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[ كلمة صغيرة ]

َّ
وأثرهما السلبي على البحث العلمي
الشحن واإلفراغ
ُ
د .عبد الكريم القاللي

صدقها
حدة هذه األصوات وتش���نجهاَّ ،
وبس���بب ارتفاع َّ

بعض اإلسالميني لألس���ف! وراحوا يرفعون بعض الشعارات

ال َعلمانية ،وإن كان ذلك بأشكال وقوالب مختلفة ،لعلهم يُق َبلون

في عضوية النادي السياسي!

[ االفتتاحية ]

وداعًا أيها القدس!
والس�ل�ام على نبينا
احلم ��د لله ِّ
رب العاملنيَّ ،
والصالة َّ

محمد وعلى آله وصحبه ،وبعد:
َّ

والقدس ج���زء ال يتجزأ من
منذ أش���رق فجر اإلس�ل�ام
ُ
عقيدته ،هواؤه يحمل أنفاس���اً مباركة ل ُر ُس ٍل لهجوا بذكر الله

ودعوا إلى توحيده ،ومس���ج ُده األقصى هو مسرى املصطفى
 ،#قد بارك الله حوله وضاع���ف األجر للمتع ِّبدين فيه ،كم
وس���جلت في ساحاته بطوالت
انفر َدت في س���بيله سوالفُ ،

ومواقف!

وأرض هذا حالها من القداسة واجلالل واجلمال ال تزال
ٌ

تر ُمقه���ا أعني الكائدين واحلاقدين من أعداء الدين وأعوانِهم
من املنافقني .فبعد س���قوط اإلمبراطورية الرومية وصيرورة

الق���دس حتت حك���م البيزنطيني ،ظهر اإلس�ل�ام في جزيرة

العرب وخارجها واس���تطاع الصحابة األطهار تطهير القدس
وس���ـلِّمت مقـاليده للفاروق  -رضي الله
من رجس الصليبُ ،
4
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عن���ه  -عام 16هـ (638م) .وفي ع���ام 492هـ (1099م) إ َّبان
احلملة الصليبي���ة األُولَى عادت مفاتيح الق���دس إلى الغزاة

الصليبيني الذين اس���تولوا عليه حت���ى عام 583هـ (1187م)
لكن قلوب
حني اس���تنقذه صالح الدين األيوبي رحم���ه اللهَّ .

املس���لمني ما كادت تأنس بعودة القدس حتى استحال عرضاً
من عروض التجارة يقبل املساومة؛ إذ سلمه السلطان الكامل
األيوب���ي طواعي���ة إلمبراطور الروم «فريدري���ك الثاني» عام

626هـ (1229م).

وفي ع���ام 640هـ (1243م) اس���تعاد امللك الصالح جنم

الدين أيوب بيت املقدس وبقي حتت حكم املصريني حتى عام
لكن أربعة
 922ه���ـ (1516م)؛ إذ انتقل إلى حكم العثمانينيَّ .
بيت املقدس قاعدةَ فرسان الهيكل؛
قرون لم ت ِ
ُنس الصليبيني َ
فقد متكنت القوات البريطانية في أثناء احلرب العاملية األولى

ع���ام 1917م من هزمي���ة العثمانيني واحت�ل�ال بيت املقدس

بقي���ادة اجلنرال الصليبي «إدموند أ ِلنْبي» .وفي العام نفس���ه
أصدرت بريطانيا «وعد بالفور» الذي منح اليهود وطناً قومياً

صليبية سبق أن أش���ارت إليها مجلة البيان في مقال بعنوان

«القدس عاصمة للنظام العاملي اجلديد»(((.

في فلسطني ،وصادقت «عصبة األمم» على هذا اإلعالن عام
1922م .وهكذا أصبح الصهاينة اليه���ود حكاماً للقدس تَ َبعاً

فلسطينية كاملة السيادة ليس���ت وليدة الساعة ،بل هي أحد

كما كان الهيروديون اليهود في زمن املس���يح  -عليه السالم -

منذ احلرب العاملية األولى .وهذه اخلطة تتمثل في ما يلي:

ال اس���تقالالً؛ يقومون عليه بالنيابة عن الغرب الرومي ،متاماً
يحكمون القدس بالنيابة عن أباطرة الروم.
وحلت محلها «منظمة األمم املتحدة»
ُحلَّت «عصبة األمم» َ
(نواة النظام العاملي اجلديد) التي أصدرت عام 1947م «قرار

