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] االفتتاحية [

���ام عل���ى نبينا  اة والسَّ احلم���د لل���ه ربِّ العامل���ن، والصَّ
د وعلى آله وصحبه، وبعد: محمَّ

يروي اإلمام البخاري - رحمه الله - في صحيحه عن النَّبي 
# أنَّ���ه قال: »بلِّغوا عنِّي ولو آية« احلديث))(، وال ش���ك أنَّ هذا 
القدَر اليسيَر من البالغ يس���تطيعه كثير من النَّاس؛ فَمْن حفظ 
اس���تطاع البالغ، وَمْن علم س���ُهل عليه أم���ر التَّبليغ، وَمْن ميلك 

ة له في ترك اإلبالغ. وسيلة اتصال فال حجَّ
يق من إقصائية إعالمنا،  وفي ماضي األيام كنَّا نش���عر بالضَّ
اد ناديه، وكان اإلسالميون  وخنقه األصوات املخالفة لزبانيته وروَّ
د على مخالفيهم، أو  ال يجدون س���بياًل لعرض أفكارهم، أو ال���رَّ
توضيح آرائهم إال في املس���اجد التي يتعاظم حصارها في بعض 
البلدان. وَمْن اس���تطاع منهم الوصول إلى وسيلة إعالمية للقيام 
بعبادة البالغ ال يضمن متكينه من إكمال رس���الته، أو يخشى من 

ة.  تشويهها من باب اإلثارة أو لتحقيق مآرب خاصَّ
للية( اإلعالمية حاضرة في  واليوم ال زالت اإلقصائية و )الشِّ
مشهدنا اإلعالمي التَّقليدي، بَيْد أنَّ الله امتَّ على عباده بالقدرة 
عل���ى جتاوز هذه الوس���ائل التي فقدت كثيراً م���ن املصداقية، 
وب���دأت تهرم وهي في طريقها للعزلة أو املوت القريب، وإن غداً 
لناظره قريب؛ فال قيمة عند العقالء لوسيلة إعالمية تبتعد عن 
املهنية واملواثيق املتعاَرف عليها، وال قيمة عند الفضالء لوس���يلة 
عبي ألنَّها تخالف مبادئ املجتمع، وال تتورع عن  تفتقد العمق الشَّ

ساته والتَّشنيع على رجاالته. مهاجمة مقدَّ

)1( رقم احلديث )3461(، نقاًل عن موقع الدرر السنية.

وقد فتحت ش���بكة اإلنترنت ومنتجاته���ا أبواباً من التَّواصل 
واالتِّصال لم ت���ُك متوافرة من قبل، وها نحن اليوم نعيش عصر 
عوب  اإلعالم اجلديد، وزمن اإلعالم املتحرك، وقد استطاعت الشُّ
العربية االستفادة من هذه الفرص؛ فأزاح أهلنا في تونس ومصر 
ج  ريق مس���تمر حتى يفرِّ نظامني عاتيني وطاغوتني ظاملني، والطَّ

الله عن أهلنا في ليبيا وشامنا وميننا. 
ول���ذا اهتبل املصلح���ون هذا الفت���ح املعلوماتي واإلعالمي 
ين واملجتمع من  ب عن الفضيلة وحماية الدِّ لتبلي���غ دين الله، والذَّ
نزغات شياطني اإلنس، واألمثلة تعزُّ على احلصر؛ فمنها املواقع 
املفيدة املباركة للفتوى وتقريب العلوم ونش���ر دين الله، واالرتقاء 
ة وذائقتهم األدبية، وقد استفاد من هذه املواقع فئام  بوعي العامَّ
من املس���لمني ُحرَمت ديارهم من بركة العلم، واقتصرت وسائل 
عون عن ربِّ  لطة وال يوقِّ إعالمهم على مشايخ يعبِّرون عن رأي السُّ
العاملني، فجاءت هذه املواقع لتكون زاداً للمسلم الذي يرنو التباع 
رسالة اإلسالم كي يعيش اإلسالم اليوم كما عاشه األسالف على 

هدي الكتاب والسنَّة وَفْهم سلف األمة لهما. 
كية التي تنتشر  ابة على الهواتف الذَّ وأيضا التَّطبيقات اجلذَّ
���باب من اجلنس���ني؛ فبواسطة  بني أهم فئات املجتمع وهم الشَّ
اب في مجلسه، وللفتاة  هذه التَّطبيقات تصل رس���الة اخلير للشَّ
وواين واألس���فار قريب  في خدرها، فأصبح العلم املبثوث في الدَّ
وية  املأخذ، وفي متناول جيل غضٍّ يحتفظ بشيء من فطرته السَّ
وإن رانت عليها آثام االنفتاح وجرائر التَّس���اهل ومتييع األحكام، 
بان والفتيات من  ���خ في وجدان الشُّ وكم من مفهوم شرعي ترسَّ

سائل اجلماعية واملقاطع النَّقية املتبادلة. خالل الرَّ

التقنية
بوابة اإلصالح
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���بكة مواقع علمية سنية، تيَّسر الوصول إلى  وفي فضاء الشَّ
درر الكتب مع سالسة في البحث واجَلْمع، وفي الفيسبوك وتويتر 
وغوغل بلس صفحات كثيرة ملش���ايخ ودع���اة، ومفكرين وكتَّاب، 
وأعمال خيرية وأنش���طة دعوية، جتاوز عدد متابعيها واملعجبني 
به���ا مئات اآلالف بينم���ا كان إعالمنا يضع عالمات اس���تفهام 
ب على أصحابها! وفي قنوات اليوتيوب واملش���اهد النَّقية  وتعجُّ
اء أكثر من أربعني  بل���غ عدد زيارات قنوات بعض مش���اهير القرَّ
���باب  باحات اجلميلة يفاجؤنا الشَّ ملي���ون زيارة، وفي بعض الصَّ
النَّضر على قنوات توثي���ق احلقيقة مبقاطع مرئية تدمغ الباطل 
وأهله، وتنصر احلقَّ وأصحابه، وياباغَي اإلصالح أقبل فثمَّ فجاٌج 

واسعة رحبة.
ش���ة  ونتيجًة طبيعيًة لهذا االنفتاح اجنذبت اجلماهير املتعطِّ
للحقيقة، واملش���تاقة لس���ماع أصوات ممثِّليه���ا وموضع ثقتها، 
���بكة العاملية؛ نهاًل من  إلى مواقع املش���ايخ واملصلحني على الشَّ
ادقة،  افي، وإف���ادة من خبراتهم وجتاربهم الصَّ معني علمهم الصَّ
واستنارة بآرائهم وتعليقاتهم املكتوبة واملسموعة واملرئية، بعد أن 
مات على اإلعالم  كانت حروفهم وأصواته���م وصورهم من احملرَّ
املختط���ف في كثير من ديار املس���لمني. هذا غي���ر االنصراف 
ح���ف الورقية باجتاه  الكبي���ر من ِقَبل غالبي���ة املجتمع عن الصُّ
حافة اإللكترونية ومواق���ع التَّواصل االجتماعي للبحث عن  الصَّ
ورة الكاملة لألح���داث. واحلمد لله أن  األخب���ار احليادية والصٌّ
احلون في هذا العالم االفتراضي املؤثر بقوة في عاملنا  دخل الصَّ

احلقيقي، وكان لهم فيه صوالت مشهودة وجوالت موفقة. 
وقد صارت ش���بكات اإلنترنت واالتِّص���ال باَب خير ودعوة، 
واكتساب أجر جلمهرة من املس���لمني الذين يحبون نشر اخلير، 
ونصرة دينهم ولغتهم وتاريخهم من خالل اإلفادة من املجموعات 
كات البحث، أو كتابة  البريدية، واإلجابة على أس���ئلة مواقع محرِّ
حيحة في الويكيبيديا، ونش���ر الكتب اإللكترونية،  املعلومات الصَّ
وإبراز املقاالت والتَّحقيقات والتَّقارير، وإدارة حمالت بناء املفيد 
ا كان حكراً على إعالم رسمي أو شبه  ار، وغير ذلك ممَّ وهدم الضَّ
رس���مي، وإنِّها لنعمة ربَّانية جديرة بشكرها فعاًل وقوالً، والتعبُّد 
لله بالعمل من خاللها، ويا باغَي التَّغيير اإليجابي اآلمن أقبل فثمَّ 

ارة. اجلهد والنَّتيجة السَّ
وكم ترك األول لآلخر، وكم في االنترنت ووس���ائل االتِّصال 
ونات  من س���بل وطرق لإلحسان واإلصالح واالحتس���اب، فاملدَّ
حف  اقية، واملجموعات البريدية، والصُّ خصية، واملنتديات الرَّ الشَّ
عوية أو االجتماعية فضاًل  خصية أو الدَّ اإلليكترونية، واملواقع الشَّ

س���ائل النَّصية  فل، وقنوات الرَّ عن مواقع األس���رة وامل���رأة والطٍّ
املجانية أو مدفوعة الثَّم���ن، وبرامج أجهزة الهاتف املتنقل، كلُّها 
منافذ خير، وطرق عبور إلى عمق املجتمع، وخارطة طريق تنتظر 
َمْن يرس���مها باحتراف ليقود األمة إلى ما ينفعها في شأن دينها 

وأمر دنياها.
وعبر االنترنت ميكن لألخيار تبني مشاريع قد يصعب عليهم 
طرحها عبر وسائل محتكرة، مثل إغاثة أيِّ شعب مسلم منكوب، 
غاة ضدَّ املدنيني. ومن املش���اريع  وفضح جرائم املفس���دين والطُّ
تكات���ف اجلهود لتعرية التَّغريب وأدواته ورموزه ووس���ائله، ومن 
املش���اريع إيجاد قنوات تواصل متنوعة لعلماء األمة مع شبابها، 
���رعية في النَّوازل واملستجدات،  ومنها كذلك نش���ر األحكام الشَّ
كات بحث ومواقع تواصل تراعي البيئة اإلسالمية  وإنش���اء محرِّ
عوة إلى الله بجميع اللغات، واألفكار  وثقافة املسلمني، وتعميم الدَّ
أكثر من أن يشار إليها، وفي عقول املبدعني من شباب املسلمني 
اعم  وبناتهم أفكار ومش���روعات غير مسبوقة تنتظر املبادر والدَّ

د، واألجر على الله.  واملسدِّ
وم���ع هذا االنفت���اح الكبير يج���در بفضالء األم���ة متابعة 
تطورات التَّقنية وتغيراتها املتالحقة ملا في ذلك من أثر بالغ على 
استشراف املستقبل واستثمار هذه الفتوحات، كما ينبغي العناية 
بترس���يخ وتعميق مفاهيم التَّعاون على البِّ���ر والتَّقوى لدى جيل 
التَّقنية انطالقاً من قول الل���ه تعالى: }َوَتَعاَوُنوا َعَلى اْلِبِرّ َوالَتّْقَوى 
َه َش���ِديُد اْلِعَقاِب{  َه إَنّ الَلّ ُق���وا الَلّ َوال َتَعاَوُن���وا َعَل���ى اإلْثِم واْلُعْدَواِن َواَتّ
]املائ���دة: ٢[، فالتَّعاون على البِّ���ر والتَّقوى من مقتضيات الوالية 
للمؤمنني كما في قوله -جلَّ ش���أنه-: }َواْل�ُمْؤِمُن���وَن َواْل�ُمْؤِمَناُت 
َبْعُضُهْم َأْوِلَياُء َبْع���ٍض َيْأُمُروَن ِباْل�َمْعُروِف َوَيْنَهْوَن َع���ِن اْل�ُمنَكِر َوُيِقيُموَن 
َه  ُه إَنّ الَلّ َه َوَرُسوَلُه ُأْوَلِئَك َسَيْرَحُمُهُم الَلّ َكاَة َوُيِطيُعوَن الَلّ الَة َوُيْؤُتوَن الَزّ الَصّ

َعِزيٌز َحِكيٌم{ ]التوبة: ٧١[.
والتَّكامل م���ن خصائص العمل النَّاجح، ف���ال داعي لتكرار 
���احة روض أنف ملن شاء أن يعمل ويبدع،  اجلهود، خاصة أن السَّ
وامليادي���ن متاحة، واألف���كار ملقاة تنتظر َمْن يلتقطها ويحس���ن 
���امع ال���ذي يبلِّغ؛ فرُّب مبلَّغ أوعى  ر الله وجه السَّ عرضها، ونضَّ
ريف، واألجر يدرك بإذن الله َمْن  من سامع كما في احلديث الشَّ
بدأ األعمال الفاضلة اجلديدة وإن رحل عن دنيا النَّاس مصداقاً 
الم: »َمْن سنَّ في اإلسالم  الة والسَّ حلديث النَّبي األكرم عليه الصَّ
س���نَّة حس���نة، فله أجرها، وأجر َمْن عمل بها بعده من غير أن 

ينقص من أجورهم شيء« احلديث))(. 

)1( رواه مسلم، رقم احلديث 1017، نقاًل عن موقع الدرر السنية. 
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دفع الصـائل
في الشريعة اإلسالمية...

أحكامه وشروطه

الصائ���ل هو املعتدي على نفس الغي���ر أو عرضه أو ماله، 
فيج���وز للمعتدى عليه أو املصول عليه ضرورة ردُّ هذا االعتداء 
حتى ولو أدى ذلك إلى قتل الصائل. ويس���ميه الفقهاء بالدفاع 
الش���رعي اخلاص)1(، وهو: )واجب اإلنسان في حماية نفسه أو 
نفس غي���ره، وحقه في حماية ماله أو مال غيره من كل اعتداء 

حالٍّ غير مشروٍع بالقوة الالزمة لدفع هذا االعتداء()2(.
واألصل في دف���ع الصائل قوله - تعالى -: }َفَم���ِن اْعَتَدى 

َعَلْيُكْم َفاْعَتُدوا َعَلْيِه ِبِْثِل َما اْعَتَدى َعَلْيُكْم{ ]البقرة: ١٩٤[. 
ووجه الداللة أن االعتداء على الناس في أنفسهم وأموالهم 
حرام أصاًل؛ فإذا اعتدى أحد من الناس على آخر، جاز لآلخر 
أن يدفع عن نفسه االعتداء مبا يندفع به؛ حتى لو أدى ذلك إلى 

قتله ولم يندفع مبا دون ذلك)3(.
ومن الس���نة حديث عمران بن حص���ني أن رجاًل عضَّ يد 
رج���ل، فنزع يده من فمه فوقعت ثنيت���اه، فاختصموا إلى النبي 
#، فقال: »يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحُل! ال دية له«)4(. 
قال ابن حجر: )فيه دفع الصائل؛ وأنه إذا لم ميكن اخلالص 
منه إال بجناية على نفس���ه أو على بعض أعضائه ففعل به ذلك 

كان هدراً()5(.
وعن عبد الله بن عمر أن النبي # قال: »من ُقِتَل دون ماله 

)*( عضو هيئة التدريس بالكلية املتعددة التخصصات بالناظور املغرب.
)1( متييزاً له عن الدفاع الشرعي العام، وهو مبدأ األمر باملعروف والنهي عن املنكر بكل 

أشكاله وأمناطه.
))( التشريع اجلنائي اإلسالمي، للشيخ عبد القادر عودة: 473/1.

)3( أحكام القرآن، للجصاص: 5/1)3.
كتاب  ومسلم،  ثناياه.  فوقعت  رجاًل  عض  من  باب:  الديات،  كتاب  البخاري،  رواه   )4(

القسامة، باب: الصائل على نفس اإلنسان.
)5( فتح الباري: )313/1.

فهو ش���هيد«)6(. قال الشوكاني: )فيه دليل على أنه جتوز مقاتلة 
من أراد أخذ مال إنس���ان من غي���ر فرق بني القليل والكثير إذا 

كان األخذ بغير حق، وهو مذهب اجلمهور()7(.
ومس���ألة دفع الصائل وجواز قتله إذا لم يندفع ش���ره إال 

بالقتل: محل إجماع بني الفقهاء)8(.
وكما يش���مل الدفاع الش���رعي الدفاَع عن النفس، يشمل 
كذلك الدفاَع ع���ن الغير، لقوله - تعال���ى -: }َوإن َطاِئَفَتاِن ِمَن 
اْل�ُمْؤِمِن���َن اْقَتَتُلوا َفَأْصِلُحوا َبْيَنُهَما َفإن َبَغْت إْحَداُهَما َعَلى اأُلْخَرى َفَقاِتُلوا 
اَلِّت���ي َتْبِغي َحَتّى َتِفيَء إَلى َأْم���ِر الَلِّه{ ]احلجرات: ٩[، وقوله #: »من 
أُِذل عن���ده مؤمن فلم ينصره وهو يقدر على أن ينصره أذله الله 

- عز وجل - على رؤوس اخلالئق يوم القيامة«)9(.
وس���ئل اإلمام الغزالي: إذا صال إنس���ان على آخر فعجز 
املص���ال عليه عن دفعه؛ فهل يجب على من يقدر على دفعه أن 
يدفع���ه حتى إن قتله دفعاً ال يجب الضمان؟ فأجاب: يجب ذلك 

بطريق النهي عن املنكر، وال ضمان عليه)10(. 
وألنه لوال التع���اون لذهبت أموال الناس وأنفس���هم، وألن 
قطاع الطرق إذا انفردوا بأخذ مال إنسان ولم يُِعنه غيره فإنهم 
يأخذون أم���وال الكل واحداً واحداً، وكذلك دفع الضرر واجب، 

وفي حصول االعتداء على الغير يتحقق الضرر.

)6( رواه أبو داود، كتاب السنة باب قتال اللصوص. والترمذي، الديات باب: ما جاء في من 
ُقتِل دون ماله فهو شهيد.

)7( نيل األوطار: 51/4).
)8( انظر مجموع الفتاوى، البن تيمية: 8)/177.

))( رواه أحمد في مسنده، عن سهل بن حنيف، )انظر: نيل األوطار: 7/5)3(.
ة، ط 1 / 5)14هـ - 004)م، دار  سَّ )10( انظر فتاوى الغزالي، حتقيق علي مصطفى الطَّ

اليمامة، ص: )4).

] الشريعة والعقيدة[ 

د. عب��د الق��ادر أحنوت)*( 



7 العدد 291

حكم دفع الصائل: 
قد يكون الدف���اع عن النفس أو الِع���رض أو املال؛ ولذلك 

يختلف حكم دفع الصائل باختالف املداَفع عنه.
فأم���ا الدفاع عن النف���س، فقد اختلف في���ه الفقهاء بني 

الوجوب واجلواز، فقال احلنفية بوجوب الدفاع)1(.
هما وج���وب الدفاع عن  وفي املذه���ب املالكي قوالن أصحُّ

النفس)2(.
وقال الش���افعية: إذا كان الصائل مسلماً فيجوز االستسالم 
وال يج���ب الدفاع، أما إذا لم يكن مس���لماً أو كان بهيمة فدفعه 

واجب محتوم)3(.
وفي املذهب احلنبلي كذلك قوالن: الوجوب واجلواز)4(.

واستدل القائلون بعدم الوجوب مبا يلي: 
• قوله #: »كن عبد الله املقتول وال تكن عبد الله القاتل«)5(.
• قص���ة ابَني آدم فلم يدافع املقتول عن نفس���ه وإمنا قال: 
}َلِئن َبَسطَت إَلَيّ َيَدَك ِلَتْقُتَلِني َما َأَنا ِبَباِسٍط َيِدَي إَلْيَك أَلْقُتَلَك إِنّي َأَخاُف 

َه َرَبّ اْلَعامَلَِن{ ]املائدة: ٢٨[)6(. الَلّ
ويب���دو - والله أعلم - أن الدفاع عن النفس واجب، إال إذا 
كان ف���ي الدفع بالقتل فتنة عامة أو موُت خلق كثير؛ أما إذا لم 

يكن األمر كذلك فيجب الدفع.
والنه���ي عن القتل في احلديث الس���ابق محمول على زمن 

الفتنة حيث يُشِكل األمر)7(. 
وقي���ل: إن النه���ي إمنا هو في آخر الزم���ان حيث يحصل 

التحقق أن املقاتَلة إمنا هي في طلب امللك)8(.
وقول أحد ابنَي آدم: }َما َأَنا ِبَباِسٍط َيِدَي إَلْيَك أَلْقُتَلَك{، يعني 
ال أبسط يدي إليك لغرض قتلك؛ وإمنا أبسط يدي إليك لغرض 

الدفع)9(.
وذك���ر ابن عاش���ور أن الدفاع مبا يفضي إل���ى القتل كان 

)1( أحكام القرآن، للجصاص: )/401. تبيني احلقائق، للزيلعي: 110/6.
))( حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير، البن عرفة الدسوقي: 357/4.

)3( مغني احملتاج، للخطيب الشربيني: 5/4)1.
)4( مجموع الفتاوى، البن تيمية: 8)/177.

)5( قال الصنعاني: )احلديث أخرجه أحمد والطبراني وابن قانع من غير طريق املجهول؛ إال 
أن فيه علي بن زيد بن جدعان، وفيه مقال(.سبل السالم شرح بلوغ املرام، ط/7)14هـ 
006)م، حتقيق الشيخ محمد الدالي َبلطه، املكتبة العصرية: 4/)6. ولفظه عند أحمد: 
»ستكون فتنة بعدي وأحداث واختالف؛ فإن استطعت أن تكون عبد الله املقتول فافعل« 

املسند، حديث خالد بن عرفطة رضي الله عنه، رقم: )55)).
)6( ترتيب فروق القرافي وتلخيصها واالستدراك عليها، ألبي عبد الله محمد بن إبراهيم 
البقوري، ط1/ 4)14هـ - 003)م، حتقيق امليلودي بن جمعة واحلبيب بن طاهر، 

مؤسسة املعارف بيروت، ص 406.
)7( نيل األوطار: 54/4).

)8( سبل السالم شرح بلوغ املرام، حملمد بن إسماعيل الصنعاني: 70/4.
))( اجلامع ألحكام القرآن، للقرطبي: 0/6)1.

محرماً، وأن هذه ش���ريعة منسوخة، ألن الشرائع تبيح للمعتدى 
عليه أن يدافع عن نفسه ولو بقتل املعتدي، لكنه ال يتجاوز احلد 

الذي يحصل به الدفاع)10(.
والدف���اع عن العرض واجب كذلك باتف���اق الفقهاء)11( فال 
حتل إباحته بحال؛ ألنه ال يقل أهمية عن غيره من الضروريات؛ 
بل إن عادة العقالء بذُل نفوس���هم وأموالهم دون أعراضهم، وما 

فدي بالضروري فهو بالضرورة أَُولى؛ ولهذا قال قائلهم: 
ُجُسوُمنَا تُ��َص��اَب  أَْن  َعلَيْنَا  يَ��ُه��وُن 

َوُع��ُق��وُل)12( لَنَا  أَْع����َراٌض  َوتَ��ْس��لَ��َم 
ووجوب الدفاع عن العرض قائم على كل مس���لم يش���اهد 
ه، وال يقتصر على املعت���دى على عرضه  االعت���داء وميكن���ه ردُّ

فقط)13(.
أما الدفاع عن املال فغير واجب عند املالكية واحلنابلة)14(، 
ق الشافعية بني أنواع املال،  وقال بعض املالكية بالوجوب)15(، وفرَّ
فقال���وا ال يجب الدفاع عن م���ال ال روح فيه ألنه يجوز إباحته 
للغي���ر، وأما ما فيه روح فيجب الدفع عنه إذا قصد إتالفه، ما 

لم يخَش على نفسه أو عرضه)16(.

شروط دفع الصائل: 
يشترط لدفع الصائل ما يلي: 

1 - أن يكون ثمة اعتداء: مبعنى أن يحصل الفعل بغير حق، 
فإذا كان بحق كقتل مستحقِّ القصاص، أو أخذ املال من املدين 

املمتنع، فهذا ال يعتبَر اعتداًء وإمنا هو استعمال حلق.
2 - أن يك���ون االعتداء حااّل: فإذا كان مهدداً بش���يء في 
املس���تقبل فال يجوز الدفاع؛ ألنه ال دفاع قبل االعتداء وال دفاع 
بعد االنصراف من���ه، وال يُفَهم من هذا أن ينتظر املعتدى عليه 
حت���ى يصيبَ���ه الص�ائل بالفعل، بل من حقه أن يس���رع إلى رد 
االعتداء املتوق���ع إذا علم أو غلب على ظنه أنه ال يخطئه، وقد 
عبر الفقهاء عن هذا بوضوح فاعتبروا أن مجرد إشهار السالح 
من الصائل كاف لقتله، ما دام السالح الذي شهره يستعمل في 

القتل عادة)17(.

)10( التحرير والتنوير: 171/6.
الكبير:  الشرح  على  الدسوقي  حاشية   .3(7/5 عابدين:  البن  احملتار  رد  انظر:   )11(

357/4. مجموع الفتاوى: 8)/177.

))1( إرشاد الفحول، للشوكاني، ص 366.
)13( الفقه اإلسالمي وأدلته، للزحيلي: 4845/6.

)14( انظر: مجموع الفتاوى: 8)/177. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: 357/4.
)15( حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: 357/4.

)16( مغني احملتاج: 5/4)1.
)17( انظر: املبسوط، للسرخسي: 4)/50.  األم، للشافعي: 7/)7.
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هل في دفاع املصول عليه ضمان؟
ذه���ب جمه���ور الفقهاء م���ن املالكية والش���افعية 
واحلنابلة، إلى أن من أريد ماله أو نفسه أو حرميه ولم 
ميكنه الدفع إال بالقتل فله ذلك، وليس عليه قود وال دية 
وال كفارة؛ سواء كان الصائل آدمياً مكلفاً أو غير مكلف 

أو كان بهيمة.
يقول القرافي: )فكل صائل إنس���اناً كان أو غيره، 
فمن خشي منه فدفع عن نفسه فهو هدر، حتى الصبي 

واملجنون إذا صاال والبهيمة())(.
ويق���ول املرداوي: )فإن لم يحص���ل - أي: الدفع - 
إال بالقتل فله ذلك وال ش���يء عليه، وهو املذهب وعليه 

األصحاب())(.
ومبثل هذا القول أخذ الظاهرية كذلك)1)(.

وفي )اإلقن���اع( للخطيب الش���ربيني: )من قصده 
صائل بأذى في نفس���ه أو ماله أو حرميه فقتل الصائَل 

فال ضمان عليه()))(.
وقد نقل اإلمام الصنعاني اإلجماع على أن من شهر 
على آخر س���الحاً ليقتله فدفع عن نفسه فقتل الشاهر 

أنه ال شيء عليه)1)(.
وخالف احلنفية اجلمهور فقال���وا بوجوب ضمان 
البهيم���ة واآلدمي غير املكلَّف كالصب���ي واملجنون)1)(. 

واستدلوا مبا يلي: 
) - أنه قتل ش���خصاً معصوماً بالنس���بة للصبي 
واملجن���ون، وأتلف ماالً معصوماً حقاً للمالك بالنس���بة 

للدابة؛ وذلك ال يسقط الضمان)1)(.
1 - قياس املصول عليه على املضطر بجامع اإلباحة؛ 
فكم���ا أن إباح���ة طعام الغي���ر عند الض���رورة ال تنافي 

الضمان، كذلك يضمن احليوان مع جواز قتله)1)(.
1 - أن اآلدم���ي املكلف له قصد واختيار فلذلك لم 

يضمن، والبهيمة ال اختيار لها)1)(.

اإلسالمي  الغرب  دار  ط4/1))1م،  بوخبزة،  محمد  حتقيق  الذخيرة،   )8(
بيروت: )1/)6).

))( اإلنصاف في معرفة الراجح من اخلالف: 303/10.
)10( احمللى باآلثار، البن حزم: 156/11.

)11( اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع: )/480.
))1( سبل السالم: 466/3.

)13( رد احملتار، البن عابدين: 387/5.
)14( الهداية، للمرغيناني: 448/4.

)15( املغني: )/151.
)16( ترتيب فروق القرافي، للبقوري، ص: 407.

م املعتدى عليه بيِّنًة تثبت وقوع االعتداء عليه:  3 - أن يق���دِّ
ألن مجرد االدِّعاء ال يعفيه من املسؤولية، وإال استبيحت أموال 
الناس وأبدانهم بدعوى االعتداء، فإذا لم تقم له بينة إال مقالته 

ودعواه فهو ضامن؛ ألنه ال يؤخذ بدعواه على غيره)1(.
ه: وذلك بتقدمي  4 - أن يرد االعت�داء بالق���وة الالزمة ل�ردِّ
األخف فاألخف واأليس���ر فاأليس���ر؛ فال يعدل إلى القتل مع 
إمكان الدفع بدونه. يقول الن���ووي: )فيجب على املصول عليه 

رعاية التدريج والدفع باألهون فاألهون()2(.
فإذا أمكن دفع الصائل باألمر باملغادرة فليس للمصول عليه 
أن يجرح���ه أو يقتله، وإذا انص���رف بالضرب فليس له َجْرُحه، 
له، ل���م يكن له أن يثني عليه ألنه  وكذل���ك إذا جرحه جرحاً عطَّ
ل مس���ؤولية  ُكفي ش���ره، فإن فعل ذلك كان ظاملاً ومعتدياً وحتمَّ

فعله بالقصاص منه، ألنه جتاوز حد الدفاع الشرعي)3(.
وي���دل على مراعاة مبدأ التدرج في املدافعة واملمانعة أمره 
# بأن ينشد الله قبل املقاتلة، فقد جاء رجل إلى رسول الله # 
يسأله: )أرأيت إن عدا على مالي؟ قال: »انشد الله«. قال: فإن 
؟ قال: »قاتل،  ؟ قال: »انش���د الله«، قال: فإن أبوا عليَّ أبوا عليَّ
ف���إن ُقتلت ففي اجلنة، وإن َقتلت ففي النار«. قال الش���وكاني: 

)فيه من الفقه أن يدفع باألسهل فاألسهل()4(.
ر بقدرها، ف���إذا زالت الضرورة  قل���ت: ألن الضرورة تق���دَّ
باألخف فال يُلَجأ إلى األشد، ومهما أمكن التخليص بدون ذلك 
فُع���ِدل عنه إلى األثقل لم يُه���َدر، ألنه ال ضرورة في األثقل مع 

إمكان حتصيل املقصود باألسهل حتى ولو كان كالماً.
وقد ذه���ب بعض الفقهاء إلى الق���ول بوجوب الهرب على 
املصول عليه؛ ألن الهرب هو الوس���يلة املناس���بة لدفع االعتداء 
بأيس���ر ما ميك���ن)5(. غير أن الهرب ال يقوم مق���ام الدفاع في 
جمي���ع احلاالت، فإذا كان الدفاع ع���ن املال أو احلرمي، فقد ال 
يستطيع املدافع الهرب بهما، بخالف ما إذا كان االعتداء واقعاً 
على النفس، فهنا قد ينجو بنفس���ه بالهرب؛ ولهذا فال يلزم به 

دائماً)6(.
ولعل هذا ما جعل املالكية يقيدون القول بوجوب الهرب مبا 
إذا لم تلحقه مشقة أو ضرر، فإذا حلقه ذلك جاز له الدفع)7(.

)1( شرح الزرقاني على املوطأ: 48/4.
))( روضة الطالبني: 187/10.

)3( انظر: األم للشافعي: 7/)7. واإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، للخطيب الشربيني 
ط1414/1هـ - 4))1م، حتقيق علي محمد معوض وعادل أحمد عبد املوجود، دار 

الكتب العلمية بيروت: )/481.
)4( نيل األوطار: 50/4).

)5( املغني، ابن قدامة: )/153.
)6( التشريع اجلنائي اإلسالمي، عبد القادر عودة: 1/)48.

)7( حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: 357/4.
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ونُِس����ب ألبي يوس����ف من احلنفية القول بالضمان في الدابة 
هما وعصمة الدابة  فقط دون الصبي واملجنون، ألن عصمتهما حلقِّ

حلقِّ مالكها، فكان فعلهما مسقطاً للعصمة دون فعل الدابة))(.
ويترجح - والله أعلم - قول اجلمهور القائلني بعدم الضمان 
ألي صائل؛ س���واء كان آدمياً أو غيره، ويتأيد هذا بعموم األدلة 
التي تبي���ح مقاتلة الصائل، فلم ينص ش���يء منها على وجوب 

الضمان. 
أما أدلة احلنفية فيجاب عنها مبا يلي: 

أم���ا دليلهم األول: فيجاب عنه ب���أن ما أتلفه املصول عليه 
من مال وأنفس، مهدرةٌ وليست معصومة، وإمنا زالت عصمتها 

بالصيال، فال ضمان في إتالفها.
وأما دليلهم الثاني: فأجاب عنه ابن قدامة - رحمه الله - بأن 
املصول عليه يفارق املضطر إلى الطعام، ألن الطعام لم يلجئه إلى 
إتالف���ه، ولم يصدر منه ما يزيل عصمت���ه؛ ولهذا لو َقتَل احملرم 
صيداً لصياله لم يضمنه، ولو قتله الضطراره إليه ضمنه، ولو قتل 
املكلف لصياله ل���م يضمنه، ولو قتله ليأكله في املخمصة ضمنه، 

وغير املكلف في هذا كاملكلف)1(.
وأج���اب أبو عبد الله البقوري عن اس���تداللهم الثالث بأن 
البهيمة لها اختيار اعتبره الشرع، وذلك ظاهر في باب الصيد)1(.
وتتعلق مبس���ألة الضمان قضية أخرى؛ وهي أن الذي يفقأ 

عني املطلع في داره هل يلزمه الضمان أم ال؟
قال احلنفية واملالكية يس���أل جنائياً صاحب الدار في هذه 
احلال���ة، فيجب عليه القصاص ألن مجرد النظر بالعني ال يبيح 

اجلناية على الناظر كما لو نظر من الباب املفتوح)1(.
وهذا القول مرجوح ترده جملة من األدلة، منها حديث أبي 
هريرة - رضي الله عنه - أن النبي # قال: »لو أن رجاًل اطلع 
عليك بغير إذنك فحذفته بحص���اة ففقأت عينه ما كان عليك 

من جناح«)1(.
قال الصنعاني: )دلَّ احلديث على حترمي االطالع على الغير 
بغي���ر إذنه، وعلى أن من اطل�ع قاص���داً للنظ�ر إلى مح�ل غيره 
لَع  مم����ا ال يجوز الدخول إليه إال بإذن مالك���ه، فإنه يجوز للمطَّ

)1( انظر: الهداية للمرغيناني: 448/4. ونظرية الضرورة الشرعية، للزحيلي، ص138.
))( املغني: )/151.

)3( ترتيب الفروق، ص 407.
)4( انظر: رد احملتار، البن عابدين: 0/5)3. والقوانني الفقهية، البن جزي، ص )36.

)5( أخرجه البخاري، كتاب الديات، باب: من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان. ومسلم، 
كتاب اآلداب، باب: حترمي النظر في بيت الغير.

عليه دفعه مبا ذكر، وإن فقأ عينه فإنه ال ضمان عليه، وفي لفظ 
ألحمد والنسائي وصححه ابن حبان: »فال دية له وال قصاص«)1(.
ومنها حديث أنس أن رجاًل اطلع في بعض حجر النبي # 
فقام إليه النبي # مبشقص))( أو مبشاقص، فكأني انظر إليه 

يَْخِتل الرجل ليطعنه))(.
وغاي���ة ما عوَّل عليه املخالفون قولهم: إن املعاصي ال تُدَفع 
مبثلها. ق���ال الش���وكاني رداً عليه: )وهذا م���ن الغرائب التي 
يتعجب املنصف من اإلقدام على التمسك مبثلها في مقابلة تلك 
األحاديث الصحيحة، فإن كلَّ عالم يعلم أن ما أذن فيه الش���ارع 
لي���س مبعصية؛ فكيف يجعل فقء ع���ني املطلع من باب مقابلة 

املعاصي مبثلها؟())(.
وأجاب املخالفون بأن األحاديث وردت على س���بيل التغليظ 

واإلرهاب)1)(.
وردَّ عليهم بأن ظاه���ر ما بلغنا عن النبي # محمول على 
التشريع، إال لقرينة تدل على إرادة املبالغة. ثم إن النبي # نص 
على إباحة رمي الناظر؛ فكيف يُحَمل فعله على أنه أراد الزجر 

ال فقء العني؟)))(.
وهل جتوز البداءة بإن���ذار الناظر قبل رميه عند من يقول 

بعدم القصاص والدية أم ال؟
ذكر ابن دقيق العيد في مسألة اإلنذار وجهني للشافعية:

 أحدهم���ا: ال يجوز رميه قياس���اً على الب���داءة في الدفع 
باألهون فاألهون. 

والثان���ي: يجوز ألن النبي # كان يَْخِتل الناظر ليطعنه؛ أي 
يراوده ويطلبه من حيث ال يشعر)1)(.

والوجه الثاني هو األصح في املذهب كما ذكر ذلك احلافظ 
ابن حجر في )الفتح()1)(.

وذكر تاج الدين السبكي أن هذه املسألة مستثناة من قاعدة 
الدفع باألسهل فاألسهل)1)(.

والله من وراء القصد وهو يهدي إلى سواء السبيل.

)6( سبل السالم: 467/3.
)7( املشقص: سهم فيه نصل عريض. القاموس احمليط، للفيروز آبادي: 845/1.

)8( أخرجه البخاري، كتاب الديات، باب: من اطلع في بيت قوم ففقئوا عينه فال دية له.
))( نيل األوطار: 184/5.

)10( فتح الباري: )343/1.
)11( نيل األوطار: 184/5.

))1( إحكام األحكام شرح عمدة األحكام، ط3/1)14هـ، حتقيق حسن أحمد إسبر، دار 
ابن حزم، ص 870.

)13( انظر: )1/ 344. ثم قارن بـ »األم«، للشافعي: 7/)8.
)14( األشباه والنظائر: 47/1.
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إن الدبلوماس���ية املعاصرة التي تتعاطاها الكنيسة الرومية 
الكاثوليكية لم تكن دائماً خيارها األول للتعامل مع اخلصوم عبر 
التاريخ؛ فصراع الروم واملس���لمني في حقب�ة احل�روب الص�ليبية 
ال يخفى، بل ال يزال كبراء الكنيسة الكاثوليكية يصرحون بعدائهم 
لهذا الدين وأهله بني الفينة واألخرى. كما أن اضطهاد الكنيسة 
لطائفة البروتستانت التي تخالفها في بعض عقائدها قدمي قدم 
احلركة »اإلصالحية« البروتس���تانتية على يد »مارتن لوثر« عام 
))1)م. لكن عالقة الكنيسة الكاثوليكية بالكنيسة األرثودكسية 
يكتنفها شيء من الغموض الذي س���أحاول كشف بعض جوانبه 

بعون الله.
ال ش���ك أن الكنيس���تني الش���رقية والغربية كانتا خصمني 
لدودين منذ اختالفهما في القرن اخلامس امليالدي حول قضايا 
»الهوتية« ُعقَدت لها املجامع وأُلِّفت فيها الرس���ائل من الطرفني 
ولَعنت كلتا األمتني أختها. وفي مس���تهل القرن احلادي عش���ر 
امليالدي تفاقم احل���ال بعد أن رفض بطريرك القس���طنطينية 
 Michael Cerularius »األرثودكس���ي »ميخائيل كيروالريوس
اخلض���وع للس���لطة البابوية وأُغلقت كنائس ال���روم الالتني في 
املشرق وظل نفوذ األرثودكسية في اليونان وبلغاريا ويوغسالفيا 

ورومانيا وفلسطني واإلسكندرية وروسيا.
ف���ي أثناء احلرب الصليبية الرابعة عام 111)م هاجم الروم 
الصليبيون ودمروا القس���طنطينية عاصمة األرثودكسية حينئٍذ. 
واستمر الصراع بني الكنيستني إلى يومنا هذا؛ أي ما يقارب ألف 
س���نة. كان هدف الكنيس���ة الكاثوليكية من هذه املواجهة تدمير 

أو إخضاع الكنيسة األرثودكس���ية، أو دمجها طوعاً أو كرهاً في 
الكنيسة الكاثوليكية.

بني عامي 111)م )فتح القسطنطينية وسقوط اإلمبراطورية 
البيزنطية( إلى س���قوط اإلمبراطورية القيصرية الروس���ية عام 
))))م كانت عالقة الفاتيكان بالكنيسة األرثودكسية متر مبرحلة 
ركود دبلوماس���ي من أهم أس���بابه انتقال مركز األرثودكسية من 
الشرق إلى الغرب )روسيا املقدسة( حيث ضربت بأطنابها. فكما 
كانت روما الالتينية هي »روما األولى« أصبحت القس���طنطينية 
»روما الثانية«. فلما سقطت الدولة البيزنطية على أيدي املسلمني 
صارت روس���يا املعقل األقوى للكنيسة األرثودكسية وموسكو هي 

»روما الثالثة«.
وجدت الكنيس����ة األرثودكس����ية في روس����يا أرضاً خصبة 
الس����تعادة قوتها وهيبتها، لكنها أخطأت ثاني����ة عندما ارتبطت 
باإلمبراطوري����ة القيصرية كما ارتبطت ِمن َقب����ُل باإلمبراطورية 
البيزنطية، فكان ضعفها متالزماً مع سقوط روسيا القيصرية عام 
))))م. حينها اس����تؤنفت مكائد الدبلوماسية الكاثوليكية حيثما 
وجدت األرثودكسية في البلقان وروسيا وأوروبا الشرقية بل وفي 
الشرق األوسط. ولم تتورع الفاتيكان عن سلوك السبل األخالقية 
وغي����ر األخالقية في محاولة للقض����اء على هذا اخلصم العنيد. 

ولعل ما حصل خالل احلرب العاملية األولى يبرهن على ذلك.
ع رئيس وزراء   ففي أعقاب اندالع احلرب العاملية األولى وقَّ
بريطانيا »لويد جورج« مع »بازل زاهاروف« ورئيس وزراء اليونان 
»فينيزيلوس« اتفاقية تنص على منح اليونان عاصمة األرثودكسية 

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

popedia@windowslive.com

] الغرب: قراءة عقدية [

الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة األرثودكسية

ِشقاق أم وفاق؟
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القدمية – القس���طنطينية. أث���ارت هذه االتفاقي���ة زوبعة من 
االحتجاج���ات التي لم تصدر من الدول الغربية بل من الفاتيكان 
خصم الكنيسة األرثودكسية. وأصبحت بريطانيا حقيقًة بالسخط 
الباب���وي ملا تغافلت عن طلب البابوية بعدم اإلقدام على مثل تلك 
االتفاقية. فما كان من الفاتيكان إال أن ش���رعت تُقلِّب عمالءها 
ي عن  املاس���ون فوجدت في »كمال أتاتورك« خير معني. لقد ُسرِّ
الفاتي���كان بانتصار أتاتورك في »إزمي���ر« فتبددت بذلك أحالم 

اليونان في امتالك العاصمة األرثودكسية القدمية.
أدرك »أتات���ورك« أن التحالف مع الفاتيكان س���يكون ذا نفع 
للطرفني فعقد حتالفاً غير معلن منح صالحيات خاصة للكنيسة 
الكاثوليكي���ة ف���ي تركيا. لكن أعظم ما جنته الكنيس���ة من هذا 
التحال���ف هو احليلولة دون عودة الكنيس���ة األرثودكس���ية إلى 
القس���طنطينية. لقد وصفت صحيفة »أوس���يرفاتوري رومانو« 
Osservatore Romano التابعُة للكنيسة الكاثوليكية انتصار 

أتاتورك في إزمير بقولها »نصٌر للبابا عظيٌم«))(.
ليس ذلك فحس���ب، بل قرر أتاتورك حتويل مسجد أيا صوفيا 
الذي كان يصدح باألذان – بعد أن كان قبلها كنيس���ة أرثودكسية – 
إلى متحف رومي بيزنطي بعد أن استش���ار الفاتيكان حتس���باً ألي 
ممانعة. لكن الفاتيكان التي تُرعد وتُزبد عادًة إذا ما ُهددت مؤسسة 
كاثوليكي���ة بالعلمنة كان���ت هذه املرة أصَمَت من فئ���ران الكنائس، 
بل ش���جعت عميلها املاس���وني س���راً على تدنيس املقدسات غير 

الكاثوليكية.
وإذا كان���ت احلرب العاملي���ة األولى قد حقق���ت للفاتيكان 
نصراً على الكنيسة األرثودكس���ية فإنها كذلك فتحت لها أفاقاً 
في التعامل الدبلوماسي الذي س���عت من خالله دائبة إلسقاط 
الدولتني العثمانية اإلسالمية والقيصرية الروسية األرثودكسية، 

وكان ذلك فعاًل.
كان من أس���باب اضطراب الكنيس���ة األرثودكسية مقارنًة 
بالرومية الكاثوليكية ارتباُطها – كما أسلفُت – باإلمبراطوريات 
وهو ما عنَى سقوَطها بسقوط دولتها. فلما قامت الثورة البلشفية 
نُس���فت هذه الكنيسة كما نس���فت دولتها القيصرية، وتبع ذلك 
تأمي���ُم ثروتها الهائلة وتهميش الدور السياس���ي لقساوس���تها، 

وأصبح الفصل بني الدين والدولة حقيقة قائمة.
فهل حزنت الفاتيكان على س���قوط كنيس���ة نصرانية على 
أي���دي املالح���دة؟ كال! بل عم الف���رح والبهجة أروقة كنيس���ة 
القدي���س بطرس في روما؛ فالبالش���فة وإن كان���وا ملحدين إال 

)(( Avro Manhattan. Vatican Imperialism in the 20th Century 
)Zondervan، (965(، p. 24(.

أنه���م خدموا الكنيس���ة الرومية بالقضاء عل���ى خصمها اللدود 
)الكنيسة األرثودكس���ية(، فال ريب أن منهج الفاتيكان مكيافيلي 
ِصْرف تبرر فيه الغايُة الوسيلة. لقد أجنز البالشفة ما لم تنجزه 
الكنيسة الكاثوليكية ألكثر من ألف عام ومهدوا لسياسة الهيمنة 
الغربية على كنائس الشرق التي متثلت في حتويل كثير من أتباع 
األرثودكس���ية إلى الكاثوليكية باإلضافة إل���ى »الدمج الروحي« 
لبلغاريا ورومانيا والصرب وأوكرانيا األرثودكسية وغيرها داخل 
الكنيس���ة الرومية)1(. بل ملا نهضت املقاومة األرثودكسية لم تبِد 
الفاتي���كان أي تعاطف معها بل كانت ترجوا أن تَضرب روس���يا 
امللحدة ضربتها القاضية فتنتهي األرثودكس���ية إلى األبد. وهذا 

ما صرح به »مونتي« صديق البابا بندكت اخلامس عشر قائاًل:
إن قداس���ته ]يعني البابا[ يرى أن هذه اجلرائم وهذه الدماء 
ستكون ذات فضٍل يوماً ما، إن أمكن – بعد انصراف موجة اإلحلاد 
ر بالكاثوليكية في روسيا. إن بقاء األرثودكسية لن  هذه – أن يبشَّ
يدوم طوياًل، ونهايتها كدين رسمي يتيح ُفَرصاً لم تكن لتوجد في 

ظل حكم القياصرِة حراِس الكنيسة ]األرثودكسية[)1(.
وف���ي أعقاب احلرب العاملية الثانية قامت الكنيس���ة   
الكاثوليكية باستنفار الكاثوليك في الشرقني )األدنى واألوسط( 
فنش���أ احل���راك الكلدان���ي الكاثوليكي في الع���راق، واملاروني 
في لبن���ان، والكاثوليكي القبطي في مص���ر، وغيرها، وال تزال 
هذه الطوائف تش���كل ثقاًل كاثوليكاً في أوساط نصارى الشرق 
الذي���ن كانوا ذات يوم تابعني للكنيس���ة األرثودكس���ية. وال تزال 
الكنيس���ة الكاثوليكية بدبلوماسيتها الفريدة تُضيِّق على الكنيسة 
األرثودكس���ية بينما تس���تعمل ورقة »اضطهاد« النصارى لتبرير 
تدخلها في شؤون النصارى من الطوائف األخرى كما هو احلال 
ِهز على كل خصومها.  ف���ي مصر. ولن يََقر لروما قرار حت���ى جُتْ
لكن هذا إن حدث م���ع خصومها من النصارى األورثودكس فلن 

يكون مع أهل اإلسالم بعد وعد الله بالنصر.
روى مس���لم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
وُم ِباألَْعَماِق  اَعُة َحتَّى يَنِْزَل الرُّ رس���ول الله # قال: »الَ تَُقوُم السَّ
أَْو ِبَداِبَق، َفَيْخُرُج ِإلَيِْه���ْم َجيٌْش ِمَن امْلَِدينَِة ِمْن ِخَياِر أَْهِل األَْرِض 
وُم: َخلُّوا بَيْنَنَا َوبنَْيَ الَِّذيَن َسَبْوا ِمنَّا  وا َقالَِت الرُّ يَْوَمِئٍذ. َفِإَذا تََصافُّ
نَُقاِتلُْهْم. َفَيُقوُل امْلُْس���ِلُموَن: الَ َواللَِّه! الَ نَُخلِّى بَيْنَُكْم َوبنَْيَ ِإْخَواِننَا. 
َفيَُقاِتلُونَُه���ْم َفَينَْه���ِزُم ثُلٌُث الَ يَتُوُب اللَُّه َعلَيِْهْم أَبَ���داً َويُْقتَُل ثُلُثُُهْم 

َهَداِء ِعنَْد اللَِّه َويَْفتَِتُح الثُّلُُث الَ يُْفتَنُوَن أَبَداً«. أَْفَضُل الشُّ

))( مرجع سابق.
)(( Count Sforza. Contemporary Italy )F. Mulker، (940(.
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من القلب
إلى اإلسالميين

في تونس

] قضايا دعوية [

أحمد بن عبد الرحمن الصويان
alsowayan@albayan.co.uk

س���قط النظ���ام التونس���ي بفض���ل الل���ه – تعال���ى – ثم بصالبة الش���عب 
التونس���ي، وبس���قوطه تهاوت كثير من قالع الظلم والبغي واالس���تبداد، وبدأ 

الناس يتنفسون الصعداء ويذوقون طعم احلرية والكرامة.
ه���رب الرئي���س املخل���وع غير مأس���وف عليه، لك���ن بقيت أح���زاب وتيارات 
وأع���الم يس���ارية وج���دت في عص���ره مناخًا خصيب���ًا الجترار الفكر اليس���اري 
وتس���ويقه في الس���احة التونسية، وها هي ذي تستفز الشعب التونسي املسلم 
بدعواتها اإلحلادية، وبخطابها املتمرد على ثوابت الشريعة وأصول اإلسالم.
واآلن تش���هد تونس مخاضًا كبيرًا يس���عى لتش���كيل الهوية اجلديدة لها؛ 
فالشعب الذي ُحِرم من دينه وعقيدته وقرآنه خالل العقود اخلمسة املاضية 
يتطلع بكل ش���وق إلى الع���ودة إلى منابعه األصيل���ة وحياضه الكرمية، ولكن 
التيارات اليس���ارية تش���ده بتش���نج وتوتر ليولي وجهه ش���طر فرنس���ا؛ بحجة 
احلري���ة ت���ارة، وبحجة احلداث���ة تارة أخ���رى، ونحوها من احلج���ج املتهافتة، 

وحتاول جاهدة حتريضه على اإلسالميني، واستعداءه عليهم.
إنَّ صراع الهوية الذي تتسارع حدته مع مرور األيام يتطلب من العلماء 
والدع���اة وأهل الغيرة واإلس���الم أن يقوموا قومة رجل واحد الس���تنقاذ البلد 
من طغيان اليس���ار، وتغول االجتاهات الَعلمانية اإلقصائية؛ وذلك لن يتأتى 

إال بتحصني املجتمع التونسي من لوثاتهم العقدية وغلوائهم الفكرية.
ومع خطورة هذه املعركة فإنني أشفق على إخواني الدعاة واملصلحني في تونس 
من خالفاتهم الداخلية التي أراها ُتضِعف قوتهم، وتشتت جمعهم، وتوهن بنيانهم، 
وربن���ا - س���بحانه وتعال���ى – حذرن���ا من ذل���ك بقول���ه: }َوال َتَناَزُعوا َفَتْفَش���ُلوا َوَتْذَهَب 

ِريُحُكْم{ ]األنفال: ٤٦[.
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ومن منطلق الش���راكة في املس���ؤولية، واحملبة التي جتمع بيننا، وواجب النصيحة 
ر إخواني الفضالء ببعض الوصايا التي أرجو أن ينفعنا الله  الذي ُأمرنا به ش���رعًا، أذكِّ

- تعالى - بها جميعًا، والذكرى تنفع املؤمنني:

تكم في اجتماعكم: أواًل: قوَّ
مما ال تخطئه عني الزائر إلى تونس ذلك الشرخ الغائر بني 
اإلس���الميني – وخصوصاً بني النهضويني والس���لفيني – الذي 
ميتد أثره في معظم الطبقات الدعوية، ويؤثر فيها تأثيراً بالغاً. 
وال ش���ك أنَّ هناك اختالفات منهجية وفكرية حقيقية ال ميكن 

جتاوزها، أو التهوين من أمرها، لكننا أمام خيارين:
أحدهما: أن نشتغل بأنفسنا، ونتدافع في املساجد واحملاضن 
الدعوية، ونتفاضح في وس���ائل اإلع���الم، ومحصلة هذا اخليار: 
تشتيت اجلهود وإضعاف الدعوة. وال شك أن االجتاهات العلمانية 
واألحزاب الليبرالية هي املس���تفيد الرئيس���ي من ذلك التدافع، 
وستس���عى لتوظيفه في ترس���يخ جذور العلمانية، وما أجمل قول 
مصطفى صادق الرافعي - رحمه الله -: )أضيع األمم أمة يختلف 

أبناؤها؛ فكيف مبن يختلفون كيف يختلفون؟()1(. 
والثان���ي: أن ندير خالفاتنا مبنهجية علمية منصفة وواعية 
بخطورة املرحلة وأولوياتها الش���رعية، وهذا - في ما أحسب - 

مقتضى الشرع والعقل. ومن أبرز معالم هذه املنهجية:
1 - إحياء فقه النصيحة، والتواصي باحلق، واتس���اع الصدر 
للنقد العلمي البناء، وهذا سبيل أهل اإلميان. قال الله – تعالى -: 

ْبِر{ ]العصر: ٣[. }َوَتَواَصْوا ِباْل�َحِقّ َوَتَواَصْوا ِبالَصّ
2 - في مثل هذه النوازل التاريخية ينبغي أن تتسع صدورنا 
لبعضنا، ونحيي فقه التط���اوع والتعاون؛ امتثاالً لقول النبي # 
ملا بعث معاذاً وأبا موس���ى إلى اليم���ن: »تطاوعا وال تختلفا«)2(. 
والتطاوع يعني احلرص على التوافق واملالينة في الرأي، والبعد 
عن النزاع والش���قاق، وهذا من أخالق أه���ل اإلميان، كما قال 
النبي #: »املؤمنون هيِّنون لين���ون، مثل اجلمل األنف: إن ِقيْد 
انقاد، وإن سيق انساق، وإن أنخته على صخرة استناخ«)3(. وليس 
املقصود أن يكون اإلنسان إمعة مقلداً ضعيف الشخصية؛ وإمنا 
املقصود أن يكون املؤمن متواضعاً لني اجلانب مع إخوانه، بعيداً 

عن التعصب واالعتداد بالرأي.

)1( مجلة الرسالة العدد )76(.
))( أخرجه: البخاري رقم )3038(، ومسلم )1733(.

)3( أخرجه: العقيلي في الضعفاء الكبير رقم )14)(، وحسنه لغيره األلباني في السلسلة 
الصحيحة رقم )36)(.

