب الصريحي املالقي (ت 750هـ 1349 /م) فقد
عهد بريع كبير على طلبة العلم وحبس عليهم كتبه .
(((1

يف اخلتام:
تعتبر املكتبات بصفة عام���ة ومكتبات الوقف بصفة خاصة

من أهم دعائم احلضارة؛ فهي تقوم بحفظ وصيانة كنوز املعرفة

وتنظيمها وإتاحتها للجمي���ع ،كما أنها تعطي صورة صادقة ملدى
اهتمام الشعب األندلسي بالفكر والعلم والعلماء.

والوقف على املكتبات يعكس حب املس���لمني للعلم وحرصهم

على نش���ره بني الناس ،وتقديرهم البالغ ألهله وطالبه .وبفضل
هذا احلب الذي غرس���ه اإلسالم في أهله أقبل الناس على وقف
الكتب وإنش���اء املكتب���ات العامة واخلاص���ة ،وإنَّ وقف املكتبات

والكتب كان من مفاخر احلضارة اإلسالمية ومآثرها التي فاقت
بها سائر احلضارات(.((1

((( ابن بشكوال :الصلة ،ص .558
((( ابن األثير :الكامل في التاريخ ،518 /8 :واملقري :نفح الطيب.
( ((1املقري :نفح الطيب.157 /2 :
( ((1ابن اخلطيب :اإلحاطة في أخبار غرناطة.79 /3 :
( ((1للمزيد من التفاصيل راجع أحمد أبو زيد :نظام الوقف اإلسالمي ،مرجع سابق.
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[ قراءة ]

دليل المبتعث الفقهي لألستاذ فهد سالم باهمام

فقه المغتربين في الخارج ...أحكام وتوضيحات معاصرة

أمحد النهدي

من خصائص ديننا اإلس�ل�امي احلنيف أنه دين شامل ،بينَّ

َّ
كل ما يحتاج إليه املس���لم في أح���كام دينه ،ولو كان في أقصى

الش���رق أو الغرب ،والرس���ول  #يقول« :اتق الله حيثما كنت»؛
فالصيام  -مث ً
ال  -له أحكام خاصة يستعان في معرفتها بآيات
الكون والفلك ،واحل���ج كذلك ،وأنواع األطعمة تختلف من قطر
آلخر ،والعادات والتقاليد تس���ود أراضي وأقطاراً ال حت ِّكم دين

الله وال تدين به ،وكذلك النوازل الطبية واملالية وغيرها.

واإلنس���ان املس���لم قد يُبتلى ويضطر((( لزيارة تلك البلدان

هذا الدليل هو حصيلة جمع مسائل ملحة تَعرِ ض للمبتعثني

ومن في حكمهم ،وأش���ار املصنف إلى أنه جمعها من اتصاالت

اإلخوة وس���ؤاالتهم ،وهي مما ال يظهر إحلاحه إال عند البعد
عن بالد اإلسالم ،وقد بحثها املؤلف ضمن كتب الفقه املعتمدة
عل���ى املذاهب األربعة ،ومن فتاوى املجامع الفقهية وأهل العلم

املعاصرين ،دون التقيد مبذهب أو التعصب لرأي جهة أو عالم.
وهي على النحو التالي:

اجلزء األول عباداتك:

والعيش فيها إقامة دائمة أو حقبة زمنية للتعلم والعالج وغيرها.

الطهارة :وحتتها مس���ائل ،منها :جناس���ة الكلب ،واملبولة

إذ تختلف املسائل وتتشعب ،واملسافرون ملدة طويلة كاملبتعثني لهم
أح���كام خاصة؛ فهم يواجهون في حياتهم هناك أموراً في بلدان

الصالة :ومن مسائل هذا الباب :هل يعد املبت َعث مسافراً؟

ومكان صالته ،وصالته في الطائرة ،وائتمامه باملبتدع.

أخرى غير التي نشؤوا عليها في بيوتهم وبلدانهم احملافظة(((.

الصيام :ويش���مل االختالف في دخول الشهر ،ومن يطول
نهارهم جداً ،وما حكم قبول قول الطبيب الكافر.

والدراسات الفقهية من أهم ما يوضح للمؤمن عباداته ومعامالته؛

إباحية ،أو ال تلتزم بأحكام اإلسالم على الوجه املطلوب ،وثقافات
وم���ن الكتب التي صدرت مطلع الع���ام املاضي دليل مهم

للمبتعثني بعنوان :دليل املبتعث الفقهي للش���يخ الدكتور فهد

سالم باهمام (املشرف على موقع الدليل الفقهي)(((.

((( أقول هنا« :يبتلى ويضطر»؛ ألن من الناس  -فع ً
ال  -من ُقدِّر له العيش هناك ألي
سبب ،أو يكون عليه السفر إلى هناك اضطراراً واحتياجاً ،وقد يكون االبتعاث
للدراسة في بعض األحيان يدخل حتت هذا.
((( ذكر أحد الكتاب رأياً وهو قوله :الهوية الثقافية التي ينشأ عليها اإلنسان في بيته
بشكل صحيح ،ال ميكن أن تهزم مبجرد االحتكاك بالهويات الثقافية األخرى ،بل
رمبا يستفيد في تغذية هويته اخلاصة من خالل احتكاكه بالثقافات والهويات
األخرى ،لكن ال ميكن أن يتم طمسها ،هذا ما تعلمناه من خالل التجارب اخلليجية
مع االبتعاث.
والرحلة لالستزادة من املعرفة موجودة لدى اإلنسان منذ القدم ،بل كان الناس يقدِّرون
من يرحل ليستزيد من العلْم ومن املعرفة .وقدمياً في فترة ما قبل امليالد رحل
أرسطو سنة ( 367ق.م) من مدينة «ستاغيرا» إلى «أثينا» ليلتحق مبعهد أفالطون...
آمل أن يؤسس االبتعاث اجلديد لثقافة تنير مستقبل األجيال! [في سير السلف
من األمثلة ما هو أولى].
((( هذا موقع يهتم بقضايا املسلمني في اخلارج ،واملسلمني اجلدد ،وهناك كتاب دليل
املسلم اجلديد كذلك للمؤلف ،وسيصدر قريباً كتاب دليل السائح.
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املعلَّقة ،وآنية الكفار ومالبسهم.

اجل��زء الثاين من الكتاب ،وهو يف صلب معيش��ة املبتعث،
وحتته ما يلي:

طعامك وشرابك :أهمية الطعام احلالل ،اخلنزير واخلمر

والكحول ،اجليالتني ،األسماك واملأكوالت البحرية ،اللحوم.

لباس��ك :األصل ف���ي اللباس ،موافقة لب���اس أهل البلد،

ضابط التشبه بالكفار في اللباس ،ما تلبس املرأة أمام الكافرة.

ما َل��كَ :حكم التحايل ألخذ أم���وال الكافر ،العمل أجيراً

عند الكافر ،التأمني وبطاقات االئتمان.

اجلزء الثالث :عالقاتك ،وحتته الفصلني التاليني:

وفصل في قضية مصافحة األجنبية،
ب�ين الرجل وامل��رأةَّ :

واخللوة بهن والنظر إليهن.