إن اخلطة التي حتاك للقدس خلف س���تار املطالبة بدولة

الفصول املتأخرة من مس���رحية غربية صليبية بدأت كتابتها
أو ً
ال :وج���وب فض النزاع القائم ب�ي�ن اليهود و «العرب»
في فلس���طني  -طوعاً أو كرهاً  -على أس���اس حل الدولتني.
وحول هذا يقول الصليبي «زبيجنيف بريجينس���كي»« :ينبغي

اجلمعي���ة العمومية  »181الذي ن���ص على جعل القدس حتت

على إدارة أوباما – إذا ما رفض اإلسرائيليون أو الفلسطينيون

إلى إخراج القدس من أي اتفاقية سالم أو تقسيم أو نحوهما.
ً
القدس «عاصم ًة
فمث�ل�ا في عام 1980م ملَّا أَعلنت إس���رائي ُل
َ

للمفاوضات – أن تكون مس���تعدة لالس���تمرار في مبادرتها

الوصاية الدولية .ومنذ ذلك احلني والغرب الصليبي يس���عى

اعترضت الفاتيكان (معقل الصليبية) بش���دة.
موحد ًة وأبدي ًة»
ْ
َّ

وبحلول عام 1984م كان البابا يوحنا بولس الثاني يطالب بأن

يكون للقدس «وض ُعه الدولي اخل���اص واملضمون»((( ،وأخيراً
أغضب البابا بندكت السادس عش���ر كثيراً من اليهود عندما
أدان الهجو َم اإلس���رائيلي على غزة وأسماها «معسكر اعتقال
واسع»(((؛ فهل كان هذا حباً للسالم؟ بل الصليبية أبعد ما تكون

عن محبة السالم؛ لكنه احلرص على استقالل القدس عن أي
حكم غير صليبي؛ سواء كان هذا احلكم يهودياً أم إسالمياً.

ليس ُمصابُنا في مساعي أهل الشرك لنصرة دينهم ،فهو
{وال
مما نعلمه س���لفاً؛ فقد قال الله – ع���ز وجل – عنهمَ :

املوافقة على الصيغة األساسية [حلل الدولتني] كنقطة انطالق
بوسائل مختلفة ...وبناء عليه فإن على اإلدارة [األمريكية] أن

تُبلغ الطرفني أنه إن ُرفض العرض من أحدهما أو كليهما فإن

الواليات املتحدة س���تطلب تأييد مجلس األمن خلطة السالم
هذه ،وهي خطوة كفيل���ة بأن تولد ضغطاً عاملياً على الطرف
املتمرد»((( .أما حدود الدولتني فقد اتُّفق عليها سلفاً كما أشار

إلى ذلك الصهيوني «كيسينجر» في حوار أجرته معه صحيفة
«دير شبيغل» األملانية .
(((

فاألمر إذن ليس اختياراً ،وما يقوم به محمود عباس إمنا هو

دف ٌع لعجلة املش���روع الغربي في السيطرة على القدس بالصورة
الت���ي يريدها هو؛ فال َغ ْرو إذن أن جند رمزاً مثل «جيمي كارتر»

ميجد هذه اخلطوة «املازنية» التاريخية ويصرح بأنه لو كان رئيساً

اس��� َتطَ ُاعوا} [البقرة:
َي َزال َ
ُون ُيقَا ِتلُو َن ُك ْم َح َّتى َي ُر ُدّوكُ ْم َعن ِدي ِن ُك ْم ِإن ْ
 .]٢١٧لكن ال َّرزية َّ
يدعي من املسلمني
كل الرزية أن يطوف من َّ

تأييد اليونس���كو (منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة)

نصيب من القدس كما يعلم ذلك كل مهتم بهذا الش���أن .فهذه
املبادرة التي يرأس���ها أبو مازن ال تع���دو كونها إخماداً جلذوة

بأن موقف األمم املتحدة ُمرب ٌ
ِك ومتناقض(((.