م به  3 - أن يك���ون املعيار ال���ذي توزن به االجته���ادات، وتُقوَّ
املواقف، هو ميزان الكتاب والس���نة، امتثاالً لق���ول الله – تبارك 
ُسوِل إن ُكنُتْم ُتْؤِمُنوَن  ِه َوالَرّ وُه إَلى الَلّ وتعالى -: }َفإن َتَناَزْعُتْم ِفي َشْيٍء َفُرُدّ
ِه َواْلَيْوِم اآلِخِر َذِلَك َخْيٌر َوَأْحَسُن َتْأِوياًل{ ]النساء: ٥٩[. ولقوله – عز  ِبالَلّ

وجل -: }َوَما اْخَتَلْفُتْم ِفيِه ِمن َشْيٍء َفُحْكُمُه إَلى الَلِّه{ ]الشورى: ١٠[.
والفرق بني اإلس���الميني وغيرهم، أن اإلسالميني يحملون 
رؤية شرعية ملتزمة بنصوص الكتاب والسنة وقواعد الشريعة، 
تلك الرؤية الت���ي تصوغ احلراك السياس���ي والفكري صياغة 
شاملة، وتضبط جميع املشاريع واملواقف وردود األفعال مبوازين 
منهجية محكم���ة؛ امتثاالً لقول احلق – تبارك وتعالى -: }َوَأَنّ 
َق ِبُكْم َعن َسِبيِلِه{  ���ُبَل َفَتَفَرّ ِبُعوا الُسّ ِبُعوُه َوال َتَتّ َهَذا ِصَراِطي ُمْس���َتِقيمًا َفاَتّ
]األنع���ام: ١٥٣[، ومن واجبنا جميعاً أن نرش���د املسيرة الدعوية، 

ونحرص على سالمتها واستقامتها.
4 - احل���رص على الع���دل واإلنصاف، والبع���د عن التحيز 
والتحامل: فاحلق يُقبَل من كل من قاله كائناً من كان، واخلطأ يرد 
على صاحبه كائناً من كان، حتقيقاً لقول الله – عز وجل -: }َوال 
َيْجِرَمَنُّكْم َشَنآُن َقْوٍم َعَلى َأاَلّ َتْعِدُلوا اْعِدُلوا ُهَو َأْقَرُب ِللَتّْقَوى{ ]املائدة: ٨[.
5 - من الواجبات التي ينبغي التواصي بها: السعي إلصالح 
ذات البني الدعاة، ونزع فتي���ل التهارش والتقاطع؛ امتثاالً لقول 
َا اْل�ُمْؤِمُن���وَن إْخَوٌة َفَأْصِلُحوا َب���ْنَ َأَخَوْيُكْم  الله - جل وع���ال -: }إَنّ
َه َلَعَلُّكْم ُتْرَحُموَن{ ]احلج���رات: ١٠[، وقوله - عز وجل -:  ُق���وا الَلّ َواَتّ
ْؤِمِنَن{  َه َوَرُسوَلُه إن ُكنُتم ُمّ َه َوَأْصِلُحوا َذاَت َبْيِنُكْم َوَأِطيُعوا الَلّ ُقوا الَلّ }َفاَتّ
َواُهْم إاَلّ َمْن  ْ ن َنّ ]األنفال: ١[، وقوله - س���بحانه -: }ال َخْيَر ِفي َكِثيٍر ِمّ
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َأَمَر ِبَصَدَقٍة َأْو َمْعُروٍف َأْو إْصالٍح َبْنَ الَنّاِس{ ]النساء: ١١٤[.
والعاق���ل املصلح تراه دائماً يدرأ فتن���ة التنازع، ويبادر إلى 
تأليف القلوب، ويتقي بالكلمة الطيبة والعمل الصالح كل حتريش 
أو فرقة تضعف صفوف الصاحلني، وهذا من أعظم أنواع البر، 
وق���د صحَّ عن النبي # قول���ه: »أال أخبركم بأفضل من درجة 
الصي���ام والصالة والصدقة؟ قالوا بلى. قال: صالح ذات البني؛ 

فإن فساد ذات البني هي احلالقة«)1(.
وه���ذا العمل اجلليل ال يكفي فيه الكالم النظري؛ بل ينبغي 
أن يس���ارع الرواد والقدوات إلى تقدمي مب���ادرات عملية جادة 
لرأب الصدع وجمع الش���تات وإثبات ُحسن النية، وحثاً للطالب 

والشباب على حتقيق ذلك.
6 - االلت���زام باألدب القرآني الكرمي الذي يس���تحث العبد 
عل�ى طيب الك�الم ومق�ابلة اإلس����اءة باإلحس�ان، كما ق�ال الل�ه 
ُه  – تعالى -: }اْدَفْع ِباَلِّتي ِهَي َأْحَس���ُن َفإَذا اَلِّذي َبْيَنَك َوَبْيَنُه َعَداَوٌة َكَأَنّ
اَه���ا إاَلّ ُذو َحٍظّ  اَه���ا إاَلّ اَلِّذيَن َصَبُروا َوَما ُيَلَقّ َوِل���ٌيّ َحِمي���ٌم #^٣٤^#( َوَما ُيَلَقّ
َعِظيٍم{ ]فصلت: ٣٤ - ٣٥[، وكما قال – س���بحانه -: }َوَيْدَرُءوَن 

َئَة{ ]القصص: ٥٤[. ِيّ ِباْل�َحَسَنِة الَسّ
7 - وم���ن مقتضيات ذلك احلذر م���ن املهاترات الكالمية، 
والبعد عن اللج���اج واخلصومة واحملادة، وينبغي أن نتربى على 
أخ���الق النبوة: فع�ن أن�س بن مال���ك – رضي الله عنه – قال: 
�اناً، ك�ان يق�ول  اش����اً وال لعَّ لم يك�ن النب�ي # س����بَّاباً وال فحَّ
ألح�دنا عند املعتب�ة: »مال�ه ترب جبينه«)2(، وع�ن عب�د الل�ه بن 
عم����رو – رضي الله عنهما – قال: إن رس����ول الله # لم يكن 
فاحشاً وال متفحشاً، وقال: »إن من أحبكم أحسنكم أخالقا«)3(، 
وما أجمل قول عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: )إن أحق 

ر الرجل لسانه()4(! ما طهَّ
إن من اآلف���ات احملزنة التي تفرق الصفوف، وتزرع اجلفوة 
بني اإلس���الميني: العصبية احلزبية أو املشيخية، وعقد احملبة 
والوالء والتناصر على أساس���ها، وهذا – بال شك – من اجلهل 
والظلم ال���ذي يحجب العبد عن رؤي���ة احلقيقة، وقد صحَّ عن 
النب���ي # قوله: »من نصر قومه عل���ى غير احلق؛ فهو كالبعير 

الذي ردي، وهو ينزع بذنبه«)5(.

في  األلباني  وصححه   .)(50(( رقم  والترمذي   ،)4(1(( رقم  داود  أبو  أخرجه:   )1(
صحيح الترمذي رقم ))50)(. 

))( أخرجه: البخاري رقم )6031( و )6046(.
)3( أخرجه: البخاري رقم ))375( و )))60(، ومسلم رقم )1)3)(.

)4( أخرجه: ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت وآداب اللسان )80/7(، رقم )))(.
)5( أخرجه: ابو داود رقم )5117(، وصححه األلباني في صحيح السنن، وفي صحيح 

اجلامع رقم )6575(.

وقد رس���م أئمتنا املنهاج القومي الذي ينبغ���ي االلتزام به، 
وبيَّنوه أوضح بيان، ومن ذلك قول اإلمام ابن القيم: )عادتنا في 
مسائل الدين كلها )دقها وجلها(، أن نقول مبوجبها، وال نضرب 
بعضه���ا ببعض، وال نتعصب لطائفة عل���ى طائفة، بل نوافق كل 
طائفة على ما معها من احلق، ونخالفها في ما معها من خالف 
احلق، ال نس���تثني من ذلك طائفة وال مقالة، ونرجو من الله أن 
نحيا على ذلك ومنوت عليه، ونلقى الله به، وال قوة إال بالله()6(.
8 - يجب أن تتسع الصدور لالختالف في املسائل االجتهادية 
التي يس���وغ فيها اخلالف: فقد اختلف أصحاب النبي # وهم 
خي���ٌر من كل من ج���اء بعدهم، ولم يؤثر ذل���ك االختالف بينهم 
في اس���تمرار املودة واحملبة، وقد وصف شيخ اإلسالم ابن تيمية 
خالفهم بقوله: )وكانوا يتناظرون في املس���ألة مناظرة مش���اورة 
ومناصحة، ورمبا اختلف قولهم في املس���ألة العلمية والعملية مع 
ة الدين()7(، ونقل اإلمام الشاطبي عن  بقاء األُلفة والعصمة وأخوَّ
بعض املفس���رين َوْصف خالف الصحاب���ة - رضي الله عنهم - 
بقوله: )وكانوا مع هذا أهل مودة وتناصح، وأخوة اإلسالم في ما 

بينهم قائمة()8(.
وهكذا كان أئمة اإلس���الم من بعدهم جياًل بعد جيل، ومن 
ذلك قول يونس الصدفي: )ما رأيت أعقل من الشافعي؛ ناظرته 
يوماً في مسألة، ثم افترقنا، ولقيني، فأخذ بيدي، ثم قال: يا أبا 
موسى! أال يستقيم أن نكون إخواناً وإن لم نتفق في مسألة؟()9(.
إن اإلس���الميني أحوج ما يكونون في هذا الوقت احلِرج إلى 
مثل هذا األفق الواسع الذي يؤلف وال يشتت، ويجمع وال يفرق، 
ويؤس���س وال يهدم، ويترفع عن الصراعات اجلانبية التي تفسد 

القلوب، وتذهب بحالوة الدعوة.
)6( طريق الهجرتني وباب السعادتني )ص:3)3(.

)7( مجموع الفتاوى: )4)/)17(.
)8( املوافقات: )163/5(.

))( سير أعالم النبالء: )16/10(.
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ثانيًا: إعادة تشكيل الصورة الذهنية للدعاة:
ملا قدم النبي # املدينة ي���وم الهجرة اجتمع الناس لرؤيته 
)من أس���لم منهم ومن لم يس���لم بعد(، وكانت األعناق مشرئبة 
لرؤيته، والنفوس تتش���وق ملالقاته، والقلوب تتطلع إلى سماعه، 
وقد وصف هذا املشهد العظيم عبد الله بن سالم – رضي الله 
عنه – بقوله: )ملا قدم رسول الله # املدينة اجنفل الناس إليه، 
وقيل: قدم رس���ول الله #، قدم رسول الله #، قدم رسول الله 
#، فجئت في الناس ألنظر إليه، فلما استثبت وجه رسول الله 

# عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب(.
فما اخلطاب الذي رأى النبي # أن يبدأ به في هذا املشهد 

العظيم؟ 
حتدث - بأبي هو وأمي - بأبلغ إشارة وأوجز عبارة، تلخص 
معال���م هذا الدي���ن اجلديد الذي يحمله إليهم، وتقدم رس���الة 
واضح���ة تعمر قلوبهم بالطمأنينة واالرتي���اح. قال عبد الله بن 
س���الم - رضي الله عنه -: وكان أول ش���يء تكل���م به أن قال: 
»أيها الناس! أفشوا الس���الم، وأطعموا الطعام، وصلُّوا والناس 
نيام، تدخلوا اجلنة بس���الم«)1(، وفي بعض روايات احلديث زاد: 

»وِصلُوا األرحام«)2(.
فهذه أربع جمل: واحدة منها تنظم عالقة العبد بربه سبحانه 
وتعالى، وثالث جمل ترس���م معالم املجتم���ع اجلديد؛ فهذا الدين 
دين احملبة والوئام، جاء ليؤسس مجتمعا تسوده الطمأنينة واألُلفة، 
والتراح���م والتواص���ل االجتماعي، وتقوم أركانه على الس���ماحة 
والرحمة وبذل املعروف، وإخالص القصد لله – تعالى – والتذلل 

بني يديه.
ل قوله #: »أفش���وا الس���الم«، فهو يحمل داللة مهمة  وتأمَّ
تهدف إلى بس���ط األمن والس���لم، واس���تنقاذ الناس من األثرة 
والتقاطع والتدابر والتعان���ف االجتماعي، وحترره من الفوضى 
ل ذلك في  واالحتراب والص���راع االجتماعي والطبقي، وقد فصَّ
أحاديث أَُخر، منها: أن رجاًل سأل النبي #: أي اإلسالم خير؟ 
فقال: »تطعم الطعام، وتقرأ الس���الم عل���ى من عرفت ومن لم 
تعرف«)3(، وقوله #: »ال تدخلون اجلنة حتى تؤمنوا، وال تؤمنون 
حتى حتابوا، أََوال أدلكم على ش���يء إذا فعلتموه حتاببتم؟ أفشوا 
السالم بينكم«)4( وهكذا يجب أن يكون املسلم بشوشاً مع الناس، 

)1( أخرجه: الترمذي، رقم )485)(، وقال: حسن صحيح، وابن ماجه رقم )1334(.
للمسند،  حتقيقه  في  األرنؤوط  إسناده  وصحح   ،)(3784( رقم  أحمد  أخرجه:   )((

واأللباني في السلسلة الصحيحة رقم ))56(.
)3( أخرجه: البخاري رقم )36)6(، ومسلم رقم ))3(.

)4( أخرجه: مسلم رقم )54(.

معطاًء خدوماً، يتميز بالسماحة ولني اجلانب.
إن بذل املع���روف ونصرة ذوي احلاجات، وإش���اعة احملبة 
والتس���امح واالبتسامة »تبس���مك في وجه أخيك صدقة«)5( من 
أبلغ ما يزيل االحتقان والتوتر في املجتمع، وهذه رسالة في غاية 
األهمية يجب أن يحملها الدعاة واملصلحون إلى شعوبهم؛ فبهذه 

املعاني السامية تتشكل صورتهم اإليجابية املشرقة.
ومما أوصي به أن يعتني به املصلحون: إنش���اء مؤسس���ات 
اجتماعية؛ تعني الفتيان والفتيات، وتس���اعد الفقراء واملرضى 
ج كربات احملتاجني والضعفاء، تقضي حاجاتهم...  واأليتام، وتفرِّ
إل���خ، وذلك كله من أعظم أبواب البر التي تفتح مغاليق القلوب، 
وتوثِّق الصلة باملجتمع، وقد حث على ذلك النبي # في أحاديث 
كثي���رة؛ فعن ابن عمر - رضي الل���ه عنهما - أن رجاًل جاء إلى 
النبي # فقال: يا رس���ول الل���ه! أي الناس أحب إلى الله؟ وأي 
األعمال أحب إلى الله؟ فقال رس���ول الله #: »أحب الناس إلى 
الله أنفعهم للناس، وأحب األعمال إلى الله س���رور تدخله على 
مسلم، أو تكش���ف عنه كربة، أو تقضي عنه ديناً، أو تطرد عنه 
جوعاً. وألن أمش���ي مع أخ في حاجة أح�ب إليَّ من أن أعتك�ف 
في املس����جد - يعني مس���جد املدينة - شهراً، ومن كف غضبه 
س���تر الله عورته، ومن كظم غيظه ولو شاء أن ميضيه أمضاه، 
مأل الله قلبه رجاًء يوم القيامة، ومن مش���ى مع أخيه في حاجته 

حتى يتهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزل األقدام«)6(
إن ثم���ة حقيقة مهمة يجب االلتفات إليها في هذه املرحلة، 
فق���د اجتهد اإلعالم مبنابره العلماني���ة اإلقصائية املختلفة في 
تش���ويه صورة الدعاة واملصلحني، وإثارة الرعب واخلوف منهم، 
وتسويق صورة ذهنية س���لبية ملؤها العبوس والتشدد والغلظة، 
ورمبا أسهمت أحياناً ممارسات بعض املنتسبني إلى الدعوة في 

تأكيد ذلك، وبناء قطيعة مع املجتمع.
وفي الس���ياق نفس���ه من املفيد اإلش���ارة إلى أنه ليس من 
احلكمة في شيء أن ينعزل الدعاة عن املجتمع، أو يشعروه أنهم 
كيان منفصل متميز عن بقية الناس، ومن املظاهر التي كنت قد 
رأيتها عند بعض الدعاة في بع���ض البلدان، وأراها تتكرر عند 
بعض الشباب في تونس، متيزهم باللباس اخلليجي))(، وهجرهم 

رقم  الصحيحة  السلسلة  في  األلباني  وصححه   ،)1(56( رقم  الترمذي  أخرجه:   )5(
.)57((

السلسلة  في  األلباني  وحسنه   ،)13468( رقم  الكبير  املعجم  في  الطبراني  أخرجه:   )6(
الصحيحة، رقم )06)(.

)7( ذكر غير واحد من أهل العلم أن السنة أن يلبس املرء ما اعتاد عليه الناس في بلدانهم، 
ما لم يكن لباساً محرماً، وكرهوا ثوب الشهرة، وهو ما خالف ثياب أهل البلد. انظر: 

اآلداب الشرعية البن مفلح: )6/3)3 - 7)3(.
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للس���ائد في مجتمعهم من مذهب اإلمام مالك بن أنس، رحمه 
الل���ه تعالى؛ وهذا رمبا يعطي انطباع���اً لدى العامة أن هؤالء 
الدعاة ميثلون جس���ماً غريباً منبتاً منفص���اًل عن البيئة التي 

يعيشون فيها!
وأحس���ب أن هذه املرحل���ة التي أعقبت الث���ورة املباركة 
أوجدت فرصة تاريخية للدعاة واملصلحني أن يخاطبوا الشعب 
مباش���رة من داخله، بعيداً عن س���طوة النظام القمعي البائد 
الذي كمم األفواه وأفس���د املناخ الفكري. وها هو ذا الش���عب 
التونس���ي بل العال���م كله يرصد خطاب الدعاة ومش���اريعهم 
العملية، ومن مقتضيات ه���ذه املرحلة أن نقدم خطاباً دعوياً 
مطمئناً متوازناً، قادراً على إعادة تش���كيل الصورة احلقيقية 
للدعاة؛ تلك الصورة املش���رقة التي تعبِّر فيها األفعال املباركة 
واملبادرات اإليجابية عن طبيعة الرسالة التي يحملها الدعاة، 
قوه���م، وعرفوا أن  ف���إذا رآهم الناس استبش���روا بهم وصدَّ

وجوههم ليست بوجوه الكذابني.
لكن ه���ذا اخلط���اب املطمِئن ال يعني حتريف الش���ريعة، 
ومجاراة أهواء الن���اس، واالنهزام أمام ضغوط الواقع، والتنازل 
عن بعض أصول اإلسالم وثوابت الدين؛ ف��� »من التمس رضاء 
الله بس���خط الناس كفاه الله ُمْؤنة الن���اس، ومن التمس رضاء 

الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس«))(.

رقم  الصحيحة  السلسلة  في  األلباني  وصححه   .)(414( رقم  الترمذي  أخرجه:   )1(
.)(311(

ثالثًا: انفروا خفافًا وثقااًل:
مرت البالد التونس���ية بعقود متتابعة من القطيعة 
عن دين اإلس���الم، واجتهدت األنظمة القمعية الباغية 
على مس���خ الهوية واملعتَقد، وتغري���ب الفكر والثقافة، 

وتشويه القيم واألخالق االجتماعية.
فلم���ا ترهلت تل���ك القالع العلمانية، ثم س���قطت 
س���قوطاً مدوياً، عاد الناس إلى دينهم َع���وداً حميداً، 
وأدرك جميع املراقبني أن الشعب التونسي محب لدينه، 
فخور بنبيه محمد #، وأن تلك القطيعة املصطنعة التي 

فرضها النظام لم تنزع هذه احملبة، ولله احلمد واملنة.
لكن الشعب التونسي أحوج ما يكون في هذه املرحلة 
رونه بأركان اإلسالم،  إلى الدعاة وطلبة العلم الذين يبصِّ
فون���ه بأصول ما أنزل الله، ع���ز وجل. ويجب أن  ويعرِّ
تس���تنَهض جميع الطاقات العلمية الدعوية، وتس���تنَفر 
جميع اجلهود للتذكير والتعلي���م والدعوة إلى الله؛ فال 
مكان في هذه املرحل���ة التاريخية للعَجَزة القاعدين، أو 
للمتثاقلني الباطلني. فاألم���ر جدٌّ ليس بالهزل، ووصية 
الل���ه - عز وج���ل - لألنبياء جميع���اً - عليهم الصالة 
والس���الم - أن يأخذوا هذه املسؤولية بحقها، كما قال 
ٍة{ ]مرمي:  الل���ه – عز وجل -: }َيا َيْحَيى ُخ���ِذ اْلِكَتاَب ِبُقَوّ
١٢[، وقال - س���بحانه وتعالى - لبني إسرائيل: }ُخُذوا 
ٍة{ ]األع���راف: ١٧١[، ولم يترك النبي #  َما آَتْيَناُك���م ِبُقَوّ
عذراً ألحد مهما كان تأهيله العلمي أو قدراته الدعوية؛ 
فهو يأمر اجلميع بالبالغ كلٌّ حس���ب وس���عه، في قوله 
#: »بلِّغو عني ولو آية«)1(، ويستحثهم على بذل املعروف 
في قول���ه: »ال حتقرن من املعروف ش���يئاً ولو أن تلقى 
أخ���اك بوجه طليق«)1(، وتقصير الدعاة أو تباطؤهم في 
ذلك يعني أنهم أسلموا الساحة لغيرهم من أهل األهواء 

واملفسدين.
ويحُس���ن في هذا املقام تذكير الدعاة واملصلحني 

مبا يأتي:
• الدعوة إل���ى الله حتتاج إلى عل���م وبصيرة: وفي 
ه���ذا يقول املولى – جل وعال -: }ُقْل َهِذِه َس���ِبيِلي َأْدُعو 

النهرواني  املعافي  عن  حجر  ابن  ونقل   ،)3461( رقم  البخاري  أخرجه:   )((
قوله: )ولو آية: أي واحدة؛ ليسارع كل سامع إلى تبليغ ما وقع له من اآلي 

، ليتصل بذلك نقل جميع ما جاء به #( فتح الباري: )8/6)4(. ولو قلَّ
)3( أخرجه: مسلم رقم )6)6)(.
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ِه َوَما َأَنا ِمَن اْل�ُمْشِرِكَن{  َبَعِني َوُس���ْبَحاَن الَلّ ِه َعَلى َبِصيَرٍة َأَنا َوَمِن اَتّ إَلى الَلّ
]يوسف: ١٠٨[، والتحصيل العلمي يحتاج إلى إعداد وبناء، وكثيراً 
ما يحدث اخللط واالضطراب عند بعض الدعاة بس���بب ضعف 
العلم وقلة الفقه في الدي���ن. ومن فقه اإلمام البخاري أنه قال 
في كت���اب العلم من صحيحه: )باب العل���م قبل القول والعمل، 
ُه ال إَلَه إاَلّ الَلُّه{ ]محمد: ١٩[())(.  لقول الله - تعالى -: }َفاْعَلْم َأَنّ

من الفقه في الدين البدء باألَْولى فاألَْولى، وتقدمي ما يجب 
تقدميه ش���رعاً من األعمال والبرامج الدعوية. وفي هذا يقول 
س���لطان العلماء العز بن عبد السالم - رحمه الله -: »ال يخفى 
على عاقل أن حتصيل املصالح احملضة، ودرء املفاس���د احملضة 
عن نفس اإلنس���ان وعن غيره محمود حسن، وأن تقدمي أرجح 
املصالح فأرجحها محمود حس���ن، وأن درء املفاسد فأفسدها 
محمود حس���ن، وأن تق���دمي املصالح الراجحة على املفاس���د 
املرجوحة محمود حسن، وأن درء املفاسد الراجحة على املصالح 
املرجوحة محمود حسن، واتفق احلكماء على ذلك...«، ثم قال: 
»واعلم أن تقدمي األصلح فاألصلح، ودرء األفس���د فاألفس���د، 
م  مركوز في طبائ���ع العباد نظراً لهم من رب األرباب... وال يقدِّ
الصالَح على األصلِح إال جاهل بفضل األصلح، أو شقي ال ينظر 

إلى ما بني املرتبتني من التفاوت«)1(.
وحتديد األولويات يتطلب حواراً وتش���اوراً بني الدعاة من 
أجل تشكيل رؤية دعوية تستوعب احتياجات املجتمع التونسي، 
وتنهض باملشروع اإلسالمي لتحقيق أهدافه بفاعلية وكفاية. أما 
االرجتال وغياب الرؤية فإنه سيؤدي - غالباً - إلى ضعف األثر 

وقلة التأثير.
من أكبر التحديات التي تواجه العمل الدعوي: القدرة على 
توظي���ف الطاقات توظيفاً مثمراً، واس���تثمار اإلمكانات الهائلة 
الت���ي ميلكونها بطريقة واعية. أما حينما نخفق في اس���تيعاب 
ر في توظيفها وتوجيهها؛ فإنها تضعف  طاقات الشباب، أو نقصِّ
هت بطريقة غير صحيحة تؤثر على  ثم تتآكل وتضمر، ورمبا ُوجَِّ

قوة العمل الدعوي واستقامته.
وال ش���ك أن الطاقات التي يُعتَمد عليه���ا - بعد عون الله 
تعالى - في أي مجتمع ه���ي طاقات قليلة؛ كما قال النبي #: 
»إمنا الناس كاإلبل املائة ال تكاد جتد فيها راحلة«)1(. ولذا ينبغي 
العناية باكتشاف الرواحل وإعدادها وتوجيهها، لتتحقق ثمرتها، 

)1( صحيح البخاري: كتاب العلم: )1/)15(.
))( قواعد األحكام في مصالح األنام: )1/4 - 5(.

)3( أخرجه: البخاري رقم )8)64(، ومسلم رقم )547)(.

ة  كما ينبغي الس���عي إليجاد املش���اريع العملية التي حتيي الهمَّ
وتستوعب الش���باب، وأحسب أن هذا العمل من أَْولى األولويات 

اد والقادة. التي ينبغي أن يعتني بها الروَّ
م���ن الوس���ائل العلمية املفي���دة: احلرص عل���ى االنطالق 
امليداني من خالل املؤسسات أو اجلمعيات، وينبغي العناية بتنوع 
تخصصاتها )علمية، واجتماعية، وثقافية، وشبابية، ونسائية... 
ونحوها(؛ بحيث يتحقق الشمول والتكامل واستيعاب احتياجات 

املجتمع.
وبناء املؤسسات سيحقق - بإذن الله - مصالح دعوية كثيرة، 
لكنه يحتاج إلى تدريب وإعداد، لالرتقاء بالطاقات اإلدارية التي 

ستتعاون إلدارتها.
لقد تعرض املجتمع التونس���ي لعقود من التغريب والتجهيل، 
ونش���أت أجيال لم تس���مع إال باخلطاب العلماني املعادي للدين، 
ولي���س من املتوق���ع أن يتغير املجتمع في ي���وم وليلة، فيجب على 
الدع���اة أن يصبروا وتتس���ع صدورهم للمظاه���ر واألخطاء التي 
يش���اهدونها، ويتحلوا بالرفق واللني في تصحيح الواقع ومعاجلة 
األخطاء، ولنا في رس���ول الله # أسوة حس���نة؛ فقد امت عليه 
ا َغِليَظ  ِه ِلنَت َلُه���ْم َوَلْو ُكنَت َفًظّ َن الَلّ رب العامل���ني بقوله: }َفِبَما َرْحَمٍة ِمّ
وا ِمْن َحْوِلَك{ ]آل عم���ران: ١٥٩[. وكانت وصية النبي  اْلَقْل���ِب النَفُضّ
# ألصحاب���ه – رضي الله عنهم – بالتيس���ير والرفق عند تبليغ 
الدع���وة؛ فعن أبي بردة - رضي الله عن���ه - قال: بعث النبي # 
جده أبا موس���ى ومعاذاً إلى اليمن، فقال: »يسرا وال تعسرا، بشرا 
را، وتطاوعا وال تختلفا«)1(. وقال لعائشة – رضي الله عنها  وال تنفِّ
-: »يا عائش���ة! عليك بالرفق؛ فإنه لم يكن في شيء إال زانه، ولم 
ينزع من ش���يء إال شانه«)1(. وعن جرير بن عبد الله - رضي الله 
عنه -: قال: قال رسول الله #: »من يُحَرم الرفق يحرم اخلير«)1(.
أيها األحباب! أمام الدعاة معترك صعب، يستخدم فيه بعض 
املناوئني من املأل املتنفذي���ن، وبعض األحزاب الالئكية املعادية، 
أساليب رخيصة في املكر واملكايدة واملخاصمة، وينبغي أن يكون 
الدع���اة على يقظة من ذلك، ويتميزوا بالنباهة والذكاء؛ حتى ال 
يُس���تدًرََجوا إلى معارك جانبية على حساب القضايا الكبرى، أو 
يُس���تَفزوا للوقوع في مشكالت تكون ذريعة إلقصائهم أو تشويه 

صورتهم.

)4( أخرجه: البخاري رقم )4)61(، ومسلم رقم )1733(.
)5( أخرجه: مسلم رقم )4)5)(.
)6( أخرجه: مسلم رقم )3)5)(.
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] قضايا تربوية [

ق���د ب���نيَّ الل���ه - تع�الى - ف���ي كت�ابه الك���رمي مكايد 
الش���يطان وُط���ُرق إغوائ���ه لإلنس���ان، فق���ال ف���ي محكم 
التنزي���ل حكاية عن إبلي���س: }َقاَل َأنِظْرِني إَلى َيْوِم ُيْبَعُثوَن 
#^١٤^#( َقاَل إَنَّك ِمَن اْل�ُمنَظِريَن #^١٥^#( َقاَل َفِبَما َأْغَوْيَتِني أَلْقُعَدَنّ 
ْن َبْنِ َأْيِديِهْم َوِمْن  َلُهْم ِصَراَطَك اْل�ُمْسَتِقيَم #^١٦^#( ُثَمّ آلِتَيَنُّهم ِمّ
ُد َأْكَثَرُهْم َشاِكِريَن{.  َخْلِفِهْم َوَعْن َأْيَاِنِهْم َوَعن َشَماِئِلِهْم َوال َتِ
]األعراف: ١٤ - ١٧[
إن ه���ذه اآلي���ات اجلليل���ة تب���نيِّ لن���ا معال���م َح���رٍب 
مشتدٍة بني الشيطان وجنده من جهة، وبني أولياء الله 
وعباده من جهة أخرى، وهذه احلرُب الشعواء ال عاصم 

للمؤمن منها، إال استعانته بربه عز وجل: 
فلوالك لم يصمد إلبليس عابٌد؛

آدَم؟ ك  صفيَّ أغ��وى  وق��د  فكيف 
ُحه بالعل���م النافع والعم���ل الصالح.  وكذل���ك تس���لُّ
والش���رارُة اأُلوَل���ى له���ذه احلرب كانت من���ذ أن خلق الله 
- س���بحانه - نبيه آدم - عليه الس���الم - }َفَوْس���َوَس إَلْيِه 
���ْيَطاُن َقاَل َي���ا آَدُم َهْل َأُدُلَّك َعَلى َش���َجَرِة اْل�ُخْلِد َوُمْلٍك اَلّ  الَشّ
َيْبَل���ى{ ]ط���ه: ١٢٠[، وم���ن يومه���ا واحلرب س���جاٌل بني 
الش���يطان، وب���ني أولي���اء الل���ه - تعال���ى - فت���ارًة يك���ون 
الظهور جلانب الشر، وغالبًا تكون الغلبُة جلانب اخلير: 

الزمان به اخلير أبقى وإن طال 
زاِد من  أوعيَت  ما  أخبث  والشر 

خال��د ب��ن حمم��د األنصاري

مكايد الشيطان...
وطرق الوقاية منها

مكايد الشيطان: 
أواًل: الوسوسة: وهي حديث النفس، والصوت اخلفي، وتطَلق أيضًا 

على صوت احُلِلي يقول األعشى: 
أن���ص���رف���ْت إذا  وس������واس������ًا  ل���ل���ح���ل���ي  َت�����ْس�����َم�����ُع 

ك�����م�����ا اس�����ت�����ع�����ان ب������ري������ح ِع����������ْش����������ِرٌق َزِج�����������ُل
والوسوس���ة م���ن أعظ���م مكائ���د الش���يطان؛ إذ ال ي���زال باإلنس���ان 
يوس���وس ل���ه ويش���ككه حتى يخرج���ه من عقيدة اإلس���الم، كم���ا جاء في 
)الصحيح���ني( م���ن حديث أبي هري���رة - رضي الله عن���ه - أن النبي # 
ق���ال: »يأت���ي الش���يطان أحَدكم، فيق���وُل: من خلق كذا؟ وم���ن خلق كذا؟ 
حت���ى يقول: من خلق رب���ك؟ فإذا وجد أحدكم ذلك، َفْليقل: آمنُت بالله 

وُرُسله، فإن ذلك ُيذِهب عنه«.
ثانيًا: النس���يان: فينس���ي اإلنساَن ذكَر ربه، ومجالس���ة الصاحلني، والذب عن 
ا ُينِس���َيَنَّك  ه���ذا الدي���ن، والرد على املخالفني واملس���تهزئني. ق���ال - تعالى -: }َوإَمّ
اِل�ِمَن{ ]األنعام: ٦٨[ ومن ذلك قول القائل:  ْكَرى َمَع اْلَقْوِم الَظّ ْيَطاُن َفال َتْقُعْد َبْعَد الِذّ الَشّ

ن����س����ي����َت وع��������������َدك، وال�����ن�����س�����ي�����اُن م����ص����ي����دٌة 
ال�����ن�����اِس ُل  أَوَّ ن���������اٍس  أوَل  ف�������إن  ف������اح������ذر؛ 

وفيه إش���ارٌة لقوله - تعالى -: }َوَلَقْد َعِهْدَنا إَلى آَدَم ِمن َقْبُل َفَنِس���َي َوَلْم 
ْد َلُه َعْزمًا{ ]طه: ١١٥[. َنِ

َا  ثالثًا: التحريش وإيقاع العداوة بني املسلمني: قال - تعالى -: }إَنّ
ْيَطاُن َأن ُيوِقَع َبْيَنُكُم اْلَعَداَوَة َواْلَبْغَضاَء{ ]املائدة: ٩١[ فتقع الشحناء  ُيِريُد الَشّ

بني املسلمني، وبني اإلخوِة واألصدقاء فيتفرقوا أحزابًا: 
وت���������ف���������رق���������وا ش��������ي��������ع��������ًا؛ ف�������ك�������ل ق����ب����ي����ل����ٍة

ف������ي������ه������ا أم���������ي���������ر امل���������ؤم���������ن���������ني وم������ن������ب������ُر
فُت���زرُع البغض���اء في القلوب، ويبدأ بالدخول ف���ي املقاصد والنيات، 
ش ب���ني الدع���اة إل���ى الل���ه - تعال���ى - وب���ني طلب���ِة العل���ِم؛ وذلك  ويح���رِّ
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مصداق���ًا ملا رواه أبو هري���رة – رضي الله عنه – أن النبي # قال: 
»إن الش���يطان قد أيَس أن يعبده املصلون في جزيرة العرب، ولكن 

في التحريش بينهم«))(.
رابع���ًا: التخويف: فيخوف اإلنس���اَن من طاعة رب���ه؛ فإذا أراد 
ب���ذل م���اٍل في س���بيل الله خوفه بالفق���ِر ووعده به. ق���ال - تعالى 
���ْيَطاُن َيِعُدُكُم اْلَفْقَر َوَيْأُمُرُكم ِباْلَفْحَش���اِء{ ]البقرة: ٢٦٨[ وإذا  -: }الَشّ
فه الش���يطان من  أراد أن يأم���ر باملع���روِف، أو ينه���ى ع���ن املنكر خوَّ
ُف  ْيَطاُن ُيَخِوّ َا َذِلُكُم الَشّ سوء العاقبة. قال - سبحانه وتعالى -: }إَنّ

ْؤِمِنَن{ ]آل عمران: ١٧٥[. َأْوِلَياَءُه َفال َتَخاُفوُهْم َوَخاُفوِن إن ُكنُتم ُمّ
َها  خامسًا: القول على الله بغير علٍم: قال - عز وجل -: }َيا َأُيّ
ُه َلُكْم  َطاِن إَنّ ���يْ ِبُعوا ُخُطَواِت الَشّ بًا َوال َتَتّ الَنّاُس ُكُلوا ِمَّا ِفي اأَلْرِض َحالاًل َطِيّ
ِه َما ال  ���وِء َواْلَفْحَشاِء َوَأن َتُقوُلوا َعَلى الَلّ َا َيْأُمُرُكم ِبالُسّ ِبٌن #١٦٨#( إَنّ َعُدٌوّ ُمّ
َتْعَلُموَن{ ]البقرة: ١٦٨ - ١٦٩[، ومن أمثلِة ذلك ما أفادنا به الش����يخ 
بك����ر ب����ن عبد الله أب����و زيد ف����ي كتابه )التعال����م(؛ حيث ذك����ر أمثلًة 
للمتعامل����ني في الفتيا والق����وِل على الله بغير علٍم، ومنها: أن رجاًل 
ف، فلحظ أقرانه ذلك منه، فأجمعوا  كان يفتي كلَّ س����ائٍل دون توقُّ
أمره����م المتحان����ه بنح����ِت كلمٍة لي����س لها أصل وهي )اخلنفش����ار( 
فس����ألوُه عنها، فأجاب على البديهِة بأنه نباٌت طيُب الرائحِة، ينبت 
بأطراِف اليمن، إذا أكلته اإلبل عقد لبنها. قال شاعرهم اليماني: 

ل�����ق�����د ع�������ق�������دت م����ح����ب����ت����ك����م ف����������ؤادي
ك�����م�����ا ع�����ق�����د احل������ل������ي������َب اخل����ن����ف����ش����اُر

وق���ال داود األنطاك���ي ف���ي تذكرت���ه ك���ذا، وق���ال ف���الن، وق���ال 
النبي#... فاستوقفوه وقالوا: كذبت على هؤالء، فال تكذب على 

النبي #: 
وق��������������ال ال���������ط���������ان���������زون ل�����������������ه ف���ق���ي���ه

������د ح�����������اج�����ب�����ي�����ه ب�������������ه وت������اه������ا ف������ص������عَّ
ب�����������������اٍن أي  ل�����ل�����م�����س�����ائ�����ِل  وأط������������������رَق 

م����اط����ح����اه����ا َل�������َع�������م�������ُرك  ي�����������دري  وال 
سادس���ًا: التزي���ني لفعل املعصي���ة: بالنظر للم���رأة األجنبية، 
وه���و بري���د الزن���ا. وألن النس���اء حبائ���ل الش���يطان؛ فيج���ب على 
اإلنس���ان دح���ر كيده، مبا ثب���ت من حديث جابر - رض���ي الله عنه 
- أن النب���ي # ق���ال: »إن املرأة ُتقِبل في صورِة ش���يطان، وتدبُر في 
صورِة ش���يطان، فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته، َفْليأِت أهله، فإن 

ذلك يرد ما في نفسه«))(.
س���ابعًا: الغضب: فإذا غضب اإلنس���اُن لعب به الش���يطاُن؛ فتنتفخ 
أوداجه، ويفقد صوابه، وال أدل على ذلك مما جاء في الصحيحني عن 

)1( أخرجه مسلم في صحيحه.

))( أخرجه مسلم في صحيحه.

س���ليمان ب���ن ُص���َرد - رضي الله عن���ه - قال: كنت جالس���ًا مع النبي #، 
ان، فأحدهما احمرَّ وجهه وانتفخت أوداجه، فقال النبي  ورجالن يس���تبَّ
#: »إن���ي ألعلم كلمًة ل���و قالها لذهب عنه ما يجد؛ لو قال: أعوذ بالله 
من الشيطان لذهب عنه ما يجد، فقالوا: إن النبي # قال: تعوذ بالله 
من الشيطان، فقال: وهل بي جنون؟« فعلى املسلم أن ميلك نفسه عند 
الغض���ب، مل���ا ثبت ف���ي »الصحيح���ني« أن النبي # قال: »ليس الش���ديد 

بالُصرعة؛ إمنا الشديد الذي ميلك نفسه عند الغضب«.

ُطُرق الوقاية: 
أواًل: االستعاذة بالله سبحانه: قال - تعالى -: }َفإَذا َقَرْأَت 
ِجيِم{ ]النحل: ٩٨[. وثبت في  ْيَطاِن الَرّ ِه ِمَن الَشّ اْلُقْرآَن َفاْس����َتِعْذ ِبالَلّ
صحيح مسلم من حديث أبي العالء أن عثمان بن أبي العاص 
أتى النبي # فقال يا رسول الله! إن الشيطان قعد بيني وبني 
صالت���ي؟ فقال رس���ول الله #: »ذاك ش���يطان يقال له ِخنَزب، 

فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه، واتفل على يسارك«.
 ثاني���ًا: البس���ملة: فق���د ثبت في صحي���ح البخاري من 
ِبيِّ  حدي���ث عبد الله بن عب���اس - رضي الله عنهما - َعِن النَّ
ُهمَّ  # َق���اَل: »أََما ِإنَّ أََحَدُكْم ِإَذا أََتى أَْهَلُه َوَقاَل ِبْس���ِم اللِه اللَّ
���ْيَطاَن َما َرَزْقَتَنا َفُرِزَقا َوَلدًا َلْم  ِب الشَّ ���ْيَطاَن َوَجنِّ ْبَنا الشَّ َجنِّ

ْيَطاُن«. ُه الشَّ َيُضرُّ
 ثالث���ًا: اجلماع���ة: ألن اجلماع���ة منف���رٌة للش���ياطني، 
ْرَداِء - رضي الله  فق���د ثب���ت في الس���ن من حديث أَِب���ي ال���دَّ
ِه # َيُقوُل: »َما ِمْن َثاَلَثٍة ِفي  عنه - َقاَل: َس���ِمْعُت َرُس���وَل اللَّ
اَلُة ِإالَّ َقِد اْس���َتْحَوَذ َعَلْيِهُم  َقْرَي���ٍة َواَل َب���ْدٍو اَل ُتَقاُم ِفيِهُم الصَّ
ا َيْأُكُل الذْئُب اْلَقاِصَيَة«. َ َماَعِة؛ َفِإمنَّ ْيَطاُن؛ َفَعَلْيَكم ِباجْلَ الشَّ
رابع���ًا: س���جود الت���الوة: فقد ثبت في صحيح مس���لم من 
ِه #  حدي���ث أَِبى ُهَرْيَرَة - رضي الله عنه - َقاَل َقاَل َرُس���وُل اللَّ
ْيَطاُن َيْبِكي َيُقوُل:  ْجَدَة َفَسَجَد اْعَتَزَل الشَّ »ِإَذا َقَرأَ اْبُن آَدَم السَّ
ُجوِد  َيا َوْيَلُه - َوِفي ِرَواَيِة أَِبي ُكَرْيٍب َيا َوْيِلي - ُأِمَر اْبُن آَدَم ِبالسُّ

اُر «. ُجوِد َفأََبْيُت َفِلَي النَّ ُة َوُأِمْرُت ِبالسُّ نَّ َفَسَجَد َفَلُه اجْلَ
خامسًا: قراءة القران: ألن قراءته منفرة للشياطني، ملا 
ِه  ثبت في صحيح مسلم من حديث أَِبي ُهَرْيَرَة أَنَّ َرُسوَل اللَّ
���ْيَطاَن َيْنِفُر ِمَن  َعُل���وا ُبُيوَتُك���ْم َمَقاِبَر ِإنَّ الشَّ # َق���اَل »اَل جَتْ

ِذى ُتْقَرُأ ِفيِه ُسوَرُة اْلَبَقَرِة«. اْلَبْيِت الَّ
وأخيرًا أس���ال الله - عز وجل - أن يقينا ش���ر الشيطان 

وشركه، وأن يجعلنا في زمرة عباده الصاحلني.
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] قضايا تربوية [

إن األموال واألوالد قد تكون نعمة يس���بغها الله على 
قه إلى الش���كر على النعمة،  عب���د من عباده؛ ح���ني يوفِّ
واإلص���الح بها في األرض، والتوجه بها إلى الله؛ فإذا هو 
مطمئن الضمير، س���اكن النفس، واثق من املصير؛ فكلما 
م لنفسه ذخراً، وكلما أصيب  أنفق احتس���ب وشعر أنه قدَّ
في ماله أو بنيه احتس���ب؛ فإذا السكينة النفسية تغمره. 

ي عنه. واألمل في الله يَُسرِّ
وق���د تكون نقمة يصيب الله بها عبداً من عباده؛ ألنه 
يعلم من أمره الفس���اد والدخل؛ فإذا القلق على األموال 
واألوالد يح���وِّل حياته جحيماً، وإذا احلرص عليها يؤرِّقه 
ويُتِل���ف أعصابه، وإذا هو ينفق امل���ال حني ينفقه في ما 
يتلف���ه ويعود عليه ب���األذى، وإذا هو يش���قى بأبنائه إذا 
بون  وا. وكم من الناس يعذَّ مرضوا ويش���قى بهم إذا صحُّ
بأبنائهم لس���بب من األس���باب! وه���ؤالء الذين ميلكون 
األم���وال ويرزقون األوالد، يُعِج���ب الناَس ظاهُرها، وهي 

لهم عذاب)1(.
لقد قرن الله - سبحانه وتعالى - في القرآن الكرمي 
َمت فيها  األموال واألوالد في أربعة وعش���رين موضعاً ُقدِّ
َم األوالد على  األموال عل���ى األوالد، وفي موضعني ُق���دِّ

األموال؛ فما احلكمة والسر في ذلك؟
احلكم واألسرار املطلقة ال يعلمها إال الله - سبحانه 
وتعالى - ولكن س���وف نذكر ما فت���ح الله به على بعض 

املفسرين من حكم وأسرار.

)1( الظالل: 3/ 1666.

د. توفيق علي زبادي 

اقتران  األموال واألوالد
في القرآن...

ِحَك������ٌم وأس�������رار 
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َمت فيها األموال على األوالد: اآليات التي قرن الله فيها األموال واألوالد وُقدِّ

 رقم
اآلية

 مكان
النزول السورة اآلية

46 ك الكهف ْنَيا{  }اْل�َماُل َواْلَبُنوَن ِزيَنُة اْل�َحَياِة الُدّ
55 ك املؤمنون ُهْم ِبِه ِمْن َماٍل َوَبِنَن{ َا ُنِدُّ }َأنمَّ
88 ك الشعراء  }َيْوَم ال َيْنَفُع َماٌل َوال َبُنوَن{
(4 ك القلم }َأْن َكاَن َذا َماٍل َوَبِنَن{
34 ك الكهف  }َفَقاَل ِلَصاِحِبِه َوُهَو ُيَحاِوُرُه َأَنا َأْكَثُر ِمْنَك َماال َوَأَعزُّ َنَفًرا{
39 ك الكهف  }ِإْن َتَرِني َأَنا َأَقلمَّ ِمْنَك َماال َوَوَلًدا{
77 ك مرمي  }َأَفَرَأْيَت المَِّذي َكَفَر ِبآَياِتَنا َوَقاَل أُلوَتَنمَّ َماال َوَوَلًدا{
(1 ك نوح  }َربِّ ِإنمَُّهْم َعَصْوِني َواتمََّبُعوا َمْن َلْم َيِزْدُه َماُلُه َوَوَلُدُه ِإال َخَساًرا{
6 ك اإلسراء  }َوَأْمَدْدَناُكْم ِبَأْمَواٍل َوَبِنَن َوَجَعْلَناُكْم َأْكَثَر َنِفيًرا{

64 ك اإلسراء  }َوَشاِرْكُهْم ِفي اأَلْمَواِل َواأَلْوالِد َوِعْدُهْم{

(0 م احلديد ْنَيا َلِعٌب َوَلْهٌو َوِزيَنٌة َوَتَفاُخٌر َبْيَنُكْم َوَتَكاُثٌر ِفي َياُة الدُّ َا احْلَ  }اْعَلُموا َأنمَّ
 اأَلْمَواِل َواأَلْوالِد{

1( ك نوح }َوُيِْدْدُكْم ِبَأْمَواٍل َوَبِنَن َوَيْجَعْل َلُكْم َجنمَّاٍت{
69 م التوبة ًة َوَأْكَثَر َأْمَواال َوَأْوالًدا{  }َكاُنوا َأَشدمَّ ِمْنُكْم ُقومَّ
35 ك سبأ ِبَن{  }َوَقاُلوا َنْحُن َأْكَثُر َأْمَواال َوَأْوالًدا َوَما َنْحُن ِبَُعذمَّ
(8 م األنفال َا َأْمَواُلُكْم َوَأْوالُدُكْم ِفْتَنٌة َوَأنمَّ اللمََّه ِعْنَدُه َأْجٌر َعِظيٌم{ }َواْعَلُموا َأنمَّ
37 ك سبأ ُبُكْم ِعْنَدَنا ُزْلَفى{  }َوَما َأْمَواُلُكْم َوال َأْوالُدُكْم ِبالمَِّتي ُتَقرِّ
9 م املنافقون َها المَِّذيَن آَمُنوا ال ُتْلِهُكْم َأْمَواُلُكْم َوال َأْوالُدُكْم َعْن ِذْكِر اللمَِّه{  }َيا َأيُّ

(5 م التغابن َا َأْمَواُلُكْم َوَأْوالُدُكْم ِفْتَنٌة َواللمَُّه ِعْنَدُه َأْجٌر َعِظيٌم{  }ِإنمَّ
(( م الفتح  }َشَغَلْتَنا َأْمَواُلَنا َوَأْهُلوَنا َفاْسَتْغِفْر َلَنا{
10 م آل عمران  }ِإنمَّ المَِّذيَن َكَفُروا َلْن ُتْغِنَي َعْنُهْم َأْمَواُلُهْم َوال َأْوالُدُهْم ِمَن اللمَِّه َشْيًئا{

116 م آل عمران  }ِإنمَّ المَِّذيَن َكَفُروا َلْن ُتْغِنَي َعْنُهْم َأْمَواُلُهْم َوال َأْوالُدُهْم ِمَن اللمَِّه َشْيًئا{
55 م التوبة }َفال ُتْعِجْبَك َأْمَواُلُهْم َوال َأْوالُدُهْم{
85 م التوبة  }َوال ُتْعِجْبَك َأْمَواُلُهْم َوَأْوالُدُهْم{
17 م املجادلة  }َلْن ُتْغِنَي َعْنُهْم َأْمَواُلُهْم َوال َأْوالُدُهْم ِمَن اللمَِّه َشْيًئا{

وقفات مع اآليات: 
امل���ال والبنون زين���ة وتفاخر في 

احلياة الدنيا:
ق���ال - تعال���ى -: }امْلَ���اُل َواْلَبُنوَن 
ْنَيا{، وقال - س���بحانه -:  َياِة الدُّ ِزيَن���ُة احْلَ
ْنَيا َلِع���ٌب َوَلْهٌو َوِزيَنٌة  َي���اُة الدُّ َا احْلَ }اْعَلُم���وا َأنمَّ
َوَتَفاُخٌر َبْيَنُكْم َوَتَكاُثٌر ِفي اأَلْمَواِل َواأَلْوالِد{، 
وقال - تعالى -: }َأَنا َأْكَثُر ِمْنَك َماال َوَأَعزُّ 
َنَف���ًرا{، وقال - تعالى -: }َأَفَرَأْيَت المَِّذي 

َكَفَر ِبآَياِتَنا َوَقاَل أُلوَتَنمَّ َماال َوَوَلًدا{.
قال القرطب���ي – رحمه الله -: 
)إمنا كان امل���ال والبنون زينة احلياة 
الدنيا؛ ألن في امل���ال جماالً ونفعاً، 
وفي البنني ق���وة ودفعاً، فصارا زينة 

احلياة الدنيا()1(.
وقال الس���عدي – رحمه الله -: 
)أخبر - تعال���ى - أن املال والبنني، 
زين���ة احلي���اة الدني���ا؛ أي: لي���س 
وراء ذلك ش���يء، وأن ال���ذي يبقى 
الباقيات  ه:  ويس���رُّ وينفعه  لإلنسان 

الصاحلات()2(.
فامل���ال والبن���ون زين���ة احلياة، 
واإلس���الم ال ينهى عن املتاع بالزينة 
الطيبات. ولكنه يعطيهما  في حدود 
القيم���ة التي تس���تحقها الزينة في 

ميزان اخللود وال يزيد.
إنهما زينة ولكنهما ليستا قيمة؛ 
فم���ا يجوز أن ي���وَزن بهم���ا الناس 
روا على أساس���هما في  وال أن يق���دَّ
للباقيات  القيمة احلقة  احلياة؛ إمنا 
الصاحل���ات من األعم���ال واألقوال 

والعبادات)3(.

)1( القرطبي: 10/ 413.
))( السعدي: )47.

)3( الظالل: 4/ )7)).
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األم���وال واألوالد اس���تدراج وإم���اء للكافري���ن 
ليزدادوا إثمًا:

اٍل َوَبِنَن  ُهم ِبِه ِمن َمّ ُدّ ا ُنِ َ قال - تعالى -: }َأَيْحَس���ُبوَن َأَنّ
#^٥٥^#( ُنَس���اِرُع َلُهْم ِفي اْل�َخْيَراِت َبل اَلّ َيْش���ُعُروَن{ ]املؤمنون: 
٥٥ - ٥٦[، وع����ن قت��ادة – رحم�ه الل��ه - ق��ال: )ُمِك�َر 
- والل���ه - بالقوم في أمواله���م وأوالدهم فال تعتبروا 
الن���اس بأموالهم وأوالدهم ولك���ن اعتبروهم باإلميان 

والعمل الصالح()1(.
وذلك ألنهم اس���تخدموا أموالهم وأوالدهم ألجل 
الطغيان واالس���تكبار عن احلق؛ كما قال - تعالى -: 
وهم  }َأْن َكاَن َذا َم���اٍل َوَبِنَن{، وأغروا بهما الناس وصدُّ
عن س���بيل الله؛ كما قال - تعال���ى -:  عن قوم نوح 
َبُع���وا َمْن َلْم َيِزْدُه َماُلُه َوَوَلُدُه ِإال َخَس���اًرا{، فذكر أنهم  }َواتمَّ
أه���ل أم���وال وأوالد؛ إمياًء إلى أن ذلك س���بب نفاذ 
قولهم في قومهم وائتمار الق���وم بأمرهم؛ فأموالهم 
إذا أنفقوها لتأليف أتباعه���م، وأوالدهم أرهبوا بهم 
من يقاومهم، واملعنى: واتَّبع���وا أهل األموال واألوالد 
التي لم تزدهم تلك األموال واألوالد إال خساراً؛ ألنهم 
استعملوها في تأييد الكفر والفساد فزادتهم خساراً 
إذ لو لم تكن له���م أموال وال أوالد لكانوا أقل ارتكاباً 

للفساد)2(.

األموال واألوالد اختبار وامتحان في الدنيا:

ا َأْمَواُلُك���ْم َوَأْوالُدُكْم ِفْتَنٌة َوَأنمَّ  َ قال - تعالى -: }َواْعَلُموا َأنمَّ
اللمََّه ِعْنَدُه َأْجٌر َعِظيٌم{:

هذا تنبيه على احلذر من اخليانة التي يحمل عليها املرَء 
حبُّ املال؛ وهي خيانة الغلول وغيرها؛ فتقدمي األموال ألنها 

مظنة احلمل على اخليانة في هذا املقام.
وعط����ف األوالد عل����ى األموال الس����تيفاء أقوى دواعي 
اخليان����ة فإن غرض جمه����ور الناس في جم����ع األموال أن 

يتركوها ألبنائهم من بعدهم.

)1( الدر املنثور: 10/ )58.
))( التحرير والتنوير: ))/ ))1.

وَجْع����ُل نفس )األموال واألوالد( فتن����ة لكثرة حدوث فتنة 
املرء من جراء أحوالهما؛ مبالغة في التحذير من تلك األحوال 

وما ينشأ عنها، فكأن وجود األموال واألوالد نفس الفتنة.
َا  وعطف قوله: }َوَأنمَّ اللمََّه ِعْنَدُه َأْجٌر َعِظيٌم{ على قوله: }َأنمَّ
َأْمَواُلُك���ْم َوَأْوالُدُكْم ِفْتَنٌة{ لإلشارة إلى أن ما عند الله من األجر 
على كفِّ النفس عن املنهيات هو خير من املنافع احلاصلة عن 

اقتحام املناهي ألجل األموال واألوالد)3(.
والفتن����ة: هي البالء واحملن����ة؛ ألنهم يوقع����ون في اإلثم 

والعقوبة، وال بالء أعظم منهما. 
وقد ش����اهدنا َمْن ذكر أنه يشغله الكس����ب والتجارة في 

أمواله حتى يصلي كثيراً من الصلوات اخلمس فائتة.
وقد شاهدنا من كان موصوفاً عند الناس بالديانة والورع، 
فحني الح له منصب وتوالَّه، اس����تناب م����ن يلوذ به من أوالده 
وأقاربه، وإن كان بعض من اس����تنابه صغير الس����ن قليل العلم 

سيئ الطريقة.
مت األموال على األوالد ألنها   ونع����وذ بالله من الفت. وُقدِّ

أعظم فتنة)4(.
والفتنة ليس����ت مذموم����ة في ذاته����ا؛ ألن معناها اختبار 
وامتحان، وقد مير اإلنس����ان بالفتن����ة وينجح؛ كأن يكون عنده 
ه املال؛ بل إنه  األم����وال واألوالد، وهم فتن����ة بالفعل فال يغ����رُّ
اس����تعمله في اخلير، واألوالد لم يصيب����وه بالغرور بل علمهم 
حمل منهج الله، وجعلهم ينش����ؤون على النماذج السلوكية في 
الدين؛ لذلك فساعَة يسمع اإلنسان أي أمر فيه فتنة فال يظن 
أنها أمر سيئ؛ بل عليه أن يتذكر أن الفتنة هي اختبار وابتالء 
وامتحان، وعلى اإلنسان أن ينجح مع هذه الفتنة؛ فالفتنة إمنا 

تضر من يخفق ويضُعف عند مواجهتها. 
والكافرون ال ينجحون في فتنة األموال واألوالد، بل سوف 
يأتي يوم ال ميلكون فيه هذا املال، وال أولئك األوالد؛ وحتى إن 
ملكوا املال فلن يشتروا به في اآلخرة شيئاً، وسيكون كل واحد 

من أوالدهم مشغوالً بنفسه.
����ها، ويغتر باملال  إن الكافر من هؤالء يخدع نفس����ه ويغشُّ
واألوالد وينس����ى أن احلياة تسير بأمر من ميلك امللك كلَّه، إن 
الكافر يأخذ مس����ألة احلياة في غي����ر موقعها؛ فالغرور باملال 
واألوالد في احلياة أمر خادع؛ فاإلنس����ان يس����تطيع أن يعيش 

)3( التحرير والتنوير: )/ )7.
)4( البحر احمليط:  8/ )0).



23 العدد 291

احلياة بال مال أو أوالد. ومن يغتر باملال أو األوالد في احلياة يأتي يوم القيامة 
ويجد أمواله وأوالده حسرة عليه، ملاذا؟ 

ر أن املال واألوالد أبعداه عما يؤهله لهذا املوقف فهو يعاني  ألن����ه كلما تذكَّ
من األسى ويقع في احلسرة.