العالقة مع الكفار :أركان عالقة الكافر باملس���لم ،اإلهداء

للكافر ،وأعياد الكفار ،والسكن مع عائلة لتعلم اللغة ،وغيرها

من املسائل املتنوعة.

وبني ثنايا الكتاب لفتات إخراجية رشيقة ورائعة من التنبيه

واالستذكار ،فختم كل مسألة بخالصة لها حتت عنوان (تذكر)
فاصل ًة س���ريع ًة مع ذكر مخطط باألسهم يس ِّهل عملية املراجعة
الفورية ،كما تطرق إلى ذكر فوائ َد وقصص جميلة أضفت على
الكتاب جواً لطيفاً؛ وذلك عند ما يناسبها من املسائل كمحطات
استراحة ومعلومات مفيدة ،مثل( :الصالة في الكنيسة ،وبداية

أكل النص���ارى للحم اخلنزير ،وقصة ثمامة ب���ن أثال ،ولفتات
مما يحدث في الفنادق واألماكن العامة ،وجدول شامل ألسماء

اخلمر ومسمياتها في تلك الدول للحذر منها)(((.

إن الكت���اب يلحظ املطل���ع عليه ترتيبه املبتك���ر ،وصياغته

الواضحة وامليسرة للجميع مع حس���ن حترير املسائل؛ إذ ميكن
أن يستفيد منها الفقيه املنتهي ،وهي حتريرات تناسب املبتعثني

دوت انفالت أو مبالغة في التيس���ير .وقد ابتدأ الكتاب برسالة

للش���يخ علي الطنطاوي ألخيه النازح إلى باريس من كتابه (صور
وخواطر)((( ،وختمه برسائل عاجلة للمبت َعث ،وهي:

إذا قض��ى هنمته فلريجع :ذكر فيها ش���روط اإلقامة في

بالد الكفر مع تدعيم بشاهد البن حجر ،رحمه الله.

اس��تفت قلبك :متى يس���تفتي املؤمن قلبه ،وما العمل إذا
((( كنت أود لو جمعت ك ُّل هذه املسائل والفوائد مفروزة في جدول مستقل آخر الكتاب،
ولعله يكون في الطبعات القادمة.
((( من كالم الشيخ  -رحمه الله  -في رسالته ...« :فانتبه لنفسك واستعن بالله؛ فإنك
ستقدم على قوم ال يبالي أكثرهم العفاف ،وال يحفل بالعرض .سترى النساء في
الطرقات والسوح واملعابر يعرضن أنفسهن عرض السلعة ،وقد أذلتهن مدنية الغرب
وأفسدتهن ،وهبطت بهن إلى احلضيض فال يأكلن خبزهن إال مغموساً بدم الشرف.
وأنت ال تعــــرف مـــن النساء إال أهـــلك مخ ََّدرات معصومات كال ُّد ِّر املكنون ،شأن نساء
الشرق املسلم؛ حيث املرأة عزيزة مكرمة ،محجوبة مخدَّ رة ،ملكة في بيتها ،ليست
من تلك احلِ َّطة واملذلة في شي...
فإياك! أن تفتنك امرأة منهن عن عفتك ودينك ،أو يذهب بل ِّبك جمال لها مزور ،أو ظاهر خداع،
هي والله احلية؛ ملمس ناعم ،وجلد المع ،ونقش بارع ،ولكن أنيابها السم… إياك والسم!»
إلى أن قال« :وإمنا أنت ابن املجد واحلضارة ،ابن األساتذة الذين علموا هؤالء القوم
وجعلوهم ناساً ،ابن األمة التي لو حذف اسمها من التاريخ آلض (أي رجع) تاريخ القرون
الطويلة صحفاً بيضاً ال شيء فيها؛ إذ لم يكن في هذه القرون بشر يد ِّون التاريخ سواهم...
فمن هؤالء الذين ترى؟
ولكن أمتك بنت الدهر ،ملا ولد الدهر كانت شابة،
إمنا هم أطفال أبناء أربعة قرون،
َّ
وستكون شابة حني ميوت الدهر».
وميكن أن أنقل كالماً حول ذلك أيضاً ألحد الكتاب:
«وهناك عدة لبنات ميكن أن جتعل منك منافساً قوياً :أولها وأهمها على اإلطالق :اإلميان
بقدراتك الذاتية ،التي ستواجه أول حتدٍّ لها عند التحاقك باجلامعة في اخلارج .فعليك
احلذر كل احلذر من الصدمة األولى واالنبهار مبا لدى اآلخرين من مخزون معلوماتي
حتصلوا عليه إ َّبان مراحل تعليمهم األولية الذي
ناجت عن نظام التعليم األساسي الذي
َّ
قد يفوق مبراحل ما أخذته هنا ،فال جتعل ذلك الشعور يقودك إلى اختيار الطريق
األسهل في التخصص من أجل العودة السريعة ،بل عليك أن تدرك أنها اخلطوة األولى
نحو مت ُّيزك املعرفي وبالتالي جناحك العملي ،وأن ردم الهوة املعرفية مع زمالئك
الدارسني سهل املنال؛ إال أنه يتطلب منك جهداً مضاعفاً في البداية»( .منقول)

تعارضت فتوى القلب مع فتوى الفقيه؟
وأنتم األعلون :تذكير بعزة املؤمن في تلك املواطن.
إىل صاحب العظمة :رس���الة قدمية من ملك أوروبي إلى

خليفة املس���لمني في األندلس ،قد ال يصدق قارئها ما يقرؤه
حقاً مع ما يشاهده في هذا الزمن من حضارة الغرب.
إن���ه فع ً
ال نزهة علمية وفقهية وتاريخية وتربوية وتثقيفية

ال يكاد يمُ َ ل.
ولقد قمت بزيارة املوقع وأعجبت بحس���ن إخراجه ،ومما

شدني فيه كذلك تعليقات الزوار الذين قرؤوا الكتاب تصفحاً
ٍ
تعليقات مثلجة للصدر من هؤالء
عبر املوقع مباش���رة ،وكانت
املبت َعثني الذين رأوا أن الكتاب فت ٌح لهم كانوا ينتظرونه بشغف؛
حتى أصبح رفيقاً لهم في رحلتهم.
ومما يوصى به كذلك نشر هذا الكتاب ورابط موقعه بني

املبت َعثني(((؛ وال س���يما أن احلاجة ملحة مع كثرة الس���فر إلى

اخلارج وازدياده من أبناء املس���لمني ،ناهيك عن جهلهم بكثير
من أحكام شريعتهم في تلك القضايا.

جزى الل���ه مؤلف الكتاب خير اجلزاء ،ونتمنى له التوفيق

في بقية مش���اريعه في خدمة هذا املجال ،وحمى الله أبناءنا

املبتعثني في اخل���ارج ور َّدهم إلى أهليهم س���املني منصورين

موفقني ،ونفع الله بهم بلدانهم وأمتهم.