آن ِِف الذكر؛ الذي نص منذ أكثر من ستة عقود على أن «تنشأ

بتدويل للقدس تُن���زَع مبوجبه من أيدي
الصليب���ي إال إذا ُعزِّز
ٍ

الدولي اخلاص مبدينة القدس»((( .وهو قرار يخدم مخططات

(4) http://albayan.co.uk/MGZarticle.aspx?ID=838
(5) http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/
article/201009/04//AR2010040903263.html
(6) http://www.spiegel.de/international/
world/0,1518,6344002,00-.html
(7) http://www.npr.org/2011140558127/18/09//jimmy-carter-nodownside-to-palestine-statehood
(8) http://english.aljazeera.net/news/middleea
st/2011201110523540744569/10/.html

حماية األرض املقدسة ببالد العالم يستجدي دولة لن يكون لها

اجلهاد في األرض املقدس���ة وإحيا ًء لقرار اجلمعية العمومية

في فلسطني الدولتان املستقلتان (العربية واليهودية) ،واحلكم

(1) http://www.nytimes.com/198403/05//opinion/l-what-popejohn-paul-ii-would-learn-if-he-visited-jerusalem-163204.html
(2) http://www.reuters.com/article/200925/01//us-pope-jewsrelations-sb-idUSTRE50O0UJ20090125
((( قرارات األمم املتحدة بشأن فلسطني والصراع العربي اإلسرائيلي ،املجلد األول،
1947م – 1974م ،مؤسسة الدراسات الفلسطينية.

للواليات املتحدة ملا تردد في تأييد قيام دولة فلسطينية((( .بل إن
لدولة فلسطينية كاملة العضوية في األمم املتحدة شاهد على أن
األمر قد أَزِ ف ،وأن املسألة مسألة وقت ،وإن تظاهرت «كلينتون»
ثاني��ًا :مجرد حل الدولتني لن يثمر ش���يئاً لصالح اجلانب
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املس���لمني واليهود على حد س���واء ،ويعينَّ إلدارة شؤونها حاكم

أجل حمايتها((( .وهذه مس���رحية يقوم بها هذا اليهودي الذي

بن���اء على قرار اجلمعية العمومية  181الذي يس���عى أبو مازن

في الرابعة والعش���رين من عمره .فحقيقة األمر أنه سيكون
جيش���اً صليبياً لتطويق القدس وفرض السيطرة على األرض

ال ينتمي إلى الدولة الفلس���طينية بل وال إل���ى الدولة اليهودية
إلحيائ���ه(((! وبهذا تصبح القدس دولة ب�ي�ن دولتني – أو «كياناً

منفص ً
ال»  Corpus Separatumكما يسميها قرار اجلمعية
العمومية – لها سيادتها اخلاصة وسفاراتها املستقلة؛ ال يحكمها

يهود وال عرب (مسلمون)!

ثالث��ًا :يراد للقـدس أن يكون عاصمة جتارية عوملية ،أو

«سنغافورة الشرق األوس���ط» على حد تعبير مستشار أوباما

«زبيجنيف بريجينسكي» .كما يراد له أن يكون عاصمة روحية

لكل األدي���ان ،وحينها لن يكون نصيب املس���لم منه أوف َر من
نصيب الهنادكة واملالحدة فض ً
ال عن أهل الكتاب.
رابع��ًا :واحلال���ة هذه ،ف���إن احتمال انتف���اض الغيورين

من املس���لمني إليقاف تلك امله���ازل وتطهير القدس من رجس

املشركني وار ٌد ال محالة ،لكن املدبرين لهذا السيناريو لم يغفلوا
هذا األمر ،فاش���ترطوا حلل الدولتني أن «جت َّرد مدينة القدس
من الس�ل�اح ويعلَن حيادها ويحا َفظ عليه ،وال يسمح بقيام أي

تش���كيالت أو تدريب أو نشاط عس���كري ضمن حدودها» و
«للمساعدة على استتباب القانون والنظام الداخلي  -وبصورة

خاصة حلماية األماكن املقدس���ة واملواقع واألبنية الدينية في
املدين���ة  -يقوم احلاكم [للقدس] بتنظيم ش���رطة خاصة ذات

قوة كافية»(((.
أخي���راً ،لن يتمكن الصليبيون من فرض س���يطرتهم على
القدس وما حولها حتى تكون لهم قاعدة عسكرية قوية تتولى

صد «الدخالء» من املسلمني .ولتبـرير هذا الوجـود العسكري
َّ
ال بد أن يبدي الرئيس اإلسرائيلي «بنيامني نتنياهو» تخوفاً من
احتمال وقوع اعتداءات على الدولة اليهودية ،وهو ما يستدعي
 -بزعمه  -وجود قاعدة عس���كرية ثابتة تضم قوات دولية من