ويقول احلق - س����بحانه - عن هذا املغت����ر باملال واألوالد وهو كافر بالله: 
}وأولئك َأْصَحاُب النار ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن{، وهذا مصير يليق مبن يقع في خديعة 

نفسه باملال أو األوالد)1(.
إن فتنة األم����وال واألوالد عظيمة ال تخفى عل����ى ذوي األلباب؛ إذ أموال 
اإلنس����ان عليها مدار معيشته وحتصيل رغائبه وشهواته، ودفع كثير من املكاره 
عنه؛ من أجل ذلك يتكلَّف في كسبها املشاقَّ ويركب الصعاَب ويكلفه الشرع فيها 
به في القصد واالعتدال، ويتكلَّف العناء  التزاَم احلالل واجتناَب احل����رام ويرغِّ
في حفظها، وتتنازعه األهواء في إنفاقها، ويفرض عليه الش����ارع فيها حقوقاً 

معيَّنة وغير معيَّنة: كالزكاة ونفقات األوالد واألزواج وغيرهم.
وأم����ا األوالد فحبُّهم مم����ا أودع في الفطرة؛ فهم ثم����رات األفئدة وأفالذ 
األكب����اد لدى اآلباء واألمهات، ومن ثَمَّ يحملهما ذلك على بذل كل ما يس����تطاع 

بذله في سبيلهم: من مال وصحة وراحة.
فحب الولد ق����د يحمل الوالدين على اقتراف الذنوب واآلثام في س����بيل 
تربيته����م واإلنفاق عليهم وتأثيل الثروة لهم، وكل ذلك قد يؤدي إلى اجلنب عند 
احلاج����ة إلى الدفاع عن احلق أو األمة أو الدين، وإلى البخل بالزكاة والنفقات 
املفروض����ة واحلقوق الثابتة، كما يحملهم ذلك على احلزن على من ميوت منهم 
بالسخط على املولى واالعتراض عليه إلى نحو ذلك من املعاصي: كنوح األمهات 
ومتزيق ثيابه����ن ولطم وجوههن... وعلى اجلملة ففتن����ة األوالد أكثر من فتنة 
األموال؛ فالرجل يكسب املال احلرام ويأكل أموال الناس بالباطل ألجل األوالد.

فيجب على املؤمن أن يتقي الفتنتني، فيتقي األُولَى بكسب املال من احلالل 
وإنفاقه في سبيل البر واإلحسان، ويتقى خطر الثانية من ناحية ما يتعلق منها 
باملال ونحوه مبا يش����ير إليه احلديث. ومن ناحية ما أوجبه الدين من ُحْس����ن 

تربية األوالد وتعويدهم الدين والفضائل وجتنيبهم املعاصي والرذائل)2(.
وقال الس����مرقندي - رحمه الله -: )إمنا ذك����ر األمواَل واألوالَد؛ ألن أكثر 
الناس يدخلون النار ألجل األموال واألوالد، فأخبر الله - تعالى - أنه ال ينفعهم 
ف����ي اآلخرة؛ لكيال يفني الناس أعماَرهم ألج����ل املال والولد؛ وإمنا ذكر الله - 

تعالى - الكفار، لكي يعتبر بذلك املؤمنون()3(.
فعل����ى العاقل أن يعتبر باآليات وال يغتر بكثرة األعداد من األموال واألوالد 

وعدم اجتهاده؛ ملعاده فإن الله ميتِّعه قلياًل ثم يضطره إلى عذاب غليظ)4(.

)1( الشعراوي: ))114(.
))( تفسير املراغي: )/ 6)1.

)3( بحر العلوم: 1/ 1)).
)4( روح البيان: 1/ )1.

األم���وال واألوالد ق���د ُتقِعد املس���لم عن 
العمل لدين الله: 

إن األم���وال واألوالد ق���د تقع���د الناس 
عن االس���تجابة خوفاً وبخ���اًل. واحلياة التي 
يدعو إليها اإلس���الم حياة كرمية، ال بد لها 
م���ن تكاليف، وال بد لها من تضحيات؛ لذلك 
يعالج القرآن هذا احلرص بالتنبيه إلى فتنة 
األموال واألوالد - فهي موضع ابتالء واختبار 
وامتحان - وبالتحذير من الضعف عن اجتياز 
هذا االمتحان، ومن التخلف عن دعوة اجلهاد 
وعن تكاليف األمانة والعهد والبيعة؛ واعتبار 
ه���ذا التخلف خيانة لله والرس���ول، وخيانة 
لألمانات التي تضطلع بها األمة املسلمة في 
األرض؛ وهي إعالء كلمة الله وتقرير ألوهيته 
وحَده للعباد، والوصاية على البشرية باحلق 
والعدل ومع ه���ذا التحذير التذكير مبا عند 
الله من أجر عظي���م يرجح األموال واألوالد، 
التي قد تُقِعد الناس عن التضحية واجلهاد)5(.
ف���إذا انتب���ه القلب إلى موض���ع االمتحان 
واالختبار، كان ذلك عوناً له على احلذر واليقظة 
واالحتياط؛ أن يس���تغرق وينس���ى ويخفق في 
االمتحان والفتنة. ثم ال يدعه الله بال عون منه 
وال عوض... فقد يضعف عن األداء بعد االنتباه؛ 
لثقل التضحي���ة وضخامة التكلي���ف وبخاصة 
في موطن الضعف في األم���وال واألوالد؛ إمنا 
يل���وِّح له مبا هو خير وأبقى، ليس���تعني به على 
َه ِعن���َدُه َأْجٌر َعِظيٌم{. إنه  الفتنة ويتقوى: }َوَأَنّ الَلّ
- سبحانه - هو الذي وهب األموال واألوالد... 
وعنده وراءهما أجر عظيم ملن يستعلي على فتنة 
األموال واألوالد، فال يقعد أحد إذن عن تكاليف 

األمانة وتضحيات اجلهاد)6(.

)5( الظالل: 3/ 7)14.

)6( الظالل: 3/ 7)14.
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ر الله املؤمنني من االش���تغال باألموال  ومن أجل ذلك حذَّ
َها المَِّذيَن آَمُنوا ال ُتْلِهُكْم َأْمَواُلُكْم َوال  واألوالد ع���ن ذكره فقال: }َيا َأيُّ
اِس���ُروَن{ خص  َأْوالُدُكْم َع���ْن ِذْكِر اللمَِّه َوَمْن َيْفَعْل َذِلَك َفُأوَلِئَك ُهُم اْلَ
ه النهي عن االش���تغال بها اشتغاالً يلهي  األموال واألوالد بتوجُّ
ع���ن ذكر الله؛ ألن األموال مما يكثر إقبال الناس على إمنائها 
والتفكير في اكتسابها؛ بحيث تكون أوقات الشغل بها أكثر من 
أوقات الشغل باألوالد. وألنها كما تشغل عن ذكر الله بصرف 
الوقت في كس���بها ومنائها، تش���غل عن ذكره أيضاً بالتذكير 

لكنزها؛ بحيث ينسى ذكر ما دعا الله إليه من إنفاقها.
وأم���ا ذك���ر األوالد فهو إدم���اج؛ ألن االش���تغال باألوالد 
والش���فقة عليهم وتدبير شؤونهم وقضاء األوقات في التأنس 
بهم من ش���أنه أن ينس���ي عن تذكُّر أمر الله ونهيه في أوقات 

كثيرة فالشغل بهذين أكثر من الشغل بغيرهما.
وفيه أن االشتغال باألموال واألوالد الذي ال يلهي عن ذكر 

الله ليس مبذموم)1(.

وهنا تساؤل:
َم في س���ورتي آل عمران والتوب���ة  البنون على  مل���اذا ُقدِّ

األموال؟
���َهَواِت ِمَن  َن ِللَنّاِس ُحُبّ الَشّ قال - تعالى - في آل عمران: }ُزِيّ
َمِة  ِة َواْل�َخْيِل اْل�ُمَسَوّ َهِب َواْلِفَضّ الِنَّس���اِء َواْلَبِنَن َواْلَقَناِطيِر اْل�ُمَقنَطَرِة ِمَن الَذّ
ُه ِعنَدُه ُحْس���ُن اْل�َمآِب{  ْنَيا َوالَلّ َواأَلْنَع���اِم َواْل�َحْرِث َذِلَك َمَت���اُع اْل�َحَياِة الُدّ
]آل عم���ران: ١٤[، وقال في التوبة: }ُقْل إن َكاَن آَباُؤُك���ْم َوَأْبَناُؤُكْم 
اَرٌة َتْخَش���ْوَن  َوإْخَواُنُكْم َوَأْزَواُجُكْم َوَعِش���يَرُتُكْم َوَأْم���َواٌل اْقَتَرْفُتُموَها َوِتَ
ِه َوَرُسوِلِه َوِجَهاٍد ِفي َسِبيِلِه  َن الَلّ َكَساَدَها َوَمَس���اِكُن َتْرَضْوَنَها َأَحَبّ إَلْيُكم ِمّ
ُه ِبَأْمِرِه َوالَلُّه ال َيْهِدي اْلَقْوَم اْلَفاِسِقَن{ ]التوبة: ٢٤[. َفَتَرَبُّصوا َحَتّى َيْأِتَي الَلّ

اجلواب: 
ا يذكر - س���بحانه - احلبَّ الفط���ري يؤخر األموال؛  ل�مَّ
ألن األموال تترك لألبن���اء؛ يعمل ويكد ويعلم أنه ميت ويترك 

األموال لألبناء.
م األموال عل���ى األوالد مع  أم���ا في مواطن اإلله���اء  قدَّ
م  أن ُح���بَّ األوالد أكثر لكن االلته���اء باملال يكون أكثر؛ لذا قدَّ

األموال على األوالد للتحذير.
ا كان املال في باب  ق���ال ابن حيان - رحمه الل���ه -: )ل�مَّ
م ، بخالف قوله  املدافع���ة والتقرب والفتنة أبلغ من األوالد ُقدِّ

)1( التحرير والتنوير: 8)/ 5)).

���َهَواِت ِمَن الِنَّسآِء َواْلَبِنَن َواْلَقَن�اِطيِر  َن ِللَنّاِس ُحُبّ الَشّ - تعالى -: }ُزِيّ
م فيه البنني على  امْلَُقنَطَرِة{؛ فإنه ذكر هنا ُحبَّ الش���هوات، فقدَّ

ذكر األموال()2(.

وهن���ا تس���اؤل أيضًا: 
ه���ل طل���ُب امل���ال والولد 

مذموٌم ملا يحدث من 
وجودهم���ا من آفات 

ومفاسد؟
اجلواب: 

إن سنة األنبياء 
التحرز  والفض���الء 
بطلب  الدع���اء  في 

الولد: فهذا زكريا - عليه 
ز  والس���الم - حترَّ الصالة 

فق���ال: }َرِبّ َه���ْب ِلي ِمن 
إَنَّك َس���ِميُع  َبًة  َطِيّ ًة  َيّ ُذِرّ َلُّدنَك 
َع���اِء{ ]آل عمران: ٣٨[،  الُدّ
وقال: }َواْجَعْلُه َرِبّ َرِضًيّا{ 

]مرمي: ٦[.
اِل�ِحَن{.  ز إبراهيم فق���ال: }َرِبّ َهْب ِل���ي ِم���َن الَصّ وحت���رَّ
]الصافات: ١٠٠[
َنا َه���ْب َلَنا ِمْن  وحترز املؤمنون فقال���وا: }َواَلِّذي���َن َيُقوُلوَن َرَبّ

َة َأْعُنٍ َواْجَعْلَنا ِلْلُمَتِّقَن إَماًما{ ]الفرقان: ٧٤[ . اِتَنا ُقَرّ َيّ َأْزَواِجَنا َوُذِرّ
وحترز الرسول # في دعوته ألنس بن مالك - رضي الله 
عنه - فدعا له بالبركة في ماله وولده فقال: »اللَُّهمَّ أَْكِثْر َمالَُه 

َوَولََدهُ َوبَاِرْك لَُه ِفي َما أَْعَطيْتَُه«)3(.
والول���د إذا كان بهذه الصفة كان نَْفع���اً ألبويه في الدنيا 
واآلخرة، وخرج من حد العداوة والفتنة إلى حد املسرة والنعمة.
وهكذا فليتضرع العبد إلى مواله في هداية ولده، وجناته 
في أُوالَه وأُخَراه اقتداًء باألنبياء - عليهم الصالة والس���الم - 

والفضالء.
وآخر دعوانا أن احلمد لله رب العاملني.

))( البحر احمليط: )/ 5)).
)3( البخاري: بدء الوحي، ) 6378(.
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إنها مسافة هائلة قطعتْها التيارات السلفية في مصر ما بني انتخابات مجلس الشعب 
املزورة في نوفمبر 2010م وبني يونيو 2011م حني وافقت جلنة األحزاب للمرة األولى في 

تاريخ مصر على تأسيس أول حزب ذي مرجعية إسالمية سلفية )حزب النور(.
خمسة أشهر ونصف تفصل بني احلدثني، وخالل هذه املدة تغيرت الرؤية السياسية 

للتيارات السلفية مائة وثمانني درجة، تبعاً لتغير الظروف بعد ثورة يناير.
وأصبح لزاماً على كل تيار س���لفي يؤس���س حزباً أن يبني تصوراً سياس���ياً شاماًل 
اًل تأصياًل ش���رعياً وفكرياً وسياس���ياً، وهي مهمة ليست سهلة أبداً؛ فأي  كاماًل، مؤصَّ
حزب )إس���المي أو غير إس���المي( يحتاج إلى سنوات من التفكير واملمارسة لكي يبني 
تصوراً نهائياً، لكن التيارت السلفية ال متلك ترف الوقت؛ فهي تبني في أشهر ما أقامه 

آخرون في عقود، وهو إجناز كبير ال شك في ذلك.
في هذا التص���ور، يعمل التأصيل الش���رعي إطاراً خارجياً للتحرك السياس���ي، 

والتأصيل الفكري ميأل الدائرة بداخل ذلك اإلطار ومبا ال يتجاوزه في أي اجتاه.
وإمنا يح���دث اخللل عندما ال يك���ون اإلطار اخلارجي محكماً )تأصيل ش���رعي 
ضعيف( فيكثر اخلروج عنه بقصد أو عن غير قصد، وهي ظاهرة ميكن تعريفها بعبارة 

مختصرة: عجز طاقة التأصيل الشرعي عن مالحقة طاقة التحرك السياسي.
كما يقع اخللل أيضاً عندما يكون التأصيل الفكري ضعيفاً فتكون احلركة السياسية 

نشطة لكنها مضطربة أو ال متأل املساحة املتاحة، فتُهَدر طاقات وتضيع فرص.
هنا يغفل كثيرون عن إحدى قواعد اللعبة السياس���ية، وهي أن حس���اب األخطاء 
)الناجمة عن العجز التأصيلي( يكون تراكمياً في أحيان كثيرة؛ فلن يأتيك أحد عند كل 
رك وينبِّهك، بل س���يتركك اجلميع تراكَم أخطائك لتكون ساعة احلساب  خطأ لكي يحذِّ

خصماً من رصيدك أو وجودك.
من تطبيقات )االضطراب الش���رعي الفكري( ظاهرة ميكن أن نسميها ب� )مرحباً 
بكم... تباً لكم( وهي تتعلق بكيفية التعامل مع القوى والشخصيات الَعلمانية في الساحة 
السياسية واإلعالمية؛ إذ يبدو واضحاً )ومتنامياً( في اخلطاب السلفي بوادر إزدواجية 
غير مقبولة؛ ففي اإلطار العام وفي وسائل اإلعالم جند خطاباً يتسم باالنفتاح واملرونة، 
كما نس���مع أفكاراً تقبل وجود املخالفني وتعلن التزامها بقواعد اللعبة السياسية، وترفع 

شعار: مرحباً بكم.
لكن في اخلطاب املوجه إلى اجلمهور السلفي - وهو أيضا مشمول بالتغطية اإلعالمية 
في ظل االنفتاح - يتم طرح القضية بصياغة مختلفة؛ وكأن الذين يتحدثون لتك القوى أو 
يناقشونها يرجعون إلى قواعدهم سريعاً رغبة في غسل أيديهم مما قالوا - على الرغم من 
خلوِّه مما يناقض الش����رع - ودرءاً التهامات يتوقعونها، فيُجهدون أنفسهم في التأكيد على 

احذروا خطاب:
)مرحبًا بكم... تبًا لكم(

] عاجل إلى اإلسالميين [

أمح�������������د ف����ه����م����ي
afahmee@hotmail.com

ع����دم )اختراق( الثواب����ت، وأن املواقف لم 
تتبدل ولم تتغير، ويرفقون كالمهم بتوجيه 
ش����عار مناقض للقوى السياسية العلمانية 

والليبرالية، هو: تباً لكم.
ه���ذه الفجوة )االزدواجية( يخش���ى 
بعضهم أن تتس���ع تدريجي���اً مع الدخول 
احلقيق���ي ف���ي املعترك السياس���ي بعد 
االنتخابات، وم���ع تبلور التخصص داخل 
بنية التيارات الس���لفية؛ أعني التمايز مع 
العلمي،  الدعوي  التخص���ص  الوقت بني 

وبني التخصص السياسي.
هذه الفج���وة لن يعاجله���ا مزيد من: 
التلويح املس���تمر بالثوابت في كل مناس���بة 
من أج���ل طمأنة النف���س وطمأنة اجلمهور 
الس���لفي؛ ولكن عالجها يكون بس���دِّ اخللل  
)الش���رعي الفكري السياسي( وإعادة النظر 
في عملي���ة التأصيل املتخلف���ة عن الركب، 
وه���ذا التأصيل لن يتحق���ق ببعض الفتاوى 
أو التقريرات الش���رعية واملقاالت الفكرية؛ 
فاألمر أعقد من ذلك، ويس���تدعي تش���كيل 
جلنة )أو جلان( ورمبا يكون األفضل تأسيس 
مراكز دراس���ات متخصصة يك���ون هدفها 
األول هو مواكبة التحرك السياس���ي، وسدُّ 
اخللل الناجم وإلغاء ه���ذه االزدواجية التي 
تنذر مستقباًل بهوة بني الدعوي والسياسي.
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أحدٌ... أحدْ
] نص شعري [

ب������ْد ف������ي اأَلْس�������������ر ي���ن���ت���ف���ش ال������زَّ
ب ال������ع������م������اُء ي����وم����ي����ًا وُي�����������������درَّ
ف�������ي األس������������ر أغ�����ن�����ي�����ة ال������ف������دا:
اخ����ت����ب����ى م��������ن  ن�������خ�������اف  ال  ب��������ل 
مت������اه������ى ذاًل  ول��������������و  ك�����������ا 
س�����ط�����ع ال������ن������ه������اُر وأش��������رَق��������ْت

ل�������ن ي����ق����ب����ل ال�������������ذلَّ امُل������َج������اه������ُد
������ل������َم ال����ذل����ي����َل ل������ن ي����ق����ب����َل ال������سِّ

ون������ق������ول������ه������ا ل�������غ�������ًة ب�������أف�������واه 
وي����ق����ول����ه����ا ال�����ط�����ف�����ُل ال����رض����ي����ُع
أف�������واج�������ن�������ا ن�����ح�����و ال�����ش�����ه�����ادة
وب���������ه���������ا س������ن������ص������ن������ع ِم�����������ْن
���������اُع احل�������ي�������اِة إن������������ا ل���������ُص���������نَّ

ال������ع������دوُّ اق��������ت��������رب  إذا  ������������ا  إنَّ
ط���������رن���������ا إل���������ي���������ه ك�����ت�����ائ�����ب�����ًا
ل�������ل�������ه غ�����ض�����ب�����ت�����ن�����ا ت�������ك�������وُن
ل������س������ن������ا ُن�����������َغ�����������رُّ ب������ك������ث������رٍة
م���������ا ف������������تَّ ف���������ي ع������َزم������ات������ن������ا

امل����������رِّ ب����������ال����������ُف����������َت����������اِت  أو 
�������اِم ال�������سَّ م�������ن  ب��������احل��������رام  أو 
خ������ي������ان������ًة ب��������احل��������ص��������ار  أو 
�����ل ب����������دم����������وع أم���������ت���������ه ت�����غ�����سَّ

ال������ُع������َق������ْد آالُف  وُت�����������َش�����������دُّ 
ور امُل����������َع����������ّد ع�������ل�������ى ال�����������������������دَّ
�������������ْد« ل����س����ن����ا ن�����خ�����اف�����ك ي�������ا »حَلَ
���������ْد م�������ن خ�����ل�����ف ج����ي����ش����ك ي�������ا حَلَ
��������������ْد َ اتَّ أو  ال�������ي�������ه�������ود  ف���������ي 
ش����م����س ال������ف������دا وال������ب������ح������ُر َم������ّد

)ع�����������ن�����������ده ل�������ل�������ه َع�����������ْه�����������ْد(
ول���������و ع�����ل�����ى ال�����دن�����ي�����ا اع�����ت�����َم�����ْد
ُت����������������������َرْد ال  امل���������������داف���������������ع 
وم�����������ن ل�������������ذاك ال������ط������ف������ل َج��������ّد
ُت���������َص���������ّد وال  ُت������������َع������������دُّ  ال 
ق������وان������ن ال�����ش�����ه�����ادة ك�������لَّ َم�����َج�����ْد
ل�������ه�������ا ب�������دن�������ي�������ان�������ا َرَغ�����������������ْد
إل�����������ى ح������م������ان������ا واْس��������َت��������ع��������ْد
ل��������م ن�����ن�����ت�����ظ�����ْر ل��������ق��������دوم َغ��������ْد
وم������ن������ه ن�����ل�����ت�����م�����س  ال���������������َم�������َدْد
ُع�������������َدْد أو  ��������ع  َت��������مَّ ع���������������ددًا 
َق�������َع�������ْد أو  ذاًل  ف����������رَّ  َم�������������ْن 
ف������ي ال����دن����ي����ا وف����ت����ن����ِت����ه����ا َف�����َس�����ْد
ب�����ن�����ى ق���������ص���������ورًا واس�������َت�������َب�������ْد
ح�������������اَز امل������ن������اص������ب وان��������ف��������رْد
ف���������ي ال������ظ������ه������ي������رة واب���������ت���������رْد

عبد الغني التميمي
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َأَس���������������������ٌد ع������ل������ى أوط�����������اِن�����������ِه
وع�������ل�������ى ال���������ع���������دوِّ ُأري���������َن���������ٌب
ل�����ي�����ل وي�����ف�����ل�����س�����ف اجل����������ن ال�����ذَّ
��������ه ب���������������اع األس�����������ي�����������ر وح��������قَّ

ق���������ل ل��������أس��������ي��������ر:  ف���������ا ت���ه���ن

ول��������س��������وف ي�����ن�����دح�����ر ال�������ع�������دوُّ
ي�������ا أي������ه������ا ال�����ل�����ي�����ث ال�����ه�����ص�����ور!
اق������ب������ض ع�����ل�����ى ج�����م�����ر ال����غ����ض����ا
واص�����ب�����ر ع����ل����ى ن����ه����ش ال������ذئ������اْب؛
ن�������ا ال�������دُّ ت�����خ�����ش�����ى  وال  ق�����ل�����ه�����ا 
واج�����ع�����ل ش�����ع�����ارك ف�������ي  ح���ي���ات���ك
أح�����������������ٌد أح�������������د أح�����������������ٌد أح�������د
ال�����وط�����ي�����ُس ح�����م�����ي  إذا  إن����������ا 

وع�����ل�����ى ال�����ق�����ري�����ب اب����������ِن ال����ب����ل����ْد
ه�����ج�����ر احل�����م�����ي�����ة واْف��������َت��������َق��������ْد
َش������������ْد �����������ه ع�����������ن ال������������رَّ ب�����������أنَّ
وَل����������ْد وم����������ا  ال����ش����ه����ي����د  ودَم 

أَم��������������ْد ل�����������ه  ال�����������ظ�����������ام  إن 
وم������������ا أع���������������دَّ وم������������ا َح������ش������ْد
ف�����������دا ح��������ذائ��������ك م��������ن َج�������َح�������ْد
َف����������َأن����������ت م���������ن ه�����������ذا َأش�����������ْد
اأَلس������������ْد ال��������ذئ��������َب  ي�������ره�������ُب  ال 
ف����ل����ه����ا ال��������ع��������دوُّ ق�������د ارَت��������َع��������ْد
)ق�������������ل ه����������و ال��������ل��������ه أح�������������ْد(
أح����������������ٌد أح�������������د أح����������������ٌد أح����������ْد
ف�����ل�����ي�����س ُي������ره������ب������ن������ا َأَح��������������ْد
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دقة  أبو  أمحد  احل��وار:  أجرى 

] حوارات [

إن بعض احلقائ���ق الظاهرة ميكن 
���ح املس���تقبل القادم للش���عب  أن توضِّ
الس���وري من خالل تلخيصها ش���هادة 
التاريخ دائم���اً؛ بأن صاحب احلق ال بد 
منتصر ولو بعد حني، ومع وجود مصالح 
تتحك���م في املواقف الدولية وتقس���مها 
إلى مؤيد للنظام السوري الذي بلغ َوْفق 
تقري���ر مجلس حقوق اإلنس���ان األممي 
الث���ورة 2600  ع���دد ضحاياه خ���الل 
ش���هيد، وأخرى معارضة على استحياء 
العربية.  ال���دول  بعض  مث���ل  وبتحفظ 
يب���دو جلياً أن الثورة الس���ورية يدعمها 
ويساندها الشعب الس���وري الذي يعلم 
جيداً أن التاريخ بالنسبة له لن يعود إلى 
الوراء، ولكنَّ ضعف املعارضة اخلارجية 
ره���ا في إخراج خطاب سياس���ي  وتأخُّ
���د - من األكيد أنه س���يأتي الحقاً  موحَّ
- يثير ش���كوكاً حول قدرة النظام على 

متزيق املعارض���ة وعزلها عن الثورة في 
الداخ���ل التي من املفترض أن تكون هي 

من يقودها ويوجهها. 
وتنبء املواقف الدولية بأن استخدام 
احل���ل العس���كري للقضاء عل���ى النظام 
السوري سيكون محفوفاً باملخاطر بالنسبة 
)إلس���رائيل( التي متتلك قوة ضغط على 
الغرب وتخشى من فوضى على حدودها. 
إن م���ا يجري س���يمهد لإلطاحة بالنظام 
من ِقبَل الث���ورة بتضحياتها فقط، وليس 
باالعتم���اد على اآلخري���ن؛ ألن اآلخرين 
غير أبهني إال مبصاحلهم. وملعرفة ما قد 
يحدث في املس���تقبل القادم على صعيد 
األوضاع في س���ورية حاورْت مجلة ^ 
البروفس���ور عبد الس���تار قاسم )أستاذ 
العل���وم السياس���ية في جامع���ة النجاح 

الفلسطينية(:

الدكتور عبد الستار قاسم في حوار مع ^:

المعارضة السورية
بحاجة إلى

خطــــــاب
سياسي

حد موَّ
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ر إنشاء مجلس  ^: ما أس���باب تأخُّ
وطن���ي لقي���ادة الث���ورة، وخ���روج خط���اب 

د للمعارضة السورية؟ سياسي موّحً
د. عبد الستار قاسم: املعارضة السورية 
ش���تى ومتنوعة؛ منها في الداخل ومنها في 
اخلارج، ومنها اإلسالمي والشيوعي والقومي 
والوطني والقطري... إلخ، ولم يسبق لها أن 
عقدت مؤمت���رات جادة لتوحي���د صفوفها 
وتوجي���ه بوصلتها نحو أهداف معيَّنة. كانت 
حتصل لق���اءات بني أطراف معاِرضة خارج 
الب���الد، لكنها لم تبلور برنامجا مش���تركاً. 
وكما هو الوضع في كل الديار السورية، فإن 
ش���عب سورية يعتد بنفسه على مستوى عام 
ومس���توى فردي، والفردية هذه تفرز كثيراً 

من القادة والرؤوس.

دع��م��ًا  ه��ن��اك  أن  تعتقد  ه��ل   :^
دوليًا للمعارضني، وما هدف هذا الدعم؟
د. عبد الستار قاسم: ال أشك في أن 
بعض جهات املعارضة الس���ورية اخلارجية 
تتلقى دعماً مادياً وإعالمياً وسياس���ياً من 
املتحدة  الواليات  وبالتحديد  قوى خارجية 
وبريطانيا وفرنسا. وبعض أقطاب املعارضة 
يعيش���ون في كن���ف دول غربية ترغب في 
تغيير األوضاع السياس���ية الس���ورية َوْفق 
أهوائها. لكن علين���ا االنتباه إلى أن أغلب 
املعارضة الس���ورية ليست في جيب أحد؛ 
وإمنا هي معارضة س���ورية شعبية حقيقية 
مخلصة تبحث عن التغيير وأجواء احلرية.

ل الناتو  ^: ما هي احتماالت تدخُّ
في امللف السوري؟

د. عبد الستار قاسم: الناتو ال يستطيع 
التدخل في سورية كما فعل في ليبيا؛ ذلك 
أن اجليش الس���وري قوي ومدجج بأسلحة 
حديث���ة وفتاك���ة. وإذا أق���دم الناتو على 
مواجهة مع اجليش الس���وري، فإنه سيجد 

نفسه في مأزق عسكري حقيقي؛ وخاصة 
إذا فوجئ مبنظوم���ة متطورة من صواريخ 
أرض ج���و. وإن م���ا يس���تطيعه الناتو هو 
والقيام  بالسالح،  وتزويدها  تدريب خاليا، 
بأعم���ال إعالمي���ة وحتريضي���ة، وفرض 

حصار... إلى غير ذلك.

ستؤثر  ال��ث��ورة  أن  تعتقد  ه��ل   :^
ع��ل��ى ال��ت��ع��اي��ش ال��س��ل��م��ي ب���ني ط��وائ��ف 

املجتمع السوري؟ 
د. عبد الس����تار قاسم: ش����باب سورية 
ش����باب واعون ومحترمون ويقدرون بالدهم، 
ولديه����م درجة عالية م����ن االلتزام الوطني. 
لن تس����مح قوى التغيير في سورية للطائفية 
واملذهبية أن ترفع رأس����ها؛ إن وحدة الشعب 
هي شعار حي لدى احلركة الشعبية السورية.

^: ه���ل ت��ت��وق��ع س��ق��وط ال��ن��ظ��ام 
السوري خالل وقت قصير؟

د. عبد الستار قاسم: ليس من السهل 
إسقاط النظام في سورية؛ إال إذا حصلت 
انشقاقات واس���عة في اجليش السوري. 
ولهذا أتوقع أن تطول األحداث في سورية، 
وس���يحصل اس���تنزاف كبير في النفوس 

واألحوال املادية االقتصادية في سورية.
لقد أب���رأت ذمتي باعتب���اري كاتباً 
عربياً في 2003/4/14م عندما أرس���لت 
رسالة إلى القيادة السورية، ونشرتها في 
ما بعد على شبكة اإلنترنت قلت له فيها: 
إن الوطن العربي على وش���ك االنفجار، 
وإن الثورات ستنش���ب في مناطق عدة، 
وعلى القيادة السورية - إذا كانت تطمح 
بقيادة العرب - أن تبادر فوراً إلى التغيير 
وفتح املجال أمام احلريات، وإال س���يكون 
النظ���ام كمصير أنظم���ة عربية  مصير 
أخرى ستنهار. وأشك في أن تكون القيادة 

السورية قد قرأت اخلطاب.

^: كيف تفسرون اإلصرار الروسي 
واإليراني على دعم بقاء نظام األسد؟

د. عبد الستار قاس����م: هناك مصالح 
للدول، وكما تفس����ر س����كوت أمريكا على 
البحرين، ميكن أن تفس����ر س����كوت روسيا 
على س����ورية، وكذلك تفس����ر موقف إيران 
من النظام السوري. هذه مصالح وتوازنات، 
لكن إيران وروس����يا س����تغيران موقفيها إذا 
استمر النظام السوري على هذه الوتيرة من 
التعامل مع الش����عب. النظام السوري يحرج 
أصدقاءه، ويفتح ش����هية أعدائ����ه؛ فإيران 
ف����ي النهاية معنية بصداقة س����ورية وليس 

بصداقة شخص محدد، وهكذا روسيا.

اإلس��الم��ي��ني  أن  ت��ع��ت��ق��د  ه���ل   :^
أن  أم  ال���ث���ورة،  ه���ذه  ف��ي  ثقلهم  ل��دي��ه��م 
تردعهم وجتعل  زال���ت  ال  ح��م��اة  م��ج��زرة 

حتركهم محدودًا؟
د. عبد الس����تار قاس����م: لإلسالميني 
ثقل واضح ف���ي كل الثورات العربية، وهم 
موج���ودون في كل الث���ورات العربية. وإن 
حصلت انتخابات ح���رة نزيهة فإن حركة 
اإلخ���وان املس���لمني ستس���جل إجنازات 
هامة وكبي���رة. ومحاولة األنظمة وتيارات 
فكري���ة مناهضة لإلس���الميني للحد من 
دورهم ومحاربتهم ل���ن تفلح في إزاحتهم 
الش���عوب،  باركتها  الت���ي  ع���ن مكانتهم 
واس���تطاعوا احلصول على ه���ذه املكان 
نتيجة مصداقيتهم ، وأكبر دليل على ذلك 

ما حدث في قطاع غزة. 
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ضعف  حالة  كثيرون  يالحظ   :^
اخل��ارج،  في  السورية  املعارضة  ِقَبل  من 
وهناك خشية أن تؤثر هذه احلالة على 
الوضع في الداخل السوري؛ بحيث ينقل 
ال��ص��راع ب��ني امل��ع��ارض��ة ف��ي اخل���ارج إلى 

الداخل، كيف تعلقون على ذلك؟ 
د. عبد الستار قاسم: كما قلت أعاله 
فإن املعارضة السورية شتى، ولن يوحدها 
إال الشعب، أو املتظاهر البسيط الذي لم 
ينخرط في احلزبية ونشاطات املعارضة. 
إن األح���زاب العربي���ة فاش���لة كما 
األنظمة، وهي املسؤولة عن أغلب التشتت 
العربية،  الث���ورات  احلاصل في صفوف 
وكلم���ا قلَّت األح���زاب اقترب الش���عب 
من الوحدة. س���تجد أحزاب س���ورية أو 
نفسها  اخلارجي  املستوى  على  جتمعاتها 

تابعة للداخل، وال متلك خياراً آخر.
 و كلم���ا زادت الضحية واملعاناة زاد 
صم���ود الثورة واش���تد عودها وس���نرى 
مجموعات تتش���كل لقيادة ه���ذه الثورة 
واخل���روج به���ا إلى بر األم���ان وحتقيق 
أهدافها بالرغم من قوة الضغط املماَرس 

عليها، وعزلتها التي تعيشها.

ال��ن��ظ��ام  ي��ك��ون  أن  ه���ل مي��ك��ن   :^
امل��ع��ارض��ة  تعيشها  ال��ت��ي  اخل��الف��ات  وراء 
وراء غياب  العقبات  وما هي  في اخل��ارج؟ 
الوحدة في اخلطاب السياسي للمعارضة؟

د. عب���د الس���تار قاس���م: كل نظام 
سياس���ي يعمل عل���ى متزي���ق املعارضة، 
والنظام السوري ال يشذ عن هذه القاعدة. 
والنظام السوري معروف بعدائه للمعارضة 
وبأس���اليبه ف���ي التعامل م���ع املعارضة؛ 
فعمليات القتل التي متارس اليوم تدلل على 
أنه من املمكن أن يفعل أي ش���يء لتحقيق 
ما يريد، وكلما اس���تطاع تفتيت املعارضة 
وصنع اخلالف���ات بينها اس���تطاع إطالة 
أمد صم���وده؛ ألن املعارضة اخلارجية لها 
أهميتها في حش���د الدعم الدولي لصالح 

الثورة وتسريع نهاية النظام.

ال��ن��ظ��ام  أن  ك���ث���ي���رون  ي�����رى   :^
انشقاقات  يشهد  ولم  متماسك  السوري 
ف��ي ال��ص��ف��وف ال��ق��ي��ادي��ة وخ��ص��وص��ًا في 

اجليش، ما هو سر هذا التماسك؟
د. عبد الستار قاسم: إن صالبة القيادة 
السورية تعود لعدة أسباب: أوالً: لهذه القيادة 
قاع����دة اجتماعية واضحة بعك����س النظام 
املصري والنظام التونس����ي والنظام الليبي. 
ثانياً: هن����اك من يؤيدون النظام الس����وري 
عن قناعة وليس ألنه����م في حزب البعث أو 
من الطائفة العلوي����ة. والقاعدة االجتماعية 
تش����كل عادة درعاً للنظام. ثالث����اً: التنظيم 
األمني الس����وري محكم وفئوي، إنه هو أحد 
األسباب الرئيس����ية للثورة؛ لكنه أيضاً أحد 

أسباب صالبة النظام. وهناك مواقف قومية 
ال ش����ك أنها أعط����ت وجهاً جي����داً للنظام 
عبر الس����نوات. صحيح أن النظام لم يحرر 
فلس����طني ولم يحرر اجلوالن، لكن هناك من 
يرون فيه ش����يئاً متميزاً عن األنظمة العربية 
األخرى. ورابعاً: فإن النظام قد حقق اكتفاًء 
ذاتياً إلى حد كبير، ومن الصعب أن تؤثر فيه 

العقوبات التي تفرضها الدول الغربية.

امل���وق���ف  إل�����ى  ت���ن���ظ���ر  ك���ي���ف   :^
اإلسرائيلي من الثورة السورية؟

د. عب����د الس����تار قاس����م: املوق���ف 
اإلسرائيلي من الثورة السورية له بُعَدين: 
األول: يصبُّ في مصلحة )إسرائيل(؛ وهو 
أن س����قوط النظام َوْفق النظرية اإلسرائيلية 
س����يوقف الدع����م ع����ن ح����ركات املقاوم����ة 
الفلس����طينية وحزب الله في لبنان؛ ألن إيران 

ستفقد حليفها اإلستراتيجي في املنطقة.
وكذلك البعد الثان���ي الذي يثير قلق 
)إس���رائيل(، وهو: أنها تخشى أن احلدود 
التي كان���ت آمنة خالل العق���ود املاضية 
س���تكون مضطربة إذا ما س���قط النظام 
وتخشى أيضاً من انتقال أسلحة ثقيلة إلى 
حركات املقاومة املناهضة )إلس���رائيل(. 
وبطبيعة احلال فإن املوقف اإلس���رائيلي 
���ب؛ ألن جمي���ع  ترقُّ موق���ُف  احلال���ي 
اخليارات غير محسومة بالنسبة للحكومة 
اإلس���رائيلية؛ ألن هناك خطراً أمنياً في 
ح���ال وجدت فوضى عل���ى احلدود؛ ألن 
)إسرائيل( تعتبر نفسها في حالة حرب مع 
سورية ولم توقع اتفاقية سالم معها. لذلك 
نرى اإلعالم اإلسرائيلي يدعم األسد لكنه 
ال يريد حرباً بجوار )إس���رائيل( في ظل 
التغيرات الكبي���رة التي من حوله واألزمة 

مع مصر وتركيا.
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بين  األحرار  ليبيا  مستقبل 
الطموحات والواجب

الدكتور جمال أحمد بادي

السياسي  النظام  مامح 
الجديد في ليبيا

زياد عقل موسى

رمضان  في  تونس  مساجد 
من القيود إلى ثورة العبادة
عاطف بن زينة

ليبيا: فرنسا والغرب ومعركتهم 
اليائسة لتنصيب حكومة موالية
عامر عبد املنعم

ليبيـــا اإلقلــــــــيمية.. من 
الشخصنة إلى المأسسة

مصطفى شفيق عالَّم

الليبية...  الثورة  إساميو 
الواقع والمآالت

أحمد عمرو

ليبيا...  في  العربي  الدور 
»محلل« للتدخل األجنبي!

حتليل: محمد جمال عرفة 

تقرير  في  ودورها  الليبية  القبائل 
الحقيقــــة  »بين  الباد...  مصير 

التاريخـــية والرؤية المســــتقبلية«
أنور محمود زناتي

مرصد األحداث
جالل سعد الشايب
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الدكتور مجال أمحد بادي)*(

العاملية  اإلسالمية  باجلامعة  اإلنسانية  والعلوم  الوحي  معارف  بكلية  مشارك  أستاذ  ليبي  أكادميي   )*(
اإلسالمية  الدراسات  بقسم  التدريس  هيئة  وعضو  باجلامعة.  الوافدين  الطالب  مركز  ومدير  مباليزيا، 

بجامعة السابع من أكتوبر مبصراته سابقاً. 

مستقبل ليبيا األحرار
بين الطموحات والواجب

خالصة: تس����ائل كثير من املس����لمني طيلة العقود األربعة املاضية: هل 
كل الليبيني راضون بحكم القذافي؟ هل يحبونه؟ أين أنتم يا ليبيون؟ ملاذا 
ل����م تث����وروا على الظلم يا أحفاد املختار؟ يعتق����د الكاتب أن ثورة 7) فبراير 
املبارك����ة قد أجابت عن كل هذه التس����اؤالت، وفاقت بأحداثها وبطوالتها كل 
التوقعات واآلمال والتطلعات. يبنيِّ املقال أس����باب خطأ قراءة أركان النظام 
الليب����ي لتداعيات الثورة، ويتناول بالعرض والتحليل أحداث الثورة وبعض 
منجزاته����ا ف����ي إطار الرؤي����ة التفاؤلية. ويختم مبناقش����ة أه����م الطموحات 

املستقبلية للبلد التي يجب مراعاتها وإمكانيات التعاطي معها.  

] المسلمون والعالم [
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أواًل: مقدمات ضرورية: 
قي��م اإلحل��اد والزندق��ة والق��راءة اخلاطئ��ة: منذ بدء 
ما أطلق علي���ه الطاغية القذافي »الث���ورة الثقافية« في بداية 
الس���بعينيات، التي نتج عنها إقفال جامعة البيضاء اإلسالمية 
وحرق مخطوطاتها والكتب التي كانت حتويها مكتبتها، وسحب 
وإحراق الكتب الدينية من املكتبات العامة مبا فيها كتب التفسير 
واحلديث، ع���رف املثقفون اخليِّرون الليبي���ون أن معركتهم مع 
القذافي معركة أيديولوجية. وزاد األمَر وضوحاً صدور الكتاب 
األخضر بأقسامه الثالثة وترجمته إلى عشرات اللغات العاملية، 
وه���و الذي يدعو صراحة إلى االش���تراكية ث���م فرضه مقرراً 
دراس���ياً على طالب الثانوية العامة وتطور ليصبح مادة رئيسة 
حتت مسمى الفقه السياس���ي في الثانوية واجلامعات، ثم أكد 
هذا الش���عوَر بعد أن أنش���أ طاغية ليبيا ما يسمى ب� )اللجان 
ج ما طرحه م���ن أيديولوجية جديدة  الثورية( س���نة ))))م وتوَّ
بهتافات: الفاحت عقيدة الفاحت إميان، وافتتاح اخلطب والبرامج 
والديباجات بقوله وأتباعه زوراً: باسم الفاحت العظيم. ولم يقتصر 
األمر على الهتافات؛ بل بدأت في س���نة 1)))م - برعاية ابن 
عم القذاقي أحمد إبراهيم - ما يس���مى باملعسكرات العقائدية 
لطالب اجلامعات في العطالت الصيفية، وكان يس���تعرض فيه 
اك األثيم تاريخ األنبياء منذ آدم - عليه السالم - ليصل  ذلك األفَّ
إلى إسبرطاكوس وفش���له في حترير العبيد لينتهي إلى اكتمال 
النضوج الفكري مبجيء القذاف���ي )الطاغية( منقذاً ومخلِّصاًَ 
للبش���رية جمعاء وليس لليبيني فقط. كل ذلك وعلى مدى عقود 
أس���هم في تكوين اخلريطة الذهنية اإلدراكية للقذافي وأتباعه 
التي حكموا البالد من خاللها، وقرؤوا األحداث، وقيَّموا الناس 
ومواقفه���م َوْفَق تعرجاتها. وكان من ضمن ذلك س���وء قراءتهم 
وتقييمه���م لثورة )) فبراير ونتائجها. ولم يس���توعب الطاغية 
القذافي وحزبه وأتباعه من أعضاء اللجان الثورية، وكتائبه على  
الرغم من مرور أكثر من س���تة أش���هر أن ه���ذه الثورة املباركة 
ه���ي عالمة نهاية ظلمهم وجبروتهم وبداية انبالج فجر احلرية 

احلقيقية التي كان ينشدها أحفاد املختار.    
قي��م ث��ورة 17 فرباير ودورها يف جناحه��ا: قامت ثورة )) 
فبراير منذ انطالقته���ا على قيم لم تزدها األيام واألحداث إال 

راً. ومن تلك القيم:  خاً وجتذُّ ترسُّ
اإلخ���الص لله - تعالى - في نية مقاومة االس���تبداد بكل 
أصناف���ه وفي مقدمتها رفض كثي���ر من ضباط وجنود اجليش 
الذي���ن دفعوا حياتهم ثمن���اً ملواقفهم األبي���ة اإلنصياع ألوامر 

الطاغية، وانضمام عدد آخر لصف الثوار ممن يس���ر الله لهم 
ذلك، ومنها وح���دة الصف والهدف والوس���ائل، ومنها تالحم 
أطي���اف املجتمع، وتعاون أفراده على الب���ر والتقوى في نصرة 
احلق واملظلوم؛ حتى رأينا األس���رة الواحدة تس���تضيف عدداً 
من األس���ر األخرى ممن فروا من جحيم الطاغية ومرتزقته))( 
في بيوتهم يش���اطرونهم املأوى وامل���أكل واملصير رغم قلة ذات 
الي���د في تلك الظ���روف، ومن ذلك نصرة ودع���م ثورة احلرية 
والكرامة كل حسب موقعه واستطاعته: فهذا عالم فاضل يفتي 
بوج���وب االنتفاض ضد الطاغية، وتلك عجوز لم جتد ما تقدم 
إال الذهاب للصفوف األمامية للقت���ال تزغرد وتدعو لألبطال 
بالنصر فيس���جل ذلك احلدث ش���اٌب هناك، ويرسله آلخر من 
روا مهاراتهم ووقتهم لدعم الثورة على اإلنترنت  ش���باب س���خَّ
فيضعون ذلك التسجيل املصور على صفحات الفيس بوك حتت 
عنوان: »مبثل هذا ننتظر النصر من الله«،  وأولئك نسوة اجتمعن 
لطهي الطع���ام آلالف املقاتلني على اجلبهة، وذاك يوصل األكل 
للجبهات فتأتيه قذيفة فيلتحق بركب الش���هداء، وهؤالء عرب 
وأمازيغ أهل اجلبل الغربي يلتحمون لتحرير مدنهم وقراهم.   

ثاني��ًا: التف��اؤل احلس��ن ملس��تقبل ليبي��ا يف ض��وء 
املعطيات: لقد كان # يحب الفأل احلس���ن، وتأس���ياً به # 
تلوح لنا حقائق تؤكد تفاؤلنا بهذه الثورة املباركة ومن ذلك على 

سبيل املثال ال احلصر:
التف��اؤل بظاهرة التكبري اليت صاحبت كل أحداث الثورة: 
ش���عب التكبير اسم جديد حازه ش���عب ليبيا احلرة بعد ثورته 
عل���ى الظلم والظالم، ول���ه ظالله ودالالته القريب���ة والبعيدة؛ 
فمنذ اللحظات األُولَى قام���ت االنتفاضة املباركة على التكبير 
والتحميد؛ س���واء الش���باب في اجلبهات، أو كبار الس���ن في 
املس���اجد عبر مكبرات الصوت. بل وف���ي اجلبهات عند بداية 
معارك التحرير وأثنائها وبعد االنتصارات. بل إن مجموعة من 
الث���وار كانوا محاصرين من كتائب الغ���در نفدت ذخيرتهم في 
إحدى العمارات ولم يدروا ما يصنعون فأش���ار عليهم أحدهم 
وقد كان حافظا لكتاب الله أن يخرجوا من العمارة دفعة واحدة 
وهم يكبرون بأعلى أصواتهم آمرين أعداءهم في الوقت نفس���ه 
)أن استسلموا( فرمى حزب الشيطان أسلحتهم واستسلموا لهم 
في قصة مشهورة. ومن املالحظ أن التكبير في معظم األحيان 
هو تكبيرات العيد إلكرم الله أهل ليبيا بفرحة النصر قبيل أيام 

)1( بلغ عدد الذين استضافتهم بعض األسر إلى عشر أسر في بيوت ال تكفي ألكثر من 
أسرة بكل حماس وأريحية وِطيب نفس. 
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العيد ليعيش���وا معاني تلك التكبيرات في أجواء إميانية ينقطع 
نظيرها.

التف��اؤل برفض االس��تعانة باألجنيب عل��ى األرض وبكل 
إص��رار من اجمللس الوطين االنتقايل ومن الثوار ومن عموم أهل 

ليبيا األحرار: وقد مت هذا الرفض مرتني: 
األولى: ف���ي بداية الثورة على رغم م���ن القصف والدمار 

والقتل والتشريد.
والثاني���ة: بعد فت���ح طرابلس عندما اقتُِرح عليهم باس���م 
احملافظة على األمن في العاصمة ذات الكثافة السكانية ووجود 
األماكن احلساسة: كاملطار والسفارات واملصارف وغير ذلك. 

التف��اؤل بتغيري أمساء الس��احات: ومنها تغيير أكبر ساحة 
في طرابلس العاصمة وكانت تعرف باسم الساحة اخلضراء إلى 

ساحة الشهداء.     
التفاؤل مبواقف األمهات واألباء الذين اس��تقبلوا استشهاد 
أبنائهم بالصرب والتكبري واالحتس��اب: بل رفض بعضهم تقبُّل 
العزاء فيهم. وبعض األمهات له���ن مواقف تتحرك لها اجلبال 
مثل أم الش���هيد عماد زكري التي))( دخل���ت على جثمان ابنها 

بالتكبير والزغاريد وهو موقف تكرر من عدد من األمهات. 
التف��اؤل بس���لوكيات الش���يخ اجللي�ل األس���تاذ مصطف�ى 

عبد اجلليل )رئيس اجمللس الوطين االنتقايل(:
) - محافظته على الصلوات: افتُقَد األس���تاذ في الصباح 
الباكر ذات يوم أثناء زيارته لتركيا، فبحث املضيفون عنه، وكانت 
املفاجأة حني وجدوه عائ���داً من أداء صالة الصبح في جماعة 
في إحدى املساجد القريبة مشياً على األقدام. كما عبَّر الرئيس 
الفرنس���ي عن احترامه لألس���تاذ بقوله: إنه أول مسؤول دولة 
يستأذنه أثناء إحدى االجتماعات ألداء الصالة، وكذا األمر في 
زيارته لبريطانيا وش���هادة رئيس وزرائها مبثل ذلك. وهذا ليس 

ج في جامعة البيضاء اإلسالمية. غريباً عن شيخ تخرَّ
1 - إلغاء الربا من جميع مصارف ليبيا متشياً مع توجيهات 

اإلسالم وأوامره، وإعالن ذلك رسمياً في وسائل اإلعالم.
1 - إع���ادة االعتبار للمؤسس���ات الديني���ة وفي مقدمتها 
مؤسسة اإلفتاء؛ هذا املنصب الذي ألغاه الطاغية القذافي منذ 
أيامه األولى بعد وصوله لُس���دة احلكم. ولقد مت تعيني الشيخ 
الص���ادق الغرياني مفتياً لليبيا وه���و َمن هو في العلم والفضل 
ويكفيه فخراً دوره املتميِّز في حتريض الشباب على اجلهاد من 
جه���ة، وحتريض أهل املناطق التي لم تنتفض في البداية - مبا 

فيها العاصمة - على االنتفاضة ضد الظلم والعدوان. 

للمعلومات  الدولية  الشبكة  صفحات  على  تيوب(  )اليو  موقع  على  مسجل  وهو   )1(
)اإلنترنت(.

الث��وار يف رمض��ان؛ لتفاؤهل��م ه��م  التف��اؤل بس��لوكيات 
بالفتوح��ات اإلس��المية يف رمض��ان: حي���ث زي���ادةُ اجله���د 
ومضاعفتُ���ه، وإيثاُر الص���وم على اإلفطار طيلة أيام الش���هر 
الثالثني على الرغم من وجود الرخصة، وقد كان من فضل الله 
في االستجابة لهذا الفأل أنَّ ثوارنا حققوا أضعاف االنتصارات 
التي حققوها في غيره من الش���هور مجتمع���ة وحرروا مناطق 

ومدناً شتى في أيام معدودات. 
ومن املبش���رات حترير الثوار لبلدة مهم���ة في غرب ليبيا 
اس���مها )بدر(؛ حيث اقتحموها وكتب الله لهم النصر يوم غزوة 
بدر أي الس���ابع عشر من رمضان. ثم كانت قمة الفأل في فتح 
طرابلس التي ربط الثوار فتحها بتاريخ فتح مكة العش���رين من 
رمضان وكان لهم ذلك رغم أنه قرار مس���بق استوجب الترتيب 
له مع أهلها والصبر واملصابرة واإلعداد ملدة تصل إلى شهرين. 
التف��اؤل بصني��ع الثوار بالس��جود هلل - تعاىل - ش��كرًا بعد 
حترير كل منطقة من املناطق املغتصبة: وهو من االعتراف باملنة 
والفضل لله - تعالى - املستحق للحمد وحَده وهذه األمور كلها هي 
من معاني التوحيد وحتقيقه والتحقق به وتصفيته من الش���وائب 

ليتم بذلك اإلخالص في العمل النضالي كله لتحرير ليبيا. 
التف��اؤل باحل��رص على ال��روح العالي��ة واألخ��الق املثالية: 
فقد حرص ث���وار )) فبراير )أفراداً وقادة( على ُحس���ن معاملة 
من يأس���رونهم من قيادات وجنود كتائب الطاغية، والبعد عن روح 
االنتقام والتش���في. فضربوا أروع األمثال وبهروا أولئك املأسورين 
بتلك السلوكيات، التي أثرت فيهم؛ ال سيما إذا قارنوها مبا يفعلونه 
هم مبن ميسكون به من الثوار من اإلهانة واالعتداء والتنكيل. فلم 
وا بتلك احلقائق أمام كاميرات التلفاز؛ فأظهروا  ميلكوا إال أن يقرُّ
ذل���ك اإلعجاب مبا لم يتوقعوه، واعترفوا ب���إن الطاغية القذافي 

كذب عليهم بأنهم سيقابلون مجرمني سفاحني مصاصي دماء.  
التف��اؤل بالفوائد التربوية للث��ورة املباركة: وأول ذلك ما 
ذكره لي أحد املربني بعد مرور أكثر من أربعة أشهر على حترير 
بعض مدن ليبيا، وما نتج عن الثورة من مكتس���بات تربوية عبَّر 
عنها بقوله: »لو أتينا بآالف املربني واجتهدوا ليل نهار لعش���رة 
س���نوات في تطبيق برامجهم التربوية على شبابنا ما حققوا ما 
حققته ث���ورة )) فبراير في نفوس الش���باب وتربيتهم التربية 
اإلميانية والفكرية، وصقل مواهبهم وتوجيه قدراتهم نحو خدمة 
بلدهم والتفاني في الذب عنها وتطهيرها من كل أنواع الفس���اد 
والظل���م«. وميكن ذكر بعض النم���اذج العملية ملا وصفه املربي 

الفاضل سابقاً ليتضح مقصود كالمه:
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1  قصة وقعت لطبيب ليبي عانى أكثر من ثالثة عقود من ترس���بات كبت 
ين، وهو ما أدى به إلى  وقه���ر نظام الطغيان نتج عنه إحباط واكتئ���اب حادَّ
العزلة عن املجتمع. لكن بعد ان���دالع االنتفاضة املباركة تغيَّر هذا الطبيب، 
اس الذي يتقنه،  وخرج من عزلته وانضم لصفوف الثوار ليقوم بواجبه احلسَّ
وشفى الله صدره وأذهب غيظ قلبه، وكأن شيئاً لم يكن من املعاناة واآلالم.  
2  قص���ة الولد العاق الذي لم يتجاوز الس���ابعة عش���رة من العمر الذي 
حيَّر والديه بس���لوكه العدواني غير املنضبط، وانضم ش���ابُّنا هذا لصفوف 
الثوار بعد اندالع الثورة، فأبلى بالء حسناً وكان في مقدمة الصفوف يصارع 
ج���الوزة البطش والطغيان وتعركه احلياة اجلديدة، ثم يرجع إلى أمه للزيارة 
بعد مرور األشهر الطويلة، لتفغر األم فاها من هول ما رأت من تغيُّر سلوك 
ابنها إلى الرزانة، وُحسن املعاملة، وحب اخلير، وبرِّ الوالدين، والعطف على 

اآلخرين؛ فيا له من مشهد مؤثر يعجز القلم عن تصوير روعته! 
3  طبيب فرنس���ي يذهب ملجاورة الثوار ويلمس محاس���ن أخالقهم، فما 
كان منه إال أن أش���هر إسالمه. وغربي آخر ميتهن الصحافة ذهب إلى ليبيا 
ليعيش بني صفوف الثوار وينقل مش���اهداته واألحداث التي عاشها وإذا به 
يس���جن مع بعض الثوار ويعيش معاناتهم مرتني ثم ييسر الله حتريرهم على 
أي���دي ثلة أخرى من ش���باب الثورة فيروي قصته ومعامل���ة الثوار له داخل 

السجن وخارجه وهو يبكي.
4  برامج التوعية الدينية: لقد تبنيِّ حجم التجهيل املمنهج الذي مارس���ه 
الطاغية القذافي على أفراد كتائبه الذين وقعوا في أسر أيدي الثوار؛ حيث 
ال يحس���ن بعضهم قراءة الفاحتة وال كيفية أداء الصالة بش���كل صحيح وال 
يحفظون أي شيء من القرآن وال يُِلم معظمهم بأصول اإلسالم التي ال يعَذر 
أحد باجلهل بها. فما كان من ثوارن���ا إال إقامة البرامج التدريبية التعليمية 
لهؤالء املس���اجني. وحتولت ساحات الس���جون إلى ِحلَق للذكر، والتعليم فال 

تسل عن اخلير الذي ترتب على ذلك.