(3) http://www.fikhguide.com
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[ الباب المفتوح ]

ُ
ظاهرة ُ
العنوسة ..
األسباب والعالج

ع��ب��ده ق��اي��د ال��ذري��ب��ي

عمت املجتمعات ،ودخلت ُج َّل البيوتات،
«ال ُعنُوسة» ظاهرة َّ
وحطمت آمال وتطلعات كثير من الشباب والشابات.
وال ُعنُوسة لفظ يطلَق على النساء والرجال .قال ابن منظور
في مادة «عنس»َ « :قا َل الجْ َ ْو َهرِ ُّيَ :عن ََس ِ
���ت الجْ َ ارِ يَ ُة تَ ْعنُس إِذا
خرجت مِ ْن ِعداد
َطا َل ُم ْكثُ َها فِ ي َمنْزِ لِ أَهلها بَ ْع َد ِإ ْدراكها َحتَّى
ْ
األَبكارَ ،ه َذا َما لَ ْم تَتَ َز َّو ْج ،ف ِإن تَ َز َّو َج ْت م َّرة َفلاَ يُقَا ُل َعن ََست...

اع َة:
َو َر ُج ٌل عانِسَ .قا َل أَبو َقيْ ِس بْ ُن َر َف َ
مِ نَّا ا َّل ِ��ذي ُه � َو َما ِإ ْن َط � َّر شارِ بُه
(((
ِّ
يب
ِسون ومِ نَّا املُ��ر ُد
والش ُ
والعان ُ
فهذه الظاهرة آفة باتت ته���دد كيان املجتمعات العربية كما
تش���ير إلى ذلك الدراس���ات واإلحصائيات؛ ففي مصر أظهرت
دراسة اجلهاز املركزي للتعبئة واإلحصاء أن عدد من وصلوا إلى
سن اخلامسة والثالثني دون زواج وصل إلى تسعة ماليني شخص،
منهم ما يزيد على ثالث ماليني امرأة ،وستة ماليني رجل.
كما أوضحت إحصائية وزارة التخطيط الس���عودية أن عدد
النساء الالتي بلغن الثالثني دون زواج وصل إلى مليون و 90ألف.
و َوفْقاً لإلحصائيات الرس���مية اجلزائرية فإن نسبة النساء
العازب���ات وصلت إلى  %51من إجمالي عدد النس���اء ،من بينهم
سن الرابعة والثالثني.
أربعة ماليني فتاة لم يتزوجن رغم جتاوزهن َّ
وأوضحت الدراس���ة التي أعدها أس���تاذ علم االجتماع
األردني الدكتور إس���ماعيل الزيود بعنوان «واقع ال ُعنُوسة في
العالم العربي» أن  % 50من الش���باب السوري عازبون ،و% 60
((( ينظر :لسان العرب ،)149 /6( :دار صادر .ومعجم مقاييس اللغة )156/4( :ال بن فارس،
دار الفكر.
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من الفتيات السوريات عازبات ،وبذلك تكون النسبة الكلية في
سورية نحو  %55ممن بلغوا سن الزواج.
وفي الس���ياق نفسه فإن نسبة العازبني بلغت  %20في ك ٍّل من
الس���ودان والصومال ،وفي العراق  % 85ممن بلغن س���ن الزواج
وجتاوز عمرهن اخلامسة والثالثني بسبب العيش حتت االحتالل.
وأظهرت الدراس���ة أن نس���بة العازبات في البحرين أكثر
م���ن  ،%20وفي الكويت  ،%30وأن  %35م���ن الفتيات في ٍّ
كل
من الكويت وقطر والبحرين واإلمارات بلغن مرحلة ال ُعنُوس���ة
أو (الي���أس من الزواج) ،وانخفضت هذه النس���بة في ٍّ
كل من
الس���عودية واليمن ،بينم���ا بلغت  %20في ٍّ
كل من الس���ودان
والصوم���ال ،وبلغ���ت %10في ٍّ
كل من س���لطنة ُعمان واململكة
املغربية ،وكانت في أدنى مس���توياتها في فلس���طني؛ حيث لم
تتجاوز فتا ًة واحدة من بني كل مائة فتاة»(((.
وهذه الظاهرة تختلف نسبتها من بلد إلى آخر ،ومن بيئية
إلى أخرى ،تبعاً الختالف األسباب املؤدية إليها.
وحول انتش���ار هذه الظاهرة وتفش���يها ف���ي املجتمعات
العربية نس���لط الضوء عليها من خالل إجابتنا عن س���ؤالني
مهمني :الس���ؤال األول :ما أس���باب هذه الظاهرة؟ والسؤال
الثاني :ما عالج لهذه الظاهرة؟
أو ً
ال :أسباب هذه الظاهرة:
تتعدد األسباب ،وتختلف العوامل التي أدت وما تزال إلى
انتشار هذه الظاهرة وتفشيها ،وتصب جميعها في بوتقة البعد
عن منهج رب العاملني ،وهدي س���يد املرسلني ،ومن األسباب
((( املصدر)http://www.albayan.co.uk/article.aspx?ID=499( :

التي تقف وراء هذه الظاهرة إجماالً:
أوالً :العادات والتقاليد.
ثانياً :اآلباء واألمهات.
ثالثاً :الفتيات.
رابعاً :أسباب اجتماعية وقدرية.
خامساً :وسائل اإلعالم.
فهذه خمسة أسباب رئيس���ية وراء تفشي هذه الظاهرة،
ونزيد األمر توضيحاً ،فنقول:
أو ً
ال :الع��ادات والتقالي��د :فلكل مجتم���ع عاداته وتقاليده
الس���ائدة فيه ،وهذه العادات والتقالي���د منها الصالح النافع،
ومنها الطالح الضار ،ومن العادات اخلاطئة ،والتقاليد السيئة
التي ساهمت في تفشي هذه الظاهرة وازديادها ،ما يأتي:
 - 1املغاالة في املهور ،والتباهي فيها :وهذا سبب رئيسي
ف���ي هذه املش���كلة ،وعائق كبي���ر يح���ول دون زواج كثير من
الفتيان .وهذه مشكلة تواجه ُج َّل الشباب الراغبني في الزوج،
كما ص َّرح بذلك كثير من الشباب ،وكما يشهد بذلك الواقع.
 - 2اشتراط القبيلة ،وجعلها عائقاً أمام الشباب :فبعض
الناس يش���ترطون في الرجل الذي يرغب في الزواج منهم أن
يكون من قبيلة فالن ،ويش���ددون ف���ي هذا األمر دون مراعاة
إلميانه وورع���ه وأخالقه ،وهو م���ا أدى إلى كث���رة الفتيات
وازدياد العوانس.
 - 3التزام الترتيب بني الفتيات في الزواج :فبعض األسر
لديهم طقوس معينة في تزوي���ج بناتهم ،فتجدهم ال يزوجون
البنت الصغرى قبل الكبرى مهما كانت الظروف! ففي أحيان
كثيرة جند أن بع���ض الفتيات يتقدم لهن أكثر من خاطب في
أوقات متفرقة ،فيُ َر ُّدون بحجة أن الفتاة الكبرى لم تتزوج بعد!
وهكذا يس���تمر هذا املسلس���ل حتى يصل الفتيات في البيت
جميعاً إلى مرحلة ال ُعنُوسة.