((( انظر نص «قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم  »181باللغة اإلجنليزية على موقع
«مجلس العالقات اخلارجية» األمريكي:
http://www.cfr.org/un/un-general-assembly-resolution-181-iipalestine/p11191
وترجمة له إلى العربية على الرابط التالي:
http://mohammedelkhaldi.maktoobblog.
com/396179/%D986%%D8%B5%D982%%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D982%%D8%B3%D98%A%D985-%%D9
81%%D984%%D8%B3%D8%B7%D98%A%D986-%
%D8%B1%D982%%D9181-85%/
((( راجع نص قرار اجلمعية العمومية .181
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يعمل لـ «مجلس العالق���ات اخلارجية» الصليبي منذ أن كان

املقدسة .وهذا عني ما اقترحه اليسوعي «بريجينسكي» من أن
تكون هناك «دولة فلسطينية منزوعة السالح تضم عسكراً من

الوالي���ات املتحدة أو حلف الناتو على طول نهر األردن لتقدمي
أمن إلس���رائيل»((( .وهو كذلك ما دعا إليه س���اركوزي
مزيدِ ٍ
ولقي ترحيباً ح���اراً من محمود عباس(((! ولعل محاولة تعزيز
األمن في سيناء جزء من هذه اخلطة.

إن عنوان هذه األسطر ليس من قبيل الترويج اإلعالمي؛

ب���ل هو محاولة إليقاظ الغافل�ي�ن؛ فاألمر خطير جد خطير،
وحراك لتغيير
واألقصى يباع رس���مياً .وما لم يكن ثمة وعي َ

ما يجري فليس ببعيد أن يعيد التاريخ نفس���ه فينا َدى بخروج
املس���لمني من القدس كما حدث في زمن امللك الكـامل حني
يجدي احلز ُن نفعاً .يقول املقريزي
سلَّمه للنصارى .حينها لن
َ

واصفاً األسى والغم الذي أصاب املسلمني ملَّا نودي بخروجهم
من القدس« :وبَعث السلطان [الكامل] فنودي بالقدس بخروج

املس���لمني منها لتس���ليمه إلى الفرجن ...فاشتد البكاء وعظم
الص���راخ والعويل ،وحضر األئمة واملؤذن���ون من القدس إلى
ُمخ َّيم الكامل ،و أ َّذنوا على بابه في غير وقت األذان» .
(((

إن ري���اح الثورات التي تعص���ف بالعالم العربي وإن صرفت

أنظ���ار العامة عما يحاك للقدس ف�ل�ا ينبغي أن تصرف أنظار

ِ
الدراس���ات
العلم���اء العاملني والباحثني املخلصني؛ فأين مراكز
ِ
واجلمعيات املعن َّي ُ���ة بالدفاع عن األقصى من إدانة ما
والبحوث
ُ

يقوم به عباس من مساومة على مسرى النبي #؟ وأين مواقف
الدعاة والعلماء من اخلطط املعلَنة لتدخُّ ٍل عس���كري غربي في
األرض املقدسة(((؟ أم هي «نظرية املؤامرة» مرة أخرى؟

(3) http://www.youtube.com/watch?v=Vq8AoUGRzNc
(4) http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/
article/201009/04//AR2010040903263.html
((( مقال بعنوان« :عباس يؤيد اقتراح ساركوزي تشكيل قوة دولية ملساعدة األجهزة
األمنية»:
http://www.alittihad.ae/details.php?id=160054&y=2007
((( املقريزي ،السلوك ملعرفة دول امللوك[ 72 :1 ،ترقيم املوسوعة الشاملة].
((( انظر تفاصيل هذا املخطط في تقرير  CNASبعنوان «األمن مقابل السالم :وضع
الشروط من أجل دولة فلسطينية» على هذا الرابط:
http://www.cnas.org/node/4362
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[ العقيدة والشريعة]

معوقات تطبيق الشريعة اإلسالمية
حم��م��د وف��ي��ق زي���ن ال��ع��اب��دي��ن

(*)

احلمد لله الذي رفع لنا في كل ثغر َعلَماً ،وأجرى لنا في جوار
كل بحر ما يضاهيه كرماً ،وجعل في هذه األمة من املسلمني إلى