أبرز محطات الثورة الليبية التي اندلعت أواسط فبراير 2011

اجلمعية العامة التابعة ملنظمة األمم املتحدة تتبنى قرارا بطرد ليبيا من مجلس حقوق اإلنسان.3/1

قوات حلف شمال األطلسي )ناتو( تبدأ طلعات مراقبة جوية لألجواء الليبية على مدار الساعة.3/7

فرنسا تعترف باملجلس الوطني ممثاًل شرعًيا وحيًدا للشعب الليبي، والنظام الليبي يقطع عالقاته معها.3/10

مجلس األمن الدولي يتبنى قراًرا بإنشاء منطقة حظر جوي فوق ليبيا.3/17

انطالق عملية “فجر األوديسة” العسكرية ضد النظام الليبي مبشاركة فرنسا وبريطانيا والواليات املتحدة.3/19

القذافي يقول على التلفزيون الليبي أنه سيتم فتح مستودعات األسلحة لتسليح الشعب الليبي كامال.3/20 

حلف الناتو يوافق على تولي قيادة العمليات العسكرية لدعم منطقة حظر الطيران في األجواء الليبية.3/24

قطر تعلن اعترافها باملجلس الوطني لتكون ثاني دولة بعد فرنسا وأول دولة عربية تعترف باملجلس.3/28

وزير اخلارجية في نظام القذافي موسى كوسا يصل إلى بريطانيا حيث أعلن استقالته.3/30 

3
مارس

 جال سعد الشايب

ثالث��ًا: مس��تقبل ليبي��ا املؤم��ل يف ضوء 
التفاؤالت:

االس���تقرار األمني: لعل هذا املوضوع  يشكل 
أكبر هاجس لكل أحرار ليبيا ومخلصيها. فالقضاء 
على بقايا فل���ول الطاغية، وأتباع���ه من الطابور 
اخلامس الذي���ن ال يزالون يكنون ل���ه الوالء التام 
يعتب���ر من أولويات الثوار واجليش الوطني الليبي. 
يضاف إلى ذلك فرض األمن في املدن التي حتررت 
أخيرا وخاصة العاصمة. يتبع ذلك موضوع السالح 
واالتف���اق على آلية جلمعه من الث���وار في الوقت 
املناس���ب بعد حتري���ر كامل البالد. وقد أحس���ن 
املجلس الوطني االنتقالي بدعوة أفراد الش���رطة 
بالرجوع إل���ى عملهم، وفتح ب���اب االنضمام إلى 
اجليش الوطني أمام الشباب الليبي. وكانت الندوة 
احلوارية بني قيادات اجليش الوطني وممثلني عن 
الثوار والشباب عمل صائب في هذا املضمار. كما 
يبقى مل���ف  مهم في هذا املج���ال تفّطن له كثير 
من ش���بابنا ويبذلون قصارى جهدهم في التصدي  
له باملرصاد أال وهو ملف املتس���لقني. وهو محاولة 
بع���ض املنتفعني، واملصلحي���ني، وبعض البقايا من 
ركائ���ز عهد الطاغي���ة، والتغريبيني ممن يحاولون 
قطف ثمار ثورة السابع عشر من فبراير والركوب 
على دم الش���هداء. مما الشك فيه أن  التعاطي مع 
كل ه���ذه األمور ال يتم إال بإخالص النوايا وتوحيد 
الكلمة وتضافر اجلهود بني كل من يهمه مس���تقبل 
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ليبيا احلرة لتكتمل الفرحة ويتحقق النصر التام الذي من أجله 
قّدم شهداؤنا دماءهم وأرواحهم دونه. 

وش��كر اهلل لكمالوس��طية واالعت��دال: شكك القذافي 

وأبواق���ه ومناصروه وبعض احملللني السياس���يني في وس���طية 
ث���وار )) من فبراير وكال�وا لهم االته�ام���ات بالتط�رف والغلو 
ب���ل واالنتم�اء للقاع���دة. وقد ثبت بالبره���ان والدليل القاطع 
بطالن كل تلك االتهامات. وحتقيقاً للوسطية القائمة واستثماراً 
ألصولها ميك���ن االقتراح في مجال تطوي���ر التعليم الديني أن 

يستفاد من جتربة ماليزيا في مجالني: 
أولهما: فكرة اإلس���الم احلضاري القائم على اعتماد قيم 
اإلس���الم احلضارية لتطوي���ر املجاالت التقني���ة واالقتصادية 

والصناعية والسياسية. 
وثانيهما: اعتماد فلسفة اجلامعة اإلسالمية في ماليزيا القائمة 
على الدمج بني معارف الوحي والعلوم اإلنس���انية وإكس���اب طالب 
الدراسات اإلس���المية مهارات التواصل والتفكير وحل املشكالت. 
يض���اف إلى ذلك م���ا اقترحته في محاض���رة رمضانية في إحدى 
مساجد مصراته سنة 1111م بتجاوز مرحلة تغليب املراجع املتأخرة 
في الفقه املالك���ي إلى تدريس الفقه املالكي املق���ارن الذي تتعدد 
مصادره وأهمها: البيان والتحصيل، وشرح امليَّارة، وبداية املجتهد. 
وضع دس��تور يعك��س ثقافة وقيم اجملتم��ع اللييب: حرص 
املجلس الوطني االنتقالي على وضع اللمسات املبدئية للدستور 
ال���ذي ألغى القذافي كلَّ ما ميتُّ له بصلة، وقد مت التأكيد على 
أن اإلس���الم هو املصدر األساس���ي للتش���ريع. ويبقى موضوع 
التفاصيل الذي ترك ألفراد الش���عب الليبي كافة اإلس���هاُم في 
وضع ملس���اته وترتيباته ومالمحه وخصوصيات���ه. وهنا ينبغي 
التأكيد على عدم السماح لكل ما من شأنه أن يتعارض مع قيم 
وثقافة الشعب الليبي األصيلة؛ وخاصة قيم التغريب التي يريد 

البعض متريرها عبر قنوات العوملة الثقافية. 
بناء دولة املؤسس��ات املدني��ة: ال شك أن هذه املسألة تَُعد 
من األولويات؛ فقد حرص القذافي الطاغية مدة حكمه البغيض 
على طمس املؤسس���ات املدنية والعلمية واالجتماعية والفكرية. 
لذا فإن هذا املوض���وع يحتاج من أصحاب اخلبرات املخلصني 
تضافَر اجلهود للقيام على حتقيقه بالشكل املناسب الذي يحقق 

طموحات الشعب الليبي في احلرية والرقي واالزدهار.  
العناية بالتعليم: مل���ف التعليم هو اآلخر ناله نصيبه من 
التخريب والدمار املمنهج من ِقبَل القذافي الطاغية وأتباعه على 
كل املس���تويات. فال بد من إعادة النظر في املناهج التعليمية، 
والكتاب املدرس���ي، واملقررات مبا يتماشى مع املعايير العاملية 
للجودة وهو موضوع قد يأخذ زمناً حتى يتم بالصورة املطلوبة. 
إع��ادة إعم��ار ليبيا: ح���رص الطاغية القذاف���ي على إفقار 
الش���عب الليبي، ولم يفعل ش���يئاً في ما يخص البنية التحتية، ثم 
اكتملت الصورة السلبية القامتة بتدميره لكل صور البنية التحتية: 
من طرق وجس���ور، ومبان، وكهرباء، وهاتف، ومرافق صحية وغير 
ذل���ك؛ على الرغم من أن ليبيا تتمتع باقتصاد يجعلها حتتل املرتبة 
الس���ابعة بني دول العالم الغنية. وقد سرق الطاغية أموال الشعب 
الليب���ي على مدى عقود متتابعة لنفس���ه وأفراد أس���رته وأتباعه 
ومناصريه. واحلمد لله واملنة والفضل؛ فقد مت رصد ما يقرب من 
مائة وخمسة وستني مليار دوالر تخص ليبيا احلرة ومت جتميدها، 
وهي كافية - بإذن الله - في اإلسهام في إعادة إعمار البلد. وهنا 
نؤكد على ضرورة الشفافية من جهة ووضع آليات تعني على تفادي 

السرقة واالختالس بأي صورة كانت.  
دوراإلع��الم: ال يخفى ما لإلعالم من دور مهم وحيوي في 
التوجيه والتوعية ونش���ر العلم والفضيلة. وقد سيطر القذافي 
الطاغي���ة على كل وس���ائل اإلعالم وس���خرها خلدمة أهدافه 
وإيديولوجياته وأفكاره السامة، وزرع القيم النشاز، والكذب على 
الناس. وميتلك مجموعة محطات للتلفزة واإلذاعة املس���موعة 
التي ميكن حس���ن االستفادة منها في نش���ر التوعية الشاملة؛ 
سواء الدينية أوالتنمية البشرية أوالتوعية األسرية االجتماعية 
أوالثقافية والسياس���ية وغير ذلك. مع أهمية احلرص أال تقع 

تلك املؤسسات اإلعالمية في قبضة التغريبيني.

اخلامتة:
نعلم أن احلمل ثقيل، وأن املس���ؤليات جسام عندما 
يكون احلديث على بناء بلد مثل ليبيا عانى من القهر 
والظلم وصور التخل���ف املمنهج عقودًا من الزمن. لكن 
���ر كفاءات وعناص���ر وطنية  م���ن احلقائ���ق املطمئنة توفُّ
مخلص���ة بالداخ���ل واخل���ارج ف���ي ش���تى التخصص���ات 
واملج���االت، ويبق���ى التحدي األكبر ف���ي عملية البناء – 
إل���ى جانب وج���ود رؤية مس���تقبلية ذات خطة تفصيلية 
– في احلرص على وضع الش���خص املناس���ب في املكان 

املناسب. 
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من هيمنة القائد السياس���ي على مجريات صنع 
القرار في دولته أمراً محتماًل بش���كل كبير حتى 

في النظم الدميقراطية العريقة نفسها.
وهذا ما حدث مع معم���ر القذافي الذي وصل 
إلى س���دة احلكم في بالده بانقالب عس���كري على 
اه بثورة  امللك إدريس السنوس���ي عام 1969م، س���مَّ
الفاحت من س���بتمبر العظيم، متأثراً بتجربة انقالب 
الضب���اط األحرار في مصر، ومتخ���ذاً من الرئيس 
جم���ال عبد الناصر قدوة وأس���وة ومنوذجاً للحكم؛ 
حيث كان القذافي ينظر إلى نفس���ه ويروج حلكمه 
داخلياً وخارجياً باعتب���اره زعامة كاريزمية تاريخية 
مس���تلهماً خطاب عبد الناصر الش���عبي في معاداة 
اإلمبريالية الغربية ورفض ممارس���ات الهيمنة على 
رات الشعوب واستعمارها لبلدانهم بشتى السبل. مقدَّ
ومن ثَ���مَّ فقد رفعت ليبي���ا القذافي أهدافاً 
ثورية شعاراتية لسياستها اخلارجية خالل الفترة 
من 1969م وحتى 1992م، لعل أهمها: العمل على 
حتقيق حلم الوحدة العربية، ومقاومة اإلمبريالية 
الغربي���ة بكاف���ة أش���كالها، ومالحق���ة التغلغل 
اإلس���رائيلي في إفريقيا، ودعم النُُّظم واحلركات 
الثوري���ة في العالم الثالث. ث���م انقلب احلال في 
أهداف السياس���ة اخلارجية الليبي���ة مع نهايات 
القرن الفائت عبر تفكُّك االحتاد السوفييتي الذي 
كان يدعم ما يس���مى بالنُُّظ���م الثورية في العالم 
الثالث وعلى رأس���ها نظام العقيد القذافي، وما 
تبعه م���ن هيمنة القطب األمريك���ي األوحد على 
رأس النظ���ام الدولي، ثم ضلوع ليبي���ا »الثورية« 
في تفجير طائرة ب���ان أميركان فوق بلدة لوكربي 
باس���كتلندا عام 1988م، وم���ا أعقبه من فرض 
عقوب���ات دولية على ليبيا ع���ام 1992م، ومن ثَمَّ 
فقد توجه���ت بوصلة القذاف���ي منذ ذلك احلني 

القذايف... حينما ختتزل الدولة يف شخص:
وميكن القول: إن اخلبرة الليبية في حقل السياسة اخلارجية متثل معضلة 
حقيقية للباحثني)1(؛ فحينما تتس���اءل: من الذي يخطط للسياسات في ليبيا؟ 
وم���ن الذي يتخذ القرار في السياس���ة اخلارجية الليبي���ة؟ ومن الذي ميتلك 
وصف املصلحة الوطنية التي تنطلق منها هذه السياسة؟ ومن الذي يغير ذلك 
الوصف في أي وقت شاء وكيفما شاء؟ فستجد أن اإلجابة واحدة لكل األسئلة 
السابقة، بل وغيرها من أسئلة احلكم والدولة؛ أال وهي: معمر القذافي فقط 

ال غير.
وحينم���ا تختزل الدولة - أي دولة - في ش���خص واحد، تصبح دراس���ة 
هذا الش���خص هي مفتاح الفهم لسياسات وسلوكيات هذه الدولة )الشخص( 
في مجال السياس���ة اخلارجية والعالقات الدولية، وهو ما يعرف في أدبيات 
السياسة اخلارجية بأثر ودور القائد السياسي؛ ال سيما مع وصول هذا القائد 
السياس���ي إلى سدة احلكم في بالده بأس���لوب يحمل طابعاً دراماتيكياً؛ مثل 
انقالب عسكري، أو ثورة شعبية، أو نصر انتخابي ساحق... األمر الذي يجعل 

)*( كاتب وباحث في العلوم السياسية - مصر.
)1( من الدراسات املتميزة التي طرحت كثيراً من األسئلة البحثية حول معضالت السياسة اخلارجية لليبيا 
السياسة  في  القرار  وتنفيذ  واتخاذ  التخطيط  »قضايا  احلراثي،  ميالد  مفتاح  ميالد  القذافي،  حقبة  في 
اخلارجية الليبية: أسئلة - واألجوبة الغائبة«، املجلة العربية للعلوم السياسية، بيروت، مركز دراسات 

الوحدة العربية، عدد 8)، خريف 010)م. 

من الشخصنة إلى المأسسة

لعله من الصعوبة مبكان أن يضطلع أي محلل سياسي مبناقشة 
دات السياسة اخلارجية الليبية، أو أن يبحث في دوائر اهتمام  محدِّ

اجلماهيرية العربية الليبية االشتراكية العظمى! إبان حقبة األخ العقيد، 
عميد احلكام العرب، ملك ملوك إفريقيا، أمير املؤمنني معمر القذافي! 

ولعل باقة األلقاب واملسميات التي خلعها القذافي على نفسه وعلى دولته 
تكشف لنا عن حجم العشوائية واالرجتالية التي كانت تتسم بها الدولة 

الليبية طوال ما يربو على أربعة عقود من حكم الزعيم الفرد، األمر الذي 
يجعل ِمَن املبالغ فيه أن نعتبر ليبيا دولة - أصاًل - باملفهوم احلديث للدولة 

في أدبيات العلوم السياسية.

 مصطفى شفيق عالَّم)*( 

ليبيـــــــــــا اإلقلــــــــيمية..

] المسلمون والعالم [
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باجت���اه مغازلة الغرب )اإلمبريالي(؛ فبدأ في االنفتاح التدريجي 
على القوى الغربية، التي طاملا وصفها باإلمبريالية واالستعمارية، 
وصوالً إلى االنفت���اح على الواليات املتحدة األمريكية نفس���ها، 
وتخليه طواعيًة عن برنامجه النووي الوليد وكافة برامج أسلحة 
الدمار الشامل، وتأكيده عبر تصريحات البنه سيف اإلسالم)1( أن 
بالده لم تعد ترى في وجود إسرائيل دولًة تهديداً ألمنها، وأنها لم 

تعد تعتبر نفسها فى مواجهة مع إسرائيل.
كل هذه التحوالت اجلذرية لسياس����ة ليبيا اخلارجية، تؤكد 
لنا حقيقة مفادها أنه كلما اتس����عت دائرة املش����اركني في صنع 
القرار السياس����ي للدولة من حيث عدد األفراد، ومن حيث أدوار 
املؤسسات الدس����تورية الفاعلة، كان ذلك دالة على تطور حقيقي 
في أداء النظام السياس����ي لتلك الدولة، وم����ن ثَمَّ فإن احتمالية 
النجاح لإلس����تراتيجيات واألهداف السياس����ية تصبح أكبر من 
احتماالت الفش����ل والعكس بالعكس. ومبا أن توجهات وسياسات 
ليبي����ا القذافي كان����ت َوْفق ما يتفتق عنه ذه����ن وقريحة الزعيم 
الف����رد من أهواء، وما يراه م����ن مواقف، وما يعتقده من مدركات 
تتس����ق ورؤيته للعالم، فقد ظلت السياسة اخلارجية لليبيا دائماً 
خارج نطاق التاريخ، ب����ل وخارج نطاق اجلغرافيا أيضاً، وهذا ما 
يدفعنا نحو حتليل االضطرابات احلاصلة في العالقات الليبية مع 

محيطها اإلقليمي إبان حقبة القذافي طويلة األمد.

سياسة ليبيا )القذافي( اإلقليمية والدوائر الثاث:
ميكن تقس���يم الدائرة اإلقليمية للسياسة اخلارجية الليبية 
إل���ى ثالث دوائ���ر فرعية، وه���ي: الدائرة املصري���ة، والدائرة 
املغاربية، والدائرة اإلفريقية جنوب الصحراء، وكان تغير ترتيب 
دوائر االهتمام في السياس���ة اخلارجية للدول إمنا يندرج حتت 
 Charles( )2(أربعة أطر نظرية طبقاً لتحليل تش���ارلز هيرمان

 :)Hermann

اإلط��ار األول: م���ا ميك���ن وصف���ه بالتغي���ر »التكيف���ي« 

Adjustment Change: ويعني التغير في مس���توى االهتمام 
بقضية ما مع بقاء أهداف اإلستراتيجية وأدواتها جتاه التعاطي 

مع تلك القضية كما هي من دون املساس بها أو تغييرها. 

واإلط��ار الث��اين: وهو ما يطلق عليه التغي���ر »البرنامجي« 

)1( انظر تصريحات سيف اإلسالم القذافي بهذا الشأن، اجلزيرة نت: 004/1/8)م. 
 Charles Hermann: »Changing Course: When governments  )((
choose to redirect foreign policy«، International Studies Qua -

.5 .p  ،1((0 ،34 .terly، No
 

Program Change: وه���و ينص���رف إل���ى تغيي���ر أدوات 
اإلستراتيجية ووسائلها من دون أي تغيير في ما يتعلق باألهداف 

أو الغايات املقصودة من ورائها. 

 Goal »واإلط��ار الثال��ث: م���ا يس���مى بالتغير »الهدف���ي

Change: وفي هذا النمط تتغير أهداف اإلس���تراتيجية ذاتها 
ومن ثَمَّ تتغير أدواتها ووسائلها بالتبعية. 

 Orientation »واإلط��ار الراب��ع: وهو التغير »التوجه���ي

Change وهو أكثر األمناط األربعة تطرفاً وجذريًة؛ إذ ينصرف 
إلى تغير ميس التوجه العام للسياس���ة اخلارجية للدولة مبا في 
ذلك تغير اإلستراتيجيات وما يتبعها من أهداف وغايات ووسائل 

وأدوات.
ومن ثَ���مَّ فإنه ميكن القول: إن سياس���ة القذافي اخلارجية 
جتاه احمليط اإلقليمي لليبيا متمثاًل في الدوائر الفرعية الثالث 
س���الفة البيان، إمنا تندرج حتت النم���ط الرابع األكثر راديكالية 
هي، وهذا إن دل على شيء إمنا يدل على تقلُّب  وهو التغير التوجُّ
املزاج العام للقذافي، وتأثُّر السياسة اخلارجية لليبيا بهذا املزاج 
ي الذي ينتقل من النقيض للنقيض بال أية مبررات منطقية،  احَلدِّ
ما بني السلم واحلرب، والصداقة والعداء، واالنفتاح واالنغالق... 
وهكذا. فبع���د االنبهار والتأثر إلى حد احملاكاة والتقليد لنموذج 
عبد الناصر في مصر، جتد العداء والكراهية بل والش���روع في 
عمل عس���كري ضد َخلَفه الرئيس أنور الس���ادات، وِمن تذبذب 
وع���دم ثبات في العالقات مع مصر ف���ي حقبة مبارك إلى دعم 
ملب���ارك أثناء الثورة املصرية بل وأس���ف وحزن على اإلطاحة به 
وبحكمه، ومع ش���عارات الوحدة العربية ومحاوالت االندماج في 
أطر وكيانات عربية جامعة كاالحتاد املغاربي، فإنك جتد انحرافاً 
عن هذه البوصلة بدعم جبهة البوليس���اريو االنفصالية، ومن ثَمَّ 
مع���اداة اململكة املغربي���ة األمر الذي جّمد م���ن فاعلية االحتاد 
املغاربي على مدى سنوات، وبعد صراع عسكري ممتد مع اجلارة 
اجلنوبية اإلفريقية تش���اد انتهى إلى تنفي���ذ حكم دولي بأحقية 
تشاد في إقليم )تيزى أوزو( املتنازع عليه، تتحول بوصلة القذافي 
مجدداً نحو الدعوة إلى إقام���ة الواليات املتحدة اإلفريقية على 
غرار من���وذج الواليات املتحدة األمريكية، والس���عي نحو حتويل 
منظمة الوحدة اإلفريقية إلى االحتاد اإلفريقي ليكون نواة لذلك، 
وه���و ما حتقق بالفعل في قمة س���رت ع���ام 2001م، تلك التي 
ش���هدت ميالد االحتاد اإلفريقي مؤسسًة إقليميًة حلفظ السلم 

واألمن في القارة السمراء.
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الدوائر اإلقليمية لليبيا ما بعد القذافي:
والس���ؤال اآلن: ما مستقبل السياس���ة اخلارجية لليبيا ما 
بع���د القذافي إزاء محيطها اإلقليمي )الدائرة املصرية، والدائرة 
املغاربية، والدائرة اإلفريقية(؟ هناك ثالثة عوامل أساس���ية قد 
تكون حاسمة في تشكيل اإلجابة عن تساؤل من هذا النوع؛ وذلك 
 Foreign في ما يُعَرف مبفهوم التغير في السياس���ة اخلارجية

Policy Change للدول)1(، وهي: 

أواًل: م����دركات وتص����ورات النخب����ة اجلدي����دة احلاكم����ة 

)Perception of the new ruling elite( التي س����تفرزها 
املرحل����ة االنتقالية احلالية وما بعدها، ومن ثَمَّ رؤية مكونات هذه 
 Perceived( تها املدركة النخبة اجلديدة بشأن الدولة الليبية وقوَّ
Power( ودوره����ا ف����ي محيطها اإلقليمي وح����دود ذلك الدور، 
وكذلك رؤية النخبة اجلديدة بشأن طبيعة النظام الدولي السائد 
International System وأط����ره ومكوناته وتفاعالته وموقع 

الدولة الليبية من ذلك النظام وحدود التأثير فيه والتأثر به.

وثاني��ًا: البدائل اإلس���تراتيجية املتاحة لسياس���ات الدولة 

الليبي���ة احلالية - وهي التي ورثتها الب���الد عن حقبة القذافي 
- ومدى مالءمة تلك السياس���ات لتصورات تلك النخبة اجلديدة 

ومدركاتها ورؤيتها على النحو سالف البيان.

وثالث��ًا: م���ا يفرضه ذل���ك التغيير املراد م���ن ِقَبل النخبة 

ل  اجلديدة من تكلفة مادية ومعنوية ومدى قدرة الدولة على حتمُّ
تبعات وضريبة ذلك التغيير.

لقد انزاحت الغمة عن الليبيني بس����قوط نظام القذافي املثير 
للجدل، وإذا كان الشعب الليبي قد استطاع أن يقتلع نظام القذافي 
بعد اثنتني وأربعني سنة من احلكم الديكتاتوري الفردي، فإن التحدي 
احلقيقي بالنسبة لليبيا وشعبها هو مرحلة ما بعد القذافي)2(؛ التي 
س����تكون حاسمة في حتديد معالم الدولة الليبية من حيث هياكلُها 
ومؤسساتها وتوجهاتها اإلستراتيجية، لقد ترك القذافي بالده بال 
دولة وبال سياسة وبال مؤسسات؛ إذ كانت السياسة الليبية )داخلياً 
وخارجياً( تدار بشكل شخصي، وعلى أهواء العقيد ومزاجه احلاد 
املتقل����ب... لذلك فمن املتوقع واملأمول خالل املرحلة االنتقالية أن 
ينعطف املجلس االنتقالي بعيداً عن ش����خصنة السلطة، وأن ينحو 

 Kjell Goldmann: Change and Stability in Foreign Policy، The  )1(
 ،Problem and Possibilities of Détente، New York، Harvester

 .(6 .p ،1(88
))( انظر: أبرزالتحديات التي تواجه ليبيا في املرحلة االنتقالية ما بعد سقوط القذافي: علي 
بن  غلوم  وأحمد  7)/011/8)م.  اللندنية:  احلياة  القذافي«،  بعد  ما  »ليبيا  العنزي، 

علي »حتديات ليبيا ما بعد القذافي«، السياسة الكويتية: 3/)/011)م. 

أب��رز محط��ات الث��ورة الليبي��ة الت��ي اندلعت 
أواسط فبراير 2011م:

القذاف���ي يدع���و في رس���الة إل���ى أوباما إلى 4/6
وض���ع ح���دٍّ للحملة العس���كرية ض���د ليبيا، 

ويقول: إن الثوار من القاعدة.

القذافي يعلن قبوله خطة الوس���اطة اإلفريقية في األزمة 4/11-10
الليبي���ة، والث���وار يرفضونه���ا؛ ألنها ال تن���ص صراحة على 

تنحي القذافي وأسرته عن السلطة.

القذافي يحث الناتو على إنهاء هجماته متهمًا إياه بقتل 4/29
املدنيني الليبيني وتدمير البنية التحتية لليبيا.

النظ���ام الليب���ي يعل���ن مقت���ل س���يف العرب جن���ل الزعيم 4/30
الليب���ي ف���ي غارة ش���نها احللف األطلس���ي عل���ى منزل في 

طرابلس.

4
فبراير

 جال سعد الشايب

ال، مبا  باجتاه مأسس����ة بنية الدولة الليبية بشكل هيكلي سليم وفعَّ
نها من انتهاج سياس����ة خارجي����ة متوازنة ومؤثرة في عالقاتها  ميكِّ
الدولية، قائمة على املصالح املشتركة بينها وبني محيطها اخلارجي 

ال سيما دائرتها اإلقليمية بتقاطعاتها الثالثة.

وأخ��ريًا: فال ميكننا ف���ي هذا اإلطار إغف���ال دور اجلوار 

اإلقليمي لليبيا الثروة، ال س���يما في دائرته املصرية، في توجيه 
بوصلة النخبة الليبية اجلديدة نحو قضايا األمة؛ وذلك لئال جتنح 
بعيداً عن الس���رب، مبا يصب في مصلحة املتربصني بالثروات 
الليبي���ة الهائلة م���ن النفط، وخاصة من ق���وى الناتو التي تريد 
أن تقبض فاتورة دعمها العس���كري واللوجس���تي للثوار الليبيني 
على مدى شهور الثورة بدعاوى إنسانية زائفة تخفي وجه الغرب 
القبي���ح املتعطش جلني ثروات هذا البلد عبر ثورته وجهاده. إنه 
عل���ى مصر ما بعد الثورة أن تضطلع بدورها القيادي جتاه ليبيا 
بشكل خاص، وجتاه محيطها اإلقليمي العربي واإلسالمي بشكل 
ع���ام، وإذا كانت مصر - باعتبارها قائ���داً إقليمياً - قد عانت 
حالة من االنحس���ار النس���بي لدورها إبان حقبة مبارك؛ حيث 
تراجع حضورها على صعيد ملفات دوائ���ر اهتمامها التقليدية 
على املستويات العربية واإلفريقية ومن ثَمَّ اإلسالمية، فإن الدور 
املصري - ال س���يما مع تصاعد األجواء الثورية الش���عبية التي 
تعيش���ها املنطقة - ال يزال يحمل بريق���اً خاصاً جتد صداه في 
ل من عبء  نفوس كثيرين من أبناء األمة اإلس���المية مبا يس���هِّ
االضطالع به���ذه املهمة؛ إذا أرادت مصر ذل���ك. فلتكن البداية 
عبر البواب���ة الليبية املفتوحة على مصراعيها، ومن يطرق الباب 

يوشك أن يفتح له. 
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إسالميو الثورة الليبية... الواقع والمآالت

نظرة على واقع اإلسالميني يف ليبيا قبل الثورة:
الواق���ع الليبي - كما هو ش���أن كثير من ال���دول العربية 
واإلس���المية - تنوع���ت فيه مش���ارب العمل اإلس���المي ما 
بني الدع���وي واجلهادي والعلمي؛ فظهر اإلخوان املس���لمون 
واجلماعة اإلسالمية املقاتلة إضافة إلى جماعة التبليغ والتيار 

السلفي.
إال أن القمع الش���ديد لنظام العقي���د القذافي يكاد يكون قد 
ترك البالد صحراء جرداء من التيارات اإلس���المية إال من بعض 

الواحات واحلاالت املعزولة عن التواصل مع املجتمع.
اجلماعة اإلسالمية املقاتلة:

)تعتبر اجلم�اعة اإلسالمية املقاتلة من أهم وأقوى التنظيمات 
اإلس���المية الليبية التي اعتم���دت خيار التغيير بقوة الس���الح، 
وخاضت مواجهات عسكرية مع قوات السلطة املتمثلة في اجليش، 

أو الشرطة، أو اللجان الثورية.
إن إرهاص���ات ميالد هذه اجلماعة كانت في أوائل ثمانينيات 
القرن املاضي؛ حيث تزامن م���ع بداية أعمال العنف التي نفذتها 
اللجان الثورية عام 1980م، واس���تهدفت عش���رات الشخصيات 
ف���ي داخل البالد وخارجها، ووقعت عدة صدامات بالس���الح بني 
عناصر اجلماعة، وقوات الس���لطة في داخل البالد ما بني 1995 
ر بعض مصادر التنظيم أن خسائر اجلماعة جراء  و 1998م، وتقدِّ

تلك املصادمات بلغت حوالي مائة عضو. 
وظ���ل تنظيم هذه اجلماعة يعمل بش���كل س���ري في داخل 
البالد وخارجه���ا إلى 18 أكتوبر 1995م؛ حي���ث صدر أول بيان 
بش���أن اإلعالن عن قيام اجلماعة اإلسالمية املقاتلة بليبيا. ومنذ 
املواجه���ات التي وقعت بني عناصر اجلماعة وقوات الدولة، والتي 
تصاعدت خ���الل عاَمي 1966 و 1995، وقي���ام األجهزة األمنية 

من خالل نظرة مقاِرنة سريعة بني الثورات العربية التي جنحت في تغيير واقعها في كلٍّ من تونس ومصر وليبيا، تبقى التجربة الليبية ذات 
خصوصية متيُِّزها حتى عن باقي ثورات الربيع العربي، التي لم تنجح بعد كما في اليمن وسورية؛ ليس فقط ألنها الثورة الوحيدة التي ُدعَمت 

عسكرياً من الغرب؛ لكن أيضاً ألن ظهور اإلسالميني فيها كان بشكل واضح بارز للعيان ال يستطيع أحد نكرانه أو جتاهله.
وهو األمر الذي دعا عدداً من الصحف الغربية للحديث عن قلق غربي من وجود اإلسالميني بكثافة في الثورة الليبية واخلشية من تعاُظم 

دورهم في رسم مستقبل ليبيا القادم.
والسؤال الذي يطرح نفسه، هو: ما هو دور اإلسالميني في الثورة الليبية؟ وإلى أي حدٍّ ميكنهم التأثير على املشهد السياسي الليبي القادم؟

] المسلمون والعالم [
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بتضييق اخلناق عليهم، والتمكن م���ن اعتقال العدد األكبر منهم، 
انتهى نش���اطهم داخل البالد، ثم جرى اعتقال أميرهم ونائبه من 
ِقبَل مخابرات دولية يعتقد أنها أميركية وُس���لِّموا إلى الس���لطات 
الليبية عام 2006م. وهنا برز سيف اإلسالم القذافي ساعياً لفتح 

قنوات احلوار عبر مؤسسة القذافي لألعمال اخليرية.
أبدت املؤسس���ة اس���تعدادها ورغبتها - كما جاء في البيان 
اإلعالمي في 15 / 6 / 2005م - في فتح باب احلوار مع املنتمني 
له���ذه اجلماعة في حالة اس���تعدادهم ورغبتهم بذلك احلوار. ثم 
بدأت اجلمعية في س���بتمبر 2006م في ح���وار بنَّاء مع بعض من 

هؤالء اجلماعات بهدف إقناعهم بالعدول عن العنف. 
واس���تمرت احلوارات م���ع قيادات اجلماعة، ش���اركت فيها 
عناصر من كبار ضب���اط األمن. وصوالً إل���ى املراجعات الفقية 
وتخلِّ���ي اجلماعة عن العنف والقت���ال وأُفِرج عن عدد منهم، ومع 
بداية العام اجلاري أطلق س���راح آخر سجناء هذه احلركة، وكان 
عددهم يقدر مبائة وثالثة عش���ر س���جيناً تقريباً، وتقول تقارير 
غربية: إن جزءاً من الثوار الليبيني املش���اركني في القتال هم من 

اجلماعة اإلسالمية املقاتلة.
حزب التحرير: 

كانت بداية حزب التحرير في ليبيا مع حلقات الش����يخ حسن 
عبد اللطيف أبو س����لطان الذي كان مدرس����اً مبعهد التعليم العالي 
مبدينة بنغازي، وهو فلس����طيني من مواليد ع����ام 1918م. وجرى 
ترحيله من البالد عقب االنقالب عام 1969م، وفي العقد السادس 
من القرن املاضي شهد التنظيم منواً في أوساط املدارس الثانوية، 
وفي الكليات اجلامعية في كلٍّ من طرابلس وبنغازي، وفي ذلك العام 
( قيادات وأعضاء  1973م اعتقلت الس����لطات الليبية جميع )أو جلَّ
احل����زب، وبلغ عددهم نحو أربعني ش����خصاً ما بني عضو ودارس، 
وكثير منهم من الش����بان الذين تراوحت أعمارهم ما بني السادسة 
عش����رة، واخلامسة عش����رة بينما أُفِرج عن العدد األكبر منهم في 
يوليو عام 1974م وأغلبهم من الش����بان الصغ����ار، مت اإلبقاء على 

قرابة عشرة من العناصر القيادية. وفي أبريل من عام 1981م جرى 
مرة أخرى اعتقال ثالثني ش����خصاً من نشطاء احلزب في طرابلس 
وبنغازي وأجدابيا، وفي أبريل ع����ام 1982م جرت محاكمتهم أمام 
احملكمة الثوري����ة التي حكمت باإلعدام حضوري����اً على عدد كبير 
ذ حك����م اإلعدام فيهم جميعاً في إبريل عام 1983م،  منهم. وقد نُفِّ
إضافة إلى اغتيال عدد آخر من قيادات احلزب، ويعتقد أن احلزب 

فقد وجوده في ليبيا بعد حملة اإلعدامات واالغتياالت تلك.
مجاعة التبليغ والدعوة:

بدأت نش���اطها في ليبيا منذ س���تينيات القرن املاضي، ومن 
أشهر رموزها الشيخ مبروك غيث املدهوني، الذي وجد مقتوالً في 
موسم احلج عام 1985م في مدينة جدة، وتقول أوساط املعارضة: 
إن املس���تفيد من قتله هو النظام الليبي. وأن عناصر من اللجان 
الثوري���ة، أو من األمن هي التي نفذت اغتياله. ويبدو أن نش���اط 
جماعة التبليغ قد توقف ف���ي البالد منذ أواخر ثمانينيات القرن 

املاضي()1(.
التيار السلفي:

وصل التيار الس����لفي إلى ليبيا من خ����الل رحالت احلج والعمرة 
وتأث����ر بعض الطالب الليبيني بنقاء وقوة فكر الش����يخ العالَّمة محمد 
اب����ن عبد الوهاب، وفي العقد الثامن من القرن املاضي كانت الس����وق 
الليبي����ة مغلقة أمام الكتب اإلس����المية. وكان الش����باب يبحث عن أي 
فرصة للحصول على الكتب اإلس����المية، واألشرطة. وعندما يجد تلك 
الفرصة يشتري ما يستطيع، ويحاول إدخالها للبالد لقراءته ونشره بني 
ب إلى داخل البالد مثل أي سلعة ممنوعة  األصدقاء. وكانت الكتب تهرَّ

مها القانون.  ويجرِّ
 وبعد عام 1988م تغيرت تلك احلالة نسبياً؛ فالسماح بالسفر 
ل على القادرين على  للخارج بدون احلاجة إلى تأش���يرة خروج سهَّ
الس���فر عملية شراء الكتب وإدخالها إلى البالد. كما جرى تسهيل 
دخول كميات من الكتب اإلس���المية أثن���اء تنظيم بعض معارض 
الكتاب. أما الصحف واملجالت العربية واإلسالمية والدولية فقد 
ظلت ممنوعة من الدخول والتداول بني الناس، وإن ُسِمح لبعضها 

بالدخول فهي قليلة، ولفترات ال تطول. 
كل هذا ساهم في ظهور التيارات السلفية في ليبيا؛ وإن كان بعضها 
قد اس����تُقطَب من ِقبَل النظام إلكسابه شرعية ولي األمر، ومع انتشار 
املظاهر الس����لفية في ليبيا ُووِجَهت من ِقَبل النظام بالعنف والتضييق 
الشديد؛ حتى إنه من الصعوبة مبكان احلصول على معلومات وافية عن 

التيارات السلفية في ليبيا فضاًل عن باقي التيارات األخرى.

)1( محمود الناكوع، كتاب احلـركات اإلسالمية احلديثة في ليبيا، )بتصرف(. 

أب��رز محطات الث��ورة الليبية التي اندلعت أواس��ط 
فبراير 2011م:

الثوار يسيطرون على مطار مدينة مصراتة التي 5/11
حتاصرها كتائب القذافي.

االحتاد األوروبي يعلن فتح مكتب له في مدينة بنغازي الواقعة 5/22
حتت سيطرة املجلس الوطني االنتقالي الليبي.

5
مايو

 جال سعد الشايب
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اإلخوان املسلمون:
أدى التق���ارب اجلغرافي بني مصر وليبيا إلى س���رعة تعرُّف 
املجتمع الليبي على فكر جماعة اإلخوان املسلمني خاصة مع فرار 
كثير منهم خارج مصر نتيجة األوضاع السياس���ية في مصر بعد 

الثورة واصطدامهم مع نظام عبد الناصر.
وعندما وقع االنقالب العسكري في األول من سبتمبر 1969م 
وانتهى النظام امللكي: لم يكن هناك وجود فعلي للتجربة التنظيمية 
اإلخوانية، ولم يتم حلها بصورة حاسمة من ِقَبل اللجنة أو األسرة 

القيادية.
ولكن في أوائل عام 1973م جرى اعتقال قرابة ثالثني شخصاً 
في طرابلس أثناء اإلعالن عما س���مي رس���مياً بالثورة الثقافية 
واإلدارية. وكان في مقدمة من مت اعتقالهم اللجنة القيادية، ورغم 
البدء في إجراءات محاكمة تلك املجموعة؛ إال أن احملاكمة توقفت 
بأمر سياس���ي، وأفرج عن اجلميع إثر خط���اب للعقيد القذافي 
رئي���س مجلس قيادة الث���ورة، قال في���ه: إذا أراد اإلخوان العمل 
لإلس���الم فعليهم أن يعملوا له خارج ليبيا، وأن يتجهوا إلى جمعية 
الدعوة اإلس���المية، ويهتموا بنشر اإلس���الم في إفريقيا وآسيا. 
وفور اإلفراج طلبت املؤسس���ة األمنية )املباحث العامة( من عدد 
من الشخصيات االتصال بجمعية الدعوة بطرابلس؛ وذلك تنفيذاً 
لق���رار العقيد القذافي، وطلب منهم الس���فر للعمل خارج البالد. 
وبذلك التطور حتدد م�آل حرك���ة اإلخوان في ليبيا؛ حيث انتهى 

نشاط أعضائها، وأصبحت محظورة مثل كل األحزاب األخرى.
وفي عام 1998م اكتشفت السلطات األمنية التنظيم الذي كان 
يعمل بسرية بعد حظره، ونفذت حملة اعتقاالت واسعة، ومت اعتقال 
قرابة مائة عضو، وحكم على املراقب العام ونائبه باإلعدام، وحكم 
على أعضاء مجلس الشورى باملؤبد، وعلى أعداد أخرى بالسجن 
لعدد من الس���نوات. وبعد سلس���لة من احلوارات واالتصاالت مع 
عدد من قيادات اإلخوان في اخلارج، وبعد حوارات مع املعتقلني، 
مت االتفاق - بالتأكيد بعد موافقة العقيد القذافي - على اإلفراج 
عن اإلخوان؛ بش���رط أال يقوموا بأي نشاط تنظيمي وال سياسي 
وال اجتماعي عام، وأن يعيش���وا مواطنني عاديني، وأن ميارس���وا 

حياتهم العادية.
لكن اجلماعة حاولت جتميع صفوفها من اجلديد وأعلنت عن 
قيادة تنظيمية جديدة لها في عام 2005م، واحتل املهندس سليمان 

عبد القادر موقع املراقب العام لكنه كان يقيم خارج ليبيا)1(.

املهندس سليمان  ليبيا  )1( راجع حوار صحيفة األهرام املصرية مع مراقب اإلخوان في 
http://www.ahram.org.eg/Journalist-reporters/ القادر:  عبد 

 aspx.((847/News

دور اإلسالميني يف الثورة:
على الرغم م���ن حالة القمع الش���ديدة التي تعرضت 
لها التيارات اإلس���المية في ليبيا خاصة في عام 1998م، 
والتي أدت إلى قتل كثير منهم والزج بالباقي داخل السجون 
والقلة القليلة استطاعت الفرار إلى اخلارج، إال أن مشاركة 
اإلسالميني لم تكن تخفى حتى على متابع غربي من أمثال 
)ماتي���و غيدار(. الذي ق���ال: تضم املعارض���ة الليبية في 
صفوفها عدة تيارات إس���المية، ومن الصعب التحدث عن 
كتلة إسالمية متجانسة. وبوسعنا اإلشارة إلى ثالثة فروع: 
األول: التي���ار اإلس���المي التقليدي )وري���ث جماعة 
السنوس���ي(: وهو تيار ش���عبي لديه نفوذ واسع خاصة في 
شرق البالد، وكان هذا التيار شارك بنشاط في القتال ضد 

االستعمار اإليطالي. 
والثاني: هو الفرع ال���ذي تأثر مبواقف حركة اإلخوان 
املس���لمني في مصر، ولكنَّ ش���عبيته تراجع���ت بعد قبوله 

املصاحلة مع السلطة. 
ويضم الفرع الثالث عدداً من اجلهاديني اإلس���الميني 
التابع���ني للجماعة الس���لفية املقاتلة قدمي���اً، وبالرغم من 
قلة عدد عناصر هذا التي���ار غير أنهم أثبتوا فعاليتهم في 
امليدان في الش���هرين املاضيني، ويضم هذا الفرع بني 500 
و 1000 مقات���ل، وهو عدد غير مرتفع مقارنة بقادة آخرين 
يقودون مجموعات تتجاوز 1000 رجل؛ إال أنهم استطاعوا 
أن يحقق���وا جناح���ات كبيرة. من أبرز تلك الش���خصيات 
اإلسالمية )عبد احلكيم حصادي( وهو قائد للثوار مبنطقة 
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درنة، و )عبد احلكيم بلحاج( على رأس املجلس العسكري 
ف���ي طرابلس، وهو ال���ذي دخل ضمن دائ���رة االهتمام 
اإلعالم���ي الكبير في اآلونة األخي���رة. ومن هؤالء أيضاً 
)إس���ماعيل الصالبي(، القائد العسكري لكتيبة ثوار 17 
فبراي���ر في بنغازي؛ تلك الكتيب���ة التي تضم نحو 3500 
مقاتل، ولعبت دوراً ب���ارزاً في حماية بنغازي، والصالبي 
يفض���ل وصف )محافظ( على )إس���المي( وينفي صلته 
باجلماعة اإلس���المية املقاتلة وقد سبق له الذاهب إلى 
أفغانستان. إن الفروع اإلسالمية الثالثة هذه ال تتفق في 
ما بينها وال تنتمي إلى جبهة مشتركة. وظهرت حالة من 
التوافق والتناغم بينهم ملواجهة عدوهم املش���ترك )معمر 

القذافي()1(.
وباإلضافة إلى انخ���راط بلحاج واملئات من عناصر 
اجلماعة اإلسالمية في القتال ضد القذافي، فقد لوحظ 
حضور مكث���ف في اجلانب اإلعالم���ي واإلغاثي لرموز 
ليبي�ة محس����وبة عل�ى جم�اعة اإلخ�وان املس�لمني، لك�ن 
ال يُعرف حجم مش���اركة عناصر اجلماع���ة في القتال؛ 
حيث إنها تعرضت خالل سنوات حكم القذافي لعمليات 
قمع وتنكيل واسعة كما ذكرنا من َقبْل، وهو ما أدى لهجرة 
معظ���م قادتها للخارج، وال توج���د معلومات موثقة حول 
الثِّقل احلقيقي للجماعة عل���ى األرض؛ إال أن للجماعة 
حض���وراً تقليدّياً ب���ني الدعاة ورجال األعمال وش���يوخ 
القبائل، وه���و ما يجعلها األكثر ق���درة على التناغم مع 
الطبيعة القبلية للمجتمع الليبي، كما أن وجود مئات من 
عناصرها باخلارج يجعلها األكثر قدرة على اإلنفاق املالي 

واحلضور اإلعالمي والتواصل اخلارجي)2(.
ومما يؤش���ر أيضاً إل���ى أن اإلس���الميني كانوا هم 
الش���رارة األُولَى في إش���عال الثورة ما قامت به احلركة 
اإلسالمية للتغيير التي تأسست في لندن يوم 15 فبراير 
2011م املاض���ي، وأعلنت عن نفس���ها م���ن خالل بيان 
تأسيس���ي أصدرته قبل انطالق ش���رارة الثورة الشعبية 
بيومني؛ حيث دعت احلركة أبناء التيار اإلسالمي ملشاركة 

كافة أبناء الوطن وشبابه في اإلعداد ليوم الغضب.

)1( http://www.france(4.com/ar/-(0110830libya-i -
lamic-rebels-muammar-gaddafi-regime-fighters-
ntc-al-qaeda-abdelhakim-belhadj-Jihad-sinoussi

صدقه  الذي  القذافي«  »بعبع  ليبيا...  إسالميو  عياط،  مصطفى   )((
http://islamtoday.net/albasheer/ البعض، 

htm.15576(-13-artshow

اإلسالميون ومستقبل ليبيا:
منذ عهد الرئيس األمريكي الس���ابق جورج بوش االبن ووزيرة 
خارجيت���ه كوندليزا رايس، والغرب يرى أن األنظمة االس���تبدادية 
الدكتاتوري���ة وإن كانت متحالفة مع سياس���ته، إال أنها في النهاية 
أشد خطراً عليه؛ ذلك أن جميع إفرازات اإلسالم اجلهادي - ومنها 
أحداث احلادي عش���ر من س���بتمبر - كانت نتيجة مباشرة للنهج 
االس���تبدادي في تلك الدول. لذا يرى عدد م���ن احملللني الغربيني 
أن الوالي���ات املتحدة وأوروبا تتجه إلعطاء دور سياس���ي للحركات 
اإلس���المية في الدول التي تخلصت حديثاً من األنظمة البائدة كأي 
جهة سياسية أخرى، وأن الفشل في ضم أيٍّ من تلك احلركات ذات 
توجه اإلسالمي في املرحلة املقبلة سيؤدي إلى عدم استقرار للنظام 
السياس���ي فيها، وسيُدخلُها في مرحلة أخرى من مراحل االستبداد 
السياسي. لكن السعي الغربي في تلك املرحلة يتلخص في محاولة 
ضم من يوَصف باالعتدال من تلك احلركات التي ميكنها أن تتفاعل 
ن بشكل مقبول احتياجات  بش���كل مباشر مع القيم الغربية، وأن تؤمِّ

الغرب السياسية واالقتصادية.
أما على أرض الواقع فإن للروح اإلس���المية قاعدة سياس���ية 
وشعبية واس���عة في ليبيا؛ فليس للعلمانية والليبرالية جذور وأذرع 
ورم���وز وإعالم قوي يداف���ع عن مضامينها كما ف���ي بعض الدول 

العربية األخرى.
لذل���ك يجب التأكي���د على أنه يجب على احلركة اإلس���المية 
أن تتص���رف على أنها طليعة لألمة ولي���س بدياًل عنها، وال تراهن 
عل���ى عدد وال عدة؛ بل الواقع الليب���ي في حاجة إلى قدر كبير من 
التفاهم بني التيارات اإلسالمية وغيرها من احلركات والتشكيالت 
السياس���ية في ليبيا من أجل اخلروج بليبيا من عنق الزجاجة دون 
الدخول في صراعات وخالفات من ش���أنها تهديد ثمرة تلك الثورة 

املباركة.
في اآلونة األخيرة ظهرت تصريحات لبعض قادة الثوار الليبيني 
وهو اإلس���المي )إس���ماعيل الصالبي( يطالب احلكومة االنتقالية 
باالستقالة، معتبراً أنها »من بقايا النظام القدمي«. إن هذه الدعوات 
ليس محلها اآلن؛ بل احلقيقة تستدعي حتركاً سريعاً من ِقَبل القوى 
اإلسالمية والسياسية املختلفة في ليبيا ملناقشة اخلطوط العريضة 
ة لعدد من  للمس���تقبل السياس���ي في ليبيا؛ حيث توجد أولوية ملحَّ
القضايا الهامة، وهي: املصاحلة الوطني���ة وإخماد نيران االنتقام، 
وإعادة بناء مؤسس���ات الدولة، وأن يحتضن اإلس���الميون الشعب 
توا الفرصة على من يريد عزلهم أو  الليب���ي بكافة انتماءاته وأن يفوِّ

زرع الفرقة بينهم وبني الشعب الليبي.
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م��وس��ى)*(  عقل  زي���اد   

)*( خبير الشؤون الليبية في مركز الدراسات السياسية واإلستراتيجية، األهرام، القاهرة.

مالمح النظام 
السياسي 
الجديد
في ليبيا

اقترب الش���عب الليبي كثيراً من حس���م ثورت���ه التي بدأت في 
منتصف فبراير املاضي، وباتت ليبيا على أعتاب نظام سياسي جديد 
قد يكون األكثر تغيراً وجتدداً في البلدان العربية التي شهدت ثورات 
وانتفاضات من���ذ بداية هذا العام. وعلى الرغ���م من األوضاع غير 
اإلنس���انية التي مرَّ بها الش���عب الليبي في ِغَمار ثورته، إال أن هذه 
األوضاع ش���كلت نقطة النهاية للنظام السياس���ي الذي عاشت ليبيا 
حتت ظله منذ سبعينيات القرن املاضي. لقد عانت ليبيا كثيراً حتت 
حك���م القذافي من غياب الدولة مبفهومها املؤسس���ي املتعارف عليه 
في علم السياس���ية، وانعكس غياب احلد األدنى من املأسس���ة سلباً 
على عدة أصعدة في ليبيا: كالبنية األساس���ية للدولة، ومعدل النمو 
االقتصادي، والثقل السياس���ي للدولة، ولكن في الوقت نفس���ه كان 
لغياب مؤسس���ات الدولة عن ليبيا دور في سرعة االنهيار السياسي 
للنظام وهو ما ش���كل اليوم مدخاًل لبناء نظام سياس���ي جديد يعيد 
إنتاج قوام الدولة بدالً من أن يحاول إصالح الكيان الس���ابق. ولهذا 
تَُعد فرص ليبيا أوفر من مصر وتونس في بناء نظام سياس���ي جديد 
يختلف ف���ي هيكله وقوامه ونخبته عن النظام السياس���ي الذي كان 

قائماً قبل الثورة. 
بدأت معالم النظام السياسي اجلديد في ليبيا تتبلور مع إعالن 
تأس���يس املجلس الوطني االنتقالي حني طرح رؤيته السياسية ملعالم 
ليبي���ا ما بعد القذافي، وهي الرؤية التي اتس���مت ب���روح الليبرالية 
ممزوج���ة بقيم العدالة االجتماعية ف���ي طرح يقترب كثيراً من فكرة 
دول���ة الرفاه االجتماعي. تضمنت هذه الرؤية األولية ضرورة صياغة 
دس���تور يحدد اختصاصات مؤسس���ات الدولة املختلفة ويفصل بني 
س���لطاتها الثالث، كما تبنت مبادئ االنتخاب احلر واملباشر، وحرية 
الرأي والتعبير، وحق تكوين التنظيمات السياس���ية، وضرورة مدنية 
الدولة. وبنظرة حتليلية للرؤية السياس���ية املطروحة من ِقَبل املجلس 

الوطني االنتقالي، نتوصل ملالحظتني رئيسيتني: 

] المسلمون والعالم [
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األول���ى: أن هذه الرؤية يعوزها كثير من الهيكلة السياس���ية؛ 
فه���ي رؤية أولية ومبدئية تطرح توجهات عامة ومبادئ أساس���ية 
دون التطرق لسياس���ات تفعيلية أو آلي���ات تنفيذية؛ فهذه الرؤية 
توضح أن النظام املقترح هو نظام جمهوري، ولكن الطرح ال يتطرق 
لصالحيات رئيس اجلمهورية أو دوره في النظام السياس���ي، كما 
أنه ال يتعرض آللية محاس���بة رئيس اجلمهورية وال يوضح حدود 
الرقاب���ة البرملانية املنوط باملجالس النيابية املنتخبة ممارس���تها، 
ناهيك عن عدم تناول طبيعة اجلمهورية املقترحة وماهيتها؛ سواء 
كانت رئاس���ية أم برملانية. وعلى الرغم من القصور الذي ش���اب 
الطرح السياس���ي لطبيعة النظام املقتَرح، فإن هناك ما يكفي من 
أعذار وتبريرات منطقية تفس���ر هذا القصور؛ فالرؤية السياسية 
للمجل���س ُطرَحت بع���د أيام قليلة من إنش���ائه، وتبل���ورت أثناء 
محاربة املجلس االنتقالي على أكثر من جبهة )عسكرياً وسياسياً 
واقتصادياً(. وفي اعتقادي أنها رؤية أولية استرش���ادية أكثر منها 
ه عام لكيان يسعى  نهائية، كان الهدف األساس���ي منها طرح توجُّ

الكتساب أرضية سياسية وشرعية محلية وإقليمية ودولية.
املالحظ���ة الثانية: هي متس���ك هذه الرؤي���ة مبدنية الدولة 
والتأكيد على إتاحة حق املش���اركة السياسية الفاعلة لكل عناصر 
الطيف الوطني، وهو ما يعك�س مراعاة للواقع املجتمعي في ليبيا 
الذي يهدده البعد القبلي بالتش���رذم، ويهدده االتس���اع اجلغرافي 
بالتقسيم، كما يهدده غياب املأسسة السياسية بفرز تيارات وقوى 
على أس���س تفريقية. وبش���كل عام فإن الرؤية السياسية األولية 
التي طرحها املجلس بدولة مدنية دميقراطية، تنبئ وتشير للكثير 
من التش���ابهات بينها وبني الرؤى السياسية التي طرحتها القوى 
السياسية املدنية في كلٍّ من تونس ومصر في أعقاب ثورتيهما. 