ثاني��ًا :اآلب��اء واألمه��ات :ويتجلى هذا الس���بب من خالل
اآلتي:
َّ
اخلطاب عن
 - 1جشع بعض اآلباء :فمن اآلباء من يصد
ابنته ألنها موظفة تد ُّر عليه دخ ً
ال ش���هرياً ،ومنهم من إذا رأى
َّ
اخلطاب
ف���ي ابنته جانباً من اجلمال واألدب اجلم ،دفع عنها
على أمل أن يتقدم لها أصحاب جاه أو ثروة ،فيساومه عليها،
ً
قلي�ل�ا في املجتمع إال أنه موجود ،وال
وهذا الصنف وإن كان
يسعنا جتاهل كونه سبباً وراء انتشار هذه الظاهرة.
 - 2الش���روط التعجيزية التي يفرضها والدا الفتاة على

الزوج :وهو ما يدفعه إلى العدول عن الزواج بابنتهما.
 - 3سوء س���معتهما :كأن تكون س���يرتهما  -جميعاً ،أو
أحدهما  -غير حسنة.
 - 4كثرة املش���اكل بينهما :فتنشأ الفتاة ولديها عقدة عن
ال���زواج ،فترفض اإلقدام عليه خوفاً من الوقوع في املش���اكل
ذاتها.
ثالث��ًا :الفتيات :فال ميكن إلنس���ان منص���ف أن يعفيهن
من دورهن في انتش���ار هذه الظاهرة؛ وذلك من خالل األمور
اآلتية:
 - 1تع ُّذ ُرهن بإكمال الدراس���ة :فبعض الفتيات يرفضن
به���ن قطار العمر،
ال���زواج بحجة إمتام الدراس���ة ،فيمضي
َّ
بهن في محطة
ويتقدم بهن الس���ن ،فال يشعرن إال حني يقف َّ
ال ُعنُوسة.
 - 2رفض بعضهن للخاطب إذا كان متزوجاً بزوجة أخرى.
 - 3غرور بعضهن واعتقادهن أن فارس أحالمهن لم يولد
بَ ْع ُد ،وأنه ال أحد يستحق جمالهن.
 - 4ح���رص بعضهن عل���ى الوظيفة ،حت���ى أن بعضهن
يشترطن على اخلاطب أن ال ميعنهن من العمل.
 - 5اختيار بعضهن للعنوس���ة اختي���اراً؛ وذلك من خالل
بحثهن عن ما يس���مونه احلرية الزائفة ،والتحلل من القيود،
والتهرب من االلتزامات.
 - 6س���وء س���معة بعضهن :بتركهن احلجاب ،وغشيانهن
لألماكن املختلطة واملشبوهة.
 - 7انسياق بعضهن وراء التيارات الفكرية املنحرفة التي
تنادي  -زوراً وبهتاناً  -بتحرير املرأة ،ومساواتها بالرجل.
رابع��ًا :أس��باب اجتماعي��ة وقدرية :فمن أهم األس���باب
االجتماعية:
 - 1أزمة املس���اكن ،وارتفاع أسعار وأجور العقارات :ففي
بعض البلدان واملجتمعات يعد البحث عن املسكن املالئم ليكون
عش الزوجية من املهمات الصعبة ،ومن األمور التي تثقل كاهل
الشباب الذين يرغبون في الزواج ،وبخاصة إذا كانوا من ذوي
الدخل احملدود ،الذين ال يفي دخلهم مبتطلبات تأسيس بيت،
واإلنفاق على أسرة في مجتمع يهتم بالشكليات واملظاهر.
 - 2ضيق فرص العمل :فارتفاع نسبة البطالة بني السكان
القادري���ن على العمل من أبرز األس���باب الكامنة وراء عزوف
كثير من الش���باب عن ال���زواج ،وخاصة في ال���دول الفقيرة
والنامية.
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وأما األسباب القدرية ،فمنها:
 -1احل���روب املدمرة :التي يذه���ب ضحيتَها اآلالف من
الشباب ،فتزيد نسبة اإلناث إلى الذكور.
 - 2كثرة املواليد من الفتيات؛ كما يشهد بذلك الواقع.
خامسًا :وسائل اإلعالم :وذلك من خالل األمور اآلتية:
الدعوة ملساواة املرأة بالرجل.
محاربة التعدد ،وجترميه.
محاربة الزواج املبكر.
نشر الصور اإلباحية ،واألفالم اخلليعة.
تش���جيع الصداقة بني اجلنس�ي�ن ،واحل���ب الوهمي بني
الشباب والفتيات.
ثانيًا :عالج هذه الظاهرة:
يكمن عالج هذه الظاهرة واحلد منها في معرفة أسبابها
(وقد عرفنا بعض أسبابها) ،ومن العالجات ما يأتي:
أو ً
ال :ختفيف املهور وتسهيلها ،والبعد عن املغاالة فيها :فقد
حث اإلس�ل�ام على ذلك .قال عمر بن اخلطاب  -رضي الله
عن���ه « :-أال ال تغالوا صدقة النس���اء؛ فإنها لو كانت مكرمة
في الدنيا أو تقوى عند الله ،لكان أوالكم بها نبي الله  ،#ما
علمت رس���ول الله  #نكح شيئاً من نسائه ،وال أنكح شيئاً من
بناته على أكثر من ثنتي عشرة أوقية»(((.
وزاد اب���ن ماجة« :وإن الرجل ليثق���ل صدقة امرأته حتى
يكون لها عداوة في نفسه»((( .وحث على تذليل العقبات أمام
الشباب .قال صاحب الظالل« :إن الزواج هو الطريق الطبيعي
ملواجهة امليول اجلنس���ية الفطرية ،وه���و الغاية النظيفة لهذه
املي���ول العميقة ،فيجب أن تزول العقب���ات من طريق الزواج،
لتج���ري احلياة على طبيعتها وبس���اطتها .والعقبة املالية هي
العقبة األُولَى في طريق بناء البيوت ،وحتصني النفوس»(((.
وحث اإلس�ل�ام على تزويج الش���باب األكفياء ،وحذر من
ر ِّده���م؛ فعن أبي هريرة  -رضي الله عنه  -قال :قال رس���ول
الله « :#إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه؛ إال
تفعلوا تكن فتنة في األرض وفساد عريض»(((.
ق���ال املال علي القاري« :ألنكم إن ل���م تزوجوها إال من ذي
مال أو جاه رمبا يبقى أكثر نسائكم بال أزواج ،وأكثر رجالكم بال
((( أخرجه الترمذي )1114( :وقال« :حديث حسن صحيح» ،وصححه األلباني في
مشكاة املصابيح.)3204( :
((( رواه بن ماجة ،)1887( :والنسائي.)3349( :
((( في ظالل القرآن ،)2515 - 2514/4( :دار الشروق.
((( أخرجه الترمذي )1084( :وحسنه األلباني في مشكاة املصابيح ( )3090وغاية
املرام في تخريج أحاديث احلالل واحلرام.)219 ( :
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نساء ،فيكثر االفتتان بالزنا ،ورمبا يلحق األولياء عار فتهيج الفنت
والفساد ،ويترتب عليه قطع النسب ،وقلة الصالح والعفة»(((.
وفي منع الفتاة« :من تزويجها بكفئها ثالث جنايات :جناية
الولي على نفس���ه مبعصية الله ورس���وله ،وجناية على املرأة
حيث منعه���ا من كفئها الذي رضيت���ه ،وجناية على اخلاطب
حيث منعه من حقٍّ أ َم َر الشارع بإعطائه إياه»(((.
وح���ذ َّر مِ ن عضل الفتاة ،وتأخي���ر زواجها بالرجل الكفؤ؛
فع���ن علي أن النبي  #قال ل���ه( :ثالث ال تؤخر :الصالة إذا
أتت ،واجلنازة إذا حضرت ،واألمي إذا وجدت لها كفؤاً)(((.
وهناك طريقة عملية في تس���هيل أم���ر الزواج ،وتخفيف
حدة املغاالة في املهور ،قد أش���ار إليها اب���ن عثيمني ،فقال:
«ولو أننا نس���لك طريقة لتسهيل األمر ،وتخفيف حدة املغاالة
بتأجي���ل بعض املهر ،بأن تقدم من املهر ما دعت احلاجة إليه
في الن���كاح ،ونؤجل الباقي في ذمة الزوج ل���كان هذا جائزاً
وحس���ناً ،وفي ذلك تسهيل على الزوج ،ومصلحة للزوجة؛ فإن
ذلك أدعى لبقائها معه؛ ألنه لو طلقها حلل املهر املؤجل إذا لم
يكن له أجل معني»(((.
بل إن اآلباء الصلحاء يسهلون أمر الزواج ،ويختارون لبناتهم
األكفياء من الرجال؛ ويعرضون ذلك عليهم؛ فهذا الرجل الصالح
صاحب مدين يعرض بنته على موس���ى  -عليه السالم { :-قَالَ
ِيد َأنْ ُأ ِ
���دى ا ْب َن َت َّي َها َتينْ ِ َعلَ���ى َأن َت ْأ ُج َر ِني ث ََما ِن َي ِح َج ٍج}
نك َح َك ْإح َ
إ ِنّ���ي ُأر ُ
[القص���ص ]٢٧ :قال القرطب���ي« :فيه َع ْرض الول���ي ابنتَه على
الرجل ،وهذه س���نة قائمة ،عرض صالح مدين ابنته على صالح
بني إس���رائيل ،وعرض عمر بن اخلطاب ابنته حفصة على أبي
ِ
وعرضت املوهوبة نفس���ها عل���ى النبي  ،#فمن
بكر وعثمان،
احلسن عرض الرجل وليته ،واملرأة نفسها على الرجل الصالح،
اقتداء بالس���لف الصالح .قال ابن عمر :ملا تأميت حفصة قال
عمر لعثمان :إن شئت أنكحك حفصة بنت عمر»(((.
وعرض سيد التابعني س���عيد بن املسيب ابنته على أحد
طلبت���ه ،وز َّوجه بها؛ فعن ابن أب���ي وداعة ،قال« :كنت أجالس
س���عيد بن املسيب ،ففقدني أياماً ،فلما جئته ،قال :أين كنت؟
قلت :توفيت أهلي فاشتغلت بها ،قال :أال أخبرتنا فشهدناها.
قال :ثم أردت أن أقوم ،فقال :هل اس���تحدثت امرأة؟ فقلت:
يرحم���ك الله ،ومن يزوجني وما أمل���ك إال درهمني أو ثالثة،
((( مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح.)2047/5( :
((( الضياء الالمع.)260/2( :
((( أخرجه الترمذي .)1075( :وحسنه األلباني في مشكاة املصابيح.)605( :
((( الضياء الالمع.)260/2( :
((( اجلامع ألحكام القرآن ،)271/13( :دار الكتب املصرية.