وف���ي اعتقادي أن عدم اخلوض في كثير من تفاصيل النظام 
السياس���ي في الرؤية املطروحة من ِقَبل املجلس االنتقالي كان له 
عدد من الفوائد: فمن خالل طرح مبادئ عامة للنظام السياسي، 
أكد املجلس االنتقالي على كونه س���لطة مؤقت���ة ال تنتوي فرض 

إرادتها أو رؤيتها املفصلة على الشعب الليبي، فتركت ثنايا النظام 
السياس���ي لكي توضع من ِقَبل البرملان املنتَخب. وبالرغم من عدم 
تفصيل الرؤية السياسية املطروحة، إال أن هناك بعض املؤشرات 
التي تتس���ق م���ع بعضها بعضاً لتعطي ش���كاًل محتم���اًل للنظام 

السياسي اجلديد في ليبيا. 
إن أُولَى املؤش���رات هو النجاح الذي حققه املجلس االنتقالي 
في إدارة املعركة مع القذافي، وتس���يير ش���ؤون الش���رق الليبي 
اخلاضع لس���يطرة املجلس، وهو ما أس���فر عن ش���رعية جديدة 
اكتسبها املجلس ليس فقط على أنه كيان مناهض حلكم القذافي، 
ولك���ن على أنه كيان قادر على إدارة ش���ؤون ليبيا في مرحلة من 
أكثر املراحل حرجاً. وس���يكون لهذه الشرعية التي انعكست عملياً 
في صورة تأييد شعبي للمجلس االنتقالي دوراً في الترويج للرؤية 

السياسية التي طرحها املجلس. 
وثاني املؤشرات: هو حجم الدعم الذي أظهره الغرب للمجلس 
االنتقالي وهو الدعم الذي بدا واضحاً أنه مرهون برؤية سياسية 

تفرز نظاماً دميقراطياً في ليبيا. 
وثالث املؤشرات: هو توافق القوى السياسية داخل ليبيا على 
املبادئ األولية للنظام السياسي اجلديد وإن كان لنا أن نتوقع ظهور 
اختالفات حول التفاصيل. ولهذا فإن النظام السياس���ي اجلديد 
في ليبيا يتجه نحو النظام اجلمهوري في ظل دس���تور دميقراطي 
يكفل حقوق املواطنني ويحدد دور الدولة وحيز س���لطاتها. كما لنا 
أن نتوقع دولة ذات نظام اقتصادي حر يقوم أساس���اً على تصدير 
النفط، وهو ما يتطلب قوانني تؤكد على حرية التجارة وتس���اعد 
على تهيئة املناخ لالس���تثمار. وس���يتعني على النظام السياس���ي 
اجلديد في ليبيا مراجعة السياس���ية اخلارجية الليبية التي أحلق 
معمر القذافي بها كثي���راً من الضرر، ويجب أن يتم تناول محاور 
السياسية اخلارجية مبا يتفق مع املصالح اإلستراتيجية لليبيا دون 

النظر لتصفية احلسابات السياسية. 
كما طور املجلس االنتقالي من أدائه السياس���ي كثيراً عندما 

أبرز محطات الثورة الليبية التي اندلعت أواسط فبراير 2011

الناتو يعلن متديد عملياته في ليبيا ملدة تسعني يوًما جديدة، ووزير النفط في حكومة القذافي يعلن استقالته.6/1

هيالري كلينتون تقول إن أيام القذافي باتت معدودة، وأنه ينبغي اإلعداد ملا بعد القذافي.6/9

رئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما يقول إن حلف ش���مال األطلس���ي أس���اء اس���تخدام قرار األمم املتحدة حول حماية املدنيني الليبيني 6/14
ليعمل على “تغيير النظام واالغتياالت السياسية واالحتالل العسكري لليبيا”.

احملكمة اجلنائية الدولية تصدر مذكرة اعتقال ضد معمر القذافي وجنله سيف اإلسالم القذافي ورئيس املخابرات عبد الله السنوسي 6/27
بتهم ارتكاب جرائم ضد اإلنسانية.
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طرح خريطة طريق واضحة املعال���م ومؤرِّخة للمرحلة املقبلة في 
ليبي���ا. وتقضي هذه اخلريطة بتنصيب املجل���س االنتقالي أعلى 
س���لطة في الدولة ملدة ال تتجاوز الثمانية أشهر يتم خاللها إجراء 
انتخابات بإشراف دولي الختيار مؤمتر وطني يكون مبثابة برملان 
مؤقت، ويتخلى املجلس الوطني االنتقالي عن السلطة فور انعقاد 
أُولَى جلسات املؤمتر الوطني، ويقوم املؤمتر الوطني بتسمية رئيس 
وزراء يشكل حكومة تُطَرح للثقة داخل البرملان وتتولى شؤون البالد 
إلى حني انتهاء املؤمتر الوطني من كتابة الدستور، ثم تخضع ليبيا 
بعد ذلك إلجراءات العملية السياس���ية التي حددها الدستور لكي 
تفرز النظام السياس���ي لليبيا ما بعد الث���ورة. والوقت املتوقع أن 
تستغرقه هذه العملية السياسية يتراوح بني الستة عشر والثمانية 
عشر شهراً حس���ب تصريحات املسؤولني باملجلس االنتقالي، وإن 
كنُت اعتقد أن هذا التقدير فيه كثير من التفاؤل وعدم األخذ في 
احلس���بان عدداً من املعوقات التي من ش���أنها أن تؤثر سلباً على 

اجلدول الزمني املطروح من ِقبَل املجلس االنتقالي.
 أولى هذه املعوقات التي قد تواجه هذه اخلريطة: هي األبعاد 
القبلية داخل املجتمع الليبي؛ فبالرغم من جناح املجلس االنتقالي 
إلى اآلن في كبح جماح املس���ألة القبلية داخ���ل ليبيا، إال أنه من 
املتوقع أن يتحول الصراع في املرحلة املقبلة إلى صراع بني الثوار 
وبني قبائل بعينها تناصر القذافي وهو ما نشهده اآلن في بني وليد 
وس���رت وسبها، وهو التحول الذي س���يقتلع اخلالف من أرضيته 
الوطنية ليضعه على أرضية قبلية تفتح املجال للتمييز والتفضيل 
على أس���اس االنتماء القبلي والعشائري، وإذا ما استدرجت ليبيا 
ملس���تنقع القبلية فمن املتوقع أن تتعارض مصالح قبائل وعشائر 
ليبيا املختلفة مع املصلحة الوطنية املشتركة التي تعد حجر الزاوية 

خلريطة الطريق املطروحة.  
وثان���ي املعوقات التي قد حتول دون االلتزام بخريطة الطريق 
املعلنة: هي التدخل الغربي في الش���أن الوطني الليبي: فمن دون 
ش���ك حتتاج ليبيا لكل املساعدات األجنبية؛ سواء كانت عربية أم 
غربية، ولكن التحدي األساسي في مسألة املساعدات هو التوازن 
ي املس���اعدات املطلوبة لبناء الدول���ة، وحجم التدخل في  بني تلقِّ
الش���ؤون السياس���ية الذي قد ترتبط به تلك املساعدات، والذي 
من ش���أنه أن يشتت الطيف الوطني الليبي ويهدد شرعية املجلس 

االنتقالي سلطًة مؤقتًة. 
ويبقى الس���ؤال األكث���ر أهمية هو: هل م���ن املمكن االلتزام 
باجلدول الزمني املعلَن، ومن ث���م املضي قدماً في تنفيذ خريطة 
الطريق املطروحة؟ في اعتق���ادي أن اإلجابة هي نعم، ولكن ذلك 

يتطلب وضع الدعائم املركزية للبنية األساسسية للنظام السياسي 
اجلديد، ولن يتم ذلك إال م���ن خالل تطبيق خطوات أربع؛ تتمثل 
في إطالق حرية إنش���اء األحزاب واحلركات السياسية ومنظمات 
املجتمع املدني، وإطالق حرية إنش���اء النقابات املهنية واالحتادات 
الطالبية، وضمان حرية الصحافة واإلعالم، وكفالة اس���تقاللية 
القض���اء. وبالرغم من أن املجلس االنتقال���ي أكد في تصريحات 
متعددة على نواياه احلسنه جتاه اتخاذ هذه اخلطوات، إال أنه من 
الضروري أن تصدر قوان���ني مؤقتة من املجلس االنتقالي بضمان 
هذه احلقوق حتى يتم التنس���يق بني إعادة بناء النظام السياسي 

وإطالق حرية العمل والتنظيم السياسي داخل املجتمع الليبي. 
وفي النهاية، فإن علينا أن ندرك أنه من غير املمكن أن ننتظر 
ظهور نظام سياس���ي جديد من دون فرز نخبة سياس���ية جديدة 
تقود هذا النظام وتترقى في عناصره. ونتوقع أن تس���تند النخبة 

السياسية اجلديدة في ليبيا إلى خمس خلفيات: 
اخللفية األولى: هي املجلس الوطني االنتقالي وما يحتويه من 
عناصر منش���قة عن نظام القذافي وبعض املعارضني الناشطني 

حتت حكم معمر القذافي.
واخللفي���ة الثانية: هي اخللفية العس���كرية التي أفرزت قادة 
ميدانيني خالل الثورة من املتوقع أن يكون لهم دور سياس���ي بارز 

في املرحلة املقبلة: كعبد الكرمي بلحاج وأحمد باني. 
ثالث خلفية هي اخللفية اإلس���المية التي ستنشط في ليبيا 
بحك���م وجود تنظيمات لها من���ذ ثمانينيات القرن املاضي وبحكم 
ارتباط الهوية الليبية ارتباطاً وثيقاً باإلسالم، وإن كان لنا أن نتوقع 

منوذجاً مختلفاً لتنظيمات اإلسالم السياسي داخل ليبيا. 
رابع اخللفيات: هي خلفية معارض���ة املهجر التي تتميز عن 
غيرها من النخب بامتالكها لرؤية سياس���ية أكثر تفصياًل بالرغم 
من بعض القصور الذي يشوب رؤاها في ما يتعلق باملستقبل؛ إذ إن 
أغلب برامج املعارضة الليبية في املهجر متحور منذ سنوات حول 
التخلص من القذافي دون تناول ما يأتي بعده سوى مببادئ عامة، 
ولكنها في النهاية معارضة مسيَّس���ة وعل���ى درجة من التنظيم. 
وأخيراً لنا أن نتوقع ظهور نخبة سياسية ذات خلفية قَبلية تسعى 

إلثبات وجودها على الساحة السياسية. 
وف���ي اخلتام، لي���س منطقياً أن تنصور أن ليبيا س���تتخلص 
من الدم���ار الذي خلفه بها معمر القذافي بلداً وش���عباً بني ليلة 
وضحاها، بل ستحتاج لعملية بناء دولة وبناء مجتمع تتطلب تكاتف 
الشعب الليبي ليكمل ما بدأه في منتصف فبراير املاضي، ويصنع 

منوذجاً دميقراطياً يحتاجه العالم العربي بشدة. 
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عرفة  مجال  حممد  حتليل: 

الدور العربي في ليبيا... »محلل« للتدخل األجنبي!

احمللل���ني  م���ن  اثن���ان  يختل���ف  ل���م 
الغربي���ني ف���ي تناولهم للث���ورات العربية 
الت���ي أندلع���ت أواًل ف���ي تون���س ثم مصر 
وامت���دت إلى ليبيا واليمن وس���وريا، على 
أن ه���ذه الث���ورات الش���عبية س���وف تؤث���ر 
عل���ى املصال���ح الغربي���ة في ه���ذه الدول؛ 
ولذل���ك انحصرت املخ���اوف حتديدًا في 
احتم���االت صع���ود اإلس���الميني في هذه 
الدول عق���ب الث���ورات العربية للس���لطة 
أو لعبهم دورًا أكبر في احلياة السياس���ية 

مستقباًل.
أس���هم  صع���ود  م���ن  األه���م  أم���ا 
اإلس���الميني والوطني���ني للس���لطة فه���و 
غي���اب  مقاب���ل  الصع���ود  ه���ذا  تأثي���رات 
م خدمات للغرب  األنظمة التي كانت تقدِّ
ويعتبرونها كنزًا إس�����تراتيجيًا. ومخاطر 
اإلس�����تراتيجية  املصال���ح  عل���ى  ه���ذا 
ألمري���كا والغ���رب ف���ي املنطق���ة عموم���ًا 
س���واء من جهة نهب ث���روات هذه البلدان 
العربية أو للس���يطرة عل���ى منافذ وطرق 

إستراتيجية.
وكان أخط���ر م���ا واجه���ه الغ���رب في 
م���ا يخص الثورة الش���عبية ف���ي ليبيا هو 
مصير الثروة النفطية الليبية من جهة، 
واملوقع اإلس���تراتيجي لليبيا عبر البحر 
املتوسط قبالة أوروبا من جهة أخرى، هو 

ال���ذي دفع إيطاليا الفاش���ية في زمن س���ابق للقفز على ليبي���ا واحتاللها باعتبارها 
أش���به ببوابة أمنية ألوروبا متنع الهجرات الش���بايية العربية غير الش���رعية، ومدخل 
إلفريقي���ا. ومطل���وب تع���اون أي نظ���ام به���ا لتأمني البحر املتوس���ط ض���د أي أعمال 

إرهابية تنتقل من إفريقيا إلى أوروبا.
من هنا كان التعامل الغربي مع الثورة الليبية مختلفًا مثاًل عن احلالة السورية، 
ذات اخلصوصية املتعلقة بالصراع )العربي - الصهيوني(، وتشير التحركات الغربية 
لتفضيلهم اس���تمرار حكم بش���ار االس���د؛ ألنه يحافظ على الهدوء وأمن إس���رائيل، 
وج���اء التدخل س���ريعًا ببل���ورة قرار عبر مجلس األمن في غضون 4) س���اعة يس���مح 

لهم في ليبيا عسكريًا. بتدخُّ
ولكن خطورة هذه التحركات األمريكية والغربية أنها س���عت لس���رقة الثورة من 
ش���عب ليبيا، وإس���ناد الفضل في انهيار حكم القذافي للغرب - كما فعلوا مع صدام 
حس���ني - وليس الش���عب، وهو ما قد يعطي صورة سلبية عن الثورة الشعبية الليبية؛ 
باعتب���ار الث���وار هم حصان ط���رواده الغرب من جه���ة. ومن جهة ثانية تش���وية صورة 
الث���ورات الش���عبية ف���ي بلدان عربي���ة أخرى - مثل س���وريا - وإعطاء احلكام س���الحًا 
وهميًا في أيديهم هو التحذير من التدخل األجنبي واالستقواء بالكراسي بدعاوى 

ل ومؤامرات غربية! أنها ليست ثورة وإمنا هي تدخُّ
وبعبارة أخرى فقد س���عت أمريكا والغرب عقب الثورات املصرية والتونسية التي 
فاجأته���م للتفكي���ر في كيفي���ة ضبط الث���ورات العربية األخرى؛ حت���ى ال تصل هذه 
الث���ورات إل���ى نتائ���ج ال ترضاه���ا ه���ي وال إس���رائيل؛ أي البحث عن كيفية الس���يطرة 
على الثورات دون وقفها كي ال يتصادموا مع التيار الش���عبي الرافض للقمع وغياب 
احلري���ات ويظهروا مبظهر املنافق���ني ملبادئهم في ما يتعلق باحلرية والدميقراطية؛ 

ولكْن املشروطة بعدم تصادمها مع مصالح الغرب.

] المسلمون والعالم [
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أين الدور العريب؟
إن املشكلة أن الدور العربي في هذه األزمة الليبية اقتصر 
)رس���مياً( على إعطاء الغرب ص���ك التدخل في ليبيا دون أن 
يض���ع ضوابط أو قيوداً عليه. وحت���ى عندما انحرف الغرب 
به���ذا التفويض لقت���ل املدنيني في طرابلس وإرس���ال خبراء 
أجانب على األرض بدعاوى تدريب ومساندة الثوار لم تسحب 
اجلامعة هذا التفويض؛ وإمنا اتبعت أس���لوب العجز الرسمي 
نفس���ه؛ املتمثل في الشجب واإلدانة لقتل املدنيني دون إدراك 
أن م���ن حق اجلامعة العربية س���حب ه���ذا التفويض للغرب 

وطائراته في ليبيا.
وباملقابل كان الدور الشعبي العربي عبر منظمات اإلغاثة 
هو األكثر فاعلية في التعامل مع األزمة في ليبيا؛ فقد قوبلت 
القافلة اإلنس���انية املش���تَركة جلامعة الدول العربية واملؤمتر 
اإلس���المي الت���ي زارت ليبيا بحفاوة بالغة من ِقبَل الش���عب 
الليبي وكافة قيادته - س���واء القبيل���ة أو في املجتمع املدني 
أو املجلس الوطن���ي االنتقالي - في طب���رق والقبة وبنغازي 

والبيضاء وغيرها.
وأينم���ا ذهبَت ف���ي املناطق التي حررها الثوار فس���ترى 
عربات حتمل مساعدات إنسانية أتت من دول عربية؛ خاصة 
مصر ودول اخلليج، كما أرسلت قطر واإلمارات سفناً إلجالء 
الالجئ���ني من مدينة مصراتة، وأعالم كثير من الدول العربية 
ترفرف في س���احات املناطق اخلاضع���ة للثوار خاصة مصر 
وقطر، ولكن هذه احلفاوة باإلغاثة الشعبية العربية اإلسالمية 
كانت تتغلف برغب���ة جامحة من ِقَبل الثوار الليبيني في مزيد 
من الدعم العرب���ي، الذي ي���رون أن ذوي القربى من العرب 
واملس���لمني أحق به من أي أحد؛ فآمال الثوار الليبيني املعلقة 
بالعرب ال تقتص���ر على االعتراف باملجلس الوطني االنتقالي 
وعلى النواحي اإلنسانية؛ ولكنها متتد أيضاً إلى ضرورة تلبية 
حون إلى  احلاجة املاسة إلى املس���اعدات اللوجستية، كما يلمِّ
م لهم األشقاء العرب دعماً في املجال العسكري  ضرورة أن يقدِّ
ملواجه���ة تفوُّق قوات القذافي في مجال الس���الح والعتاد؛ إذ 
يؤكدون أن سالحهم الرئيس���ي هو الروح املعنوية الهائلة، في 
حني متتلك كتائب القذافي، مدفعي���ة ثقيلة وصواريخ غراد، 

ودبابات تي 92 احلديثة.

التوجس من الغرب:
وق���د أكد بعض الث���وار أنهم مضطرون لقب���ول التدخل 
الغربي عبر القصف اجلوي؛ ألنه كان الوس���يلة الوحيدة ملنع 
وقوع مذبحة حقيقية من ِقبَل كتائب القذافي، ولكنهم شددوا 
عل���ى رفض أي وجود أجنبي عل���ى أرض بالدهم، وأن أحفاد 
عمر املخت���ار لن يقبلوا يوماً بوجود أق���دام أجنبي على هذه 
األرض التي يقولون: إنها »ودودة حنونة مع اخليِّرين وشرس���ة 

مع األشرار«.
وبق���در ما عبر ثوار ليبيون عن االمتنان إزاء قرار مجلس 
اجلامعة العربية الذي دع���ا مجلَس األمن إلى فرض احلظر 
اجلوي عل���ى ليبيا - وهو ما أنقذ املناط���ق اخلاضعة للثوار 
في اجلنوب من الس���قوط في أيدي نظ���ام القذافي، بعدما 
هدد سيف االسالم بإكتساحها خالل 24 ساعة - فقد بدؤوا 
يُظِهرون مخاوفهم من نوايا الغرب جتاه بالدهم ألنهم يدركون 
أن أهداف الغرب هي النفط واملوقع اإلس���تراتيجي ال خدمة 

الثورة.
ويدلِّل���ون على هذا مب���ا مت العثور عليه م���ن وثائق في 
مبن���ى تابع للحكومة الليبية أظه���رت تعاوناً وثيقاً ربط وكالة 
االس���تخبارات املركزي���ة األمريكية )CIA( واالس���تخبارات 
البريطاني���ة مبخابرات نظام معمر القذافي، مبا في ذلك نقل 

مشتبهني باإلرهاب إلى ليبيا الستجوابهم.
فالوثائق التي مت العثور عليها في مقر للهيئة الليبية لألمن 
اخلارجي كش���فت أن ال� )CIA( نقلت في ظل إدارة الرئيس 
جورج دبليو بوش متهمني باإلرهاب إلى ليبيا واقترحت أسئلة 
بعينها يوجهها احملققون الليبيون للمش���تبهني، كما عمدت ال� 

أب��رز محط��ات الث��ورة الليبي��ة الت��ي اندلعت 
أواسط فبراير 2011

القذاف���ي يدعو أنصاره ف���ي خطاب تلفزي إلى 7/14
الزحف نحو مدينة بنغازي “لتحريرها”

الوالي���ات املتح���دة وبريطاني���ا تعترف���ان باملجل���س الوطن���ي 7/27-15
االنتقالي سلطة شرعية في ليبيا.

املجلس االنتقالي الليبي يعلن مقتل قائد قوات الثوار 7/28
اللواء عبد الفتاح يونس.

7
يوليو
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)CIA( في عام 2004م إلى تأس���يس وجود دائم لها في 
 )CIA( �البالد، بحس���ب مذكرة للموظف الب���ارز في ال
هها إلى رئيس االس���تخبارات الليبية  س���تيفن كابس وجَّ

وقتها موسى كوسا.
فبحلول عام 2004م اقنعت الواليات املتحدة احلكومة 
الليبية بالتخلي عن برنامجها لألسلحة النووية واملساعدة 
في منع اإلرهابيني من اس���تهداف األمريكيني؛ سواء في 
الوالي���ات املتحدة أو خارجها. ومن���ذ ذلك احلني رضي 
الغرب ع���ن القذافي وبدأ تعاون اس���تخباري وثيق بني 
الطرفني حملاربة التيارات اإلس���المية في ليبيا واملنطقة 
عموم���اً؛ بحجة مكافحة اإلرهاب ونقلت االس���تخبارات 
األمريكية مش���تبهني باإلرهاب ثمان���ي مرات على األقل 
الستجوابهم في ليبيا على الرغم ما هو معروف عن ليبيا 

من انتهاج التعذيب.
واحلقيق���ة أن اخللل في املوقف العربي عموماً جتاه 
م���ا يجري في ليبيا جاء نتيجة حال���ة عدم االتزان التي 
تعيش���ها املنطقة العربية منذ اندالع الثورات الش���عبية، 
ولك���ن التدخل لفرض منطقة حظ���ر جوي - كما طالب 
الع���رب في قرار تبنَّته اجلامع���ة العربية – أعطى حلف 
النات���و وأمريكا املب���رر للتدخل العس���كري في الصراع 
بصورة مبالغ فيها أدت الستهداف مدنيني قيل: إن 1500 
منهم على األقل قتلوا بضربات حلف الناتو في طرابلس.

وقد حاولت اجلامعة العربية منع طيران القذافي من 
أ جنله من  إبادة املعارضة في الشرق - خاصة بعدما تبرَّ
العرب وقال: إن ليبيا س���تطرد كل العرب وجتلب عماالً 
من الهند وأس���يا - باحلديث عن فرض حظر جوي على 
ليبي���ا بالتعاون مع االحتاد اإلفريق���ي، وهو ما لم تظهر 
بوادر مشجعة عليه؛ ألن الدول العربية املجاورة لليبيا لم 
تتحمس لهذا ومنها مصر، كما أن كثيراً من دول إفريقيا 
على عالقة جيدة مع القذافي رفضت الفكرة؛ بل ال تزال 

ترفض االعتراف سوى بالقذافي.
وعل���ى الرغم مما قال���ه عمرو موس���ى )أمني عام 
اجلامعة العربية الس���ابق( م���ن أن احلظر اجلوي الذي 
تطالب به اجلامعة هو - أساس���اً - »عمليات تش���ويش 
على الطيران الليبي على مس���احة 1.8 مليون كلم مربع 

أب��رز محط��ات الث��ورة الليبي��ة الت��ي اندلعت 
أواسط فبراير 2011

رئيس املجلس االنتقالي الليبي مصطفى عبد 8/9
اجلليل يعلن ح���ل املكتب التنفيذي للمجلس 

املكون من 4) عضًوا.

ث���وار ليبي���ا يدفن���ون قتل���ى كتائ���ب القذاف���ي عل���ى الطريقة 8/12
اإلسالمية في كثبان مصراتة.

الثوار الليبيون يسيطرون على مدينة الزاوية الواقعة غرب 8/14
طرابلس على الطريق إلى تونس ليقطعوا بذلك آخر طرق 

النظام الليبي مع اخلارج.

خطاب جديد للقذافي يبثه التلفزيون الليبي يدعو فيه 8/15
الليبيني إلى مقاومة زحف الثوار ويتوعد احللف األطلسي 

بالهزمية.

الثوار يحكمون الطوق على العاصمة طرابلس من خالل 8/16
السيطرة على أبرز الطرق الرئيسية املؤدية إليها.

ثوار ليبيا يضيقون اخلناق على قوات القذافي ويتقدمون 8/17
غربًا وجنوبًا.

القذافي يتهم فرنسا مبحاولة سرقة نفط ليبيا في خطاب 8/19
صوتي جديد.

الثوار يدخلون بعض أحياء العاصمة طرابلس التي شهدت 8/20
انتفاضة شعبية في عدد من أحيائها على غرار فاشلوم 

وتاجوراء.

الثوار يدخلون العاصمة طرابلس ويسيطرون على معظم 8/21
أحيائها، ومطالبات لالمم املتحدة بالتحقيق في انتهاكات 

حللف االطلسي.

ليبيا: مصير القذافي مازال مجهوال.8/22
أوباما يعد مبساعدة ليبيا بعد القذافي.

ثوار ليبيا يطاردون القذافي “زنقة زنقة”.8/23
24 ساعة يدعو فيها الليبيني للمقاومة، ورئيس املجلس 

االنتقالي مصطفى عبد اجلليل يؤكد اعتقال سيف اإلسالم 
جنل الزعيم الليبي معمر القذافي.
ترحيب مبؤمتر باريس بشأن ليبيا.

عشرون دولة أفريقية تعترف بانتقالي ليبيا.8/26

ألول مرة منذ 4 عقود.. ليبيا حتتفل بالعيد غدًا مع الثوار 8/29
بدون القذافي.

8
أغسطس
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متن���ع اصطياد املدنيني وأن هذا احلظ���ر اجلوي »إجراء وقائي 
وليس إجراء عسكرياً«. رغم هذا فقد استغل الناتو هذه الرخصة 
العربية في حتقيق أهداف الغرب في ليبيا ولو بتدمير منش���آت 
ليبية واس���تهداف مدنيني لتنتصر الثورة الليبية في النهاية ولكن 

بطعم الناتو.
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تسديد احلساب للناتو:
والسؤال األن بعد انتصار الثوار بدعم عسكري غربي 
هو: ما هو الثمن الذي س���وف يطلب���ه الغرب مقابل هذه 
اخلدمات التي قدمها لصالح انتص���ار الثوار من أرصدة 
االس���تثمارات الليبية اخلارجية التي تتضمن أصوالً بأكثر 
من 65 مليار دوالر تُس���يل لعاَب عش���رات الدول الغربية 
للتكالب عليها، عالوة على تكدس األموال بني 300 و 400 

مليار دوالر خالل سنوات احلصار على ليبيا.
وهناك مخاوف أن يجري تقسيم الغنائم على الطريقة 
العراقي���ة عبر مكافأة دول الناتو الغربية بصفقات جتارية 
ضخمة وبامتيازات نفطية أيضاً، أما في الداخل فستسير 
األمور َوْفق طريقة توزيع واقتس���ام الغنائم بني القوى التي 

شاركت في الثورة بدرجات متفاوتة.
فاملجلس األعلى املؤقت الذي يدير ش���ؤون ليبيا حالياً 
س���يكون مكباًل بدفع ثمن لهذا اجلميل وهذا الدور الذي 
لعبته طائرات الناتو لتحقيق هذا االنتصار. وهنا ال نستبعد 
أن تسعى أمريكا وأوروبا لتنفيذ مخططاتها في ليبيا وهي 
التي تدور حول احلصول على مليارات الدوالرات مقاباًل ل� 
»كعكة إعادة تنظيم وبناء وتسليح القوات الليبية«، و »كعكة 
إعادة إعمار البالد«، و »كعكة حصص النفط وتوزيع العقود 
على ش���ركات النفط الغربية«، فضاًل عن السعي للتدخل 
في الشؤون السياسية لليبيا وحتديد سياستها املستقبلية 
والتدخ���ل في صياغة نظامها السياس���ي املقبل عبر دعم 

القوى الليبرالية الداخلية على حساب غيرها.
وال ننس���ى هنا أن زي���ارة الس���ناتور األميركي جون 
ماك���ني إلى بنغ���ازي )معقل الثوار الليبي���ني( وكذا زيارته 

وهو املرشح اجلمهوري لالنتخابات الرئاسية السابقة عام 
2008م جاءت رسالًة للثوار أن الدعم قادم مقابل امتيازات 

مستقبلية.
إن حص���اد األزمة الليبية يبدو بن���اًء على ذلك نتاجاً 
لتراكم أخطاء عربية يس���عى لص���وص النفط في الغرب 
الستغاللها؛ فالرئيس الليبي أخذته العزة باإلثم ولم يقبل 
أن يطالبه شعبه بالرحيل بعدما جلس على كرسي السلطة 
42 عاماً حت���ى صار أقدم حكام العرب وإفريقيا معاً، ولو 
َقِبل التنحي من���ذ البداية جلنَّب ش���عبه ويالت احلروب 

والشهداء.
واجلامعة العربية أخطأت حينما أعطت الغرب صك 
التدخل العس���كري في ليبيا، ولم حتاول التدخل أو رفض 
جتاوِز التصرفات الغربية س���قف الصك العربي، وتركت 
الغرب يقسم الغنائم بني دوله املختلفة في ما يخص نفط 

ليبيا.
ولكن األمر املِلحَّ حالياً هو ضرورة مس���ارعة اجلامعة 
العربية ومنظمات عربية ش���عبية مختلف���ة لتدارك هذه 
���م حسب  األخطاء العربية في ليبيا وعدم ترك البالد تقسَّ
املصالح الغربية. فالثوار هناك - شانهم شأن باقي الثورات 
العربية - إس���الميون وليبراليون ويساريون، والغرب ميد 
يده لليبراليني ويش���يع الرعب من صعود اإلسالميني، وما 
ل عربي لطرح حلول جتميعية توحيدية  لم يكن هناك تدخُّ
تنقل ليبيا ملرحلة أعلى )عربياً واسالمياً( فسوف تقع ثمرة 
ناضجة في جح���ر الغرب ويضيع جهد الثورة الش���عبية، 
ويصبح العرب هنا – على طريقة »الزوج التيس« – مجرد 

»محلِّل« للزواج الغربي من ليبيا. 
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القبائل الليبية ودورها في تقرير مصير البالد...
»بين الحقيق����ة التاريخ���ية والرؤية المس����تقبلية«

يعتبر النظام القبلي من أبرز العوامل التي أثرت في تش���كيل 
احلياة السياس���ية ف���ي ليبيا، وتَُعد القبيلة عنصراً أساس���ياً من 
مكونات املجتمع الليبي. ويؤكد سنوس���ي الفكري )صاحب كتاب 
»النظام السياس���ي الليب���ي«( على أن »الوالء القبل���ي يلعب دوراً 
كبيراً في النظام السياس���ي الليبي«، وقد استشرى النفوذ القبلي 
في العملية السياس���ية، وإن كان بشكل غير رسمي في املؤمترات 
الش���عبية واللجان الشعبية، من خالل عمليات التصعيد واالختيار 
الش���عبي منذ عام 1977م. وقد مت تعريفها بأنها »املظلة الوطنية 
الرئيس���ية« جلميع القوى داخ���ل ليبيا، مع التركي���ز عملياً على 
القيادات القبلية في كل منطقة، ومع خلق قيادة شعبية اجتماعية 

تغطي املنطقة اجتماعياً وجغرافياً)1(. 
وقد لع���ب القذافي خ���الل فترة حكمه على ه���ذا العنصر 
لتثبيت أركانه من خالل تقريب قبائل ذات ثقل معنيَّ من حاش���يته 
وإغداق العطايا عليهم لضمان والئهم له)2(؛ فقد أش���ارت الوثائق 
الدبلوماس���ية التي نش���رها موقع »ويكيليكس« إل���ى أن القذافي 
»مخطط محترف متكن من السيطرة على بالده وقبائلها املتعددة 
ملدة أربعة عقود من خالل التحكم بنجاح بجميع احمليطني به«)3(.

التاريخ  في  تخصص  شمس،  عني  جامعة   - التربية  كلية  مصري،  وأكادميي  كاتب   )*(

. اإلسالمي
)1( راجع روال اخلطيب في حتليلها على موقع قناة العربية على الرابط التالي:

 html.138673/((/0(/(011/http://www.alarabiya.net/articles
))( للمزيد راجع عوض يوسف احلداد: البعد اجلغرافي للفساد في ليبيا، الشركة العربية 

املتحدة، ط1، 011) م. 
)3( راجع اخلبر على موقع روسيا اليوم على الرابط التالي:

 8644(=http://forum.rtarabic.com/showthread.php?t 

   وفي دولة تعيش منذ نحو أربعة عقود من دون دستور وفي 
قبضة رجل واحد - تقريباً - هو معمر القذافي الذي ينتمي لقبيلة 
القذاذف���ة، اعتمد غالبية الليبيني عل���ى قبائلهم إليجاد احلماية 
وحتصيل احلقوق، واحلص���ول على وظيفة في أجهزة الدولة، كلٌّ 

حسب قوة قبيلته أو درجة قربه أو والئه للنظام احلاكم.
وال بد في البداية من تشريح التركيبة السكانية للشعب الليبي 
قبل اخلوض في املس���ألة؛ حيث تتوزع هذه القبائل في ليبيا على 

الشكل التالي)4(: 

قبيل��ة الورفل��ة: وتَُعد أكبر القبائل الليبية عدداً وانتش���اراً 

جغرافياً ويبلغ عدد سكانها نحو مليون نسمة، وتتميز عالقات أفرادها 
 بترابط اجتماعي ووالء َقبَلي متني وتتركز - خاصة - في غرب ليبيا.

قبيل��ة القذاذف��ة: وه���ي القبيل���ة األساس���ية املهيمن���ة على 

الس���لطة ف���ي ليبيا ومنه���ا ينحدر معم���ر القذاف���ي، ومركزها 
الرئيس���ي ف���ي منطقة س���بها وس���ط ليبي���ا التي يف���وق عدد 
 س���كانها 126 أل���ف نس���مة، وتَُعد م���ن أكثر القبائل تس���ليحاً. 

قبيل��ة املقارح��ة: وهي ثال���ث أهم قبيلة في ليبي���ا وتتركز في 

املنطقة الغربية. 
وإلى جانب القذاذف���ة والورفلة واملقارح���ة، يوجد كثير من 
القبائل األخرى من األقل عدداً وتأثيراً على غرار قبائل الطوارق 

في اجلنوب، وكذلك قبيلة الزنتان)5(.

– اجلزائر«  : تاريخ دول املغرب العربي »ليبيا - تونس  )4( للمزيد راجع محمود السيد 
مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندرية، ط1، 010)م 

)5( للمزيد راجع يحيى مرسي عيد: دراسات أنثروبولوجية في املجتمع الليبي، دار الوفاء 
لدنيا الطباعة ، ط1، 010)م. 

أن�������ور حم����م����ود زن��������ايت)*(
 anwer1122@yahoo.com
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القبلية عامل استقرار أم عامل اضطراب؟
ومن���ذ أربعة عقود م���ن حكم القذاف���ي يوجد فراغ 
سياس���ي في ليبيا وليس بها أحزاب أو نقابات، وبالطبع 
ستواجه ليبيا مرحلة صعبة بعد نظام القذافي، ولكن هل 
ستكون القبيلة عامل استقرار أم عامل اضطراب في ليبيا 

في ظل السعي نحو حكم دميقراطي في البالد؟
إذا كان القول الفصل للنخبة السياس���ية والعسكرية 
القوي���ة في حتديد مصير الثورة في كلٍّ من مصر وتونس، 
فإن الوضع مختلف ف���ي ليبيا؛ حيث التركيبة القبلية هي 
التي ميكن أن يكون بيدها حتديد مآل األحداث هناك)1(.

وتؤكد )عاليا براهيمي( رئيسة برنامج شمال إفريقية 
في كلية لندن لالقتصاد على أنه »في ليبيا النظام القبلي 
هو الذي س���يكون في يده توازن القوى وليس اجليش«)2(. 
ويس���تبعد عدد كبير من احملللني تقسيم ليبيا إلى دويالت 
أو إلى ش���طرين، ولكن من املتوقع أن يحدث فراغ سياسي 
بعد سقوط القذافي الكامل وهنا يأتي دور زعماء القبائل 
والعش���ائر الذين س���يتولون اإلمس���اك بزمام األمور في 
فترة انتقالية، قد تش���وبها حالة من الفوضى السياسية؛ 
وخاصة أن القذافي قد »عمل خالل فترة حكمه على حظر 
األحزاب ومنع جميع املنظمات واجلمعيات املس���تقلة عن 

احلكومة«)3(. 
ومس���تقبل ليبيا قد حتدده »حقبة م���ا بعد القذافي 
والقوى السياسية التي س���تظهر على الساحة السياسية 
الليبية، وقد تنجح هذه القوى في إيجاد منظومة توافقية 
بني مختلف القبائل واملصالح بطريقة تضمن توزيعاً عادالً 
للثروات في البالد؛ وخاصة منها عائدات النفط، وبطريقة 
متثل مختلف فئات املجتمع الليبي، وحتول دون أن تستولي 
أقلية على الس���لطة والثروات في البالد«. وقد يشكل هذا 
الس���يناريو املبني على »األساس العشائري القبلي« البديل 
لنظام القذافي. وقد يشكل ذلك بدياًل لفترة انتقالية متهد 

ليبيا:  في  احلديثة  للدولة  االجتماعية  اجلذور  األحمر:  املولدي  راجع  للمزيد   )1(
الفرد واملجموعة والبناء الزعامي للظاهرة السياسية، مركز دراسات الوحدة 

العربية، ط1، )00)م. 
))( راجع التقرير على موقع قناة العربية على الرابط التالي:

   http://www.alarabiya.net/art -
cles/138(((/(3/0(/(011.html   
على   ، الليبية  القبائل  بتوافق  رهن  القذافي  مصير  العياري  شمس  راجع   )3(

الرابط التالي:
http://www.masrawy.com/News/Writers/Gene -

 kazafidw.aspx/1/March/(011/al

لتأسيس دولة ال تقوم على أساس »الرابط العشائري«. 
وليس بالضرورة تأكيد املؤش���رات التي تقول بحدوث 
حرب أهلية؛ حيث ظهر توافق ش���ديد بني مختلف القبائل 
والعشائر داخل ليبيا. ومن الواضح أن هناك رؤية واضحة 
���قة بني هذه القبائل إلسقاط نظام القذافي ولإلبقاء  منسَّ
على وحدة التراب الليبي من خالل األس���س العش���ائرية 
املوجودة في هذا املجتمع، وهو ليس على شفا حرب أهلية. 
وقد تش���هد ليبيا مرحلة فوضوية ولكنها ليست حرباً 
أهلية بأي ش���كل من األشكال)4(. ويرى برهان غليون)5( أن 
اعة  نظام القذافي هو َمن خل���ق حالة الفوضى وأطلق فزَّ
االنقس���ام القبلي؛ بهدف مواصلة س���يطرته على الشعب 
الليبي. وقال: إن غياب أحزاب في ليبيا، رمبا يجعل مهمة 
الش���عب الليبي صعبة قياساً حلالتي تونس ومصر، ولكنه 

سيتمكن بفضل نَُخبه وقياداته من القيام بها. 
وفك���ر القبيلة ال يعني بالضرورة العداء والتعارض مع 
الدول���ة؛ فالقبائل تتفاهم وتتعاقد على قيام الدولة، ويرى 
غلي���ون أن الليبيني قادرون بفضل نخبهم الواعية، وبفضل 
التعاون مع زعماء القبائل والعشائر أن يقودوا جميعاً حملة 
بناء مؤسسات الدولة، َوْفق معادلة تفاهم وتعاقد، يتم في 
إطاره���ا تلبية مطالب العش���ائر والقبائ���ل وهي تتلخص 
في حتقي���ق التنمية والعدالة وتوفي���ر اخلدمات ومرافق 
الصحة والتعليم ورفع مس���توى معيشة أبناء القبائل، وهم 
ال يطالبون بتولي احلك���م. وقد انتهى العصر القبلي، وما 
اعة مت تضخيمها للتس���تر على الكارثة  يتردد هو مجرد فزَّ
االجتماعي���ة التي ارتكبها القذافي في حق بلده ألنه نظام 

أفرغ الدولة من كل مضمون)6(.
وفي ليبيا ميكن للجيش أن يلعب دوراً مع بقية أطراف 
املجتمع والقوى السياس���ية والقبلي���ة، من أجل إعادة بناء 
الدولة. وهذه مهمة لن يجد الش���عب صعوبة في حتقيقها 
طاملا هو متماس���ك وموحد حول رفض���ه حلالة الفوضى 
التي كانت الهدف والش���رط األساسي من أجل استمرار 

حكم القذافي وعائلته.

)4( راجع آراء الدكتور زياد عقل على موقع دويتشه فيله على الرابط التالي:
.148610(4،00،،0/http://www.dw-world.de/dw/article

 html
)5( مفكر عربي وأستاذ علم االجتماع السياسي بجامعة السوربون في باريس. 

)6( راجع التقرير على موقع دويتشه فيله على الرابط التالي:
h t t p : / / w w w . d w - w o r l d . d e / d w / a r t -

 html.1485(007،00،،0/(7((/cle
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ليبيا: فرنسا والغرب ومعركتهم اليائسة
لتنصيب

حكومة موالية

دخول الثوار الليبيني بيت العزيزية والس���يطرة 
عل���ى كامل طرابلس وإنهاء حك���م العقيد القذافي 
ليس هو نهاية احلرب ف���ي ليبيا؛ بل هناك معركة 
جديدة أكثر تعقيداً تقوده���ا قوى أخرى متربصة، 
لن تقل ض���راوة عن املعارك م���ع كتائب القذافي؛ 
إنها معركة فرنسا ودول الغرب للهيمنة على عملية 
تشكيل النظام السياسي اجلديد والعمل على إيجاد 

نظام حكم مواٍل يخدم املصالح الغربية.
وعلى الرغم احملاوالت املس���تميتة من فرنس���ا 
وأمريكا وبريطانيا للع���ب دور محوري في صناعة 
القرار داخل املجل���س االنتقالي فإن األوضاع على 
األرض تش���ير إلى أن الس���عي الغرب���ي لن يحقق 
أهدافه كما يرجو. فالقادة العس���كريون في بنغازي 
وطرابلس ش���خصيات إس���المية معروفة يصعب 
احتواؤها، والش���عب الليبي ش���عب مس���لم يرفض 
التبعية، ولم يخرج في ثورته ليستبدل نظام القذافي 

بنظام عميل تابع لفرنسا والغرب.
فرنس���ا ال متلك وحده���ا األوراق التي تؤهلها 
للتحكم في الش���أن الليبي وال الواليات املتحدة وال 
بريطاني���ا )منفردين أو مجتمع���ني( ولذلك عقدت 
فرنس���ا فور دخول الثوار طرابلس والسيطرة عليها 
مؤمت���راً دولياً ف���ي قصر اإلليزيه بباريس باس���م 
»أصدقاء أمريكا« حضره قيادات من 60 دولة، كان 
الهدف منه تدويل الش���أن الليب���ي واحلصول على 
مشروعية دولية إلدارة الش���أن الليبي وفرض هذا 

التدخل على املجلس االنتقالي.

أب���رز مح���اور التح���رك الغربي للس���يطرة على ليبيا وهي التي كش���ف 
عنها مؤمتر فرنسا، ما يلي:

1 محاولة إغواء املجلس االنتقالي لتنفيذ األجندة الغربية باملال واإلعالن 
عن االستعداد لفك جتميد 15 مليار دوالر من األموال الليبية املجمدة.

2 اس���تخدام األمم املتحدة واجهًة للدول الغربية في إدارة الشأن الليبي، 
وإرس���ال بعثة مفوضة من مجلس األمن للبقاء في ليبيا بزعم إصالح نظام 
الش���رطة والقضاء واإلشراف على عملية االنتخابات، وأن تقوم بعثة األمم 
املتحدة مبمارس���ة احلكم فعلياً من خالل اإلشراف على أوجه اإلنفاق من 
األموال الليبية التي سيتم رفع التجميد عنها؛ حيث سيشرفون على صرف 
رواتب املوظفني في الدولة والعاملني في الشرطة وكل املؤسسات القائمة. 

3 الس���يطرة على املجل���س االنتقالي من خالل توس���يعه بضم عناصر 
جدي���دة وتلميع بعضهم القريب من الغرب وجتاهل العناصر التي تش���كل 

عوائق أمام املشروع الغربي.

4 التحريض ض���د اإلس���الميني واملطالبة باس���تبعادهم من املناصب 
القيادية، وربط فك جتميد األموال بتحقيق تقدم في استبعاد الشخصيات 

املغضوب عليها من الغرب.

5 إغواء دول العالم باملنافع االقتصادية، باملش���اركة في عمليات األعمار 
واقتس���ام النفط الليبي، وضمان ع���دم معارضة هذه ال���دول للتخطيط 

الفرنسي البريطاني األمريكي.

ف���ي املقابل فإن الوضع عل���ى األرض يغلق الطرق أم���ام الطموحات 
الغربي���ة، ولم يعد أم���ام الدول الغربية بدائل أخ���رى للتعامل مع تطورات 

الوضع الليبي والتحكم فيه.

ع������ام������ر ع�����ب�����د ال���م���ن���ع���م
aamermon@alarabnews.com
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وميكن تلخيص العقبات التي تواجه التخطيط الغربي في 
اآلتي:

1 العناص���ر املوالية للغرب في املجلس االنتقالي ليس���ت أغلبية 
وحتى بعد توسيع املجلس فإنه لن يستطيع أن يتخذ قرارات صادمة 

للشعب الليبي الرافض للهيمنة الغربية.

2 الذي���ن قادوا العمل العس���كري وأجهزوا عل���ى نظام القذافي 
ينتمون للحركة اإلس���المية فالقائد العس���كري للث���وار في بنغازي 
إس���ماعيل الصالبي اإلس���المي البارز وهو الذي حرر شرق ليبيا، 
وقائد املجلس العسكري لطرابلس عبد احلكيم بلحاج أمير اجلماعة 
اإلسالمية املقاتلة، وهو الذي أنهى حكم القذافي وحرر العاصمة. 

كذلك فإن قادة مجموعات الثوار في غرب ليبيا من اإلس����الميني غير 
املعروفني إعالمي����اً. وهؤالء القادة وجنودهم يصع����ب احتواؤهم في 
مش����روع معاٍد لألمة؛ بل إن عبد احلكيم بلحاج له خصومة مباشرة مع 
املخابرات األمريكية التي اعتقلته في تايالند وقامت بتعذيبه ثم سلمته 

للقذافي الذي سجنه وعذبه.

3 لي���س للغرب طاب���ور خامس له أهمية في ليبي���ا يعتمد عليه؛ 
فالقذافي كان هو خادم الغرب؛ خاصة بعد استسالمه عقب إعدام 
صدام حسني وتس���ليم برنامجه النووي ألمريكا، ومع زواله ونظامه 

خسر الغرب أهم أعوانه.

4 البيئة الليبية التي تغلب عليها القبلية أكبر ضامن ضد التغريب 
بني. فهذه البيئة التي تغلب عليها الفطرة تستعصي على املغرِّ

5 بعض العناص���ر املنفصلة عن دينها م���ن الليبيني التي يراهن 
عليها الغرب الذين عاش���وا وتعلموا في الغ���رب ليس لديهم تأييد 

نهم من لعب دور مؤثر في املرحلة القادمة. محلي ميكِّ

6 ليس من مصلحة الغرب أن تطول فترة عدم االس���تقرار حتى 
وإن خسروا ليبيا؛ فهناك مخاوف غربية من اتساع دائرة القالقل في 
الدول املجاورة بس���بب السالح الليبي الذي قد يتسبب في تغييرات 
إستراتيجية كبيرة في املنطقة احمليطة خاصة في منطقة الصحراء.

7 الغرب لن يس���تطيع فرض سياس���ته بالقوة طاملا أنه ال 
ميلك قوات برية على األرض الليبية، وواضح أن أمريكا تابت 
وأنابت بعد انكسار جيوش���ها في العراق وأفغانستان كما أن 
حلف الناتو لم يعد مس���تعداً للتضحية بأبناء األوروبيني مرة 
أخرى في أراضي املس���لمني. كما أن فرنس���ا التي تراودها 
أح���الم الزعام���ة الغربية لي���س لديها امل���وارد االقتصادية 

واإلمكانات العسكرية التي تساند هذه األوهام.

إن إس���قاط نظام القذافي ليس نهاية املعركة في ليبيا؛ 
فاملعركة من أجل االس���تقالل حتتاج إلى وقت، ومعركة ليبيا 
ليس���ت منفصلة عن تطورات األوض���اع باملنطقة؛ وإمنا هي 
منوذج يجب أن ندرس���ه ونس���تفيد منه لنعل���م حقيقة املكر 
املعادي لتنبيه الليبيني وباقي الشعوب الثائرة التي تبحث عن 

اخلالص.
 فالغرب بعد الصدمة التي أربكته في ثورة تونس ومصر 
أراد أن يستعيد زمام املبادرة في ثورات ليبيا واليمن وسوريا؛ 
ذلك ليضمن أن تس���تمر ه���ذه البالد ف���ي التبعية وتخضع 
احلكومات اجلديدة للهيمنة. وفرنسا ومن معها هم من أطالوا 
أم���د احلرب بني الثوار وكتائ���ب القذافي بحثاً عن العناصر 
التي تعينهم على تش���كيل احلكم الذي يحافظ على مصالح 
الغرب لكن الوقت لم يس���عفهم وأجه���ز الثوار على املخطط 
املعادي باقتحام باب العزيزية؛ ولهذا لم يسمع مجاهدوا ليبيا 
للدع���وات التي طالبتهم بتأخير اقتحام ب���اب العزيزية، كما 
لم يس���معوا للدعوة التي صدرت أثناء مؤمتر باريس وطالبت 

الثوار في طرابلس بالعودة إلى مدنهم.

الث���وار وحَده���م ه���م أصحاب الق���رار في ليبي���ا اآلن، 
والث���وار ومعه���م الش���عب س���يبنون ليبي���ا اجلدي���دة، وكل 

محاوالت الغرب ستنتهي بإذن الله إلى ال شيء.

أبرز محطات الثورة الليبية التي اندلعت أواسط فبراير 2011

روسيا تعترف بانتقالي ليبيا، وباريس تستضيف “أصدقاء ليبيا”.9/1

بلغاريا تطالب ليبيا بدين مشطوب، وحترك دولي ملساعدة ليبيا إنسانيا.9/2

ليبيا ترسل وفدا للنيجر لتقصي القذافي، ورئيس املجلس العسكري للثوار الليبيني في طرابلس: ليبيا لن تكون عراقا ثانيا.9/8
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مرصد األخبار

حقوقي سوري: النظام السوري »مجبوٌل على الكذب«
قال رئيس املنظمة الس���ورية حلقوق اإلنس���ان )عمار القربي( في حديث خاص لقناة »العربية«: إن النظام السوري »مجبول 
على الكذب«؛ في ما يتعلق بإعالنه وقف العمليات العسكرية ضد املتظاهرين، واستدل القربي على ذلك بأن االعتقاالت ال زالت 
مستمرة وتشمل كافة النشطاء، وأن إطالق النار على املتظاهرين يتواصل في ريف دمشق ودير الزور وحماة وحمص حتى اآلن.
ويذكر أن األمني العام لألمم املتحدة )بان كي مون( كان قد اش���تكى من أن الرئيس السوري جتاهل عدة اتصاالت هاتفية 

قام بها، ورفض الرد عليها.
وق���ال: إن املتظاهرين يواجهون ظروف���اً صعبة للغاية تتمثل في االعتقاالت، والرقابة الش���ديدة املفروضة على الهواتف، 

وانقطاع اإلنترنت.
]موقع قناة العربية 2011/8/19م[

»أغسطس«الشهر األسوأ 
لألميركيين في أفغانستان

اعتبرت اإلدارة األمريكية شهر أغسطس املاضي هو 
األس���وأ بالنسبة لقواتها في أفغانستان؛ حيث اخلسائر 
البش���رية التي وصلت إلى قتل 69 جندياً، باملقارنة مع 
شهر يوليو من العام املاضي الذي شهد مصرع 65 جندياً 

بينهم نخبة من القوات البحرية األمريكية اخلاصة.
وَوْفقاً للبيت األبيض ف���إن 1643 جندياً أمريكياً ُقِتلوا 
خالل احلرب الدائرة في أفغانس���تان منذ ما يقارب عشرة 

أعوام.
ويأتي ارتفاع اخلسائر البشرية في صفوف القوات 
األمريكية وس���ط تراجع مطرد للتأييد الشعبي للحرب 
في الواليات املتحدة وتنامي القلق في أوساط املشرعني 
بخص���وص فاتورة احل���رب طويلة األم���د ضد حركة 

طالبان.
ومن املقرر أن يغادر عشرة آالف من القوات األمريكية 
أفغانس���تان هذا العام في إطار خفض تدريجي يستمر 
إلى غاية 2014م.     

]شبكة اجلزيرة عن وكاالت 2011/9/2م[  

بلير: حربنا ضد التطرف 
اإلسالمي لم تنتهِ

صرح توني بلير )رئي�س وزراء بريطانيا األس���بق( - 
ويش���غل حالياً منصب مبعوث اللجن���ة الرباعية لعملية 
السالم في الشرق األوس���ط - عن اعتقاده أن احلملة 
الدولية الحتواء خطر التطرف اإلسالمي أبعد ما تكون 
عن نهايتها رغم مرور عش���ر س���نوات على انطالقتها 
ومقتل الزعيم السابق لتنظيم القاعدة )أسامة بن الدن(.
وقد أكد بلير خالل مقابلة أجرتها معه وكالة أسوش����يتد 
برس قبيل احتفال الواليات املتحدة بالذكرى العاشرة ألحداث 
11 س����بتمبر على أنه من اخلطأ مب����كان اعتقاد أن الصراع 

الدائر لدحر أيديولوجية التطرف انتهى إلى نصر.
وتابع قائاًل: انظر إلى لبنان - على س���بيل املثال - 
وكيف دانت الس���يطرة هناك ل�حزب الله، وانظر إلى 
نش���اطات حركة حماس، أما اليمن فهي قضية أخشى 

أن يكون الطريق إلى حلها طوياًل.
مؤكداً على أن الصراع على أية حال لم ينته، »لكنه 

صراع يستحق خوض غماره«.
 ]وكالة أسوشيتد برس 2011/9/10م[
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اعتراف عالم بـ »ناسا« بمحاولة بيع أسرار 
عسكرية أمريكية إلسرائيل   

أقرَّ س���تيورات ديفيد نوزيت )العالم الس���ابق في وكالة 
الفضاء األمريكية »ناسا« واملتهم مبحاولة بيع معلومات سرية 
خطيرة إلى إس���رائيل تتعلق باألقمار الصناعية العس���كرية 
األمريكية( بأن���ه مذنب في التهم املوجهة إليه؛ وذلك مقابل 
تخفيف احلكم عليه إلى 13 سنة بدالً من مدة تتراوح بني30 

سنة ومدى احلياة. 
وقد جاء ف���ي املذكرة بحق نوزيت أن���ه عمل بني عامي 
1998 - 2008م مستش���اراً فنياً ملؤسس���ة فضائية متلكها 
احلكومة اإلس���رائيلية بالكامل، وكانت املؤسسة تستفيد من 
خدماته االستش���ارية بصورة شهرية وحتصل منه على ردود 

على استفساراتها مقابل مبالغ مالية. 
ويذك���ر أن نوزيت ُصنِّ���ف على أنه حامل أس���رار رفيع 
املس���توى، وعمل س���ابقاً ف���ي البيت األبي���ض في مجلس 
األم���ن القومي إبَّان والية جورج ب���وش األب، كما عمل بني 
عامي2000 - 2006م في مجال األبحاث والتطوير ملصلحة 
هيئة املش���اريع الدفاعية املتطورة ومختبر األبحاث املالحية 

ومركز التحليق الفضائي التابع لناسا.
]وكالة سانا السورية، و CNN 2011/9/8م[

رام اهلل: تصريحات نجاد تخدم اليمين اإلسرائيلي بشدة
نش����رت وكالة األنباء الفلس����طينية عن »الناطق الرسمي باسم السلطة الوطنية الفلس����طينية« قوله: »نقلت وكاالت األنباء تصريحات 
للرئيس اإليراني محمود أحمدي جناد زعم فيها أن إقامة دولة فلسطينية ستكون مجرد خطوة أولى على طريق محو إسرائيل من الوجود«.
مضيفاً: »وإذا كنا نرفض هذه األقوال فإننا ننظر لها بريبة؛ حيث إنها ال تخدم إال أهداف اليمني اإلس���رائيلي الذي يعارض 

توجهنا لألمم املتحدة والتشكيك بالنوايا الفلسطينية وصدق التزامنا بحل الدولتني على حدود عام 1967م«.
واعتبر الناطق الفلسطيني أن تصريحات جناد متناقضة مع املبادرة العربية للسالم، وهي »ال تخدم مسيرة السالم في املنطقة 
بقدر ما يعطي قوى اليمني اإلسرائيلي مادة تسانده في دعاويه بالتشكيك في صدق نوايانا وتساعده في ترويج مزاعمه لرفض 

التوجه الفلسطيني لألمم املتحدة«.
وذكر الناطق الفلسطيني في بيانه أن مواقف جناد: »ال تخدم املصالح العليا للشعب الفلسطيني؛ وإمنا تؤكد مرة أخرى تطابق 
املصالح وتقاطع األهداف بني ما يعلنه الرئيس اإليراني وما تتبناه حكومة )نتنياهو - ليبرمان( اليمينية كمادة الستمرار سياستها 
االس���تيطانية والتهرب من استحقاقات الس���الم، وهو ما افتُِضح مؤخراً من خالل االتفاقيات التجارية واالقتصادية بني شركات 
إسرائيلية وإيرانية على جميع األصعدة«.                  ]موقع شبكة السي إن إن العربية 2011/8/28م[

االحتالل يغلق حضانة 
فلسطينية لـ »دواٍع أمنية«

أغلقت س���لطات االحتالل اإلس���رائيلية حضانة 
فلسطينية في )أبو طور( بالقدس احملتلة بذريعة وجود 

دواٍع أمنية وتخوفاً من أن تصبح مقراً لإلرهابيني!
وذك���رت صحيفة »هآرتس« اإلس���رائيلية أنه رغم 
بدء الدراس���ة في م���دارس القدس، ل���م يتوجه 64 
طفاًل فلس���طينياً إلى حضانتهم الواقعة في )أبو طور( 
بالقدس، وذلك بعد أن أغلقتها الش���رطة اإلسرائيلية 

لدواٍع أمنية.
ونقل���ت الصحيفة ع���ن بيان أصدرته ش���رطة 
االحت���الل قوله: إن املبنى الذي توجد فيه احلضانة، 
يس���تخدم من ِقَبل ميليش���يات »حماس« لذا كان من 

الضروري إقفاله حتى الرابع من أكتوبر املقبل.
وتدير مؤسسة »جناة« الفلسطينية هذه احلضانة، 
وهي مس���جلة ل���دى وزارة الداخلية مؤسس���ة غير 
ربحية، كما نش���رت الصحيفة اإلسرائيلية أن اثنني 
من مؤسسي »جناة« ميلكون تاريخاً إرهابياً على حد 
زعمها؛ فأحدهما قضى عدة س���نوات في الس���جن 

النتمائه حلركة حماس.
]وكالة أنباء البحرين 2011/9/8م[
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بريطانيا تحارب »القنابل العنقودية« بتمويل صناعتها!
أكدت صحيفة اإلندبندنت البريطانية على صفحتها الرئيس���ية أن عدداً كبيراً من بنوك بريطانيا، تستثمر مئات املاليني 

من اجلنيهات في شركات تقوم بتصنيع القنابل العنقودية على الرغم من احلظر العاملي على إنتاج وبيع هذه القنابل.
كما ذكرت الصحيفة أن بنوك »رويال بنك أوف س���كوتالند« و »لويدز تي إس بي« و »باركليز بنك« و »إتش إس بي س���ي 
بن���ك« جميعها توفر التمويل الالزم للش���ركات التي تصنع القنابل العنقودية الت���ي أصبح الرأي العام الدولي يكافح من أجل 

القضاء عليها.
عت عليها  ومن املثير للسخرية أن بريطانيا أصبحت شريكاً نشطاً في اتفاقية »الذخائر العنقودية« وهي معاهدة دولية وقَّ

حتى اآلن 108 دول حتظر استخدام وإنتاج وتخزين ونقل القنابل العنقودية.
كما أنه حتى اآلن لم تبُذل احلكومة البريطانية أدنى جهد لكبح جماح البنوك التي ال تزال متوِّل الشركات املعروفة لتصنيع 

هذا النوع من األسلحة.
ونتيجة لذلك طالبت منظمة العفو الدولية بإطالق حملة قومية تدعو احلكومة البريطانية إلى إصدار تشريعات ضد أي 
استثمار )مباشر أو غير مباشر( في صنع األسلحة العنقودية.       ]جريدة اليوم السابع املصرية 2011/8/16م[

حرية التعبير لهم وعلينا!
عاء العام في والية كاليفورنيا بالواليات املتحدة: إن عش���رة طالب مسلمني خرقوا القانون عندما رددوا  قال ممثلون لالدِّ
شعارات انتقادية أثناء إلقاء سفير إسرائيل في واشنطن )مايكل أورين( كلمة في جامعة جنوب كاليفورنيا، وهي قضية أثارت 

جدالً واسعاً بشأن حرية التعبير في البالد.
وتعود القضية إلى فبراير 2010م عندما احتج عش���رة طالب مس���لمني على كلمة السفير )مايكل أورين(، ويواجه أولئك 
الطلبة إمكانية االتهام بالتآمر من أجل التش���ويش على اجتماع وفي حال إدانتهم فإنهم يواجهون عقوبات تتراوح بني اإلبقاء 

حتت املراقبة مع دفع غرامة، والسجن ملدة عام.
ويقول ممثلو هيئة الدفاع: إن الطلبة املعنيني خططوا الحتجاجهم في إطار احلدود التي وضعها القانون؛ ومن الشعارات 

التي مت ترديدها »أنت مجرم حرب« و »الترويج للقتل ليس تعبيراً عن حرية الرأي«.
ومن جانبه قال معتز حرز الله - وهو من أصل فلسطيني ووالد أحد الطلبة املالحقني - إنه لم يسمع أبداً بأن طلبة أميركيني 

يحاَكمون ألنهم قاموا باالحتجاج، مذكراً بأنه َقِدم إلى الواليات املتحدة بحثاً عن السالم وحرية التعبير والكرامة والشرف.
 ]موقع اجلزيرة نقاًل عن وكالة أسوشيتد برس 2011/9/7م[

منع االختالط في صالة العيد »سنة غير حسنة«!
انتقد »املركز املصري حلقوق املرأة« قرار محافظ اجليزة املتعلق بفصل الرجال عن النساء في صالة عيد الفطر مبيدان 

مسجد مصطفى محمود الشهير باجليزة، واصفًة القرار بأنه »ُسنة غير حسنة«.
ورأى املركز في القرار »محاولة ملغازلة بعض التيارات املتش���ددة دون فهم لثقافة املصريني وطرق احتفالهم بالعيد؛ حيث 

كان امليدان ألكثر من عقدين من الزمان ملتقى ألداء الفريضة واالحتفال في آن واحد«.
ويذكر أن االختالط في صالة العيد قد أثار جدالً العام املاضي إبَّان حكم الرئيس املخلوع حس���ني مبارك؛ وهو ما دفع 
بوزارة األوقاف إلى نفي مس���ؤوليتها عن اختالط الرجال بالنساء في بعض املساجد؛ موضحة أن »احملافظة هي التي تنظم 

الساحة للصالة، واملديرية دورها يقتصر فقط على دعوة اإلمام واخلطيب«.
وقد حس���مت احملافظة موقفها جتاه هذا األمر )قرار فصل الرجال عن النس���اء(؛ متعجبة أن يُقابَل القرار بهذا االنتقاد 

الشديد من قبل املركز املذكور.                          ]املفكرة 2011/8/28م[
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مرصد األرقام

كش���ف حتقيق أجرت���ه صحيفة )تامي���ز( أن صادرات 

األس���لحة من بريطانيا إلى املنطقة العربية، ارتفعت بنسبة 

30 ٪ منذ ذروة )الربيع العربي(.

وتقول الصحيفة: إنه مت تصدير أس���لحة بقيمة 30.5 

مليون جنيه لدول في الش���رق األوس���ط في فترة ما بني 

فبراير ويونيو املاضيني مقارنة ب� 22.2 مليون جنيه للفترة  

نفسها من عام 2010م.

وذكر التقرير أن صادرات األسلحة شملت األسلحة التي 

ميكن استخدامها في القمع الداخلي مثل ذخيرة األسلحة 

الصغيرة وبنادق قنص وبنادق الرش ومدافع رشاشة. 

]موقع اإلسالم اليوم 2011/8/29م[

لها باراك أوباما أن جتارب طبية قام  كشفت جلنة ش���كَّ

بها علماء أميركيون على مئات من س���كان غواتيماال بدون 

علمه���م في أربعينيات القرن املاض���ي، أدت إلى موت 83 

شخصاً على األقل.

وكان العلم���اء ق���د حقنوا عمداً 1300 ش���خص بدون 

علمهم  بجراثيم أمراض الزهري والسيالن األبيض. 

وأجريت ه���ذه التجارب بني عام���ي 1946 - 1948م 

لته���ا معاهد وطنية أميركية للصحة، وكانت تهدف إلى  وموَّ

معرفة مدى فائدة البنسلني ملنع هذه األمراض.

وقامت اللجن���ة في نوفمبر بدراس���ة 125 ألف وثيقة 

ذات الصلة بهذه التجارب ومن املقرر أن تقدم استنتاجاتها 

النهائية في سبتمبر احلالي.

]الفرنسية 2011/8/30م[

بيَّنت صحيفة كريس���تيان س���اينس مونيتور األمريكية، 

أن تقريراً صدر حديث���اً أكد على أن »نحو 8 ماليني طفل 

يعيش���ون مع أحد األبوين الذين يبحثون عن عمل، وكانوا 

ب���دون عمل في عام 2010م، وهذا ِضْعف العدد الذي كان 

قبل ثالث سنوات«.

وأض���اف التقرير أنه في كل الوالي���ات املتحدة يعيش 

نح���و 15 مليون طفل )20٪( في حالة فقر، وهناك حتديد 

عام ملس���توى الفقر وهو 43.512 دوالراً في السنة لعائلة 

من أربع���ة أفراد، وهو احلد األدنى ال���ذي حتتاجه أغلب 

العائالت لتوفير حاجاتها.

وذكر املركز الوطني للطفول���ة التابع جلامعة كولومبيا 

أن ِنَس���ب فقر األُس���ر التي لديها أطفال صغار أعلى منها 

لدى األس���ر التي فيها أطفال كب���ار؛ حيث يعيش 43٪ من 

األطفال الذين أعمارهم أقل من ست سنوات لدى عائالت 

فقيرة، مقاب���ل 37٪ من األطفال الذين تزيد أعمارهم عن 

ست سنوات.

كما كش���فت الصحيفة أن رقم البطالة القياس���ي وهو 

12.1٪، ونس���ب غلق املس���اكن جعلت والية نيفاداً تشهد 

زيادة بنس���بة 38٪ ف���ي فقر األطفال، وتض���رر 13٪ من 

األطفال بسبب غلق املس���اكن، وهي أعلى نسبة بني باقي 

الواليات.

]صحيفة كريس���تيان س���اينس مونيتور األمريكي���ة - ترجمة اجلزيرة 

2011/8/18م[

أكد العقيد هشام أبو حجر قائد القوات املناهضة للقذافي 

في ليبيا أن زهاء 50 ألف شخص قتلوا منذ اندالع االنتفاضة 

الليبية خللع معمر القذافي قبل س����تة أشهر، كما أضاف: إن 

ما بني 15 - 17 ألف ش����خص قتلوا في مصراتة وزليت وأن 

جبل نفوسة )اجلبل الغربي( شهد سقوط كثير من الضحايا.

وتابع: إن مقاتلي املعارضة حرروا نحو 28 ألف سجني، 

مؤكِّداً على أن هذه األرقام تشمل أولئك الذين لقوا حتفهم 

ف���ي القتال بني قوات القذاف���ي ومعارضيه وأولئك الذين 

أصبحوا في عداد املفقودين خالل األشهر الستة األخيرة.

 ]جريدة األهرام املصرية 2011/8/30م[
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األقليات اإلسامية

العاصمة: كاثماندو. 

اللغة الرمسية: النيبالية. 
املساحة:147.181 كم2. 

عدد الس��كان: تس���عة وعش���رون مليون نس���مة تقريباً؛ حسب 
)تقديرات يوليو 2007م(

الديانات: الهندوسية 73.6 ٪ ، البوذية 10.7 ٪، املسلمون ٪12 
حس���ب اإلحصائية اإلس���المية، كيرانت 1.6 ٪ ، غير ذلك 0.9 ٪.  

)عدد املسلمني 2.800000 نسمة(.

املوقع: تقع في جنوب وس���ط آسيا؛ حيث تغطي جبال الهماليا، 
التي تعد أعلى سلس���لة جبلية في العالم، والتالل والوديان نحو 80 ٪ 
من هذه اململكة كما يغطي التاراي أو التيراي، وجتاورها التبت التابعة 
للصني من الشمال، وحتدها الهند من الشرق واجلنوب والغرب وطول 

البالد ميتد من الغرب إلى الشرق.
أهم املدن: بوكه���را، بهيرهوا، بتول، بيرات نغر، بير غنج، دهران، 

جنكفور دهام. 

التوزيعة الس��كانية: ينتمي س���كان نيبال إلى جنسيات كثيرة، 
وفيه���ا حوالي 40 لغ���ة، فهناك لغة مغولية يتحدث بها س���كان نيبال 
القاطنون في املناطق اجلبلية املرتفعة من الهماليا شمال البالد )لغة 
التبت(، وهناك عدة لغات هندية، وإلى جانب هذا في الغرب يتحدث 
السكان لغة أهل كشمير، وتنتشر لغة البوماوية واألردية، وهكذا تتعدد 
العناصر في نيبال، وحوالي 60٪ من سكان البالد يعيشون في األودية 

اجلبلية، وقرابة 40٪ من السكان ينتشرون في إقليم تيراي.
وتعتبر نيبال دولة فقيرة ومتخلفة وتنتش���ر فيها األمراض واألمية 

بدرجة كبيرة. 

بعض املعتقدات املوجودة يف نيبال:
الهندوس���ية: هي الديانة األرضية الس���ائدة في البلد، وكانت لها 
الس���يادة الرس���مية في النظام امللكي قبل الدميقراطية، التي جاءت 
فألغت رس���مية الديانة وجعلت لكل ش���خص حرية التدين مبا شاء. 
والهندوس نس���بتهم 75٪ من العدد الكلي للس���كان البالغ )28 مليون 

نسمة(. 
البوذية: ه���ي الديانة األرضية التي جاء بها ب���وذا، وتاريخها قدمي، 
وهي اآلن تتبع الهندوسية في كثير من عباداتها وعاداتها ونسبتهم ٪12 

النصرانية: تنصر 3 ٪ من سكان النيبال.

اإلس���الم: من روايات وصول اإلس���الم إلى نيبال: أنه دخل عبر 
محورين: )غرب���ي( جاء إليها من كش���مير، و )جنوبي( أتى إليها عن 

طريق شبه القارة الهندية الباكستانية، عن طريق التجارة. 
ويذَكر أن صلة املسلمني زادت بنيبال في عهد اإلمبراطور املغولي 
أكبر، الذي أرس���ل البعثات اإلس���المية إلى البالد وكان ذلك في عام 

1491م، فاإلسالم قدمي في نيبال. 

جغرافية املسلمني هناك:
املسلمون منقس���مون حسب املناطق إلى قس���مني: وفي التقسيم 
اجلغرافي حس���ب مناطق املسلمني أن نيبال منقس���مة جغرافياً إلى 

قسمني :
األول: القس���م اجلبلي: املسلمون في املناطق اجلبلية قليلو العدد، 
كما أن التنقل صعب في هذه املناطق ويتم مشياً على األقدام، وهؤالء 
يش���بهون صينيي التبت في املش���رب واملأكل وامللبس. وقامت إحدى 
اجلمعيات اإلس���المية بفتح املدارس اإلس���المية واملراكز الدعوية؛ 
وذلك ببناء املساجد في القرى واملدن، وتعيني دعاة وأئمة لها ليقوموا 
بالتدري���س والدعوة م���ع قيامهم بدور اإلمام واخلطيب كما تس���عى 
اجلمعي���ة إلخراج نخبة من طلبة املناط���ق اجلبلية أئمة ودعاة؛ وذلك 
بإرس���الهم إلى الهند واململكة العربية السعودية للدراسة ليتمكنوا من 

تكملة دراستهم هناك.
الثاني: القسم السطحي: وفي هذا القسم يوجد فيه املسلمون أكثر 
من املناطق اجلبلية، وفيهم بعض الفرق مثل »القاديانية« و »البريلوية«. 

ومسلمو هذه املناطق يشبهون ساكني الهند مأكاًل ومشرباً.
وميارس املس���لمون ش���عائر دينهم بحرية بالرغ���م من التحديات 
الضئيلة من جانب الهندوس. وهم منتشرون في كافة أنحاء البلد ولهم 
مراكزهم الدعوية واملدارس اإلس���المية واملس���اجد املنتشرة بأعداد 
كبيرة كما لهم دعاة ومفكرون إس���الميون، وه���ي الديانة الثابتة التي 

يزيد عدد معتنقيها يوماً بعد يوم.

املصادر:
• رسالة املاجستير »األقلية املسلمة في نيبال ومشكالتهم« للباحث محفوظ 

عالم الفالحي باجلامعة اإلسالمية العاملية شيتاغونغ )بنغالديش(.
• موقع املعرفة.

• موقع املوسوعة احلرة )ويكبيديا(.

• موقع مفكرة اإلسالم.

اإلسالم في نيبال
ال��س��ي��د حم���م���ود  أمح����د  د. 
mr.ah54@hotmail.com
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] عين على العدو [

عامر)*( أب��و  عدنان  د. 
adnanaa74@hotmail.com

 )*( كاتب فلسطيني.

ذك����رت مصادر صهيوني����ة أنه بعد التهدي����دات التي أطلقتها 
تركيا بإرس����ال أس����طولها البحري قرب قبرص حلماية السفن - 
ومن ضمنها سفن املس����اعدات لقطاع غزة - قررت قيادة اجليش 
بالتشاور مع وزير احلرب »إيهود باراك« إجراء مشاورات أمنية على 
ض����وء التهديد التركي، وقال ضابط رفيع املس����توى خالل اجتماع 
مغلق: إنه إن نفذ األتراك تهديدهم، وأرس����لوا أس����طولهم البحري 

ليجوب مقابل شواطئنا، فسيترتب على ذلك تداعيات خطيرة. 
وقد عبَّرت أوساط عسكرية عن توجه تركي يقضي بزيادة 
وجودها العسكري في شرقي البحر املتوسط من فرقاطة إلى 1 
فرقاطات، في ضوء امتالكها ألطول حدود بحرية عليه، وتسعى 
للقيام بدور كبير )إقليمي ودولي(، في س���لوك مش���ابه ملا تقوم 
ب���ه في املجال اجلوي في بحر »إيجه« مع اليونان، وهو ما يعني 
أن سالح البحرية التركي لن يسمح ألي قطعة حربية صهيونية 

باالقتراب من سفنه ألكثر من 11) متر. 
مواقف منتقدة:

في الوقت نفسه خرجت مواقف منتقدة للحكومة العبرية، 
ومطالبة بإصالح العالقات مع تركيا:

البروفيس���ور »أمنون روبينش���تاين«، احلائ���ز على جائزة 
»إسرائيل« في القانون، وعضو هيئة التدريس مبدرسة »رادزينر« 

للقانون مبركز هيرتسيليا متعدد التخصصات: انتقد احلكومة 
العبرية بش���دة، وطالبها باالعتذار لألتراك، واالستعداد لدفع 
تعويضات، ملنع تدهور آخر في العالقات، بسبب األهمية الهائلة 
لتركيا، والعالقات معها بالنسبة ألمن »إسرائيل«؛ نافياً أيَّ معنى 

قانوني لالعتذار.
وأكد أن احلكومة الصهيونية والس���لطات األمنية أخطؤوا 
بش���كل كبير للغاية حني صمموا على الس���يطرة على السفينة 
بواسطة وحدة عس���كرية من النخبة، وليس وحدة ُشَرطية؛ لذا 
لم يتمكن جنود الكوماندوز من االس���تعانة بأس���لحة غير قاتلة 
لتفريق التظاهرات، وكان من ش���أنها منع مقتل بعض العناصر 
على الس���فينة، وكان من املمكن التغلب عليهم بواسطة خراطيم 

املياه والغاز املسيل للدموع. 
ل العمل على مت  وأض���اف: في اجلانب السياس���ي، ش���كَّ
الس���فينة منوذجاً لإلهمال ال مثيل ل���ه؛ ألن األمر تعلق برعايا 
ل قوة عس���كرية  دولة مهمة للغاية لوجود »إس���رائيل«، وتش���كِّ
عاً أن يكون  إقليمي���ة، والويل لنا لو أصبحت دولة ع���دوة، متوقِّ
طرد السفير من أنقرة خطوة أُولَى في عمل معاٍد آخر، مطالباً 
ببذل جهود مبساعدة اإلدارة األمريكية كي ال تتفاقم األوضاع. 
أم���ا احملل���ل الصهيوني »يس���رائيل زيف« فق���د رأى أن 
التصعي���د اخلطي���ر في العالق���ات مع تركيا ينبغ���ي أن يقلق 

آفاق وأبعاد تدهور العاقات الصهيونية التركية
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القيادة اإلسرائيلية. فاخلريطة اإلستراتيجية تغيرت وإسرائيل 
ال ميكنها أن تبقى على حالها، ومس���ألة االعتذار ليست فقط 
مسألة من هو احملق )نحن أم األتراك(؟ بل تتعلق مبسألة أوسع 

بكثير لطبيعة عالقاتنا اإلقليمية.
وأضاف: في األي���ام العادية قد ال يكون س���ليماً أن تفكر 
إس���رائيل باالعتذار عن عملية ش���رعية ضد األسطول، ولكن 
ف���ي الوضع اإلقليم���ي القائم على إس���رائيل أن تنظر إذا كان 
من األه���م التقرب إلى تركيا التي تش���كل القوة الصاعدة في 
املنطقة، وإيجاد الس���بيل إلى قلبها، وهو األمر الذي سيس���هل 
بق���در كبير مهمة الواليات املتحدة في املنطقة بل رمبا يس���مح 
بخطوة اللحظة األخيرة لتجنيد األتراك، والدول التي تس���مى 
»دوالً نوعية« في محاولة أخيرة لصد اخلطوة الفلس���طينية أو 
التأثير على التصويت املرتقب في نهاية الش���هر؛ على أي حال 

زمن التردد نفد، واحلاجة إلى القرار باتت هنا«.
وأما احمللل السياسي الصهيوني البارز، »عكيفا إلدار«، فقد 
تناول أبعاد األزمة التي تواجهها »إسرائيل« مع تركيا باعتبارها 
»ضوء حتذير أحمر« ينذر بهجمات ستتعرض لها على اجلبهات 
الدبلوماس���ية واألمنية واالقتصادية، محذراً من تقليد مصري 

وأردني للسلوك التركي في استدعاء سفرائهما من تل أبيب.
وأما رئيس ديوان رئيس احلكومة األس���بق »إسحاق رابني« 
»إيتان هابر«، فقد حدد معالم اخلسارة الصهيونية لتركيا بقوله: 
إنها كانت ستصبح العباً هاماً للمنظومة اإلستراتيجية الصهيونية 
في الشرق األوسط؛ حيث وصلت عالقات البلدين إلى أبعد مما 
كان متوقعاً، وسجل لنا ربح هائل في امليزان السياسي، واآلن لم 
يتبَق لنا سوى »البكاء على احلليب املسكوب«؛ ألنه كان بوسع تل 
أبيب أال تعطي »أردوغان« سبباً وجيهاً لسلوكه املعادي ضدها، 
وهو ما يحتم عليها في هذا الوقت بالذات أن تعيد ارتباطها من 
جديد وبقوة مبصالح واش���نطن في املنطقة؛ ألنها ليست حلظة 

سهلة ل� »إسرائيل«. 
اخلسائر العسكرية:

محافظ البنك املركزي الصهيوني البرفيس���ور »س���تانلي 
فيشر« حذر من عواقب تدهور العالقات مع تركيا؛ ألنها شريك 
جتاري جدي ل� »إس���رائيل«، وتبعات األضرار في التجارة معها 
ستكون خطيرة بالنس���بة لألخيرة، كما أن ناجتها القومي يزيد 
عن 11) مليار دوالر، وهو م���ا يجعلها الدولة األكبر اقتصادياً 
في املنطقة، وتقترب لتصبح دولة اقتصادية كبيرة مبصطلحات 

عاملية، وهي تعيد بناء مكانتها على أنها جهة مركزية في التجارة 
اإلقليمية؛ سواء مقابل دول آسيا أو أوروبا أو الشرق األوسط.

ورئي���س احتاد الغرف التجارية »احملامي أورئيل لني« أعلن 
أن تفاقم اخلالف مع تركيا س���يُلِحق أضراراً فادحة بالصناعة 
»اإلسرائيلية«؛ ألنه إذا قررت تركيا املساس بالعالقات التجارية 
مع »إس���رائيل«، فسوف تخسر األخيرة ش���ريكاً جتارياً ممتازاً 
ومهماً كان إلسرائيل طوال س���نوات مضت، وأشار لني إلى أن 
وقف العالقات التجارية ميكن أن يقود إلى إقاالت في املصانع 

ر إلى تركيا.  التي تصدِّ
ولكن يقال في إسرائيل إنه رغم أن القرار التركي لم يزعزع 
الصناعات العس���كرية اإلس���رائيلية - على الرغم من أن تركيا 
كانت قبل عقد من الزمان الزبون األكبر لهذه الصناعات - فإن 
الصيانة اإلس���رائيلية للمعدات التركية ستتواصل؛ إذ سيصعب 
على اجليش الترك���ي صيانة أجهزة اش���تراها من الصناعات 
العس���كرية اإلس���رائيلية مثل »رفائيل« و »البيت« والصناعات 

اجلوية.
بينم���ا رأت مصادر مقرب���ة من اجلي���ش الصهيوني، أن 
األضرار الالحقة بإسرائيل جراء األزمة مع تركيا تخلق سلسلة 

ضربات للجيش وللصناعات اإلسرائيلية العسكرية، وهي: 
) - فقدان حليف إس���تراتيجي إقليمي: حيث إن اجليشني 
التركي واإلسرائيلي يقيمان عالقات تعاون عميقة جداً تنطوي 
على تنس���يٍق دائم في التطورات اإلقليمية. ومثل هذا التنسيق 
مهم وال تنازل عنه؛ خصوصاً اآلن في ظل األوضاع في س���وريا 

والعراق والدور اإليراني. 
1 - اإلس���اءة للعالقات اإلس���رائيلية األميركية: حيث إن 
الواليات املتحدة كانت قد توجهت رسمياً إلسرائيل حتى تعتذر 
لتركي���ا أو تتوصل معه���ا إلى أية صيغة تنه���ي األزمة بينهما. 

والرفض اإلسرائيلي أغضب واشنطن جداً. 
1 - التضرر على مس���توى مكافحة العنف: فإس���رائيل ال 
تستطيع االستغناء عن الدور التركي في هذا املجال، ومن اليوم 
فصاعداً سيكون عليها أن تعتمد على قواها الذاتية مع مكافحة 

نشاطات العنف اإلقليمية.
1 - تراجع الصناعات العس���كرية اإلسرائيلية: فإسرائيل 
تبيع أس���لحة كثي���رة لتركيا تصل قيمتها إل���ى مئات كثيرة من 
ماليني الدوالرات كلَّ س���نة. وفقدان السوق التركية قد يُحِدث 

أزمة لهذه الصناعات إذا لم توجد أسواق أخرى.
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أ.د. عبد اهلل بن هادي القحطاين)*(

] في دائرة الضوء [

)*( جامعة امللك خالد - أبها.
.

أمريكا تدعو للحشمة
تبنَّى البنتاغون سياس���ة الفصل بني اجلنس���ني حاًل لكثير 
من املش���كالت التي تواجه املجندي���ن واملجندات، وخاصه في 
ما يتعلق باالغتصاب والتحرش اجلنس���ي. ولكن كما هي العادة 
دون اإلشارة إلى ذلك التش���ريع اإلسالمي النبيل الذي يحفظ 
للمجتمع كرامته وعفته ويصون أمنه وس���المته! وعلى أية حال 
فقد أش���اد األمير تشارلز في خطابه بجامعه أكسفورد مببادئ 
اإلسالم وأخالقه العظيمة ودورها في تقدمي احللول األخالقية 

للغرب لتخطي معضالته األخالقية ومشكالته االجتماعيه.
وفي هذا الس���ياق كش���ف وزير الدفاع األمريكي السابق 
وليام كوهن اللثام عن املرحلة األولى من خطة ش���املة للحفاظ 
على مس���توى معقول من الفضيلة ب���ني املجندين واملجندات. 
وقد أكدت اخلطة على أهمية تش���ييد عوازل ثابتة لفصل سكن 
املجندي���ن الذكور عن اإلناث في املبادئ احلالية املختلطة وهذا 
يعتبر إجراء مرحلياً حتى يتم تشييد مباٍن جديدة منفصلة. كما 

أن البحرية األمريكية قد أصدرت عدداً من التعاليم املش���ددة 
الت���ي متنع وجود الضباط الذكور مع اإلناث خلف أبواب مغلقة 
)منع اخللوة(، وقد فرضت ه���ذه التعاليم على جميع املجندين 
واملجن���دات؛ خاصة على مت الس���فن احلربية. وقد أكد وزير 
الدفاع أن الهدف من هذه اإلجراءات هو توفير مستوى معقول 
من اخلصوصية والش���عور باألمن ألفراد ِقطاعات وزارة الدفاع 
املختلفة. هذا باإلضافة إلج���راءات أخرى توجب غلق األبواب 
بإح���كام خالل فترات النوم، ولبس مالبس س���اترة، كما منعت 
التعليمات مشاهدة األفالم اإلباحية في حضرة إناث املجندات، 
كما حوت تلك التعاليم تفاصيل حول طبيعة املالبس التي يجب 

على املجندين واملجندات االلتزام بها)1(. 
بعد هذا التمهيد فإن السؤال الذي نطرحه هنا: ملاذا تُفَرض 
كل هذه التعليمات التي تبدو )راديكالية وغير حضارية( من ِقَبل 

((( The Family، June 1998، Is4sue No. 59،p.3.
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وزير في أكبر بلد )متحضر( في العالم؟ واإلجابة س���هلة جداً: 
لقد بلغت معدالت االغتص�اب والتح�رش اجلنس����ي مس�تويات 
ق، حتى غدت متثل خطراً على األمن القومي األمريكي؛  ال تصدَّ
حيث إن آالف الشكاوى من ِقَبل املوظفات حتولت إلى صيحات 
نذي���ر، ورمبا احتاج صانعوا القرار األمريكيون أن يفرضوا مثل 
ه���ذه القوانني داخل أروقة البيت األبيض نفس���ه؛ وخاصة في 

أعقاب فضيحة كلينتون ومونيكا. 
ومواصل���ة لإلجاب���ة عن الس���ؤال أعاله؛ ف���ان هيئة الفرص 
 Equal Employment Opportunity( الوظيفية املتس���اوية
Commission( أعلنت أنه قد بلغ عدد شكاوى التحرش اجلنسي 
من النساء العامالت 10.578 خالل عام 1992م، وقد زاد عدد تلك 
ت  الشكاوى إلى 12.537 شكوى في عام 1993م)1(. وهذا في بلد تعدَّ
لت فيه العالقات اجلنسية  فيه احلرية الش���خصية كلَّ احلدود وُسهِّ
إلى ما لم يعد معقوالً؛ فأين الكبت اجلنسي؟ ومع ذلك فإن املشكلة لم 
تعد محصورة بالواليات املتحدة وحدها، بل أصبحت مشكلًة عاملية 
مرتبطة بكل َمواطن االختالط بني اجلنس���ني؛ فقد أوردت منظمة 
العم���ل العاملية )International Labor Organization( في 
مذكرة بعنوان )محاربة التحرش اجلنس���ي( في مكان العمل لشهر 
نوفمب���ر 1992م أن آالفاً من النس���اء قد أصبحن ضحايا للتحرش 
اجلنس���ي في مكان العمل في الدول الصناعي���ة كل عام. وكان ما 
نس���بة 30 ٪ من النساء العامالت املشاركات في استبيانات املنظمة 
قد تعرضن للتحرش اجلنسي املتكرر والصارخ. وكانت نسبة النساء 
الالتي تعرضن للتحرش اجلنس���ي في الواليات املتحدة 42٪. وقد 
تطرق التقرير لنس���بة التحرش اجلنس���ي في دول مثل أستراليا، 
والنمس���ا، والدمنرك، وفرنس���ا، وأملانيا، واليابان، واململكة املتحدة 
التي ذكرت أن نس���بة 75٪ من النساء العامالت قد تعرضن لنوع ما 
من التحرش اجلنس���ي في مكان العمل، وقد شمل االستبيان بعض 
دول العالم األخرى؛ حيث يوجد االختالط بني اجلنس���ني في مكان 
العمل. وكان نصيب ماليزيا أقل نس���بة ب�� 8 ٪ من العامالت الالتي 

يذكرن تعرضهن لتحرش اجلنسي)2(. 
هذه بعض اإلحصاءات حول التحرش اجلنس���ي فقط، ولكن 
هناك جرائم أخرى تُرتََكب ضد النساء في املجتمعات املختِلطة؛ 
فقد ذكرت بينت والثيون )عام 1993م( أن حوالي 4 ماليني امرأة 
ق���د تعرضن لالعتداء البدني في ع���ام واحد فقط، ناهيك عن 
أولئك الالتي لم يبلِّغن وجترعن الغصص دون صراخ، بينما عدد 

(1( The Macmillan Visual Almanac، 1996 p.37.
(2( The Macmillan Visual Almanac، 1996 p.3.

حوادث السيارات في ذلك العام لم يزد عن ربع مليون حادث)3(. 
يأتي ذلك القرار من وزير الدفاع األمريكي السابق في وقت 
بلغت فيه نس���بة الوالدات غير الشرعية ألمهات مراهقات غير 
متزوج���ات 76٪ من مجموع ال���والدات عام 1990م فقط، على 
نة في النس���بة. وبينما ينخرط  أن حاالت اإلجهاض غير مضمَّ
الذكور قبل سن 18 في ممارسات جنسية، فإن 56٪ من البنات 

يكن قد فقدن عذرتهن قبل ذلك السن)4(.
إن اإلس���الم فقط هو الق���ادر على تق���دمي حلول ناجحة 
لكل املش���كالت األخالقية التي أدت إل���ى االنحطاط اخُللُقي 
والتمزق األس���ري. فباإلسالم يقوم منهاج حياة متكاملة يضمن 
الس���عادة والكرامة لكل املجتمع؛ وذلك بأخذ حاجات اإلنسان 
الفطرية في االعتبار وتوفير الس���بل الطاهرة والنبيلة لسدها 
والتفاعل معها، وهذا النظام الرباني ال يخضع الحتكار اإلنسان 
ورغباته ف���ي حتويره وتطويعه لتحقي���ق مصالح آنية ألطراف 
على حساب أخرى. ولهذا فاإلسالم يقدم منظومة واضحة من 
القي���م واحلقوق لكل أطراف املجتمع بغض النظر عن أعراقهم 
وجنس���هم؛ وذلك َوْفق نظام عادل وحقوق متبادلة، وعلى الرغم 
من كل هذا فإن اإلس���الم قد ُوِضع ف���ي قفص االتهام من ِقَبل 

أطراف معينة وألسباب، منها: 
السبب األول: من مصلحة بعض وسائل اإلعالم التي تتحكم 
بها الصهيونية تصوير اإلس���الم على أنه دين وحشي ال يصلح 
حتى للقرون الوس���طى التي عاش فيها اليهود عهدهم الذهبي 
 Jihad in )في كنف اإلس���الم، وما فيلم )اجلهاد ف���ي أمريكا
America  و )احلصار( )The Siege( إال مثاالن بسيطان ملا 
تقوم به صناعة الس���ينما األمريكية لتشويه صورة اإلسالم في 
أذهان ماليني الناس حول العالم، وهم - في غالبهم - يجهلون 
حقيقة اإلس���الم. وأما خبراء الدراس���ات الشرق أوسطية من 
أمثال املستش���رق )برنارد لويس(، و )جود بث ميلر( فقد لعبوا 
دوراً غير مسؤول في تأجيج االجتاهات اخلاطئة في عقول كثير 
من األمريكيني عن رس���الة اإلس���الم النقية ولو أن هذا احلقد 
واإلخ���الل باملوضوعية العلمية لم مين���ع الراغبني في التعرف 
عل���ى حقيقة اإلس���الم رغم الدعوات واملفاهي���م اخلاطئة من 
أمثال جفري النغ )أس���تاذ الرياضيات بجامعة كانساس( ومراد 

(3( Shatha Zerekly، Muslim Womwn and Contemporary Chal-
lenges. Majdalawi Press، Amman، 1997، p.97.

(4( Abstract of the United States 1998، 118th edition. Issue 
October 1998، p.86

أمريكا تدعو للحشمة
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هوفمان )سفير أملاني سابق(.
الس�بب الثاني لس�وء فهم اإلسالم: هي أقلية في املس�لمني 
ال متث���ل جوهر اإلس���الم ولكنها مبمارس���اتها اخلاطئة تعزز 
املفاهيم املغلوطة عن اإلسالم بعون من تعميم وتضخيم اإلعالم 

املنحاز ضد اإلسالم لتلك املمارسات احملدودة.
وكذل���ك محدودية قدرة املس���لمني املهتم���ني على إظهار 
اإلسالم بطريقة جذابة للعالم جراء تلك املفاهيم اخلاطئة التي 

علقت في أذهان الناس عن اإلسالم. 
وتؤك���د ماكرير )عام 1993م( عل���ى حقيقة أن التعليم غير 
املختل����ط يص�ب في مص�لحة الطالب���ات الالتي يواجه�ن أذى 
ال يطاق على أيدي زمالئهم الطالب. كما أش���ارت إلى أن ثمان 
من تس���ع عاملات ممن حصلن على جائزة نوبل، كن قد تخرجن 
من مدارس ثانوية خاصة للبنات فقط وقد أثار الدهش���ة لدى 
كثير من األمريكيني تقرير نش���رته النيويورك تاميز بتاريخ مايو 
 Separation is )1993م( بعن���وان )عدم االختالط أفض���ل(
 Susan  على يد كبيرة مراس���ليها س���وزان أسترتش Better
Ostrich وقد كانت إحدى خريجات كليات البنات في الواليات 
املتحدة؛ حيث أشار التقرير إلى أن البنات الالتي يتخرجن من 
كليات البن���ات يحققن أداًء أفضل م���ن زميالتهن في الكليات 
املختلطة، وقد أبدت أسترتش رأيها مبجموعة من اإلحصاءات:
أن 80 ٪ من الطالبات في الكليات غير املختلطة يدرس���ن 
العل���وم والرياضيات ملدة أربعة س���نوات مقارنة بس���نتني في 

الكليات املختلطة.
وحتقق الفتيات امللتحقات باملدارس الثانوية غير املختلطة 

نسباً تراكمية أعلى من الطالبات في املدارس املختلطة.
أوردت مجلة فورتش���ن )Fortune Magazine( أن ثلث 
النساء العضوات في مجالس إدارة أكبر ألف شركة أمريكية كن 
قد تخرجن من كليات غير مختلطة. ولكي نعرف مدى ضخامة 
وأهمية هذا الرقم فإن نس���بة الطالب���ات الالتي يتخرجن من 
الكليات غير املختلط���ة مقارنة باملختلط�ة في الواليات املتحدة 

ال تتعدى 4 ٪ سنوياً.
ومتثل خريجات املدارس غير املختلطة من البنات 43٪ من 
احلاص���الت على درجة الدكتوراه ف���ي الرياضيات، و 50٪ من 

احلاصالت على الدرجة نفسها في الهندسة.
وخالل الس���نوات املاضية قام مجموع���ة من الباحثني في 
جامعة ستيتس���ون )Stetson University( في فلوريدا عام 

2008م بالواليات املتحدة األمريكية بدراس���ة اس���تمرت ثالث 
س���نوات هدفها مقارنة املدارس املختلطة وغير املختلطة. وقد 
كشفت الدراسة عن تفوق املدارس غير املختلطة على املختلطة؛ 
وذلك من خالل حصول طالب وطالبات املدارس غير املختلطة 
على نتائج متميزة في اختبار القدرات الش���امل بوالية فلوريدا 
 ،)Florida Comprehensive Assessment Test(

وذلك كما يلي:
املدارس املختلطة ذكور 37 ٪.
املدارس املختلطة إناث 59 ٪.

املدارس غير املختلطة إناث 75 ٪.

املدارس غير املختلطة ذكور 86 ٪.
وقد أشاد برنامج نايتلي نيوز )Nightly News( في قناة 

NBC بهذه الدراسة.
وفي دراس���ة مش���ابهة قام بها باحثون في جامعة كامبردج 
استمرت أربع سنوات وأعلنت نتائجها عام 2005م بشأن التعليم 
املختلط وغير املختلط، أش���ار فيها الباحثون إلى نتائج مذهلة، 
وه���ي: أن الطالب في الفصول الدراس���ية غي���ر املختلطة قد 
حتس���ن أداؤهم عن زمالئهم في امل���دارس املختلطة في مجال 
اللغة اإلجنليزي���ة واللغات األجنبية بينما تفوقت الطالبات على 
زميالتهن في املدارس املختلطة في مجاالت الرياضيات والعلوم.
 ولم تقتصر الدراس���ات على الواليات املتحدة فقط؛ فقد 
 The National( أجرت الهيئة البريطاني���ة للبحوث التربوية
Foundation for Research( دراس���ة على 2954 مدرسة 
ثانوي���ة، أعلنت نتائجها ف���ي 8 يولي���و 2002م، بيَّنت فيها أن 
الطالب���ات في املدارس غير املختلطة قد تفوَّقن على زميالتهن 
في املدارس املختلطة وكذلك الطالب، وذلك بدالالت إحصائية 
عالية. كما أظهرت الدراسة أن أهمية وجود تعليم غير مختلط 
ليس���ت فقط في املرحلة الثانوية بل حتى على مس���توى طبلة 

التمهيدي واالبتدائي.
وقد أبانت دراسة أجريت على 270 ألف طالب وطالبة في 
أستراليا عام 2000م لفترة امتدت ست سنوات، قام بها املجلس 
 The Australian Council األس���ترالي للبحوث التربوية
for Educational Research أن الط���الب والطالبات في 
املدارس غير املختلطة كانوا أكثر التزاماً بالقيم واألخالق وأكثر 
استمتاعاً بالدراسة وأكثر جدية من زمالئهم باملدارس املختلطة.

وفي سياتل في ش���مال غرب الواليات املتحدة األمريكية، 
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َخَطت مدرسة ثورقود مارشال خطوة جريئة 
بالتح���ول من مدرس���ة مختلط���ة إلى غير 
مختلط���ة وقد كانت النتائج مذهلة؛ فقد ذكر 
مدير املدرس���ة بنجامني رايت أن معدل 30 
طالب���اً وطالبة كانوا يرَس���لون للمدير يومياً 
بسبب سوء سلوكهم، أكثر من 80 ٪ منهم من 
الطالب الذكور. ولكن بعد حتول املدرسة إلى 
النظام غير املختلط ل���م يتعد عدد الطالب 
احملالني ملكت���ب املدير1 - 2 في اليوم. وهذه 
نتائ���ج مذهلة في مجتمٍع االختالط س���مته 

العامة.
وق���د أوصت الدراس���ات التي أش���رت 
إليه���ا أعاله بالرج���وع إلى موق���ع املنظمة 
الوطنية األمريكية للتعليم العام غير املختلط 
)NASSPE( الرسمي على شبكة اإلنترنت. 
كما حوى املوقع)1( عشرات الدراسات في دول 
العال���م املختلفة التي تظه���ر أثار االختالط 
السلبية على املس���توى األكادميي واألخالقي 
في كافة مراحل التعلي���م بدءاً من التمهيدي 
بالنتائج  والثانوي، وأشادت  باالبتدائي  مروراً 
املذهلة التي حققتها املدارس غير املختلطة. 
وهذا دليل آخر من العالم الغربي نفس���ه 
ين���ادي صارخ���اً بأفضلية وفعالي���ة تطبيق 
تعاليم اإلس���الم نظاماً عاملياً يكفل لإلنسان 
س���عادته وللمرأة حقوقها. وفي هذا السياق 
يق���ول السياس���ي والكاتب الهن���دي كوفهي 
الجلاب���ا )Kofhi Laljapa(: )ال يوجد دين 
في الوجود قادر على حل مش���كالت العصر 
احلديث غير اإلسالم؛ فاإلسالم ميلك قدرة 

فريدة على ذلك()2(.
وبغض النظر عن تلك الهجمات الشرسة 
التي تش���نها بعض وس���ائل اإلعالم الغربية 
والتي حتدوها أهداف سياسية وفكرية ضد 

http://www.singlesexschools.org/research-  )1(
singlesexvscoed.htm

اإلسالمي،  املستقبل  اإلسالم،  عن  قالوا  خليل،  الدين  عماد   )((
7)، مايو 4))1م، ص )1.

اإلس���الم ومكانة املرأة فيه؛ فإن عدد الداخلني في اإلس���الم ف���ي الدول الغربية 
نفسها يزيد بنس���بة كبيرة وسط النس���اء. وقد أوردت الصحيفة اللندنية واسعة 
االنتش���ار الديلي ميل )Daily Mail( في عددها بتاريخ 2 ديس���مبر 1993م: أن 
أكثر من 20.000 امرأة بريطانية قد اعتنقن اإلس���الم واخترنه طريق حياتهن من 
ذلك التاريخ، وكانت غالبيتهن العظمى من الطبقة الوسطى املثقفة. والسؤال الذي 
يطرح نفس���ه: إذا كان اإلس���الم ديناً يضطهد املرأة كما تزعم الدعاوى اإلعالمية 
اجلائرة؛ فِلَم يعتنق هذا العدد الكبير من نساء الدول املتحضرة واملتحررة اإلسالم؟ 
لقد كفتنا هذه الصحيفة واس���عة االنتش���ار ذلك العناء فقد أجابت إحداهن عن 
هذا الس���ؤال بقولها: )لقد غير اإلسالم حياتي جذرياً وجلب لي السعادة والشعور 

باألمن؛ فال أرى اعتناقي اإلسالم رجعية بل هو التحرر احلقيقي(. 
بينم���ا أجابت أخرى - وقد كانت كاتب���ة وكرمية ملدير أحد املفاعالت النووية 
حول قضية احلجاب والفصل بني الرجال والنس���اء - قائلًة: )إن تعاليم اإلس���الم 
الواضحة تختلف عن مفاهيم الثقافة الغربية التي تش���جع املرأة على الظهور في 
قمة جاذبيتها وإظهار أنوثتها، ولكنها تلومها على إغراء الرجال الغتصابها... لقد 
أعطى احلجاب اإلس���المي رسالة واضحة أن النس���اء لم يخلقن من أجل التبرج 

وإظهار مفاتنهن)3((.
ونخت���م هذه املقالة بقصة إس���الم ش���ابة أمريكية كانت ت���درس في جامعة 
أركنس���اس بالواليات املتحدة عندما سنحت لها الفرصة لتتعرف على اإلسالم عن 
ت نفسها أميرة بعد إسالمها. َفلْنستمع ألميرة وهي تروي قصتها: قرب، ولقد سمَّ

لقد ولدُت ألبوي���ن نصرانيني أمريكيني في والية أركنس���اس حيث ترعرعت 
وكبرت. وكانت املرة األولى التي ش���اهدت فيها مس���لمات عندما ذهبت للدراسة 

)3( عماد الدين خليل، قالوا عن اإلسالم، املستقبل اإلسالمي، 7)، مايو 4))1م، ص )1.
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اجلامعي���ة في جامعة أركنس���اس. عليَّ أن أعت���رف في البدء 
أنه قد انتابني ش���عور غريب عندما رأيت املسلمات باحلجاب 
اإلسالمي ألول وهلة، ولم أستطع تصديق أنهن يغطني شعورهن 
ومبا أنني فتاة لديها حب االس���تطالع فق���د تعرفت على فتاة 
مس���لمة كانت تدرس معي في أول فرصة سنحت لي. وقد كان 
اللق���اء الذي غير مجرى كلها. ال ميكن أن أنس���اها ما حييت. 
كان اسمها ياسمني، وكانت من فلسطني. لقد كنت أستمع كثيراً 
حلديثها عن بلدها وثقافتها وأس���رتها التي أحبتها كثيراً، ولكن 
حبها كان أعظم لدينها اإلسالم. لقد كان لياسمني شعور باألمن 
والطمأنين���ة لم أره في حياتي. لقد أخبرتني عن الرس���ول # 
وعن الله، وعند ذلك ش���عرت أنه إله واحد للناس أجمع؛ وليس 
خاصاً بالع���رب وحَدهم. لقد كان كل أمر ذكرتْه لي قادني بعد 
مغادرتها الواليات املتحدة لإلس���الم، ولكن الغصة التي ما زلُت 
أجترعها أن ياس���مني قد ُقتلَت على ي���د اجلنود الصهاينة بعد 

عودتها لفلسطني.
وكما ذكرنا سابقاً أن معظم حركات حترير املرأة املشبوهة 
قد جن���ت عليها وعلى املجتم���ع بأكمله؛ إنه���م فريق مغرض 
من الرجال يس���عون خل���داع املرأة بإخراجها م���ن بينها وقطع 
أواصرها االجتماعية واألس���رية لكي تق���وم باملهام ذات األمور 
املتدنية الت���ي ال يريد كثير من الرجال القي���ام بها. وهذا نوع 
من التمييز ضد النساء يش���هده العالم )شرقه وغربه(. وبهذا 
ل أعباء جديدة إضافة إلى مهامها الفطرية  كان على املرأة حتمُّ
من احلمل والوالدة ورعاية األطفال واالعتناء باألس���رة لتُقَحم 
في س���وق العمل الرخيص وجتَبر على إعالة نفسها وأسرتها. 
وهذه ش���اهدة من أهلها قد أفصحت ع���ن تلك احلقيقة املرة 
التي عاش���تها امرأة غربية ثم س���عدت في كنف اإلسالم بعد 
 Margaret ذل���ك زوجة ثانية حتولت من مارغ���رت ماركوس
Marcus إلى املفكرة اإلس���المية مرمي جميلة؛ حيث قالت: إن 
دع���اوى حترير املرأة تؤكد على أن أعم���ال املنزل ما زالت هي 
مهمة املرأة الرئيسية، ومبعنى آخر يجب على املرأة العصرية أن 
تتحمل مسؤولية مزدوجة؛ فباإلضافة إلى حصولها على كسبها 
املعيش���ي في أعمال تستغرق ُجلَّ وقتها خارج املنزل، فإن عليها 
في الوقت نفسه أن تقوم بأعبائها كاملة جتاه زوجها وأبنائها... 

هل هذا من العدل))(؟ 
وكان خلروج امل���رأة وعدم قدرتها عل���ى التوفيق بني هذه 

(1( Maryam Jameelah، Islam in Theory and Practice. H. Farooq 
Associates Ltd.: Lahore، 1983، p.99. 

األعباء املضنية: نتائج سلبية ال بد منها؛ أدت إلى حتطم النظام 
األسري بل كل النظام االجتماعي؛ إذ تزايدت مشكالت األطفال 
واملراهقني، وانتش���ار اجلرمية وارتفاع مستوى العنف، وتفشي 
العالقات اجلنس���ية احملرمة واألمراض النفسية واالجتماعية 
والصحي���ة التي تتبعه���ا، وبذلك اختل أم���ن املجتمع وتقطعت 
أواصره. وإن تاريخ احلضارات السابقة يقدم دلياًل قاطعاً بأنه 
ا في سعادة ووئام مع انتشار الرذيلة  ال ميكن أن يعيش مجتمع مَّ
والعالقات احملرمة التي يجر إليها االختالط وحتميل املرأة فوق 

طاقتها بدعوى حتريرها املزعوم. 
وبهذا فإن اإلس���الم يقدم نظاماً متكاماًل للبش���رية يهدف 
لس���عادتها ف���ي الدنيا واآلخ���رة، نظاماً لم تخطه يد إنس���ان 
يس���عى لتحقيق مصلحة آنية أو حلٍّ ملشكلة مرحلية قاصرة عن 
استشراف املستقبل حملدودية قدرتها على ذلك، بل نظاماً قومياً 
اختاره الله اخلالق العالم مب���ا يقصر علُمنا عنه ليكون طريقاً 
ثابتاً وسطاً لتنظيم حياة اإلنسان ما دام على وجه هذه األرض؛ 
وذلك لعمرانها وسالمها وأمنها وطمأنينة أفرادها }اَلِّذيَن آَمُنوا 
ْهَتُدوَن{ ]األنعام:  َوَلْم َيْلِبُس���وا إَياَنُهم ِبُظْل���ٍم ُأْوَلِئَك َلُهُم اأَلْمُن َوُه���م ُمّ
٨٢[. وهذه أمثلة قليلة من مئات األمثلة لنس���اء عش���ن احلياة 
)العصري���ة( الغربية واكتوين بنار دعاوى التحرير وحقوق املرأة 
غير الش���رعية حتى أطمأنت قلوبهن باإلسالم، فشعرن باألمن 
والسعادة. واإلسالم هو الدين األوحد والنظام املتفرد في إعطاء 
اخللق حقوقهم التي ش���رعها املولى - سبحانه - مبا في ذلك 
اإلنس���ان )ذكراً كان أم أنثى(. فهو نظام عاملي متكامل يفرض 
للم���رآة حقوقها الش���رعية والدعوة حلف���ظ كرامتها وعفافها 
واحت���رام مكانته���ا دون أن ينتظر أحداً ألن ينت���زع لها حقها. 
فاإلس���الم نظام حياة يكفل للضعيف حق���ه دون تكتل وحتزب 
النتزاعه. ويكفي قول الرسول الكرمي #: »ما أكرمهن إال كرمي 
وما أهانهن إال لئيم«، وللتفريق بني صفاء اإلسالم ونقاء وكمال 
تشريعاته وممارس���ات بعض املس���لمني البعيدة كل البعد عن 
أخالق اإلس���الم وتعاليمه؛ فالواجب ع���رض تلك املنظومة من 
القيم وحقوق اإلنس���ان الش���رعية - ذكراً كان أو أنثى - بلغة 
يعرفها العالم وبروح الثقة ال االنهزامية واالس���تغراب لتتوضح 
الفكرة في أذهان أبناء اإلس���الم املستغربني أو الساهني حتت 

وطأة الغزو الفكري والقيمي واجلهل بأساسات الدين.
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] متابعات [

تعدد األحزاب اإلسالمية

إيجابيات
وسلبيات

ر عن  بع���د جن���اح ثورة مص���ر العظيمة أتيحت لكاف���ة التيارات السياس���ية أن تعبِّ
ر عنها ومتارس من خالها العمل السياسي،  نفسها وتقوم بإنشاء أحزاب سياسية تعبِّ
وكان في القلب من ذلك التيارات اإلس���امية التي كان محظور عليها ممارس���ة العمل 
السياسي من َقْبل في ظل األنظمة املستبدة التي كانت متسلطة على رقاب الناس.

إنه مما ال شك فيه وجود اختالف وتنوُّع بني 
التيارات اإلس���المية؛ فهناك اإلخوان املسلمون 
أصحاب أعرق جتربة سياسية إسالمية، وهناك 
تيارات س���لفية ال توجد لديها خبرةٌ سابقٌة في 
العم���ل السياس���ي وهناك التي���ارات اجلهادية 
الس���ابقة كاجلماعة اإلسالمية وبعض األعضاء 
الس���ابقني بجماع���ة اجلهاد. ه���ذا االختالف 
د في األحزاب  والتنوُّع أفض���ى إلى تنوُّع وتع���دُّ
اإلس���المية؛ فبرز حتى اآلن ع���دة أحزاب من 
أهمها ح���زب احلرية والعدال���ة التابع جلماعة 
اإلخوان املس���لمني، وحزب الن���ور التابع للتيار 

الس���لفي، وحزب الوس���ط، وح���زب الفضيلة، 
وح���زب اإلصالح، وح���زب النهض���ة املصري، 
وحزب التوحيد، وأحزاب أخرى كثيرة ستش���هد 

األيام القادمة ظهورها على الساحة السياسية.
إن احلديث عن وجود أحزاب إسالمية كان 
في السابق ضرباً من اخليال، وكان هناك رفض 
تام م���ن غالبية التيار الس���لفي لفكرة األحزاب 
أساساً، لكن الثورة غيرت كثيراً من املواقف التي 
اتض���ح أنها لم تكن مواق���ف عقائدية بل كانت 
مواقف ش���رعية مرتبطة باملصالح واملفاس���د، 
وتبق���ى إش���كالية التع���دد قائمة؛ فه���ل التيار 
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عي  اإلس���المي يتقبل اليوم وجود أكثر من تيار سياسي كلهم يدَّ
أنه ذو مرجعية إسالمية، وإذا جتاوزنا مسألة التعدد فماذا عن 
الس���لبيات التي ترافق هذا التعدد؛ والتي من أبرزها التعصب 

للحزب واتهام اآلخرين والطعن في نواياهم وأهدافهم.
يقول الدكتور يوسف القرضاوي: ال يوجد مانع شرعي من 
وجود أكثر من حزب سياس���ي داخل الدولة اإلسالمية؛ إذ املنع 
الش���رعي يحتاج إلى نص وال نص، بل إن هذا التعدد قد يكون 
ضرورة في هذا العصر؛ ألنه ميثل صمام أمان ِمَن استبداد فرد 
مها في  أو فئة معيَّنة باحلكم، وتسلطها على سائر الناس، وحتكُّ
رقاب اآلخرين، وفقدان أي قوة تستطيع أن تقول لها: ال. أو: ِلَم؟ 

كما دلَّ على ذلك قراءة التاريخ، واستقراء الواقع.