فقال :أنا ،فقلت :أو تفعل؟ نعم ،ثم حمد الله وصلى على النبي
 #وزوجني على درهمني ،أو ثالثة»(((.
ثانيًا :أن يبادر الش��باب إىل الزواج :فقد حث اإلس�ل�ام كل
ش���باب قادر على مؤنة النكاح (املهر والنفقة) على املبادرة إلى
نك ُح���وا ا َأل َيا َمى ِم ُ
{و َأ ِ
الصا ِل ِـح َني ِم ْن
���م َو َّ
ذلك ،فقال  -تعال���ى َ :-
نك ْ
���م َوإ َما ِئ ُك ْم إن َي ُكو ُنوا ُفق ََر َاء ُي ْغ ِنه ُِم ال َّل ُه ِمن ف َْض ِل ِه} [النور ]٣٢ :قال
ِع َبادِكُ ْ
ابن عباس« :أمر الله  -سبحانه  -بالنكاحَّ ،
ورغبهم فيه ،وأمرهم

أن يز ِّوجوا أحرارهم وعبيدهم ،ووعدهم في ذلك الغنى»(((.
وأوصى النبي  #بذلك؛ فعن عبد الله بن مس���عود قال:
قال لنا رس���ول الله « :#يا معشر الشباب! من استطاع منكم
الباءة َفلْيتزوج؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج.(((»...
وتكف���ل الله  -تبارك وتعالى  -بإعانة الش���باب العازمني
عل���ى الزواج؛ فعن أبي هريرة  -رض���ي الله عنه  -قال :قال
رسول الله « :#ثالثة حق على الله عونهم :املجاهد في سبيل
الله ،واملكاتب الذي يريد األداء ،والناكح الذي يريد العفاف»(((.

ثالثًا :أن يبادر الرجال املتزوجون إىل التعدد :فقد أباح لهم
اإلسالم ذلك بضوابطه وش���روطه ،فقال  -تعالى { :-ف ِ
َانك ُحوا
ُالث َو ُر َب َاع} [النس���اء .]٣ :قال ابن
اب ل َُكم ِّم َن ال ِّن َس���ا ِء َم ْث َن���ى َوث َ
َم���ا طَ َ
س���عدي« :أي َم ْن أحب أن يأخذ اثنتني َفلْيفعل ،أو ثالثاً َفلْيفعل،
أو أربعاً َفلْيفعل ،وال يزيد عليها؛ ألن اآلية سيقت لبيان االمتنان،
فال يجوز الزيادة على غير ما سمى الله  -تعالى  -إجماعاً»(((.
والتعدد بضوابطه ميزة متيز بها اإلسالم عن بقية األديان.
قال صاحب الظالل« :فقد جاء اإلس�ل�ام إذن ،وحتت الرجال
عشر نس���وة أو أكثر أو أقل (بدون حد وال قيد) فجاء ليقول
للرجال :إن هناك ح ّداً ال يتجاوزه املسلم (هو أربع) وإن هناك
قيداً (هو إمكان العدل) وإال فواحدة ،أو ما ملكت أميانكم.
جاء اإلس�ل�ام ال ليطلق ،ولكن ليح���دد ،وال ليترك األمر
لهوى الرجل ،ولكن ليقيد التعدد بالعدل ،وإال امتنعت الرخصة
املعطاة»(((.
واإلس�ل�ام حينما أباح ذلك إمن���ا أباحه ملا فيه من املصالح
املرعية للرجال والنس���اء .قال صاحب أضواء البيان« :فالقرآن
((( انظر القصة كاملة في «املنتظم في تاريخ امللوك واألمم» ،)325 - 324 /6( :دار
الكتب العلمية .وسير أعالم النبالء ،)134 - 233/5( :ط ،الرسالة.
((( جامع البيان في تأويل القرآن.)166/19( :
((( أخرجه البخاري ،)5066( :ومسلم.)1400( :
((( أخرجه الترمذي ،)1655( :والنسائي )2318( :وقال الترمذي« :حديث حسن» ،وحسنه
األلباني في صحيح الترغيب والترهيب )1917( :ومشكاة املصابيح.)3089( :
((( تيسير الكرمي الرحمن في تفسير كالم املنان ،ص( ،)163مؤسسة الرسالة.
((( للمزيد يراجع :في ظالل القرآن ،)579 - 578/1( :ط :الشروق ،ففيه كالم نفيس
حول هذه املسألة املهمة.