كل ما يش��ترط لتكتس��ب هذه األحزاب ش��رعية وجودها 

أمران أساسيان:

1 أن تعترف باإلسالم عقيدة وشريعة وال تعاديه أو تتنكر 
له، وإن كان له���ا اجتهاد خاص في فهم���ه، في ضوء األصول 

العلمية املقررة.
2 أال تعمل حلساب جهة معادية لالسالم وألمته، أّياً كان 

اسمها وموقعها.
ويرى الش���يخ القرض���اوي أن التعدد املش���روع هو تعدد 
األفكار واملناهج والسياسات؛ يطرحها كل فريق مؤيدًة باحلجج 
واألس���انيد، فيناصرها َمن يؤمن بها، وال يرى اإلصالح إال من 
خاللها، وأن تعدد األحزاب في مجال السياس���ة أش���به شيء 

بتعدد املذاهب في مجال الفقه.
ثم ينبِّه الشيخ القرضاوي إلى نقطة هامة، وهي: أن التعدد 
ال يعني بالض���رورة التفرق، وأن يكون ه���ذا التعدد تعدد تنوُّع 
د تعارض وتناق���ض، كما أن بعض االختالف  وتخص���ص ال تعدُّ
لي���س ممقوتاً، مثل االختالف في ال���رأي نتيجة االختالف في 
االجتهاد؛ ولهذا اختلف الصحابة في مسائل فروعية كثيرة، ولم 
يضرهم ذلك ش���يئاً. بل اختلفوا في عصر النبي # في بعض 
القضاي���ا مثل اختالفهم في صالة العصر في طريقهم إلى بني 
قريظة. وهي قضية مشهورة، ولم يوجه الرسول الكرمي لوماً إلى 
أيٍّ من الفريقني املختلَفني، ويس���تنكر التقليَد الغبي والعصبيَة 
العمياء، وإضفاَء القداس���ة على بعض الزعامات كأنهم أنبياء، 

مؤكداَ أن هذا هو منبع الوبال واخلبال.
أم���ا فتحي عبد الس���تار )املفكر واملستش���ار االجتماعي، 

والباحث اإلس���المي( فيؤكد أن التاريخ اإلس���المي على مداره 
الطوي���ل متيز بتع���دد املناهج والرؤى واألف���كار داخل املجتمع 
الواحد؛ بدأ األم���ر باالختالف والتنوع في امل���دارس الفقهية 
وانتهى باالختالف والتنوع في األفكار السياس���ية، وكان األمر 
متقَباًل على كال املستويني عند كل العلماء والعقالء، ولم يعرف 
املسلمون طيلة تاريخهم مدرسة الرأي الواحد إال في ما جتتمع 
عليه شورى املس���لمني بآلياتها املختلفة من عصر لعصر، وهذا 
في م���ا يخص األمور العظم���ى لألمة، وبني اخت���الف التنوع 

واختالف التضاد شعرة
فال مانع أبداً من االختالف بني التيارات اإلسالمية حول طرق 
وآليات اإلصالح وخدمة الدي����ن والوطن، ولكن في ما يجوز حوله 
اخلالف ويتسع املقام فيه لتعدد اآلراء واالجتاهات طاملا أن هناك 
اتفاقاً على املب����ادئ واألصول والثوابت، عل����ى أن يحاول اجلميع 
التع����اون في ما اتفق����وا عليه والتناصح واإلع����ذار في ما اختلفوا 
د األحزاب سبباً للشقاق بني أبناء األمة الواحدة  فيه، وال يكون تعدُّ
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والدين الواحد، بل يكون س����بباً لتنوع ط����رق خدمة الوطن وتوزيع 
املهام والتخصصات.

ويرى أن من أهم السلبيات التي قد ترافق هذا التعدد، هي: 
تشتت اجلهود وتفريق العاملني، ثم يأتي اخلالف ملجرد اخلالف 
والتميز ثم )الشخصنة( وعدم املوضوعية، ويرى أنه ميكن تفادي 
ين، واس���تحضار ِعَظم املهمة  ذلك بالتنس���يق والتفاهم املستمرَّ
وجاللها، واستش���عار املس���ؤولية أمام الله - عز وجل - أوالً ثم 

أمام الناس.
وأما الشيخ محمد شاكر الشريف )الباحث الشرعي مبجلة 
البيان( فيؤكد أن األصل هو أن املؤمنني جماعة واحدة واالفتراق 
مذموم؛ لكن في واقعنا اجلديد فال يرى بأساً من تعدد األحزاب 
في املرحل���ة األُولَى على أن تندمج األح���زاب في حزب واحد 
بعد اس���تقرار األوضاع. وهذا التعدد قد يصحبه التنافس بني 
اإلسالميني وهذا من السلبيات التي ال ينبغي أن تكون موجودة، 
قوا في ما بينهم  وعلى اإلسالميني في األحزاب املتعددة أن ينسِّ
ويتعاونوا؛ حتى يغالبوا االجتاه���ات العلمانية فتظهر األحزاب 
اإلسالمية وكأنها حزب واحد له عدة أفرع؛ وبذلك نقضي على 

سلبية التعدد.
وأما األس���تاذ عصام زيدان الكات���ب والباحث فيرى تعدد 
األحزاب اإلس���المية من قبيل األم���ور اإليجابية وتعكس وعياً 
كبيراً لدى هذه احلركات بأهمية االنخراط في العمل السياسي 
وعدم ترك املس���احات ش���اغرة أمام القوى األخرى التي يقف 
بعضها متربصاً بالشريعة واإلسالم، هذا من ناحية، ومن ناحية 
أخرى فإن تعدد األحزاب اإلس���المية يفس���ح املجال أمام تنوع 
األطروح���ات؛ وهو ما يعني أن املهتم س���يجد بغيته وما يعكس 
اهتماماته ف���ي أيٍّ من األحزاب املطروحة، وم���ن ثَمَّ نقلل من 
تس���رُّب النخب إلى األح���زاب األخ���رى ذات املرجعيات غير 

اإلسالمية.
أما بخصوص السلبيات، التي ميكن أن تكتنف هذه الظاهرة 
فهي متعددة نذكر منها: محاولة كل حزب تشويه احلزب اآلخر 
ورميَه باالتهامات الباطل���ة، والدخول في مهاترات تضيع معها 
القضايا الكبرى التي يجب أن توليها هذه األحزاب اجلزء األكبر 
من اهتماماتها، كما يخشى من احلزبية الضيقة؛ بحيث يلتف كل 
حزب بعباءة حزبية، ومن ثَمَّ تكون هذه األحزاب مجرد انعكاس 
ملا هو حادث بني احلركات واجلماعات اإلسالمية من خالفات 
حول بعض األمور الفقهية التي َوِسَعت َمن َقبْلنا وضاقت علينا.

ويرى أنه ميكن التخلص من هذه السلبيات بوجود منسقية 
عامة جتمع هذه األحزاب تكون مهمتها فض اإلشكاليات مبكراً 
ومنع تفاقمها، والتنسيق بني احلمالت الدعائية والترشح إذا ما 

قررت هذه األحزاب خوض االنتخابات.
أما الدكتور طارق عبداحلليم )املفكر اإلس���المي املعروف(

فيرى أنه يجب أن يُنظر في س���بب التع���دد، إن كان عقدياً أو 
برامجياً؛ ف���إن كان عقدياً فالتعدد مذموم مبنيٌّ على أس���اس 
ِفَرق���ي، وإن كان برامجّياً فإنه مطلوٌب مرغوب؛ ألنه يقدم رؤيا 

اقتصادية وسياسية مختلفة في حدود ما يسمح به اإلسالم
وبالنسبة للتعدد العقدي، فيرى أنه يجب أن يتوحد املسلمون 
في طرحهم السياس���ي احلزبي على حدٍّ أدنى من الثوابت ألن 
الفروق ستظل موجودة قائمة ما قامت السموات واألرض، لكن 
احلد األدنى مطلوٌب. أما البرامجي فهو جيد، ويجب أن يتناقش 

املختلفون فيه وأن يختاروا األفضل؛ وإال فالتعدد فيه مباح.
وأما الصحفي واحمللل السياس���ي املصري األستاذ محمد 
جمال عرف���ة فيرى أن تعدد القوى واألحزاب اإلس���المية هو 
ظاه���رة طبيعية بعدما مت رفع العزل السياس���ي والقمع عنهم 
وه���و ما يدف���ع كلَّ فريق لتش���كيل حزب، ولكن مع اس���تقرار 
ِف  األوضاع ودخوِل كلِّ حزب معتَرك احلياة السياس���ية والتعرُّ
على الصعوبات فيها يبدأ بعضهم في االنزواء لصالح الكبار أو 
التحالف مع األحزاب املشابهة وهو ما حدث بالفعل في حتالف 
ثالثة أحزاب س���لفية ذات خلفية جهادي���ة؛ ولهذا فهي ظاهرة 
صحية في نهاية األمر وليست ش���اذة وتنطبق على كل األحزاب 

في الدول التي تخرج لتوها من فترات القمع والديكتاتورية.
ويرى أن املهم هنا - ويظن أن هذا هو ما مييز اإلسالميني 
ع���ن غيرهم - أن ينظر اجلميع في هذه األحزاب اإلس���المية 
للهدف منها؛ وهو خدمة الدين، وم���ن ثَمَّ يتعاونون مع بعضهم 
بعض���اً ويبتعدون عن التنافس الش���خصي الذي هو مرض في 
األح���زاب األخرى والذي ال ينبغي لإلس���الميني أن يقعوا فيه؛ 
بحيث تتحالف األحزاب املتش���ابهة وتق���وي بعضها بعضاً؛ فما 
يقوي هذا التيار وال يضعفه أو يشتت أنصار الفكرة اإلسالمية 
في االنتخابات؛ فهذا واجب شرعي ال مجرد واجب سياسي، وهو 
ما مييز أصحاب العقيدة وحاملي لواء السياسة من أجل خدمة 

الدين عن حاملي لواء السياسية ألغراض وأهداف دنيوية. 
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لعلَّ من أخطر مظاهر األزمة الفكرية التي يعاني منها املس����لمون في العصر احلديث، وتضع على 
هم عن اس����تئناف الريادة والش����هود احلض����اري، هو ما ميكن أن  عقوله����م وقلوبهم أقفااًل وُحُجبًا، وتصدُّ

نسميه ب� )الطفولة العقلية(.
ونعني بالطفولة العقلية: تلك الغشاوة التي تصيب البصائر وحتجب العقول، فتجعلها غير قادرة 
س احتياجاتهم، ومقاسمتهم هموَمهم؛ وغير مؤهلني  على إدراك واقع الناس بخرائطه املتشابكة، وتلمُّ
إليجاد حلول نافعة ومعاجلات مبتكرة للمشكالت واألزمات؛ وغير ُمْبصرين لشروط النهضة، ومقاصد 

الشريعة، وفقه األولويات، وُسن التغيير واإلصالح.

ال��س��ن��وس��ي حم��م��د ال��س��ن��وس��ي)*(

] فكرية [

)*( باحث وصحفي
.

الطفولة العقلية...
قراءة في األزمة الفكرية
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فيبدو َم���ْن تصيبهم تلك الطفولة - التي ليس���ت مرتبطة 
مبرحل���ة عمري���ة معين���ة - وه���م يتحدثون عن 
مجتمعهم ويحاولون تشخيص ِعلَله وأدوائه، 
كَم���ْن يتح���دث عن مجتم���ع غير الذي 
يعيش في���ه، أو يقصد عاملاً من كوكب 
آخر! وهو ما يجعله���م طوال الوقت 
يُعنَون مبش���كالت ليس لها وجود، أو 
ليست على مستوى من األهمية، بينما 
يتجاهلون كوارث قائمة، تأكل األخضر 
واليابس؛ ال تبق���ي وال تذر، ويتعاَمون عن 
أخطار ته���دد األمة في وجوده���ا، ومناعتها، 

وثوابتها.
���ى في املجتمع، وتنخر  وال ت���زال تلك الطفولة تنمو وتتفشَّ
ته، وتُْضِع���ُف قدرته على التحدي  ف���ي عافيته، وتخصم من قوَّ
والصمود والنهوض؛ حت���ى تصيَب صفوتَه ومثقفيه، ومن يُناط 
به���م - بحكم مناصبهم على األقل - توجيه الرأي العام وغرس 
القي���م. فيْغ���ُدون ُمطلِّني على الواقع البئيس م���ن برٍج عاجي، 
ومنعزل���ني عن هم���وم الناس واهتماماتهم، دون أي إحس���اس 

بآالمهم وآمالهم، أو مالمسة مواطن الداء والدواء.
إننا نس���تطيع أن نتلمس آثار الطفول���ة العقلية في جملة من 
املظاهر واألعراض، وهي من الوضوح ومن األهمية بحيث ال تخطئها 

عني املراقب، وال يجوز أن تغيب عن ُمريد اإلصالح والتغيير.
وتتمثل أه���م هذه املظاهر واألعراض ف���ي انعزال النَُّخب 
ف���ة عن واقع املجتمع، الذي من املفت���رض أنهم جزء منه،  املثقَّ
دون أحالمه وأشواقه، ويرسمون له طريق  ويعبِّرون عنه، ويجسِّ
النهضة واحلضارة. فبدل أن تك�ون ه�ذه النُّخب )ُهَداةَ طريق( 
و )أدالََّء خير( و )طليعَة بعٍث حضاري(؛ نراهم ينشغلون بقضايا 
فلسفية محضة، ال مَتُتُّ للواقع ِبِصلَة، وال متسُّ هموم األمة من 
أي زاوية، بل حتلِّق في عالم اخليال واألوهام، وتَْس���بح في بحر 

األماني واالفتراضات!
فة في انعزالها عن املجتمع شيئاً  وتس���تمر تلك النَُّخب املثقَّ
ة بينهما، ومن ثَمَّ يفقد املجتمع )عقلَه  فشيئاً، حتى تتس���ع الُهوَّ
ه(، ويكون حينئٍذ جس���داً ضخماً بال رأس، أو َكْمن  املدبِّر واملوجِّ
يس���ير في طريق وعرة على غير ُهدى وبيِّنة؛ فأنَّى له أن يصل 

إلى غايته؟

وتتجلى هذه املظاهر أيضاً في ضعف اخلطاب الديني لغًة 
ومضمون���اً، وعدم قدرة هذا اخلطاب على مجاراة تطور احلياة 
والقضايا املستجدة مع احملافظة على األصول والثوابت، وعدم 
تقدمي رؤية إصالحية نهضوية تس���تطيع إصالح الدنيا بالدين، 
وتس���هم في البناء احلضاري، و )صناعة احلياة(، وغرس قيم 

اإليجابية واإلتقان واإلعمار.
كما تتبدى لن���ا آثار الطفولة العقلية في غياب القدرة على 
اإلبداع والتجديد، وضآلة اإلنتاج الفكري خاصة على مس���توى 
العلوم العملية والتطبيقية؛ حتى صارت األمة تعتمد في غذائها 
ودوائها وكسائها وسالحها على الدول الغربية، وال تستطيع أن 
تستقلَّ بأية صناعة في املجاالت احليوية؛ األمر الذي جعل أحد 
العلماء يذكر متهكماً أنه لو قيل لكل شيء في البالد اإلسالمية: 
ُعْد من حيث جئت، لس���ار الناس حف���اة عراة ال يجدون - من 
صنع أيديهم - ما يكتس���ون، وال ما ينتعلون، وال ما يضيء لهم 

البيوت!
من املؤك���د أن ثمة عوامل متش���ابكة ومترابط���ة )داخلياً 
وخارجياً( قد أس���همت في تفش���ي الطفولة العقلية في واقعنا 
املعاصر، وإحداث هذه الفجوة الهائلة بني ماٍض مشرق استطاع 
املس���لمون فيه أن يشيِّدوا حضارات زاهرة ما زالت لها شواهد 
ناطق���ة كما في األندلس، وبني واق���ٍع متدهوٍر، يَِئنُّ حتت وطأة 

مشكالت اجتماعية وسياسية واقتصادية ال حصر لها.
إن رحلة العالج - كما هو ثابت في العلوم الطبية - تبدأ من 
ة تشخيص املرض ووصفه، وأيُّ جهٍد يُبَذل دون االنطالق من  دقَّ
هذه الدقة هو جهد ضائع ال فائدة منه، بل هو جهد يباعد بيننا 
وبني إدراك الهدف املنشود. فما لم نُحسْن قراءة األسباب التي 
أوصلتنا إلى ما نحن عليه، ونضْع أيدينا على جذور املشكالت، 
ونتدبْر ف���ي أعماق الظواهر واألع���راض؛ لنفهم ونحلِّل ونفقه 
س���ن الله املعنوية واملادية معاً؛ فسنظل ندور في حلقة ُمْفرغة 
من الش���كوى من مرارة الواقع وبُؤسه، دون االهتداء إلى الدواء 

الناجع، والبلسم الشافي.
وإذا اتفقن���ا على ضرورة املصارحة واملكاش���فة، ومواجهة 
النفس - على مس���توى الفرد واملجتمع - بعيوبها وس���وءاتها؛ 
وأن���ه ال محيص عن ذل���ك للخروج من منعطفن���ا احلضاري، 
فيجب أن نعترف أنه في مقدمة أس���باب تلك الطفولة العقلية: 
ر الناَس دائماً أطفاالً لم يبلغوا  االستبداد السياسي، الذي يتصوَّ
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سنَّ الرشد، وال يس���تطيعون إدارة شؤونهم بأنفسهم؛ فيفرض 
عليهم وصايته، ومي���ارس عليهم هيمنته، ويح���دد لهم طريقاً 
واحداً في التفكير واحلي���اة، دون أن يعمل على توفير البدائل، 
وإيجاد فرص متنوعة وخالَّقة، ودون أن يغرس في الناس أهمية 
ل املسؤولية جتاه وطنهم  املشاركة في العمل العام، وضرورة حتمُّ
وأمتهم؛ األمر الذي يؤثِّر في الناس بالسلب، ويجعلهم بعد فترة 
من الزمن ينس���ون أن لهم عقوالً، وأنهم قادرون على االختيار، 

ل املسؤولية، وتقرير مصيرهم بأيديهم. وحتمِّ
ولعل هذا املعنى هو ما قصده ابن خلدون حني قال مقولته 

املشهورة: )الظلُم ُمْؤِذن بخراِب الُعمران(.
فاالس���تبداد تظهر وطأته على اإلنسان واألشياء، وتنطبع 
بصمات���ه على العق���ول واألف���كار؛ فيضمر اإلب���داع، ويُْحِجُم 
املصلحون واملفك���رون عن اإلدالء بآرائهم خش���ية أن تصيبهم 
س���طوته، وال جتد الناش���ئة والبراعم حينئٍذ َمْن يأخذ بيدها، 
ويني���ر لها طريق العل���م واحلرية. هذا عدا م���ا يصيب البالد 
س األموال في يد ذوي النفوذ  والعباد من القحط والفقر، وتكدُّ
والس���لطان، وما يترتب على ذلك من زيادة الفجوة بني شرائح 

املجتمع، مبا يفقده توازنه، ومتاسكه، وتراحمه، وإنسانيته.
ويوم أن افترق الس���لطان عن القرآن، وصار احلكم َمْغنماً، 
وتفكك���ت دول���ة اخلالفة، وانتش���رت الدس���ائس خاصة بني 
السياس���يني... حتولت األمة اإلسالمية ذات )اجلسد الواحد( 
كة، وصارت ِشَيعاً وأحزاباً، يأكل بعضها  قة مفكَّ إلى دويالت مُمزَّ
بعضاً. وما ذلك إال أثر من آثار االس���تبداد، الذي يهلك احلرث 
والنس���ل، ويُفس���د العمران مثلما يُفس���د الضمائر واألخالق 

والعقول.
كما أن تراجع الدور احلضاري لإلس���الم، قد أسهم بدرجة 
ر سنِّ الرُّشد الفكري؛  كبيرة في تفش���ي الطفولة العقلية، وتأخُّ
فاختزال اإلس���الم في اجلانب التعبدي م���ع الغفلة عن املعنى 
الش���امل ملفهوم العبادة، واالحتفاء بالغيبيات التي ال َس���نََد لها 
من الكتاب والس���نة، واجلنوح إلى اخلراف���ات واألوهام حتت 
ى )الكرامات(، واالقتصار على دراسة املتون واحلواشي  ُمس���مَّ
دون تطوير أساليب الدرس والتأليف، وعدم مواكبة املستجدات 
والواق���ع املتغير، والعجز ع���ن إدراك الُكلِّيات واملقاصد العامة 
للش���ريعة، ودعوى إغالق باب االجتهاد، وع���دم إدراك الصلة 
الوثيق���ة )بل التطابق الكامل( بني كت���اب الله املقروء )القرآن( 

وكت���اب الله املنظ���ور )الكون(، والذهول عن س���ن الله الثابتة 
ف���ي األنفس واآلفاق... كل ذلك وغيره كان من س���مات العقل 
اإلس���المي في عصور التراجع احلضاري؛ التي أوجدت فجوة 
هائل���ة بني دين الله ودنيا الن���اس، وطَبعت العقول على التقليد 

واحملاكاة، وطَمست فيها القدرة على التجديد واإلبداع.
ولم يستطع عقل املس���لم املعاصر بَعُد أن يتخلص كلياً من 
آث���ار عصور التراج���ع الفكري واحلضاري، رغم م���ا بُِذل من 
محاوالت مضيئة إليقاظه م���ن رقدته وغفلته، والرجوع به إلى 
صورته الناصعة في القرون األُولَى. وما زال أمامه عقبات كثيرة 

يتعنيَّ عليه أن يتخطاها، ويبني على ما حتقق فيها من إجناز.
ثم يأتي من َقبْل ذلك وم���ن بَْعده الغزو الفكري؛ الذي مثَّل 
إحدى أذرع االحتالل العسكري ووسائله في السيطرة والنفوذ، 
وأدوات���ه في تغيير العقول واألفكار؛ لَف���ْرِض منوذجه الفكري، 
ومنطه االجتماعي، حتى يس���تطيع االحتالل ترس���يخ أقدامه، 
وإضعاف قدرة الش���عوب احملتلة على الصمود واملقاومة. وقد 
اس���تطاع املستش���رقون أن يجنِّدوا في بالد املس���لمني تالميذ 
مخلصني لهم؛ يتبنون أفكارهم، ويروِّجون لها، ويُلْبس���ونها ثوَب 
العقالنية واحلري���ة واإلبداع. وكان بعضهم أش���د خطراً على 

اإلسالم من املستشرقني أنفسهم.
وقد استخدم املستشرقون لتحقيق أهدافهم، وتزييف وعي 
األمة، وتش���ويه عقيدتها وتراثها أساليب شتى، من بينها: إثارة 
الشبهات حول اإلس���الم )عقيدًة وشريعًة(، وحول اللغة العربية 
)أدباً وفكراً(، وكان القصد من هذه الش���بهات زعزعة اإلميان 
باإلسالم ولغته، وبقدرتهما على التواصل مع احلاضر، واإلسهام 

في احلضارة اإلنسانية مرة أخرى.
روه  كما أثاروا شبهاتهم أيضاً حول التاريخ اإلسالمي؛ فصوَّ
عل���ى أنه تاري���خ نزاعات وصراع���ات، وتكالُ���ب على احلكم، 
واضطه���اد لألقليات املذهبي���ة والعرقية. وكانت الدراس���ات 
االستش���راقية تتخذ عن عمد من بع���ض الصراعات في تاريخ 
املس���لمني دلياًل وحجًة على فشل النموذج اإلسالمي في احلكم 
وإدارة املجتمع، دون أن تلتفت تلك الدراسات إلى الفرق الشاسع 
بني اإلسالم ديناً سماوياً له العصمة واخللود على مدار الزمان 
واملكان واحلال، وبني َفْهم املس���لمني لإلسالم، وتطبيقهم له أو 

ابتعادهم عنه.
ه عن الهوى أن حُتَسب  ولذلك ال يصح في املنهج العلمي املُنزَّ
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أخطاء املس���لمني )مهما بلغت( على اإلسالم )الفكرة واملنهج(؛ 
ب���ل تبقى تلك األخطاء ش���اهد صدق على الطبيعة البش���رية 
القاصرة، التي وإْن أحرزت درجات عليا في الرقي والسمو فلن 

تبلغ الكماَل املُطلق؛ ألنه ال يجوز إال لله سبحانه.
وق���د جنحت خطط الغزو الفكري في حتقيق أهدافها إلى 
حدٍّ بعيد؛ حتى أصبح االلتزام باإلس���الم إرهاباً، والدعوة إلى 
اللغة العربية تخلُّفاً ورجعية! وصار بعض املسلمني يخجلون من 
إعالن انتسابهم لإلسالم ووالئهم له، في الوقت الذي يحرصون 

على الرطن باللغات األجنبية، ويتباهون بذلك!
لقد كان إلبعاد املس���لمني عن اإلسالم في نقائه وصفائه، 
وع���ن اللغة العربية وآدابها في اتس���اعها وتنوعها، أثاٌر وخيمٌة 
في )جمود الفكر( و )فقر اإلبداع(؛ ذلك ألن اإلس���الم ال ميثل 
هم بتصورات  للمسلمني عقيدًة فحسب، بل هو نظام شامل ميدُّ
واضح���ة املعالم والَقَس���مات حول الكون، واحلي���اة، والوجود 
اإلنس���اني وغايته، ويقوم في تقرير ذل���ك على احلقائق الثابتة 
ال الظنون واألوهام؛ وهو نظ���ام يُعلي من قيمة العقل، ويحضُّ 
على التفكير، وينعى على التقليد واجلمود، ويدفع اإلنسان إلى 
احلقائق املُْطلقة بالدليل والبره���ان. كما أن اللغة العربية هي 
وعاء هذا الدستور اخلالد )القرآن الكرمي(، وحاضنة مفاهيمه 
وِقيَمه، والسبيل إلى فهمه وإدراكه والتفاعل معه مبستوى يليق 
بعمق تصوراته واتس���اع حقائقه، وال غ���رو؛ فالقرآن هو كتاب 
العربية األعظم، واللغة العربية هي بياُن القرآِن املشرُق املُْعجُز 

اخلالُد.
إن من أعظ�م آثار الغ����زو الفك�ري الت�ي 

ما زلنا نعاني منها حتى وقتنا احلاضر: 
املس���لمون مرحلة من  ع���اش  أْن 
)التِّي���ه احلض���اري(، و )االزدواج 
الفكري(، و )التشتت النفسي(؛ فلم 
يستطيعوا االندماج في احلضارات 
األخرى، ونقلها بخيرها وش���رها، 
وتعلُّم لغاتها واإلب���داع بها، مع أن 
ذلك غير ممكن عقاًل وشرعاً؛ ألن 
التجارب احلضارية ال تُستنس����خ، 
وال تُنق���ل بالكلي���ة؛ إمن���ا تتالقح 
وتتفاعل، ويج���وز فقط أن يقتبس 

بعضها من بعض بص���ورة ما؛ فلكل بيئ���ة حضارية خصائُصها 
املميِّ���زة، وإش���كالياتُها الذاتية، وأيضاً حلولُها الت���ي تظل َوْقفاً 
وِحْكراً عليها؛ بحيث إنه لي���س بالضرورة لهذه احللول أن تؤدي 
عمله���ا بالفاعلية ذاتها إذا ما نُقلت إلى بيئة حضارية أخرى ذات 

إشكاليات مغايرة كلياً أو جزئياً.
كما أن املس���لمني - نتيجة لهجمة الغزو الفكري والثقافات 
الوافدة - لم يستطيعوا أن يحافظوا على تراثهم بنقائه وصفائه، 
ويس���تفيدوا مما فيه من إبداعات متميزة، وإس���هامات فكرية 
رائدة في جميع املج���االت )االجتماعية واالقتصادية والتربوية 
والنفسية، بل وفي علوم الكون والطب والرياضيات أيضاً(. وهو 
التراث الذي ما أيس���ر أن يتواصلوا مع���ه من جديد، ويبدعوا 
دة، ويس���تأنفوا مس���يرته احلضارية، ذات  بلغته اخلالَّقة املتفرِّ

اخلصائص الربَّانية واإلنسانية واألخالقية.
ولذلك نقول: إنه ال ميكن للمسلمني أن يعودوا مرًة ثانية إلى 
ش���د الفكري، والنُّضج احلضاري، وسابق مجِدهم وتفوُِّقهم  الرُّ
العلمي، وال ميكن للعقل املس���لم أن يُزاوج ب���ني املثال والواقع، 
واحلقيقة واخليال، ويستأنف مسيرة اإلبداع والتجديد؛ إال في 
ظالل اإلس���الم، وما يصوغه من تصورات ونُُظم ومناهج، وفي 
رحاب ما تركه علماؤنا الس���ابقون من نهضة فكرية أثَْرت تاريَخ 
البش���رية، وأقامت حضارة متوازنة ومتكاملة؛ ألن اإلسالم دين 
الله اخلامت، وِشْرَعته الباقية، وِفْطرته النقيَّة: }َأاَل َيْعَلُم َمْن َخَلَق 

َوُهَو اللمَِّطيُف اَلِبيُر{ ]امللك: ١٤[.



استراتيجية التفعيل:
الرؤية:

إنشاء وزارة منفصلة للزكاة في كل بلد إسالمي، تتبعها فروع 
إقليمية بالواليات، على أن يكون هنالك بيت املال املركزي )مبثابة 
بيت مال املس���لمني(، والذي يكون مقره في بلد إس���المي يُختار 
باالقت���راع؛ والذي تنبع أُصوله من مس���اهمات الدول األعض�اء، 
وفوائ�ض مص�ارف الزكاة وس���هَمْي )في س���بيل الله( و )املؤلفة 
قلوبهم(، باإلضافة لريع الوقف العينية والوقتية، ودخول املنظمات 

اخليرية من التبرعات والهبات والنذور والتَِركات.
يض���م بيت املال املركزي مجلس أُمن���اء اخلزينة، وهيئة كبار 
علماء املس���لمني، واملصرف اإلس���المي املرك���زي والذي ينتهج 
دساتير وسياسات ألس���لمة البنوك التقليدية بالبالد اإلسالمية، 
وميثِّ���ل املرجع األس���اس للمصارف اإلس���المية احلالية، وينفذ 
خططاً اس���تثمارية ال ربوية طموحة من شأنها النهوض مبيزانية 

بيت املال املركزي.

)*( كاتب وباحث في الدراسات العربية واإلسالمية.

] اقتصادية [

لتحقيق
التنمية االقتصادية 

واالجتماعية

تفعيل دور الزكاة 

اهلل فضل  هود  صاحل  حممد 
A l m a g d y 3 @ g a w a b . c o m
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يلتقي أمن���اء خزينة بيت امل���ال املركزي وأمني 
ع���ام املصرف اإلس���المي املركزي ِوِثق���ات ُعلماء 
املس���لمني بوزراء الزكاة وأمناء املصارف اإلسالمية 
في مؤمتر عاملي جامع يُعقد س���نوياً مبكة املُكّرمة 
ر والتشاور، والتناُصح  أثناء موس���م احلج للتفكُّ
والتدريب، ومناقش���ة امليزانية العامة لبيت املال 
املركزي، ومقابلة حاجيات الدول اإلسالمية 
الفقي���رة واملس���تضَعفة واملنكوب���ة، 
ومحو أمي���ة أُمة اق���رأ، وتعزيز 
اإلس���المي اجلاد،  التضام���ن 
وذلك بعق���د صفقات التكامل 
البينية  والتجارة  االقتصادي 
والنقل الب���ري لتنفيذها فور 
رجوعهم؛ توطئًة لعمل س���وق 
دة حتت  جماعي���ة وُعمل���ة ُموحَّ
مظلة )كومنولث أو احتاد فدرالي( 
إس���المي؛ وذلك جلمع ش���مل أهل 
القبلة على كلمة التوحيد، وتوحيد الكلمة 
اعتصاماً بحبل الله وترسيخاً لقوله - تعالى 
-: }َواْل�ُمْؤِمُن���وَن َواْل�ُمْؤِمَن���اُت َبْعُضُه���ْم َأْوِلَياُء َبْعٍض 
الَة  َيْأُمُروَن ِباْل�َمْعُروِف َوَيْنَهْوَن َع���ِن اْل�ُمنَكِر َوُيِقيُموَن الصمَّ
َكاَة َوُيِطيُعوَن اللمََّه َوَرُسوَلُه ُأْوَلِئَك َسَيْرَحُمُهُم اللمَُّه إنمَّ  َوُيْؤُتوَن الزمَّ

اللمََّه َعِزيٌز َحِكيٌم{ ]التوبة: ٧١[.
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اهلدف:
من أجل تنمي���ة اقتصادية واجتماعية تعم بالد املس���لمني يجب 
إنف���اذ فريضة الزكاة بجعلها ج���زءاً أصياًل ال يتجزأ من النظام املالي 
االجتماع���ي للدولة. فاألصل أن تتولى الدول���ة جبايتها وتوزيعها في 
مصارفها عبر هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية تضم هيكاًل إدارياً 
صاً، وش���رطة للجباية. ومع نبذ الرب���ا، تنطلق الزكاة  ومالي���اً متخصِّ
عبر ِخطاٍب فاعٍل ووعاٍء ش���امٍل للبناء الذاتي والتكافل اإلمياني بدءاً 
ْرفية  بتزكية الفرد واألس���رة واملجتمع، وتش���جيع وإتقان األعمال احِلِِِ
والصناعات الصغي���رة محلياً لدرء الفقر ومحارب���ة البطالة، وعاملياً 
إلعم���ار األرض حتى ننعم بنصر الله تأصياًل لقوله - تعالى -: }إيمَّاَك 

َنْعُبُد َوإيمَّاَك َنْسَتِعُن{ ]الفاحتة: 5[.

ال����زكاة جوه����ر َعَق����دي وم����وروث حض����اري 
وأداة للتمكن:

قال - عزَّ وجّل - في ُمحكم كتابه الكرمي:
يِهم ِبَها  ُرُه���ْم َوُتَزِكّ }ُخْذ ِم���ْن َأْمَواِلِهْم َصَدَقًة ُتَطِهّ
َوَصِلّ َعَلْيِهْم إنمَّ َصالَتَك َسَكٌن لمَُّهْم َواللمَُّه َسِميٌع َعِليٌم{ 

]التوبة: ١٠٣[.
���اِئِل  ْعُلوٌم #^٢٤^#( ِللسمَّ }َوالمَِّذي���َن ِفي َأْمَواِلِهْم َحقٌّ ممَّ

َواْل�َمْحُروِم{ ]املعارج: ٢٤ - ٢٥[.
اِل اللمَِّه المَِّذي آَتاُكْم{ ]النور: ٣٣[. ن ممَّ }َوآُتوُهم ِمّ
َباِت َما َكَس���ْبُتْم  َها المَِّذيَن آَمُنوا َأنِفُقوا ِمن َطِيّ }َيا َأيُّ

َن اأَلْرِض{ ]البقرة: ٢٦٧[. َوِممَّا َأْخَرْجَنا َلُكم ِمّ
وقال رسول الله #:

- »أُمرت أن أُقاِتل الناس حتى يشهدوا أْن 
ال إله إال الله، َوأنَّ ُمحّمداً رسول الله، ويقيموا 
الة ويؤتوا الزكاة؛ فإذا فعلوا ذلك عصموا  الصَّ
من���ي دماءه���م وأموالهم إال بحق اإلس���الم، 

وحسابهم على الله« متفٌق عليه.
- »ول���م مَينَع���وا زكاة أمواله���م إال ُمِنعوا 
���ماء، ولوال البهائم لم مُيطروا«  الَقْطر من السَّ

حه الذهبي واأللباني. رواه احلاكم وصحَّ
- »من آتاه الله ماالً فلم يؤدِّ زكاته، َمثَُل له 
يوم القيامة شجاعاً أقرَع، له زبيبتان يطوقه يوم 
القيامة، ثُم َّ يأخذ بلهزمتيه - يعني بشدقيه - 
ثُمَّ يقول: أنا مالك، أنا كنزك« ثُمَّ تال النبي # 
مَّ المَِّذيَن َيْبَخُلوَن ِبَ���ا آَتاُهُم اللمَُّه ِمن  اآلية: }َوال َيْحَس����َ
ُقوَن َما َبِخُلوا  َفْضِلِه ُهَو َخْيًرا لمَُّهم َبْل ُهَو َش���رٌّ لمَُّهْم َسُيَطومَّ

ِبِه َيْوَم اْلِقَياَمِة{ ]آل عمران: ١٨٠[ رواه البخاري.
- »ما نقص ماٌل من صدقة« رواه ُمسلم.

م  لقد فرض الله ال���زكاة وأحلَّ البيع، وحرَّ
الربا من أجل الُطه���ر والبركة والنماء، وجعل 

إخراج زكاة أموالنا متام إسالمنا.
فالزكاة في ظاهرها النقصان وفي باطنها 
الزيادة املباركة، والعكس في الربا الذي ظاهره 

الزيادة وباطنه النقصان واخلسران.
فِمما ال ش���ك في���ه أنَّ ال���زكاة هي ثالث 
دعامة من دعائم اإلس���الم اخلم���س، ومُتثِّل 
الرك���ن املالي واالجتماعي، وبها - مع التوحيد 
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الة - يدخل املرء في جماعة املس���لمني، ويستحق  وإقامة الصَّ
تهم واالنتم���اء إليهم، كما قال - تعالى -: }َفإن َتاُبوا َوَأَقاُموا  أُخوَّ
يِن{ ]التوبة: 11[. فقد ورد في  َكاَة َفإْخَواُنُكْم ِفي الِدّ الَة َوآَتُوا ال���زمَّ الصمَّ
دقة مبعنى الزكاة؛ واللفظان متطابقان.  القرآن الكرمي لفظ الصَّ
دقة وحده فيعني  فالقاعدة األصولية هي أنَّه إذا ورد لفظ الصَّ
الزكاة ال غير، مثلما يُذكر لفظ اإلس���الم وحده ليعني اإلميان، 
وكم���ا قال اإلمام املاوردي )في األحكام الس���لطانية والواليات 
دق���ة زكاة، وال���زكاة صدقة، يفترق  الديني���ة ص 145(: »الصَّ
ق  ل معنى الصدقة للتصدُّ ى«. فالُعرف َحوَّ االسم ويتَّفق املس���مَّ
لني، وعنده���ا ارتب�ط مفهوم  مبا جتود به النفس على املتس���وِّ
الصدقة أو الزكاة لدى كثير من الناس بالتطوُّع والعمل اخليري 
دق، وتعني متام  دقة ش���قيقة الصِّ ال باإلل���زام والوجوب. فالصَّ
���الة والصوم(  التصدي���ق بلزوم مس���اواة الفعل البدني )كالصَّ
بالف�عل امل�ال�ي االجت�ماع�ي )الزك�اة( بالقول واالعتقاد، ولذلك 
ال يكف���ي التوحيد وحده، بل اجتماع الفع���ل والقول واالعتقاد 
كلُحم���ة للعقيدة الس���ليمة. فالزكاة هي ح���ق )ال إله إال الله(، 
ومُتثِّل جسر التواصل وواسطة الِعقد لتأكيد هذا االرتباط من 
خضوٍع بالعبودية لل���ه، إلى اعتراٍف بفضل الله على عباده مبا 
منحهم إيَّاه من أموال، واإلحس���ان لآلخرين بإيتاء الزكاة وجوباً 
اًل عليهم، كدليل لإلميان الصادق كما روى مس���لم:  وليس تفضُّ

دقة برهان«. »والصَّ
من جانب آخر تسعى الزكاة لربط الدين بالدولة عبر حتقيق 
التوازن االقتصادي واالستقرار االجتماعي، والعكس ينتج عنه 
م االقتصادي الذي يعيشه املسلمون اليوم  َضنَك العيش والتضخُّ
لعدم متكينهم لش���رع الله. فكما هو معلوم أنَّ الزكاة ُش���رعت 
الة والصيام قبل احلج  رة بعد الش���هادتني والصَّ في املدينة املنوَّ
واجلهاد، بَيْد أنَّها ُفرضت على األنبياء واملرس���لني وأمُمهم قبل 
البعثة احمُلمدية ومنهم: سيدنا إبراهيم اخلليل وإسحق ويعقوب 
وإس���ماعيل وعيسى - عليهم الس���الم - الَّذين دعوا لإلسالم 
العام؛ إذ قال - تعالى - على لس���ان املسيح عيسى ابن مرمي - 
عليهما الس���الم - في املهد: }َوَجَعَلِني ُمَباَرًكا َأْيَن َما ُكنُت َوَأْوَصاِني 
َكاِة َما ُدْمُت َحًيّا{ ]مرمي: ٣١[. فجاء رسولنا اخلامت #  الِة َوالزمَّ ِبالصمَّ
الذي بُعث للعاملني كافًة بشيراً ونذيراً فقال: »بُني اإلسالم على 
خمس: ش���هادة أّن ال إله إال الله، وأّن محمداً رسول الله، وإقام 
الصالة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت ملن استطاع 

إليه سبياًل« متفق عليه.
فن�جد في القرآن الكرمي - الذي هو دس���تور األمة املسلمة 
حق���اً - اقتراَن األمر بإيت���اء الزكاة بإقامة الص���الة في ثمانية 

الة، لكنَّها ليست  وعشرين موضعاً. فالزكاة، ورغم أنَّها قرينة الصَّ
عبادة كس���ائر األُمور التعبُّدية التي ال تقب���ل القياس واالجتهاد 
���الة وصيام وحج؛ فهي عبادة مالية، وحقٌّ معلوٌم، وضريبة  من صَّ
رة، وجزء من النظام املالي واالجتماعي واالقتصادي للدولة.  مقرَّ
م���ع ذلك ال جند الزكاة تنال االهتمام املطلوب ال من ِقَبل العلماء 
والباحثني، وال من أصحاب القرار والرسميني من ِقبَل احلكومات. 
ش ومنغلق ف���ي مصالح وبيوت هزيلة للزكاة أو  فدْور الزكاة ُمهمَّ
منظمات خيرية أو صناديق ملعاجلة الفقر، تفتقر ملقوِّمات اإلدارة 

والبحث االجتماعي والرقابة الدقيقة.
فاألص���ل أن تتول���ى الدولة حتصيل ال���زكاة وتوزيعها في 
مصارفها الشرعية حتى نحظى بنصر الله كما استنبط العلماء 
من قوله - تعالى -: }َوَلَينُصَرنمَّ اللمَُّه َمن َينُصُرُه إنمَّ اللمََّه َلَقِويٌّ َعِزيٌز #^٤٠^#( 
َكاَة َوَأَمُروا ِباْل�َمْعُروِف  الَة َوآَتُوا الزمَّ نمَّاُهْم ِفي اأَلْرِض َأَقاُموا الصمَّ كمَّ المَِّذي���َن إن ممَّ
َوَنَه���ْوا َعِن اْل�ُمنَكِر َوِللمَِّه َعاِقَبُة اأُلُم���وِر{ ]احلج: ٤٠ - ٤١[. وجاء تأكيد 
الرس���ول الكرمي # قوالً وفعاًل لدور ولي األمر إلنفاذ الزكاة 
د ومسؤولية وبأرقى الُس���بل، وجعلها جزءاً أصياًل ال  بكل جترُّ
يتجزأ من الن�ظام امل�الي االجتماعي للدولة؛ والدليل على ذلك 
حيحني: أن النبي  حديث ابن عب�اس - رضي الله عنه - في الصَّ
# بع�ث مع�اذ ب�ن جبل - رضي الله عنه - إلى اليمن فقال له: 
»... فأعلمهم أنَّ الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم 

فتُردُّ على فقرائهم... احلديث« متفق عليه.
إذن ف���إن إقامة فريضة الزكاة غاية من غايات التمكني في 
األرض؛ ألّن الزكاة تعود بالنفع الش���امل على املجتمع والفرد؛ 
م���ع األخذ في احُلس���بان أّن الِغلظة واحلزم جت���اه كل مكلٍَّف 
مُماطل أو ُمتحايل تُعاِدل باملثل مدى صدق شفقتنا على الفقير 
املعَوز واملسكني احملروم، وكامل حرصنا على إطفاء نار احلقد 
واحلس���د جتاه األغنياء، وبها نستحق رحمة الله كما قال - عزَّ 
من قائل -: }َوَرْحَمِتي َوِسَعْت ُكلمَّ َشْيٍء َفَسَأْكُتُبَها ِللمَِّذيَن َيتمَُّقوَن َوُيْؤُتوَن 

َكاَة َوالمَِّذيَن ُهم ِبآَياِتَنا ُيْؤِمُنوَن{ ]األعراف: ١٥٦[. الزمَّ
���ودان، وبيت الزكاة بالكويت،  فاآلن جند ديوان الزكاة بالسُّ
ومصلحة الزكاة والدخل بالس���عودية؛ لكننا نفتقد وزارة للزكاة 
تقف س���امقة وس���ط وزارات العمل والع���دل واحلج وغيرها. 
وهدفنا الس���امي يرمي إلى قيام وزارة الزكاة إلرس���اء إحدى 
قواعد الدولة املس���لمة املتراحمة فيما بينها مبشاركة املجتمع 
د # من ويالت  نفسه، وذلك للنهوض بأمتنا املتمّيزة أمة ُمحمَّ
التخلُّف االقتصادي والكساد الربوي في عهد وقع فيه الشباب 
فريسة سهلة للقروض البنكية املستش���رية وبطاقات االئتمان 

وعهد ساده التقوُقع والبطالة واالنحالل.
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فالزكاة مُتثل التنظي���م املالي الوحيد 
الذي عرفه البشر على مر العصور والذي 
يهدف لتحقيق مب���دأ التكافل االجتماعي 
القائم على مب���دأ األخوة اإلميانية وصدق 
االعتق���اد. فهي من أهم مص���ادر التمويل 
الثابت���ة والدائمة لبيت مال املس���لمني في 
أي دولة تس���عى لتحقيق الرفاهية والعدل 
واملس���اواة. ففي قيام وزارة منفصلة للزكاة 
للصبغة الرسمية والكفاءة اإلدارية  إضفاءٌ 
إلحقاق احلقِّ مع مراع���اة احلزم والعدل، 
وتقدير احلاجات بتقدمي األهم على املهم، 
ألداء هذه الشعيرة الُقدسية على أكمل وجه 
ب���دءاً بالتحصيل الدقي���ق املتميِّز، وانتهاًء 
بالتوزيع املُنصف الشامل، بعيداً عن أجواء 
احملس���وبية واحملاباة، وذلك عبر التمليك 
املباش���ر والفوري للمس���تحقني من جهة، 
الفقيرة املنتجة  الفئات  واكتشاف مقدرات 

وتنميتها من جهة أخرى منعاً للتواكل.
فيجب أال تتبع ال���زكاة لوزارة املالية 
أو الشؤون االجتماعية كما هو احلال في 
بعض البلدان اإلس���المية ش���أنها كشأن 
كالضرائ���ب واجلمارك  املصالح  س���ائر 
والضمان االجتماعي؛ فالزكاة أمٌر رباني 
وليس أمراً مدنياً بحتاً كي تصب حصيلته 
في خزين���ة الدولة. كما س���يضفي قيام 
الوزارة مزيداً من النفوذ والشرعية آللية 
حتصيل ال���زكاة؛ ألّنَّ الوزي���ر ُمكلَّف من 
ِقبَ���ل ولي األمر جلباية الزكاة عبر قنوات 
وزارته،  هي���كل  م���ن صميم  صة  متخصِّ
ومفوَّض في اس���تعمال القوة القس���رية 
امتنع  لو  التعزيرية وخصوصاً  والعقوبات 
الش���خص/ اجله���ة عن دفع م���ا عليه/ 
ات وبخاصة على نطاق  عليها من مستحقَّ

الشركات الكبرى واملؤسسات والبنوك.
األم���ر اآلخ�ر ه����و تثبُّ���ت املكلَّفني 
بأنَّ أموالهم في أي���ٍد أمينة؛ ألن الوزارة 
بعك�س املنظ�م���ات اخلي�رية تك�ون محل 
ثقة وهيبة وهي بنفس���ها حتصي املكلَّفني 

وتصل إليهم في أماكنهم لتأخذ الزكاة إلزاماً ولي�س ط�وعاً، وتش���رف على توزيعها 
على مستحقيها عبر جهاز قوي أمني، حفيظ عليم من العاملني عليها. هذا مع األخذ 
في احُلس���بان أن كل ما كان من جانب اإلحس���ان أو التطوُّع أو شتى القربات، مثل 
ع���ات أو األوقاف أو الهبات أو النذور أو الكفارات، والذي يأتي بعد دفع الزكاة  التبرُّ
املفروض���ة أوالً، يندرج حتت مصرف منفصل ليُصرف عل���ى غير مصارف الزكاة 
املش���روعة كبناء املدارس وتشييد املستشفيات واملس���اجد وحفر اآلبار والتشجير 
ومتويل مشاريع الدعوة اإلس���المية بضروبها املختلفة، وذلك في بلدها األصلي أو 
تُنقل للدول اإلسالمية الفقيرة عبر التنسيق مع بيت املال املركزي كما سيرد الحقاً. 
أيض���اً تأتي جاهزية وزارة الزكاة إلش���اعة الفرحة واإلخاء ومنع التس���وُّل في أيام 
العيدي���ن؛ وذلك بدءاً بجمع زكاة الفطر عن األش���خاص في ش���هر رمضان الكرمي 
والتعهُّد له���م بتوفير احلبوب والثمار وتوزيعها بارتياح ملس���تحقيها قبل حلول عيد 
الفطر؛ وذلك عبر فروعها املنتش���رة في الواليات بالتنسيق مع جلان الزكاة احمللية، 
وبالعمل مع بيت املال املركزي ووزارة احلج في توزيع حلوم الهدي واألضاحي لفقراء 
احلرمني الش���ريفني وما فاض عنها لفقراء األقصى وباقي دول العالم؛ وذلك أثناء 

موسم احلج وعيد األضحى املبارك.

موارد الزكاة العصرية وهيكل الوزارة امُلقترح:
وعاء الزكاة يش���مل ثروات ودخوالً حديثة غير األنعام والنقود والزروع والثمار: 
فهنالك املُس���تَغالت من العمارات الش���اهقة والفنادق الفخمة التي تُشيَّد لإليجار 
واالس���تغالل، واملصانع الكبيرة واآلالت واألجهزة املتنوِّعة، وش���تى رؤوس األموال 
الثابت���ة أو املنقولة التي ت���در على أصحابها أمواالً غزيرة م���ن إنتاجها أو إكرائها 
للناس كالسفن والسيارات والطائرات واملطابع وغيرها. وهنالك أنواع من الشركات 
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التجارية والصناعي���ة، وهنالك املال املس���تفاد من ذوي املهن 
احلرة كالطبي���ب واملهندس واحملامي وغيره���م من أصحاب 
ال. فإذاً جتب الزكاة في كل  األجور واملكافآت من موظفني وُعمَّ
ماٍل ناٍم ظاهٍر أو ِملك ُحر بغرض التجارة واالس���تثمار. فمثاًل 
دول اخلليج العربي غنية بثرواتها البترولية واملعدنية والبحرية، 
رة غنية بثرواتها الغابية والصناعية، والسودان  وماليزيا املتحضِّ

غني بثرواته الزراعية واحليوانية.
وخصوصي���ة ال���زكاة تنبع من أنَّها ال تس���قط لعدم وجود 
احل�اج����ة إليها، وال تُس���ت�بدل مب�وارد أُخ���رى لن�يل منف�عة 
مباش���رة كالرسوم والضرائب وغيرها، وأنَّ مصارفها الشرعية 
محدودة ومعروفة. فقد اعتَلَت س���ورة التوبة القرآن املدني في 
ِرها للوعي���د ملانعي زكاة النقود  الع�ناية بأم����ر الزك�اة بتص�دُّ
ْهَباِن  َن اأَلْحَباِر َوالرُّ َها المَِّذيَن آَمُنوا إنمَّ َكِثي���ًرا ِمّ بقول���ه - تعالى -: }َيا َأيُّ
وَن َعن َس���ِبيِل اللمَّ���ِه َوالمَِّذيَن َيْكِنُزوَن  َلَيْأُكُل���وَن َأْمَواَل النمَّاِس ِباْلَباِطِل َوَيُصدُّ
ْرُهم ِبَعَذاٍب َأِليٍم #^٣٤^#( َيْوَم  َة َوال ُينِفُقوَنَها ِفي َسِبيِل اللمَِّه َفَبِشّ َهَب َواْلِفضمَّ الذمَّ
ُيْحَمى َعَلْيَها ِفي َناِر َجَهنمََّم َفُتْك���َوى ِبَها ِجَباُهُهْم َوُجُنوُبُهْم َوُظُهوُرُهْم َهَذا َما 
َكَنْزُتْ أَلنُفِسُكْم َفُذوُقوا َما ُكنُتْم َتْكِنُزوَن{ ]التوبة: ٣٤ - ٣٥[. وفي اآلية 
الكرمي���ة منع صريح لالكتناز والقبض واحتكار الس���لع، وحث 
على االس���تثمار والتداول بإخراجهم للزكاة حتى ال تأكل الزكاة 
أموالهم. كما أوصى املصطفى # بإخراج الزكاة حتى من مال 
اليتيم كما روى الش�افعي: »ابت�غوا في م�ال اليت�يم - أو أم�وال 
حه  دقة« صحَّ اليتام���ى - ال تذهبها - أو ال تس���تهلكها - الصَّ
لت زكاة جميع الشركات واملؤسسات  البيهقي والنووي. فلو ُحصِّ
ق عليه احل���ْول، وبلغ النصاب  والبن���وك وكل ما ح���ال أو حتقَّ
من ذهب، فضة، م���اس، بالتني، لؤل���ؤ، ِركاز، معادن، أراٍض، 
ُمستَغالت، صناعات، سوائم، عروض جتارة، زروع، ثمار، رواتب 

ملا بقي فقيٌر في عاملنا اإلسالمي.
أمر الزكاة على الرغم من أنه س���هل لكنه ال يعني بأي حاٍل 
من األحوال التساهل في أخذ الزكاة أو تركها لألفراد لتأديتها 
على غير وجهها. فالزكاة حتتاج لهيكل تنظيمي أو جهاز إداري 
ص حت���ى يواكب تطور عجلة احلياة ويقابل تنوُّع  ومالي متخصِّ
ف الزكاة يجب أن يكون  األنش���طة االقتصادية والثروات. فموظَّ
مس���لماً ما لم يكن حارس���اً أو س���ائقاً؛ وأن يكون ُمكلَّفاً؛ وأن 
يّتصف بالنزاهة التامة والّدقة الفائقة؛ ألنَّ من يأكل مال الزكاة 
ق له به فكأمّن���ا يأكل اجلمر )مبعنى  م���ن غير وجه حق مصدَّ
احلديث(؛ وال يجوز له أخذ الهدية مهما كان؛ فهي رش���وة كما 

ورد في حديث ابن اللَّتْبية املشهور.