أباح تع ُّدد الزوجات ملصلحة املرأة في عدم حرمانها من الزواج،
وملصلح���ة الرجل بعدم تعطل منافعه في حال قيام العذر باملرأة
الواح���دة ،وملصلحة األمة ليكثر عد ُدها فيمكنها مقاومة عدوها
لتكون كلمة الله هي العليا ،فهو تشريع حكيم خبير ال يطعن فيه
إال م���ن أعمى الله بصيرته بظلم���ات الكفر .وحتديد الزوجات
بأربع :حتديد من حكيم خبير ،وهو أمر وسط بني القلة املفضية
إلى تعطل بعض منافع الرجل ،وبني الكثرة التي هي مظنة عدم
القدرة على القيام بلوازم الزوجية للجميع»(((.
رابعًا :أن ال جتعل الفتيات الدراس��ة عائق�اً هلن عن الزواج:

فإن الزواج بالنس���بة للفتاة أهم من الدراسة؛ ألن قطار الزواج
ندمت كثير من
يفوت بخالف الدراس���ة فمجالها واس���ع ،وقد
ْ
وقدمن الدراس���ة
الفتيات على زمان مضى رفضن فيه الزواجَّ ،
عليه؛ حتى أن إحداهن صرخت بأعل���ى صوتها قائلة« :خذوا
شهاداتي َّ
وكل مراجعي ،وأسمِ عوني كلمة «ماما» ،وتقول إحداهن
والبكاء يقطع أحشاءها:
كنت أرج��و أن يقال :طبيب ًة
لقد
ُ
فقد قيل ،مـاذا نالني من مقالها؟
�ي قـدوة:
فقل للتي كانت ت��رى ف� َّ
هي اليوم بني الناس يرثى حلالها
خامسًا :العمل على حل أزمة املساكن ،وضيق فرص العمل:

وذلك من خالل إيجاد ف���رص العمل املباحة ،وتنمية مهارات
وقدرات الشباب ،وهذا واجب من واجبات الدول واحلكومات،
وينبغي للمؤسس���ات واجلمعيات اخليرية أن تساهم في ذلك،
وأن تقيم املش���اريع اخليرية التي تس���هم في زواج الش���باب،
وتخفف من معاناة الشباب.
سادس��ًا :أن تقوم وسائل اإلعالم بدورها املنشود :وأن تكون
أدوات تشجيع للشباب والفتيات على الزواج ،ال أن تكون أدوات
َ
تخذيل وتثبي���ط ،وأن تعمل على إبراز فضائل التعدد ،وقبوله
بشروطه الشرعية ،وتش���جيع الزواج املبكر ما كانت املصلحة
في���ه ،وقلَّ ْت أضراره بغلبة الظ���ن ،وأن تحُ ْ ِجم عن الدعوة إلى
اإلباحية ،ونشر الصور اخلليعة.
فهذه بع���ض احللول التي إن عملنا به���ا وأخذناها بعني
االعتبار ،فسنحد من هذه الظاهرة بإذن الله.

((( أضواء البيان ،)24/3( :ط ،دار الفكر.
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[ منتدى الق ّراء ]

شهيد المنبر!
ً
جتربة ُأو َلى
رأسه ،وكانت
كان شا ّب ًا طموح ًا ،تق َّلد مسؤولي َة اإلمامة في
مدينة بعيدة عن مسقط ِ
ٍ
فصيح ال ِّلس ��ان ،مسمو َع الكلمة؛ لذلك
وت،
من نوعها ،كان بحقٍّ قدو ًة في
الص ِ
َ
�جي َّ
ِ
محرابه ومنبره ،ش � َّ
احلي ،ورغ َم أنَّه كان
لت عليه أن يكون قدوة س ��اكنة
أصب ��ح محبوب� � ًا عند
اجلميع ،جتربتُ ه اجلديدة أَ ْم ْ
َّ
ِ

هندامه األنيق ،وجلبا ُبه املغربي األصيل أن يكون
ش ��ا ّب ًا ال يتجاو ُز خمس� � ًا وعشرين ربيع ًا فقد س ��اعده
ُ
محترم� � ًا؛ كم ��ا لو أنَّه ش � ٌ
�ام صالتَه وأنهى
يوم م ��ن األيام بعدما أ َّدى اإلم � ُ
�يخ كبير وقور ذو ش ��يبة .وفي ٍ

َ
َ
طينتهم أكثر ،وبينما هو كذلك
ويتعرف على
ليختلط بالنَّاس
كعادته إلى مركز املدين ��ة
أورا َده ،خ ��رج
ِ
ِ
اإلمام فيهما
بيد أحدهما س ��كنيٌ  ،صرخ
س ��رقه أحد األزقة الضيقة ،فإذا بش ��خصني في
ُ
عراك عنيف ِ
ٍ
َّاس َ
الصراع ٌّ
وكل يحدوه األمل
وح ِب َس � ْ�ت له
�رح ِّ
ٍ
بصوت دافئ أثا َر االنتبا َهُ ،
األنفاس ،اجتمع الن ُ
ُ
حول مس � ِ

َ
وتقدم اإلمام ً
الر ُ
جل بني املتعار َكينْ  ،ثبتَ ُّ
الواثق
تقد َم
بخطى
كل
أن
حثيثة ُّ
واحد منهما مبكانهَّ ،
ٍ
ٍ
ِ
يحول َّ
ُ
كالبرق
صاحبه فتق � َّ�دم إليه
الطرف الثاني س ��ه َو
الس ��كني ،اغتنم
م ��ن ِ
نفس ��ه ،م ��ا ّد ًا ي� � َده البريئ َة نحو ِّ
ِ
ِ
اإلمام ِّ
اخترقت
الس ��كني الطائش� � َة
التقدم،
بكل جس ��مه نحوه مانع� � ًا إياه من
اخلاط ��ف ،فرم ��ى
َّ
ُّ
ْ
ُ
ولكن ِّ
ذات ال َبينْ .
ليصبح شهيد
جلبا َبه األبيض لترديه قتي ًال ،جثة هامدة بال ِحراك
إصالح ِ
َ
ِ

أمحد باز
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[ الورقة األخيرة ]

احتساب ابن تيمية على المتديِّنة!
د .عبد العزيز بن حممد آل عبد اللطيف(*)
www.alabdulltif.net

سيرة ابن تيمية حافلة بجوانب متعددة ومجاالت متنوعة في
االحتساب؛ فاالحتس���اب العملي ظاهر في تقريراته وتطبيقاته؛
حتى أنه في هذا الش���هر (شوال) س���نة 701هـ ثار جماعة من
ا َ
حل َس���دة عليهَ ،
وش��� َكوا منه أنه يقيم احلدود ويعزِّر ...ثم بينَّ

خطأهم ،فسكنت األمور(((.

ومِ ن َقبْل ذلك في سنة 699هـ دار ابن تيمية وأصحابه على

اخلمارات واحلانات ،فكس���روا آنية اخلمور ،وعزَّروا جماعة من
َّ

الذين رافقوا ابن تيمية ألجل تكس���ير ذاك العمود ،س���رعان ما
تخلَّ���و عن ذل���ك وجبنوا عن املبادرة .حتى ش���رع ابن تيمية في
تكسيره فتتابع الناس .
(((

واحلاص����ل :أن احتس����اب ابن تيمية قد اس����توعب مجاالت
االحتس����اب وجميع فئات الناس؛ فمن االحتساب السياسي ،إلى
االحتس����اب في العبادات واألحوال ،إلى االحتس����اب األخالقي
واالجتماعي ،إلى االحتس����اب االقتصادي ،كما أنه احتسب على

أهل احلانات ،ففرح الناس بذلك(((.
وحكى  -رحمـه الله  -طـرفاً من ذلـك االحتس���اب فقـال:

باملقال والفعال كما هو مبسوط في موضعه .وسنقتصر في هذه

« ...مثل الش���خص الذي قتلناه س���نة خمس عشرة((( ،وكان له

السطور على مواقف محددة من احتسابه على املتد ِّينة كما يلي:

إلى أهل اإلسالم والرئاسة فيكاشفهم حتى كشف الله أمره»(((.
وأفرد إبراهيم الغياني فص ً
ال في ما قام به ابن تيمية وتف َّرد

ينكص���ون عن األمر باملعروف والنهي عن املنكر ،ويتدثرون بأن ذلك

قرين يأتيه ويكاش���فه((( ،وكان قد انقاد له طائفة من املنسوبني

ب���ه دون غيره من العلماء؛ وذلك بتكس���ير األحجار التي يُت َب َّرك
بها((( ،ومن ذلك أنه كسر العمود املخلَّق بدمشق وأتلفه ،وقد كان
اإلمام النووي (ت 676هـ) يدعو الله  -تعالى  -قائ ً
ال :اللهم أقم

لدينك رج ً
ال يكسر العمود املخلَّق(((!

ولئن كان الله  -تعالى  -قد استجاب دعوة النووي ،فإن هذا
الواقعة تكش���ف أن هذه املظاهر الوثنية قد استحكمت ومتكنت؛
تعسر عليه إزالة هذا العمود ،فلم ميلك إال
حتى أن اإلمام النووي َّ
الدعاء .مع أن النووي  -كما وصفه الس���بكي « :-أَ ْم ُره باملعروف
ونهيه عن املنكر أشهر من أن يُذ َكر»(((.

كما أن هذه احلادثة (ونظائ َره���ا) تعطي داللة ظاهرة على

تغلغل هذه الش���ركيات واخلرافات في نف���وس الناس؛ حتى أن
(*) أستاذ مشارك في قسم العقيدة واملذاهب املعاصرة في جامعة اإلمام محمد بن سعود
اإلسالمية  -الرياض.
((( ينظر :البداية البن كثير.20/14 :
((( ينظر البداية البن كثير.12/14 :
((( بعد املائة السابعة.
اجلن يخبره باملغ َّيبات.
((( أي :كان له قرين من
َّ
((( جامع الرسائل.196/1 :
((( ينظر :اجلامع لسيرة ابن تيمية ،ص.96 - 78
((( املرجع السابق ،ص.81 - 80
((( طبقات السبكي.397/8 :
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احلكام والعلماء والع َّباد والعامة ،وعلى أهل الكتاب وأهل االبتداع،

حت���دث  -رحمه الل���ه  -عن آفة بع���ض املتد ِّينني الذين
-1
َّ

ال َّت ْرك والفرار هو من باب الهروب من الفتنة فقال« :وأقوام ينكلون

عن األمر والنه���ي عن املنكر الذي يكون به الدين ،وتكون كلمة الله
هي العليا لئال يفتنوا ،وهم قد س���قطوا في الفتنة ،وهذه حال كثير
من املتدين�ي�ن يتركون ما يجب عليهم من أمر ونهي وجهاد يكون به
الدين كله لله لئال يفتنوا بجنس الشهوات وهم قد وقعوا في الفتنة
التي هي أعظم مما زعموا أنهم فروا منها»(.((1
وذكر في موطن آخر أن املرجئة وأهل الفجور قد يرون ترك
األمر باملعروف والنهي ظنّ���اً أن ذلك من باب ترك الفتنة؛ حتى
أن بعضهم أسقط ش���عيرة األمر باملعروف والنهي عن املنكر !
(((1

فه���ؤالء املتد ِّينة ال يقتصرون على مجرد ت���رك األمر باملعروف
والنه���ي عن املنكر فإن في ذلك تفريطاً ظاه���راً وعصياناً ب ِّيناً؛

لكنهم جتاوزوا ذلك إلى بل َّي���ة أط َّم؛ حيث ص َّيروا هذا التقاعس
والتنصل من باب التخ��� ُّوف من الفتنة ،واحلذر من الولوج إليها،
ُّ

متوهمة
لكن الواقع أنهم في فتنة متحقق���ة؛ فهم فروا من فتنة
َّ
ومتو َّقعة إلى فتنة متح ِّققة واقعة!
وم���ا حققه ابن تيمية لَيُؤكد أهمية الرس���وخ والفقه ألحكام
االحتس���اب ،كما يق���رر ضرورة حتريك الفق���ه الباطن ،وإحياء

((( انظر تفصيل ذلك في اجلامع لسيرة ابن تيمية ،ص.81 - 80
( ((1االستقامة ،290/2 :وانظر :مجموع الفتاوى.167/28 :
( ((1انظر :اآلداب الشرعية البن مفلح.177/1 :

ان َعلَى
اإلنس ُ
واعظ الله في قلب كل مس���لم .قال  -تعالى َ { :-ب ِل َ
َنف ِْس��� ِه َب ِص َير ٌة َ )#^١٤^#ول َْو َأ ْلقَى َم َع ِاذ َير ُه} [القيامة« ]١٥ - ١٤ :فاإلنسان
ومحاسب ،ومعاذيره ال تُق َبل ،بل يقرر بعمله .فالعبد وإن
ش���اهد
َ
أنكر أو اعتذر عما عمله ،فإنكاره واعتذاره ال يفيدانه شيئاً»(((.