بوا على أمر ال���زكاة فقهاً وأداًء،  ف���و الزكاة يج���ب أن يُدرَّ موظَّ
ويعملوا في وزارة الزكاة باملش���اهرة حل���ني إثبات جدارتهم، على أن 
يتقاضوا روات���ب ُمجزية تُؤخذ من مصرف )بن���د( العاملني عليها، 
ى ثُمن حصيلة الزكاة كحد أقصى كما يرى الشافعية.  وينبغي أال تتعدَّ

اجلباية:
اجلباية رس���الة صعبة، وليس مبقدور الُس���عاة )مندوبي 
اجلباي���ة( وحدهم إقناع كل من يل���زم التحصيل منهم. َفال بُدَّ 
صة في  لة وحاذقة ومتخصِّ أن يضم فريق اجلباية عناصر مؤهَّ
علمي احملاسبة والتكاليف وُملمة بفقه املعامالت والبيوع. أيضاً 
قني  من الضروري أن يصحبهم محاسبون قانونيون وهيئة محقِّ
محلَّفني مبرافقة شرطة اجلباية التابعة لوزارة الزكاة. فشعيرة 
الزكاة في املقام األول رسالة لني ولطف وتنوير وهداية ملن يعيها 
مع الش���ّدة والقهر إذا اس���تدعى األمر ذلك. فإدارة العالقات 
الة تخدم آلية اجلباية،  العام���ة واإلعالم إدارة منفصلة وأداة فعَّ
وتعم���ل معها جنباًً إلى جنب لبلورة خط���اب الزكاة نحو تكافل 
وتآُزر املجتمع املسلم على كافة األصعدة إرساًء للعدل واملساواة، 
ولئ���ال يكون املال ُدولًة بني األغنياء أو ِحكراً حِلفنة من األثرياء 

حتى ينفقوا بسخاء من مال الله الذي جعلهم مستخلَفني فيه.
بعدها يأت���ي دور املراجعة والتفتي���ش للتدقيق واملطابقة 
ق بأداء اليمني )الَقَسم( من ِقَبل أصحاب األعمال  انتهاًء بالتحقُّ
والُشركاء واملس���اهمني في األنشطة زراعية كانت أم رعوية أم 
جتارية أم صناعية أم خدمية أمام هيئة احمللَّفني املعتمدة لدى 
ال���وزارة، وذلك بعد مراجعة الس���جل التجاري واملصادقة على 
ة رؤوس األم���وال واألرباح والديون،  ���ة اإلحصاءات وصحَّ صحَّ
ورصد ذلك عن طريق أنظمة ش���بكات احلاسب اآللي اخلاصة 
بضبط ومراقبة حركة أرصدة حس���ابات األفراد والش���ركات 

إلكترونياً والتابعة إلدارة الفحص والربط اآللي.
على وزارة الزكاة بكل بلد وفروعها بكل والية أن تكفل لشرطة 
اجلباي���ة كامل الصالحيات التخاذ كاف���ة اإلجراءات القانونية 
احلاسمة والفورية حسب الالئحة الشرعية التي تضعها اإلدارة 
القانونية من ِقَبل مستش���اريها. مرجع هذه القوانني هو الكتاب 
والُس���نَّة باإلضاف���ة للقياس واإلجماع واالجته���اد والتي جُتاز 
بواس�طة هي�ئة كب�ار عل�ماء املسلمني التابعة لبيت املال املركزي 
أو م�ن ين����وب عنها م�ن جل�نة الُفتي����ا والت�ظلُّمات الت�اب�ع�ة 
لإلدارة القانونية بكل وزارة؛ ومجملها هو أنَّ اإلس���راع بإخراج 
ال���زكاة أمر رباني ال يقبل املفاوضة. فقد أجمع املس���لمون في 
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جم�ي���ع العص�ور على وجوبها، واّتف���ق الصحابة - رضي الله 
عنهم - على قتال مانعيها، فروى البخاري بإس����ناده ع�ن أبي 
ه�ريرة - رض���ي الله عنه - قال: »ملّا توفي النبي # وكان أبو 
بكر - رضي الله عنه - وكف���ر من كفر من العرب، فقال عمر 
- رض���ي الله عنه -: »كيف نقاتل الناس وقد قال رس���ول الله 
#: »أُم���رت أن أقاتل الناس حت���ى يقولوا ال إله إال الله؛ فمن 
قالها فقد عصم من�ي م�اله ونف�س���ه إال بح�قه وح�سابه على 
الله«؟ فقال أبو بكر - رض�ي الله ع�نه -: »ألي�س���ت الزكاة من 
ق بني الصالة والزك�اة؛  ح���ق ال إله إال الله؟ واللِه ألُقاِتلن َمن فرَّ
ألّن ال���زكاة ح�ق امل�ال؛ واللِه لو منع�ون����ي عقاالً - وفي لفظ 
عناقاً - كانوا يؤدونها إلى رس�ول الله # لقاتلتهم على منعها«، 
فقال عمر - رضي الله عنه -: »رأيت الله قد ش���رح صدر أبي 

بكر - رضي الله عنه - للقتال فعرفت أّنه احلق«.
فأم���ا من يتهاون أو يتأخر في دفع الزكاة تؤخذ منه الزكاة 
قهراً مع مصادرة نصف ماله/ مالها تعزيراً وتأديباً ملن كتم حق 
الل���ه في ماله كما روى أحمد والنس���ائي وأبو داود، وكما روى 
البيهقي في سننه عن النبي # أنَّه قال: »من أعطاها مؤجتراً 
فله أجره، وَم�ن منعها فإنَّا آخذوه�ا وش����طَر ماله، عزمًة من 

د منها شيء«. عزمات ربنا، ال يحل آلل ُمحمَّ

مصارف الزكاة:
على اجلانب اآلخر فأمُر املصارف، والذي يختص بالتوزيع 
العادل للُمس���تحِقّني، ينضوي حتت ل���واء إدارة املصارف؛ حيث 
تقوم ه���ذه اإلدارة بعقد جلان دورية مببنى ال���وزارة أو فرعها 
م���ة، وبحث أولوّيات الصرف  الوالئ���ي للنظر في الطلبات املقدَّ
حس���ب امليزانية املتاحة لكل بند من بنود الزكاة على ِحدة، ومن 
ثم التصديق ملقدمي الطلبات املستحقني َوفقاً الستيفاء شروط 
األحقّية؛ وذلك بناًء على املس���تندات املطلوبة. فمصارف الزكاة 
الثمانية طبعاً هي: الفقراء، واملس���اكني، والعاملون عليها، وفي 
الرق���اب، واملؤلفة قلوبه���م، والغارمون، وفي س���بيل الله، وابن 
َدَقاُت ِلْلُفَقَراِء  َا الصمَّ الس���بيل، كما قال - س���بحانه وتعالى -: }إنمَّ
َقاِب َواْلَغاِرِمَن َوِفي  َواْل�َمَس���اِكِن َواْلَعاِمِلَن َعَلْيَها َواْل�ُمَؤلمََّفِة ُقُلوُبُهْم َوِف���ي الِرّ
َن اللمَِّه َواللمَُّه َعِليٌم َحِكيٌم{ ]التوبة: ٦٠[.  ���ِبيِل َفِريَضًة ِمّ َس���ِبيِل اللمَِّه َواْبِن السمَّ
مني مع عمل  يقوم الباحثون االجتماعيون بإجراء التحري للمتقدِّ
د أحوال املسلمني أفراداً وجماعات، ودراسة  زيارات ميدانية لتفقُّ
ة كالِدّية، الَديْ���ن، املرض، الوفاة،  وتقيي���م ذوي احلاجات املُلحَّ
ن ال يس���ألون الناس إحلافاً؛ وذلك عبر التنس���يق  واآلخرين مِمَّ
املتبادل مع فروع الوزارة ومُمثليها من جلان الزكاة األهلية التي 
تُعقد دورياً مبساجد األحياء، متشياً مع قول الرسول #: »َمثَل 
املؤمنني في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل اجلس���د الواحد 
إذا اشتكى منه عضٌو تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحُلمى« 
رواه مسلم. لكن هدفنا هو ليس مجرد صرف مبالغ للمستحقني 
فحس���ب؛ فنحن نود أال يظل الفقير فقيراً وال املسكني مسكيناً؛ 
ر لنا الكون بأكمله؛ وما علينا إال  فالله - سبحانه وتعالى - سخَّ
أن نس���عى قلياًل لنعمل ونتعب لننت���ج حتى نتذوَّق حالوة التعب 
والكس���ب احلالل؛ كما قال - سبحانه وتعالى -: }ُهَو المَِّذي َجَعَل 
ْزِقِه َوإَلْيِه النُُّشوُر{ ]امللك:  َلُكُم اأَلْرَض َذُلواًل َفاْمُشوا ِفي َمَناِكِبَها َوُكُلوا ِمن ِرّ
الُة َفانَتِش���ُروا ِف���ي اأَلْرِض َواْبَتُغوا ِمن  15[ وكما قال: }َفإَذا ُقِضَيِت الصمَّ

َفْضِل اللمَِّه َواْذُكُروا الّلمَََّه َكِثيًرا لمََّعلمَُّكْم ُتْفِلُحوَن{ ]اجلمعة: ١٠[.
أيضاً روى البخاري عن رس���ولنا الكرمي # أنَّه قال: »ألن 
يأخ���ذ أحدكم حبله عل���ى ظهره فيأتي بحزم���ة من احلطب 
فيبيعها، فيكفَّ الله بها وجهه، خير من أن يسأل الناس أعطوه 
أو منع���وه«. فقد أجاز بع���ض الفقهاء املعاصرين االس���تثمار 
بشروط معينة في جزء من أموال الزكاة في مشاريع اقتصادية 
���ع األفقي والرأسي في  وتنموية حلل مش���كلة البطالة، وللتوسُّ
أموال الزكاة وهو الشيء الذي يسمح مبقابلة حاجيات مصارف 

الزكاة املتزايدة وبالذات مصرف الفقراء واملساكني.
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من أول الشروط: هو عمل دراسة جدوى شاملة ألي مشروع 
قبل اعتماده والبدء فيه من ِقبَل إدارة املش���اريع واالس���تثمار؛ 

وذلك ملنع إهدار أموال الزكاة.
وثان���ي الضوابط: هو أن تكون املش���اريع الناجحة قصيرة 
األج����ل، ويع����ود ريع�ها خل�زين����ة الزك����اة، وبع�ضها تنتهي 
بالتمليك حتفيزاً للمجموعات املُنِتجة واملُتِقنة من املس���تحقني 

الذين انخرطوا فيها.
فمثاًل شريح�ة َم�ن يُجيدون حرفًة أو جتارًة لكن تنقصهم اآلل�ة 
أو رأس امل�ال ك�ي يش�رعوا في اكتس�اب قوِتهم بأيديهم، أو يساهموا 
في ذلك على األقل لو ُمنحوا هذه املصادر كإنش���اء ورش ِح�رفي�ة 
أو مش����اريع زراعية/ رعوية/ صناعية صغيرة، أو بإع�طائهم رأس 
امل�ال الك�افي للت�جارة عن طريق قروض حسنة دون ف�وائد، وبذلك 

تس�اهم الزك�اة مساهمة عملية في محاربة الِربا.
ترمي املشاريع التنموية أيضاً إلى تشجيع الشباب العاطلني 
الحترام العمل احِلرفي، والذي ميثل البوابة لنهضة املس���لمني، 
والتي هي من أش���رف املهن اقتداًء باألنبياء - عليهم السالم - 
والصحابة، عليهم رضوان الله أجمع���ني. وكما نعلم حديثاً أنَّ 
أس���ماء بعض األُس���ر الكبيرة والعائالت العريقة يُنسب فخراً 
اد،  ار، احلدَّ ام، النجَّ لهذه احِلَرف: كعائلة الصانع، اخليَّاط، اللحَّ

ار، وغيرها. اف، اجلزَّ السقَّ
املشاريع تش���مل: املشاريع الزراعية والبس���اتني، الرعي، 
صيد األسماك، تربية الدواجن، الطواحني، املشاغل النسائية، 
املشاريع احِلرفية كالِنجارة، اخِلراطة، احِلدادة، الِبرادة، اللحام، 
الس���مكرة، الطالء الكهربائي، امليكاني���كا، الكهرباء، التبريد، 
الس���باكة، البناء، الترميم، الدهان، السقف، النقش، التصميم، 
اخَلط، الَرسم، الطباعة، الفندقة، احلالقة، الِفالحة، اجلزارة، 
اخلب���ازة، والعطارة وغيرها. فيجب عل���ى وزارة الزكاة متويل 
مش���اريع إعاش���ة ضخمة والتي تتبع لها معاهد تدريب مهني 
لأليتام، اللُقطاء، األرامل، املطلَّقات، والراغبني والراغبات من 
البُس���طاء والعاطلني القادرين على الكس���ب، باإلضافة إلقامة 
ورش عمل موسمية للُطالب والطالبات أثناء إجازتهم الصيفية.
أيض���اً يأتي دور ال���زكاة االجتماعي في تش���جيع وتنمية 
األُسر املنتجة من خالل متويل وزارة الزكاة أو فروعها املنتشرة 
بالواليات لفصول محو األُميَّة باإلضافة ملشاريع تدريب املرأة في 
مجاالت التدبير واالقتصاد املنزلي، التغذية، الطهي، احلياكة، 
التطريز، الصباغ���ة، احِلجامة، تزيني العرائ���س، الصناعات 
املنزلي���ة الصغيرة كصناع���ة األجبان، املربي���ات، احللويات، 
وغيرها؛ باإلضافة للصناعات اليدوية ولُعب األطفال، وخدمات 

الكمبيوتر من برمجة وطباعة وغيرها والتي من املمكن تعلُّمها 
ذاتي���اً؛ وذلك لقتل الفراغ وخللق بيئة إبداع ومنافس���ة في جو 
عائل���ي ال يتعارض مع رس���الة تربية األبناء ب���ل يوثِّق الِرباط 

األُسري ويُنّمي ِصلة الرحم.
من مزايا وزارة الزكاة أيضاً تزكية املجتمع بتمويل وتش���جيع 
مهرجانات الزواج اجلماعي والتي تهدف لدرء شر العزوبية بتأهيل 
املس���اكني املُستَعِففني من شباب األُمة. أيضاً دور الزكاة في توفير 
الِس���لم االجتماعي ونبذ الش���حناء املنتنة والبغضاء احلالقة بني 
األف���راد أو اجلماعات املتناحرة أيَّ���اً كان نوعها: َقَبلية جاهلية أو 
عصبية ِعرقية أو جهويَّة طائفية حتى نكون عباد الله إخواناً؛ وذلك 
عبر فّض نزاعات املتقاتلني بعد ردها لديوان املظالم لتصفية الِفَت 
باملُناصحة واملواساة، وإبداء العفو بني املتخاصمني من جهة، ودفع 

دياتهم محلياً من بند الغارمني إلصالح ذات البني.
من أولويَّات مص���ارف الزكاة أيضاً مد ي���د العون إلعانة 
إخواننا املرضى محدودي الدخل؛ والذين مبقدورهم دفع جزء 
من ثمن العالج لكنَّهم يحتاجون لعالج يستمر لشهور أو سنوات 
مثل التنقية الدموية ملرضى الفش���ل الكل���وي، أو مرضى في 
حاجة ماّسة إلجراء عملية جراحية عاجلة. فتأمني العالج لهم 
إما عن طريق شراء أجهزة متكاملة دفعة واحدة للمستشفيات 
مع تشييد غرف عمليات مجّهزة وصاالت تنومي بها ُسرر كافية، 
أو توفير نظام ضم���ان صحي يكفل احلاالت املرضية احَلِرجة 
وذلك عبر عق���ود ُمبرمة مع وزارة الصّحة ش���ريطة أن متنح 
العناية الطبية املطلوبة للمرضى املستحقني فقط. أيضاً يجب 
بناء مس���توصفات خيرية تس���تغل وقف الوقت املهني لتقدمي 
الرعاي���ة الصحية األولية للُفقراء املُعَدمني واملعوَّقني عن طريق 

فريق طبي وباحثني اجتماعيني يتم تعيينهم من ِقَبل الوزارة.
كما ميكن لوزارة الزكاة في كل بلد إس���المي االستفادة من 
بند )ابن السبيل( في بناء فنادق منوذجية مبعايير إسالمية كي 
حت���ل محل الفنادق العاملية وبيوت الش���باب واألندية واملقاهي 
م  املاس���ونية نفياً للتقليد األعمى لغير املس���لمني؛ وذلك لتُقِدّ
خدماتها للجميع بأس���عار زهيدة يع���ود ريعها للمصرف ذاته، 
تقوم على طراز إسالمي وحتكمه نُظم إسالمية بحتة؛ فيه دار 
ضيافة مجاني للمس���افرين املنقطعني وعابري السبيل. أيضاً 
س���يخدم مصرف ابن السبيل مشروع تبني الطالب املوهوبني، 
وتش���جيع املخترعني من املسلمني؛ وذلك بدعم مشاريع البحث 
العلمي اجلارية، وعلى سبيل املثال ال احلصر: استخدام الطاقة 
الشمسية في توليد الكهرباء وكبديل لوقود السيارات في الشرق 

قة طوال العام. األوسط ملا يتمّتع به من حرارة شمس متدفِّ



العدد 88291

بيت املال املركزي واملصرف اإلسامي املركزي:
الش���يء اآلخر هو دمج وتأطير عم���ل املنظمات اخليرية  
والت���ي ال يخفى علينا دورها الريادي في كفالة األيتام واألرامل 
وأس���ر الشهداء وأسر األسرى والُس���جناء في سبيل الله وبناء 
املساجد ودور العلم واملستشفيات محلياً وإقليمياً - لتصب في 
ما يُسمى ببيت املال املركزي )كنواة لبيت مال املسلمني(، والذي 

ه بدولة إسالمية تُختار بالتصويت. يكون مقرُّ
ميثل بيت املال املرك���زي املرجعية لهذه املنظمات اخليرية 
بسنِّه للقوانني والضوابط الشرعية من حيث أولويَّات الصرف 
ومنع ازدواجية الدفع وبخاصًة البنود التي ال تش���ملها مصارف 
ال���زكاة، وتثبيت عنصري الش���فافية واملصداقية في التصدي 
لتموي���ل أي أعمال إرهابية أو تخريبية من ش���أنها إراقة دماء 
معصوم���ة من املدنيني األبرياء أو األس���رى. فاحلق املش���روع 
أصاًل هو رد الظل���م والعدوان عن املس���لمني، وأقلُّها مقاومة 
س���ات  احملت���ل دفاعاً عن الدين والعرض والوطن وحماية املقدَّ
اإلسالمية، التي هي من أعظم الُقْربات. من أولويَّات بيت املال 
املركزي والتي ينبغي أن تساهم فيها وزارات الزكاة من األقطار 
اإلس���المية مجتمعة سهما )في سبيل الله( و )املؤلفة قلوبهم(، 
وم���ا فاض من باقي املصارف األخرى م���ن التبرعات والِهبات 
���ارات والنُذور إضافًة لريع الوقف اإلس���المي والتركات  والكفَّ
دين  والضوائع؛ وذلك ملس���اندة املجاهدين املستضعفني واملشرَّ
واملنكوبني من املس���لمني وبخاصة في الثغور؛ كما يشير حديث 
اص - رضي الله عنه - حني قال  النبي # لس���عد ابن أبي وقَّ
له فيما رواه البخاري: »وهل تُنَصرون وتُرَزقون إال بضعفائكم«؟
هذا باإلضافة لتمويل البرامج الدعوية في املناطق الفقيرة 
مة ومدروس���ة؛ وذلك  وحديث���ة العهد باإلس���الم بطريقة منظَّ
بالدعم املادي للمس���لمني اجُلدد، وأن متت���د أيادينا البيضاء 
إلخوان اإلنس���انية ممن يُرجى إسالمهم، وذلك بحفر آبار مياه 
الشرب والتش���جير ومتويل قوافل الغذاء والكساء والدواء ولو 
سنوياً في فصل الشتاء؛ هذا باإلضافة إلنشاء املدارس القرآنية 
واملراكز الصحية وأيض���اً الدعم املعنوي بابتعاث دعاة من بني 
جلدتهم للدول اإلسالمية لتقوية إميانهم وعلمهم الشرعي حتى 
يسهموا بالفعل في نصرة إخوانهم الباقني، والدعوة في بلدهم 

األصل بعد رجوعهم.
أيضاً ثبت عن س���ماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه 
الل���ه - أنه كان يقول بصرف الزكاة في تأليف أصحاب النفوذ 
من احلكام والرؤس���اء غير املس���لمني لدرء ش���رورهم، وحتى 

يس���هموا في حتس���ني أوضاع اجلاليات واألقليَّات املس���لمة 
ومس���اندة قضاياهم؛ كما ورد ع���ن احلبيب # أنَّه كان يعطي 
ن  فوا م���ن التضييق عمَّ رؤس���اء القبائل من ال���زكاة حتى يخفِّ
أسلموا من أفراد تلك القبيلة. واملثال الشاخص في يومنا هذا 
هم األقلي���ات املضطهدة في قارة أوروبا م���ن إخواننا األكراد 
والشيشان واأللبان والبوس���نيني؛ باإلضافة لألقليات املسلمة 
في إريتريا وكش���مير وكوسوفا. أيضاً يأتي دور تأليف أصحاب 

الفكر لكسب تأييدهم ومناصرتهم لقضايا املسلمني.
ينبغ���ي أن يضم بيت املال املركزي مجل���س أُمناء اخلزينة 
وهيئة كبار علماء املس���لمني واملصرف اإلسالمي املركزي الذي 
ينتهج األخير دساتير إسالمية خالصة وسياسات ربحية رشيدة 
ألس���لمة البنوك التقليدية بالبالد اإلس���المية، وميثِّل املرجع 
ودان وباكستان  األساس للمصارف اإلسالمية احلالية كما في السُّ
وإيران. على املصرف اإلسالمي املركزي، كما كان قصب السبق 
ذ خططاً استثمارية طموحة من  للبنك اإلسالمي للتنمية، أن يُنفِّ
شأنها النهوض مبيزانية بيت املال املركزي، وخاصًة بعد إنشاء 
الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة مؤخراً؛ وذلك للدخول في 
مش���اريع تنمويَّة ضخمة من خالل س���وق جماعية حتت إمرة 
دة  »كومنولث« إسالمي، ليتَّخذ من الدينار - مثاًل - ُعملة موحَّ
فها الله - تعالى - بسورة  للنهوض اقتصادياً وعسكرياً بأمة شرَّ
احلديد، ومتتلك في أراضيها ُجل احلديد، وما زالت تس���تورد 
من اخلارج من اإلبرة حتى الصاروخ! لتدر عائداً وافراً لتغطية 
حاجيات الدول اإلسالمية الفقيرة واملُستضعفة واألُخرى التي 

تتعرَّض لنكبات وكوارث.
م���ن أولويات بيت املال املركزي أيض���اً تنمية موارد العالم 
اإلسالمي بترشيد استخدام املياه، واستصالح الصحارى التي 
تقع في خط الفقر لزراعة الغ���الل واحلبوب الزيتية والصمغ 
العربي وغيرها، واالس���تفادة من رماله���ا في صناعة الزجاج، 
ومن النباتات والزهور البرية في صناعة األدوية والعطور، هذا 

باإلضافة إلعادة التدوير للتوالف واملخلَّفات.
ومن ثَ���مَّ يأتي دور االس���تثمار في الصناع���ات اخلفيفة 
املُتَقن���ة، والتي هي مبثابة العمود الفق���ري للنهضة الصناعية 
والتي تشمل: حتلية مياه البحر، صناعة امللح، صناعة الزيوت، 
صناعة الُس���كر، تعليب اخُلض���ر والفاكهة واللح���وم، الغزل 
والنس���يج وصناعة املالبس، دباغة اجلل���ود وصناعة األحذية، 
وذلك لتحقيق األمن الغذائي والصناعي وتصدير الفائض ومنع 

االعتماد على اإلعانات والقروض من غير املسلمني.
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هيئ���ة كب���ار ُعلم���اء املس���لمن التابع���ة لبي���ت امل���ال 
املركزي:

إّن في قيام هيئة كبار ُعلماء املس���لمني التابعة لبيت املال 
املركزي، والتي تضم كوكبة من كبار الُعلماء الراسخني والِثقات، 
بالَغ األثر في التشاور واحِلسبة وإصدار الفتاوى والض�وابط 
ال�ش����رعية ب�ناًء على قرآننا املجيد وهدي نبينا الكرمي #، 
هذا باإلضاف���ة إلعمال القياس واالجتهاد آني���اً وظرفياً مع 
مراع���اة أدب االختالف ب���ني املذاهب وفق���ه األولويَّات، مع 
املوازنة بني درء املفاس���د وجلب املصال���ح من دون إفراط أو 
تفري���ط. فقد ج���اء عن عمر - رضي الله عن���ه - أنَّه أدخل 
القياس في باب الزكاة، وذلك حني أمر بأخذ الزكاة من اخَليل 
ملا تبنيَّ ل���ه أنَّ فيها ما يبلغ قيمة الف���رس الواحدة منه ثََمن 
مائة ناقة، فقال: نأخذ من أربعني ش���اة، وال نأخذ من اخليل 
ش���يئاً؟ فمن األحرى أن جُتبى زكاة اخلي���ل في عصرنا هذا 
الذي انتشر اس���تخدامها في التجارة والرهانات والسباقات 
رة  بدالً عن الِرباط واجلهاد. ومنها جاء قياس العمارات املؤجَّ
كن ونحوها على األرض الزراعية، والرواتب واألجور على  للسَّ
األُعطي���ات التي كان يأخذها ابن مس���عود ومعاوية وعمر بن 

عبد العزيز - رضي الله عنهم - عند صرفها.
كم����ا نقيس أيض����اً الَقّز واملنتج����ات احليوانية كاأللبان 
ونحوها على العس����ل الذي وردت اآلثار بأخذ الُعش����ر منه. 
ولذا ففي قي����ام هيئة كبار ُعلماء املس����لمني بأمر االجتهاد 
حيح مما يقود إلى اس����تنباط فتاوى  اجلماعي والقياس الصَّ
وتشريعات تخدم مسيرة األمة مثل التكييف الزكوي لألموال 
والثروات واألنصبة، واعتماد مبدأ اخللطة في زكاة الشركات 

كما هو متعارف عليه في زكاة األنعام.
ومن أولويات الهيئة أيضاً مس����اندة املصرف اإلسالمي 
املركزي في س����ن القوانني والتش����ريعات التي من ش����أنها 
اإلبقاء على املصارف اإلس����المية؛ مع أس����لمة باقي البنوك 
التقليدية، التي تتعامل بالربا ُكلياً أو جزئياً، وتشجيعها لنيل 
عضوية املصرف املركزي مقابل حوافز وتس����هيالت مغرية 
على ضوء الكتاب والس����نة، مع من����ع كل املعامالت الربوية 
الناجتة عن تداول الصكوك والس����ندات وغيرها في البنوك 
وس����وق األوراق املالية )البورصة(. فعمليات تداول مثل هذه 
األس����هم ال تخدم االقتصاد؛ ألنَّها مجرد حركة لألموال بني 
ق استثمار فعلي، ومنع فائض  األيدي املتقاعسة من دون حتقُّ
األموال من االجتاه لالس����تثمار احلقيقي، واملستفيد الوحيد 

هم املضاربون اخلاس����رون. وثاني مفسدة هي أنَّ الشركات 
املضاربة ال تس����تفيد من بي�ع أس����همها أو تبادلها أو ارتفاع 
قيمة أس����همها؛ ألنَّ����ه لن يحقق لها أمواالً ب����ل على العكس 
م  يجرها لالقتراض واإلفالس. وم�ث����ل ه�ذا التعاطي احملرَّ
ال يعف�ي ص�اح��به من دفع زكاة املال، والتي تقتضي القيمة 
ق من ربٍح خبيٍث فعل�يه  االس����مية للصك أو السند. وما حتقَّ
التخ�لُّ����ص م�نه بع�يداً في أوج�ه اخل�ي����ر؛ ألنَّ الله - تعالى 
- طي�����ٌب ال يقبل إال طيباً. فيج����ب اعتماد نظام املرابحات 
واملضاربات اإلس����المية من ِقبَل املصرف اإلسالمي املركزي 
لتعميمه على املصارف األعضاء، لتحل محل االس����تثمارات 
غير املشروعة أو املشبوهة، حترياً للحالل ونفياً حملق البركة 

الناجت من اختالط الصالح بالطالح.
أيضاً من مزايا الهيئة األخذ بالقياس����ات واالجتهادات 
الفردية املعتبرة كما اجتهد فضيلة الشيخ القرضاوي - أثابه 
صني - عندما  الله، والذي يُعد من كبار علماء العصر املتخصِّ
اب - رض����ي الله عنه - وبعض  رج����ع لرواية عمر بن اخلطَّ
التابعني اآلخذين بجواز ص����رف الزكاة على أهل الِذمة من 
غي����ر املس����لمني، ورأى أن تُؤخذ من أغنياء غير املس����لمني 
ضريبة كزكاة عن أموالهم، باسم ضريبة التكافل االجتماعي 
أو الِبر - مع االتفاق مع الزكاة في الوعاء والشروط واملقادير 
- لتص����ب في مصرف منفصل ِلتُرد عل����ى ُفقرائ�هم قي�اماً 
بواجب التكافل والتراُحم الذي يشمل املسلم وغير املس�لم ما 
دام يعي�ش في كن�ف دول�ة اإلس�الم وحتق�يقاً لقوله - تعالى 
- في أهل الكتاب عامًة: }َوَما ُأِم���ُروا إالمَّ ِلَيْعُبُدوا اللمََّه ُمْخِلِصَن َلُه 
َكاَة َوَذِلَك ِديُن اْلَقِيَّمِة{ ]البينة:  الَة َوُيْؤُتوا الزمَّ يَن ُحَنَفاَء َوُيِقيُموا الصمَّ الِدّ
5[، وحتى ال يكيدوا حس����داً لصرفنا ع����ن اإلميان وبالذات 
ْن َأْهِل اْلِكَتاِب  ����الة والزكاة كما قال - تعالى -: }َودمَّ َكِثيٌر ِمّ الصَّ
 َ ْن َبْعِد َما َتَبنمَّ ْن ِعنِد َأنُفِسِهم ِمّ اًرا َحَسًدا ِمّ ْن َبْعِد إَياِنُكْم ُكفمَّ وَنُكم ِمّ َلْو َيُردُّ

{ ]البقرة: ١٠٩[. َلُهُم اْل�َحقُّ
فهنا تّتسع دائرة الزكاة إلى آفاق أرحب ومفاهيم أسمى 
للتعايُ����ش والتغلُغل ترغيباً لغير املس����لمني في ديننا القومي. 
وعند اندماج شعوبنا وترسيخ هويتنا جتتمع القلوب، وننسى 

احلدود، وننعم بالنصر املوعود.
هذا؛ والله أعلَم وأحَكم؛ وصلى الله على س����يدنا ُمحّمد 

وعلى آله وصحبه وسلّم.
وآخر دعوانا أن احلمُد لله رب العاملني.
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] قراءة [

يفرض التأسيس السابق ملفهوم األمة اإلسالمية عند الشيخ 
رش���يد رضا أن نلمس اخلصائص املميزة لها، وهي التي يُخلَص 
إليها من خالل ذلك املفهوم وأبعاده في عالقته بعقيدتها وقيمها، 
ولعلها م���ن التعدد مبا يناس���ب تطور جتربة األم���ة التاريخية 
سة على هذه العقيدة وتلك القيم؛ غير أن هذه اخلصائص  املؤسَّ
من الكثرة مبكان؛ بحيث يستطيع القارئ أن يستشف بعضها من 
السطور الس���ابقة في مفهوم األمة؛ فهي - مثاًل - أمة التوحيد 
اخلالص، وأمة العلم، واألمة احلافظة لتراث النبوات )اإلسالم(، 
وأمة احلوار، أو يرى بعضها في ثنايا تفسير املنار؛ فمن خصائص 
األمة القبلة، والتعبُّد بها إمنا يكون بطاعة الله بها ال بس���ر في 
ذاتها أو مكانها، وأن حكمته���ا اجتماع األمة عليها الذي هو من 

أسباب احتادهم وجمع كلمتهم)1(. 

)1( انظر تفسير املنار حملمد رشيد رضا: )/). 

خصائص األمة اإلسالمية
عند المجدد محمد رشيد رضا

س��عد  حمم��ود  د. 

الوسطية من خصائص األمة اإلسامية:

وجتدر اإلش���ارة بداية أن هذه اخلصيص���ة التي متيز بها 
اإلس���الم منهجاً، قد متيزت بها أمة اإلس���الم عن أمم الشرائع 
السابقة التي ُحرِّف بعضها إلى الغلو املادي، وُحرِّف بعضها اآلخر 
إل���ى الغلو الروحاني. فإذا ما عدنا إلى رش���يد رضا فإننا جنده 
يلتقي مع ش���يخه محمد عبده في مفهوم الوسطية اإلسالمية؛ 
فهي القائمة على أس���اس االس���تقالل العقلي ف���ي فهم حقيقة 
الدين وجوهره، وكونه وسطاً بني أطراف مذمومة؛ كالتوحيد بني 
الشرك والتعطيل، واتباع الوحي بني االبتداع والتقليد، والسخاء 
بني البخل والتقتير، وهي الوس���طية احملققة ملعنى اإلنس���انية 

باجلمع بني مصالح الروح واجلسد)2(.
وأما األمة اإلس���المية فقد جمع الله لها في دينها احلقني: 
حق الروح وحق اجلس���د؛ فهي روحانية جس���مانية، وإن ش���ئت 
قلت: إنه أعطاها جميع حقوق اإلنس���انية؛ فإن اإلنس���ان جسم 
وروح، حي���وان وَملَك، فكأنه قال: جعلناكم أمة وس���طاً، تعرفون 
ني وتبلغون الكمالنَي)3(، وهي عند محمد عمارة )الوس���طية  احلقَّ
اجلامعة( التي متثل بالنس���بة لإلصالح اإلس���المي طوق النجاة 
من متزق وانش���طارية وثنائية املتقابالت املتناقضة؛ على النحو 
ال���ذي حدث في حضارات أخرى، وف���ي احلضارة الغربية على 
وجه التحديد. وهي الشمول الذي تبلغه تأثيراتها عندما تُراعى 
وتوَضع في املمارسة والتطبيق)4(. إال أن رشيد رضا يضيف بعداً 
آخر ملعنى الوس���طية فيرى أنها )مبنية على أس���اس االستقالل 

))( انظر تفسير املنار حملمد رشيد رضا: 347/6. 
)3( األعمال الكاملة لإلمام محمد عبده: )/310. دراسة وحتقيق د.محمد عمارة. 

)4( انظر وسطية األمة اإلسالمية حملمد عمارة مجلة حراء العدد ) الصادر في يناير 006)م. 
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البش���ري الالئق بسنِّ الرش���د وطور ارتقاء العقل؛ ولذلك كانت 
األح���كام الدنيوية في كتابها قليلة، وف���رض فيها االجتهاد؛ ألن 
الراش���د يفوَّض إليه أمر نفسه؛ فال يقيد إال مبا ميكن أن يعقله 
م���ن األصول القطعية، ومن مقوم���ات أمته امللِّية التي ال تختلف 

باختالف الزمان واملكان()1(. 
وتتفق نظرة رش���يد رضا مع الدريني الذي يرى أن اإلسالم 
احتك���م إلى العقل في أعظم قضاياه: من اإلميان بعقائده وقيمه 
العليا، وحقيقتها، فألن يحتك���م إليها في التصرف في مقررات 
التش���ريع، اجتهاداً، واس���تنباطاً، وتطبيقاً، مبا يحقق مفاهيمها 

وغاياتها في املجتمع اإلنساني من باب أَْولَى)2(.
وفي إطار مفهوم األمة وخصائصها عند رش���يد رضا نلمح 
مجموع���ة من املؤثرات التي تعتبر من مقومات الرفعة أو الضعة 
في تكوين األمة، وعندما يذكرها رش���يد رضا في هذا الس���ياق 
فإمنا يقصد بها رس���م طريق اإلص���الح ومعاجلة أمراض األمة 

واملفاهيم املادية التي سيطرت عليها فأضعفتها:
1 -  عالقة النفس البشرية باملنهج:

من طبائ���ع االجتماع - والكالم ف���ي األمم كالم في طبائع 
االجتماع)3(- عند رش���يد رضا أن النفس البش���رية إذا صلحت 
أصلحت كل ش���يء تأخذ به، وتتولى أمره؛ فاإلنس���ان سيد هذه 
األرض، وصالحها وفس���ادها منوط بصالحه وفساده، وليست 
الثروة وال وس���ائلها )م���ن صناعة وزراعة وجت���ارة( هي املعيار 
لصالح البش���ر، وال امللك ووس���ائله )من القوة والسياسة(؛ فإن 
البش���ر قد أوجدوا كل وس���ائل امللك واحلضارة من علوم وفنون 
وأعم���ال بعد أن لم تكن فه���ي إذاً نابعة من َمِعني االس���تعداد 
اإلنس���اني، تابعة له دون العكس، ودليل ذلك في العكس كدليله 
في الطرد، فإننا نحن املس���لمني وكثيراً من الشعوب التي ورثت 
امللك واحلضارة عن سلف أوجدهما من العدم: ممن أضاعوهما 

بعد وجودهما بفساد أنفسهم)4(.
2 - خصائص األفراد:

يرى رشيد رضا أن صالح األمم يَُرد إلى صالح أفرادها في 
إطار منه���ج الهداية؛ إال أنه يعتبر أن صالح الفرد مقيس بوالئه 
ألمته ومدى ارتباطه بها وإفادت���ه لها؛ ألن خصائص األمة تنبع 
من خصائص األفراد )وال يكتفي من املؤمن أن يكتسب باحلالل، 
ويتمتع باحلالل، وينفع نفسه وال يضر غيره، وأن يصلي ويصوم؛ 

)1( تفسير املنار حملمد رشيد رضا: 347/6. 
))( انظر خصائص التشريع اإلسالمي لفتحي الدريني، ص5). 

)3( انظر تفسير املنار حملمد رشيد رضا: 7/3)1. 
)4( انظر تفسير املنار حملمد رشيد رضا: 7/1. 

ألن كل هذا يعمله لنفسه خاصة، بل يجب أن يكون وجوده أوسع 
وعمله أشمل وأنفع، فيساعد على نفع الناس ودرء الضرر عنهم 
بحفظ الش���ريعة، وتعزيز األمة باملال واألعم���ال، والدعوة إلى 
اخلير ومقاومة الشر؛ ولو أفضى ذلك إلى بذل روحه. فإن قصر 
ف���ي واجب يتعلق بحفظ امللَّة وعزة األمة من غير عذر ش���رعي 
فقد آثر نفس���ه على مرضاة الله تعالى، وخ���رج من زمرة َكَملة 
املؤمنني الذين باعوا أنفس���هم لله تعالى، وكان أكبر إجراماً ممن 
يقصر في واجب ال يضر تقصيره فيه إال بنفسه؛ ذلك أن احلكمة 
ف���ي تربية النفس باألعمال احلس���نة واألخالق الفاضلة هي أن 
ترتقي ويتس���ع وجودها في الدنيا، فيعظم خيرها وينتفع الناس 
به���ا، وتكون في اآلخرة أهاًل جلوار الل���ه - تعالى - مع النبيني 
والصديقني والشهداء والصاحلني الذين بذلوا أنفسهم وأموالهم، 
وجعل���وا أكثر أعمالهم خدمة للناس وس���عياً ف���ي خيرهم؛ فإن 
الله - تعالى - لم يش���تر أنفس املؤمنني من احلظوظ والشهوات 
الشخصية اخلسيسة ألجل نفعه - سبحانه - أو دفع الضر عنه 
جل ش���أنه، فهو غني عن العاملني؛ وإمنا شرع هذا ليكون املؤمن 
عو اإلميان  باتساع وجوده وعموم نفعه سيد الناس، َفلْيَعرض مدَّ
أنفس���هم على اآلي���ة وأمثالها؛ فمن ادَّعى أنه م���ن الذين باعوا 
أنفس���هم لله وآثروا مرضاته على ما س���واه، َفلَْيعِرْضه غيره من 
عى أنه واسع الوجود خادم لألمة  املنصفني عليها؛ وال سيما إذا ادَّ
وامللة. ال جرم أن كثيراً منهم ال يصدق عليهم شيء من ذلك()1(.

ثم يضرب رش���يد رضا مثاًل في حاجة األم���ة للمال لدفع 
الفس���اد واإلنفاق في املصالح العامة يقول: )ومن الواجب على 
أغنياء املس���لمني إذا وقع الفس���اد في األمة وتوقفت إزالته على 
املال أن يبذلوه لدفع املفاس���د الفاشية والغوائل الغاشية، وحفظ 

املصالح العامة()1(.
)ومن أراد كم���ال البيان في ذلك َفلَْيعتبر مبا يراه في األمم 
العزيزة التي ينفق أفرادها ما ينفقون في إعالء ش���أنها بنش���ر 
العل���وم وتأليف اجلمعي���ات الدينية واخليري���ة وغير ذلك من 
األعمال التي تقوم بها املصالح العامة؛ إذ يرى كل فرد من أفراد 
أدنى طبقاتها عزيزاً بها محترماً باحترامها مكفوالً بعنايتها؛ كأن 
أمت���ه ودولته متمثلتان في ش���خصه، وليقابل بني هؤالء األفراد 
وبني كبراء األمم التي ضعفت وذلَّت بإهمال اإلنفاق في املصالح 
العامة وإعالء ش���أن املل���ة؛ كيف يراهم أحقر ف���ي الوجود من 
صعاليك غيرهم، ثم ليرجع إلى نفس���ه وليتأمل كيف أن نفقة كل 

)5( تفسير املنار حملمد رشيد رضا: )/03). 
)6( تفسير املنار حملمد رشيد رضا: 14/3. 
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فرد من األفراد في املصالح العامة يصح أن تعتبر هي املس���عدة 
لألم���ة كلها؛ من حيث إن مجموع النفقات التي بها تقوم املصالح 
تتكون مما يبذله األفراد؛ فلوال اجلزئيات لم توجد الكليات، ومن 
حيث إن الناس يقتدي بعضهم ببعض مبقتضى اجلبلة والفطرة؛ 
فكل من بذل ش���يئاً في س���بيل الله كان إمام���اً وقدوة ملن يبذل 
بع���ده وإن لم يقصدوا االقتداء به؛ ألن الناس يتأثر بعضهم بفعل 
بعض من حيث ال يش���عرون. والفض���ل األكبر في هذه األمة ملن 
يبدأ باإلنفاق في عمل نافع لم يُس���َبق إليه. أولئك واضعو سن 
اخلير والفائزون بأكب���ر املضاعفة؛ ألن لهم أجوَرهم ومثل أجور 
من اقتدى بس���نتهم؛ فقد أخرج مسلم في صحيحه والترمذي أن 
النبي # قال: »َمْن َس���نَّ ِفي اإِلْسالِم ُسنًَّة َحَسنًَة َفُعِمَل ِبَها بَْعَدهُ 

ُكِتَب لَُه ِمثُْل أَْجِر َمْن َعِمَل ِبَها))(« احلديث()1(.
3 - وحدة األمة:

وإذا كان الدين يحكم احلياة بقيمه ومقاصده وقواعده العامة 
وأحكامه القطعية)1(، فإن رش���يد رضا يعد ذل���ك كافياً لوحدة 
املنه���ج؛ ولذلك أعطي���ت األمة كلَّ أصل دين���ي بدليله وحكمته، 
وكلفت العدل واالعتدال في األم���ر كلِّه، هذه الوحدة في املنهج 
تَُعد باعثاً على وحدة األمة وبياناً ملكانتها)1(. كما يرى رشيد رضا 
أن لالختالف في الدين الدور األكبر في إهالك األمم وإفس���اده 
للدين نفسه، ولم يذكر كتاب الله هذا املرض االجتماعي إال وقد 
بنيَّ عالَجه للمس���لمني، وهو حتكيم الله - تعالى في ما اختلفوا 
فيه، وردُّ م���ا كان من املصالح الدنيوية واألمور السياس���ية إلى 
أولي األمر الذين هم عنده أهل احلل والعقد، كما ورد في سورة 
وُه إَلى  َن اأَلْمِن َأِو اْل�َخْوِف َأَذاُعوا ِبِه َوَلْو َرُدّ النساء: }َوإَذا َجاَءُه���ْم َأْمٌر ِمّ
ُس���وِل َوإَلى ُأْوِلي اأَلْمِر ِمْنُهْم َلَعِلَمُه اَلِّذيَن َيْس���َتنِبُطوَنُه ِمْنُهْم َوَلْوال َفْضُل  الَرّ

ْيَطاَن إاَلّ َقِلياًل{ ]النساء: ٨٣[. َبْعُتُم الَشّ ِه َعَلْيُكْم َوَرْحَمُتُه الَتّ الَلّ
وكأن ه���ذه اآلية في نظر رش���يد رضا حتدد مرجعية األمة 
ل  عند االختالف في سبيل احلفاظ على وحدتها؛ لذا جنده يفصِّ

في مفهومها في السطور التالية:
أم���ا في األمور االعتقادية والتعبدية فبإرجاعهم إلى ما كان 
عليه الس���لف الصالح بال زيادة وال نقص، واعتبار ما أجمع عليه 
املس���لمون في العصر األول هو الدين الذي يدعى إليه، ويُحَمل 

)1( رواه مسلم من حديث جرير بن عبد امللك البجلي، باب احلث على الصدقة، حديث رقم 1)16. 
))( تفسير املنار حملمد رشيد رضا: 51/3 - )5. 

للدكتور  مقال  تخلفها،  وأسباب  األمة  واقع  فهم  في  التربوية  القضية  مركزية  انظر   )3(
للفكر  العاملي  املعهد  عن  الصادرة  املعرفة  إسالمية  مجلة  علي،  إسماعيل  سعيد 

اإلسالمي العدد )).
)4( انظر تفسير املنار حملمد رشيد رضا: )/7. 

كل مسلم عليه)1(.

وفي األم���ور احلربية والقضائي���ة واإلدارية والسياس���ية 

فبإقامتها على القواعد الشرعية في حفظ املصالح ودرء املفاسد 

بحسب حال الزمان واملكان)1(؛ ألنها تركيبات من صنع اإلنسان. 

ومهمة الدي���ن أن يوجه واضعي النظم وجه���ة اخلير وأن يثبِّت 

القيم اخللقية الهادية في وض���ع تلك النظم وتطبيقها))(، وألنها 

من األحكام االجتهادية التي ل���م تثبت بالنص القطعي الصريح 

رواية وداللة ال جتعل تشريعاً عاماً إلزامياً؛ بل تفوض إلى اجتهاد 

أولي األمر من احلكام وأهل احلل والعقد في األمور السياس���ية 

والقضائية واإلدارية، وما عدا ذلك من املس���ائل االجتهادية مما 

يعمل فيه صاحب الدليل مبا يظهر له أنه احلق من غير أن يعادي 

أو مياري فيه من لم يظهر له دليله من إخوانه املسلمني املوافقني 

له في مسائل اإلجماع))(. 

وأما العامي الذي ال قدرة له على االس���تدالل فال يذَكر له 

ش���يء من أمر اخلالف، فإن عرض له أمر استفتى فيه من يثق 

بورعه وعلمه من علماء عص���ره، وذلك العالم يبنيِّ له حكم الله 

في���ه بأن يذكر له م���ا عنده فيه من آية كرمية أو س���نة قومية، 

ويبنيِّ له املعنى باالختصار. هكذا كان علماء الصحابة والس���لف 

وعامته���م، وأنى للمس���لمني اليوم أن يس���تقيموا على طريقتهم 

وهم فاق���دو أولي األمر الذين تفوِّض األمة إليهم أمورها العامة 

وجتعلهم مسيطرين على حكامها وأحكامها))(؟

وبناء على هذه القاعدة لم يقبل اإلمام مالك - رحمه الله تعالى - 

من املنصور أوالً، وال من هارون الرشيد ثانياً أن يحمَل املسلمني على 

العم���ل بكتبه وال باملوطأ الذي هو أصح ما رواه من األخبار املرفوعة 

وآثار الصحابة، وواطأه عليه جمهور من علماء عصره)1)(. 

وبهذا يتضح لنا أن ترس���يخ وحدة األمة عند رش���يد رضا 

يعتم���د على غرس قيم ال���والء لله ورس���وله وجماعة املؤمنني، 

وتعميق الوعي اإلمياني بأصول العقيدة اإلسالمية)))(.

)5( انظر تفسير املنار حملمد رشيد رضا: 11/3. 
)6( املصدر السابق. 

للدكتور  مقال  تخلفها،  وأسباب  األمة  واقع  فهم  في  التربوية  القضية  مركزية  انظر   )7(
للفكر  العاملي  املعهد  عن  الصادرة  املعرفة  إسالمية  مجلة  علي،  إسماعيل  سعيد 

اإلسالمي العدد )). 
)8( انظر تفسير املنار حملمد رشيد رضا: 11/3. 

))( املصدر السابق. 
)10( انظر تفسير املنار حملمد رشيد رضا: 1/)). 

املائدة إلبراهيم زيد  )11( انظر خصائص األمة اإلسالمية احلضارية كما تبيِّنها سورة: 
الكيالني، ص5)، ط األولى، طبعة جمعية احملافظة على القرآن الكرمي. 



اللغة العربية من مقومات وحدة األمة:

األمة واللغة أمران متالزمان، والذين يتكلمون اللغة 
الواحدة تربطه���م قوانني الطبيعة بروابط كثيرة جتعل 
منهم وح���دة غير قابلة لالنفصام، تقوم - أساس���اً - 
على دعائم أساسية أهمها: وحدة الفكر والعقيدة التي 
تصنعه���ا وحدة اللغة العربي���ة، بجانب وحدة الضمير 

والوجدان التي تصنعها وحدة التاريخ.
ويؤك���د املش���روع اإلصالح���ي لرش���يد رضا 
عل���ى هذه العالقة الوثيقة الت���ي تربط اللغة بواقع 
مجتمعه���ا؛ إذ إنها حتيا بحي���اة األمة، وحياة األمة 
إمنا تك���ون بعلومه���ا وصناعاتها عب���ر اللغة أداًة 
للتواصل، واالش���تغال بلغة األمة وآدابها فضيلة في 
نفس���ه ومادة من مواد حياتها، وال حياة ألمة ماتت 
لغتها))(؛ ولذا كان جميع من دخل في اإلسالم يشعر 
بأنه صار أخاً جلميع املسلمني، وأن أمته هي األمة 
اإلس����المية، ال العربي�ة وال الفارسية وال القبطية 
ُتُكْم  وال التركية... كما ق���ال - تعالى -: }إَنّ َهِذِه ُأَمّ

ًة َواِحَدًة َوَأَنا َرُبُّكْم َفاْعُبُدوِن{ ]األنبياء: ٩٢[. ُأَمّ
 ويكشف رشيد رضا عن مخططات املتفرجنني 
ودعاتهم الذين يري���دون أن يفرقوا بني األمة على 
أس���اس اللغة واجلنس ويؤكد أن الوحدة اإلسالمية 
الدينية األدبية التي ينشدها املصلحون تتوقف على 
تعميم لغة اإلس���الم بني جميع الشعوب اإلسالمية؛ 
إذ ال تآلف بغير تعارف، وال تعارف بغير تفاهم، وال 
يسهل التفاهم بني املسلمني إال بلغة دينهم املشتركة 
بينهم، وهي العربية الت���ي لم تعد خاصة بالعنصر 
العربي بالنََسب، كما أن اإلسالم ليس خاصاً به)1(.

ويش���ير رش���يد رضا إلى أن معرفة العربية من 
ضروريات دين اإلس���الم؛ ألن الل���ه أمرنا أن نتدبر 
الق���رآن الذي ال تقوم معج�زت���ه وحجت�ه إال بفهم�ه 
وال ميكن فهمه إال بفهم العربية الفصحى، وما ال يتم 

الواجب إال به فهو واجب)1(.

)1( انظر تفسير املنار حملمد رشيد رضا: 4/1). 
))( انظر مجلة املنار: 13/)05/1). 

)3( انظر تفسير املنار حملمد رشيد رضا: 1/ 5) - 6). 

وما جرى عليه اخللفاء الراش���دون وعماله���م وَمن بعهَدهم من الفاحتني 
األمويني والعباس���يني يدل على ذلك؛ فإنهم نشروا لغة الدين في جميع البالد 
الت���ي فتحوها مع بُعِدهم عن العصبية اجلنس���ية، وع���دم التفاتهم إليها في 
معامالتهم االجتماعية والدولية، وجميع املجتهدين والقائلني بوجوب االجتهاد 
ف���ي الدين، يجزمون بوجوب معرفة اللغ���ة العربية؛ ألن االجتهاد يتوقف على 

ذلك، كما هو مصرح به في كتب األصول)1(.
وم���ن البديه���ي أن وحدة األمة ال تت���م إال بوحدة اللغ���ة، وال لغة جتمع 
املس���لمني وتربطهم إال لغة الدين الذي جعلهم بنعمة الله إخواناً، وهي العربية 
الت���ي لم تعد خاصة باجلنس العربي إذا نظرن���ا إلى األجناس - املعبر عنهم 
في اصطالح املنط���ق باألصناف - من جهة أنس���ابهم وأوطانهم. ولهذا كان 
يجتهد مسلمو العجم في خدمة هذه اللغة كما يجتهد مسلمو العرب بال فرق، 
ويعدونها لغتهم؛ ألنها لغة الق���رآن التي تقوم بها حجته: وهم من أمة القرآن 

كالعرب بال فرق. 
ثم حدثت في اإلسالم عصبية اجلنس���ية اجلاهلية التي حرمها اإلسالم 
وش���دد في منعها، بعد أن ضع���ف العلم والدين في املس���لمني بضعف اللغة 
العربية فيهم، حتى قام بعض األعاجم في هذه السنني األخيرة يدعون قومهم 
إلى ترجمة القرآن بلغتهم واالس���تغناء عن القرآن العربي؛ زاعمني أن اإلسالم 
دين ليس ل���ه لغة. وغال بعض هؤالء في بغض العربية فدعا مس���لمي قومه 
إلى األذان والصالة واخلطبة بلغتهم، وقد أجمع املس���لمون بالعمل على إقامة 
هذه الش���عائر اإلس���المية بلغة اإلس���الم العربية إلى اليوم، وكان من عاقبة 
هذا الضعف في العلم والدين أن بعض املس���لمني في بالد األعاجم - كجاوة، 
���َبه  التي يَِقل فيه���ا العلم�اء العارف�ون بالدين ولغت�ه، القادرون على دفع الشُّ
ع���ن القرآن - صاروا يرتدون عن اإلس���الم إليضاع دعاة النصرانية خاللهم، 
وس���ؤالهم الفتنة بالتش���كيك في القرآن والطعن فيه. وأين من يفهمه ويدافع 
عنه هناك؟ ومنهم من صار يفخر بس���لفه من الوثنيني واملجوس حتى بفرعون 

الذي لعنه الله في جميع كتبه)1(.

)4( انظر مجلة املنار، فتاوى املنار محمد رشيد رضا: )1/)00/1). 
)5( انظر تفسير املنار حملمد رشيد رضا: 5/1). 
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 لقد سعى أعداء اإلسالم إلى إسقاط اخلالفة العثمانية، ثم 
سعوا بعد ذلك وقبله كي ال تقوم لإلسالم قائمة وال دولة، ووضعوا 

التدابير الالزمة لذلك، ومنها ما يلي:

1 إنشاء اجلامعة العربية بدياًل عن اجلامعة اإلسالمية: 

وبهذا مت انفصال العرب عن غير العرب وتقسيم العالم اإلسالمي 
إلى قسمني: ناطق بالعربية وغير ناطق بها.

2 تفتيت الدول العربية: عن طريق ميثاق جامعة الدول 

العربية من ناحية، وإيجاد مش���اكل وخالفات حدودية بني الدول 
املتجاورة إلثارتها في الوقت املناس���ب حس���ب مخططاتهم من 

ناحية أخرى.

3 إثارة النزع���ات القومية والعرقي���ة: كالطورانية في 

تركيا، والقومية العربية، والفارس���ية وغيره���ا في مقابل األمة 
الواحدة، وإلضعاف اجلسد الواحد وتقطيع أوصاله.

4 تقطيع الدولة الواحدة إلى دويالت ثم إلى أحزاب)1(: 

ومع ذلك اجلمعيات النس���وية والنوادي )الروت���اري والليونز... 

)1( تابع معي سياسة حرية إطالق تكوين األحزاب والتعددية احلزبية التي نسمع عنها في 
هذه األيام؛ لكن بشرط أال تكون على أساس ديني )إسالمي(.

إلخ(، ثم أخي���راً املواطنة: فالكل س���واء )البهائي، والش���يعي، 
والسني، واليهودي، واملسيحي، والبوذي...( وهذه آخر الكوارث؛ 

فأليٍّ من هؤالء احلق في أن يكون رئيساً عليهم؟

5 إع���داد وجتهيز فريق من دع���اة التغريب: على غرار 

فك���رة )الفيل العمي���ل( أو )املفك���ر العضوي( أو )املستش���رق 
الش���رقي( أمثال: طه حس���ني، وعلي عبد الرازق، وقاسم أمني، 
وجورجي زيدان، وحس���ن حنفي، وجابر عصفور... وغيرهم من 

فراخ املستشرقني وِخراف الثقافة الغربية وعمالء االستعمار.

 6  إعداد وجتهيز قادة عس���كريني وجتنيدهم! للقيام مبا 

س���مي )ثورات التحرير(، وكان الهدف االس���تعماري األساس هو 
عدم الس���ماح ألي جماعة أو أي اجتاه له طابع إس���المي أن يرى 
النور )واألفضل أن يكون مكانه الطبيعي هو السجون(، فضاًل عن 
خصوصية التعامل كالتش���ويه واالتهامات املتنوعة وتلفيق القضايا 
وسياس���ة اإلجهاض املبكر واإلزع���اج املتكرر ثم سياس���ة )كانوا 
يفكرون(. وبالطبع كان على هؤالء املجندين تنفيذ هذه السياسات، 
وال مانع من رفع شعار الدميقراطية ظاهرياً أو تكتيكياً؛ إذ إن أنيابها 
جاهزة )كما حدث مع جبه���ة اإلنقاذ وحماس(، وال مانع أيضاً من 
ركوب موجة الثورات الشعبية ورياح التغيير، والثناء عليها لتوجيهها 

الطائفية
] الورقة األخيرة [
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أو لتفريغها أو إلجهاضها؛ فالعقل اجلمعي للشعوب ميكن السيطرة 
عليه وتكوينه وترويضه بسهولة؛ فاإلعالم )السحري( ال زال قائماً 

بفكره وأجهزته وقاعدته.
وبعد اإلشارة إلى هذه التدابير نشير إلى ما أسموه مبسألة 
األقليات، وما يتعلق بحقوق األقلي���ات وحماية األقليات، والكيل 
مبكيالني في هذه املس���الة؛ إذ املقصود أي أقليات كانت ما عدا 
املس���لمة؛ فالقلة املس���لمة في الصني أو الهند أو روسيا أو حتى 
في أوروبا فهي خارجة عن حسابات ُحماة األقليات ودعاة حقوق 
اإلنس���ان! ففي العالم العربي - مثاًل - إس���رائيل هي احملرك 
الرئيسي واملدافع األساسي عن األقليات بالتنسيق مع املنظمات 
واحلكومات الغربية؛ ولعل أق���رب حدث وأوضح دليل هو ما مت 
في جنوب السودان؛ فالدولة الوليدة قد أُعِلن أن لغتها الرسمية 
اإلجنليزية وديانتها املسيحية وكان احلضور اإلسرائيلي واالبتهاج 
األمريكي ملء الس���مع والبصر. وجدير بالذكر أن التنسيق بني 
زعامات تلك األقليات وبني إس���رائيل قد تبلور على أرض الواقع 
في اآلونة األخيرة في بعض البالد العربية حينما استنجدت تلك 

الزعامات بإسرائيل وطلبت منها التدخل حلمايتها؟ 
إن مسألة األقليات هي الذريعة واآللية التي سيتم بها التدخل 

األجنبي وفرض مخططات التقسيم. وهناك آلية جديدة وهي في 
غاية اخلطورة ويجب االنتباه لها؛ وهي إشكالية الثورات الشعبية 
ضد األنظمة التي كانت تدور في الَفلَك )األمريكي، اإلسرائيلي، 
الغربي(، واملعادلة عندهم هي: َمْن األَْولى باملساندة؛ هل األنظمة 
أم الثوار؟ فاملس���ألة عندهم مصالح ومفاس���د )براغماتية( ثم 
تأتي إش���كالية أخرى: هل ميكن جتنيد الث���وار أو فصيل منهم، 
ثم إن منهم إس���الميني وعلمانيني وليبراليني و )أقليات(، ثم إن 
اإلس���الميني منهم األصوليون ومنهم املعتدلون ومنهم دون ذلك 
حس���ب تصنيفاتهم، وفي خضم هذا الزخ���م وذاك التنوع تعمل 
األي���ادي اخلفية من وراء الكواليس أو في االتصاالت الس���رية؛ 
حيث تتم الصفقات وتُرَسم السيناريوهات؛ وما يؤِسف أننا نكتفي 
باملتابعة ملا ستؤول إليه األمور؛ فنحن - لألسف أيضاً - منقادون 
ولس���نا قائدين، متأثرون ولسنا مؤثرين؛ وتُنصب للبعض الفخاخ 
فيدخلونها دون حس���اب للعواقب. ولس���ت ناقداً وال متجنياً؛ إذ 
ا أعطي الضوء األخضر لألخوة الس���لفيني في مصر لتكوين  ل�مَّ
األحزاب فكم من األحزاب أقاموا؟ وهل باألحزاب سيقام الدين؟ 
أم أن ذلك تدعيم للنظم الوضعية وترسيخ خلدعة الدميقراطية 

صاحبة األنياب اخلفية؟
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