السنة :إنصاف من أنفسهم ،وعدل وموضوعية ،ورحمة وإعذار.
ُّ

 - 3ح���رر ابن تيمية أن االحتس���اب له حالتان :فمن كان قادراً

فعليه االنتصار واملدافعة ومجانبة العجز واإلضاعة ،ومن كان عاجزاً
عن االحتس���اب فعليه بل���زوم الصبر والتجلُّد واحل���ذر من اجلزع

وق���ال  -رحمه الل���ه « :-فاالعتذار عن النف���س بالباطل،
واجلدال عنها ال يجوز ،بل إن أذنب س���راً بينه وبني الله اعترف

فيه فال جتزع منه»  .وقال  -رحمه الله « :-ضد االنتصار العجز،

لر ِّبه بذنبه ،وخضع له بقلبه ،وسأله مغفرته»(((.

وضد الصبر اجلزع ،فال خير في العجز وال في اجلزع كما جنده في

 - 2وكما هي منهجية ابن تيمية في حتقيق العدل والوس���ط في

التقريرات والردود ،واملس���ائل والدالئل؛ فهو ال يستغرق في مدافعة

انحراف ويغفل عم���ا يقابله؛ بل إنه يدافع التفريط واإلفراط مراعياً

تفاوت مراتب الش���رور؛ فلئ���ن كان  -رحمه الله َّ -
حذر من التقصير
في باب االحتساب ،فإنه غلَّظ على من أفرط وبغى في األمر والنهي،
{عل َْي ُك ْم َأنف َُس ُ
���ك ْم ال َي ُض ُّركُ م
فقال  -رحمه الله  -عن قوله  -تعالى َ :-
���م} [املائدة« :]١٠٥ :أ َّال يعت���دي على أهل املعاصي
َّم���ن َض َّل إذَا ْاه َت َد ْي ُت ْ

بزيادة على املش���روع ف���ي بغضهم أو ذ ِّمهم أو نهيه���م أو هجرهم أو
عقوبته���م؛ فإن كثيراً من اآلمري���ن الناهني قد يتعدى حدود الله :إما

واليأس« .فاألمر أمران :أمر فيه حيلة فال تعجز عنه ،وأمر ال حيلة
(((

حال كثير من الناس حتى بعض املتد ِّينني إذا ظلموا أو رأوا((( منكراً

فال هم ينتصرون وال يصبرون ،بل يعجزون ويجزعون»

(((

وقال في موطن آخ���ر« :وكثير من الناس إذا رأى املنكر أو تغ َّير

كثير من أحوال اإلسالم جزع وناح كما ينوح أهل املصائب ،وهو منهي
عن هذا ،بل هو مأمور بالصبر والتوكل والثبات على دين اإلسالم»(((.
وهذا العجز والكس���ل ،واجلزع والتس���خط قد يكون بلسان
احلال؛ ف���إن بعض املتدينة ق���د ال يتف َّوه باجل���زع وال بالعجز؛
لكن أحواله وفعاله وس���ائر ش���ؤونه ال تنفك عن شوائب العجز
واإلضاعة والتواني ،ودسائس اجلزع والتسخط واليأس.

بجهل وإما بظلم ،وهذا باب يجب التثبت فيه؛ وسواء ذلك اإلنكار على

 - 4بينَّ  -رحمه الله  -أن بعض املنكرين قد يستحوذ عليهم

ذلك بصورة األمر باملعروف والنهي عن املنكر واجلهاد في سبيل الله،

ذلك مخالف للش���رع ،كما أنه مصادم لطبيعة النفس البش���رية

الكفار واملنافقني والفاسقني والعاصني ...وما أكثر ما يص ِّور الشيطان

الت���رك واإلنكار والتقصير في لزوم الس�ن�ن وفعل املعروف ،وأن

ويكون من باب الظلم والعدوان .وأنت أذا تأملت ما يقع من االختالف

يسمى به اإلنسان أنه حارث
التي ُجبلت على العمل ،فأصدق ما َّ

الضرب الذي هو البغي بتأويل أو بغير تأويل ،كما بغت الرافضة على

ق���ال  -رحمه الل���ه « :-وكثير من املنكري���ن لبدع العبادات

وج���دت أكثره من هذا
ب�ي�ن هذه األمة علمائه���ا و ع َّبادها وأمرائها
َ
املتسننة مرات متعددة ،وكما قد يبغي بعض املتسننة إما على بعضهم،

ال يفارق العمل والسعي واالكتساب.

مقصرين في فعل السنن من ذلك أو األمر به؛
والعادات جتدهم
ِّ

وإما على نوع من املبتدعة بزيادة على ما أمر الله به»(((.
فابن تيميـة يح ِّذر من مجاوزة احلـ ِّد في االحتساب ،وأن بعضهم

الله  -س���بحانه  -ويُن َهى عن عبادة ما س���واه .والنفوس خُ لقت

أن أهل التفريط يتركون االحتساب باسم اجتناب الفتنة ،وهذا يكشف

صالح ،وإال لم يترك العمل السيئ أو الناقص» .

يقارف البغي والعدوان باس���م األمر باملعروف والنهي عن املنكر ،كما
عن دارية هذا اإلمام الرباني بآفات النفوس وكمائنها عند املتد ِّينة.

ث����م إنه  -رحمه الله  -أش����ار إل����ى أن التف���� ُّرق عند أرباب

املعارضات الثالث (امللوك ،العلماء ،العباد((() ناشئ عن ذلك البغي،
الس����نة وأنه قد يقع منهم
وال يغيب عنه «النقد الذاتي» لبعض أهل ُّ

بغي؛ سواء في ما بينهم ،أو مع بعض املبتدعة ،وهكذا أخالق أئمة
((( تفسير السعدي ،24/7 :باختصار.
((( مجموع الفتاوى.447/14 :
((( مجموع الفتاوى ،483 - 481/14 :باختصار.
((( وهي املذكورة في شعر عبد الله بن املبارك  -رحمه الله :-
وهل أفسد الدين إال امللوكُ
وأحبار سوء ورهبانها
ُ
وقد احتفى ابن تيمية وتلميذه ابن القيم باحلديث عن هذه املعارضات الثالث .ينظر:
االقتضاء ،598/2 :والصواعق املرسلة ،1051/3 :واملدارج.70/2 :

فال يُن َهى عن منكر وال ويؤ َمر مبعروف يغني عنه ،كما يُؤ َمر بعبادة
لتعمل ال لتترك؛ وإمنا الترك مقصود لغيره؛ فإن لم يشتغل بعمل
(((

مش���اهد عند بعض إخوانن���ا املتد ِّينة ،وإذ يغلب
وهذا واقع
َ

عليهم النفي والس���لب في االحتس���اب ،واالقتصار على س���رد
املنهيات واملبتدعات ،مع أن فعل املعروف ولزوم الس�ن�ن آكد من
ترك هذه املخالفات ،فإن املأمورات مقصودة لذاتها ،إضافة إلى
أن أداء السنن واالشتغال باملأمورات هو الكفيل برفع البدع وزوال
املخالفات.
هذا وبالله التوفيق.
((( مجموع الفتاوى.39/14 ،320/8 :
((( في املطبوع :أرادوا ،ولعل الصواب ما أثبته.
((( مجموع الفتاوى.38/16 :
((( مجموع الفتاوى.295/18 :
((( االقتضاء.617/2 :
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