إلى وضع هذه القوانني في نهاية عهد الدولة العثمانية وبعدها،

ف�ل�ا ميكن الكالم عن قضية تطبيق الش���ريعة اإلس�ل�امية
دون التع���رض ملوضوع هام يرتبط بها ارتباطاً وثيقاً مؤثراً ،وهو:

الوضعي َة البال َد اإلس�ل�امية فحس���ب ،بل أخذوا ين ِّفذون خطة

اليوم من يزيد الناس ِعلماً وميحو من الظلمات ظلماً ،أما بعد:

(معوقات تطبيق الشريعة)((( .إذ ال سبيل للوصول للحق من دون

تذلي���ل العقبات الت���ي تعترضه ،وفي ضوء ما س���يتم إزالته من
ُحسم قضية
عقبات ،ومن خالل ما س���يتم تقدميه من تهيئة ،ست َ

تطبيق الشريعة بسرعة وستؤتي ثمارها بني الناس.

وليس معنى ما تقدم تعلي َق حتكيم الشريعة حلني تذليل هذه
العقبات؛ فتذليل هذه العقبات رمبا يستغرق شهوراً أو سنوات ،بل
معناه أن كال األمرين (تطبيق الشريعة ،وإزالة معوقات تطبيقها)

ال بد أن يس���ير في االجتاه ذاته في الوقت ذاته ،كما حدث ذلك
(*) القاضي مبحكمة بنها االبتدائية.
((( أهم الكتب املؤلفة في هذا الباب هي كتب (معوقات تطبيق الشريعة اإلسالمية) لكل
من الشيخ مناع القطان ،والدكتور عمر سليمان األشقر ،والدكتور محمد أبي الفتح
البيانوني .وللدكتور عصام العبد زهد والدكتور جمال الهوبي بحث بعنوان (حتكيم
الشريعة ومعوقات التطبيق) مقدم إلى مؤمتر (اإلسالم والتحديات املعاصرة) املنعقد
بكلية أصول الدين في (اجلامعة اإلسالمية) في إبريل عام 2007م.
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بشأن حتكيم القوانني الوضعية حني عمد املستعمرون وال َعلمانيون
بالرغم من أن الش���عوب اإلسالمية لم تكن لتتقبل ذلك في هذا
لكن املس���تعمرين لم يدخلوا القوانني
التوقيت طواعي ًة واختياراًَّ ،

منهجية ملس���خ املناهج الدراسية وتصفيتها من اجلوانب الدينية
ش���يئاً فش���يئاً ،ولم يكن هذا في امل���دارس النظامية فقط ،بل

كذلك في املدارس واملعاهد الدينية ،وكذلك شرعوا في تأسيس

مدارس احلقوق وكلياتها َوفْق مناهجهم لبثِّ س���مومهم وتكوين
جيل من املس���لمني يحمل على عاتقه مهمة االنحراف باألمة عن
ش���رع الله بدالً عنهم إما عمداً أو جه ً
ال .وليس ذلك فحسب بل
أخذوا ينعِ مون باملنح الدراس���ية في جامعاتهم على أفذاذ شباب

هذه األمة وأوائل الطلبة في مدارس وكليات البالد اإلسالمية -
كما حدث مع األس���تاذين الشهيرين عبد الرزاق السنهوري وطه
أشد عدا ًء
حس�ي�ن وغيرهما  -ليعودوا بعد اس���تكمال دراستهم َّ
للشريعة؛ ففرنسا وإنكلترا وأمريكا وغيرها حتصد اآلن ما زرعته

وم���ا بذلته من مجهود في س���بيل تغيير التوجه العام للش���عوب
اإلس�ل�امية ،وتهيئة املناخ نحو رفض تطبيق الشريعة إذا ما أُذن

له���ا أن تعود ،وكل ما علينا إذن ه���و إعادة تهيئة هذا املناخ نحو
تق ُّبل الش���ريعة قانوناً يتحاكم إليه وبه املسلمون بإزالة املعوقات

والعقبات التي وضعها الغربيون للحيلولة دون تطبيق الشريعة.
وميكننا تقسيم معوقات تطبيق الشريعة إلى قسمني:

األول :معوق���ات نفس���ية وفكرية تتعلق باإلمي���ان والعقيدة

والعوامل النفسية وطرق التفكير.

األول :معوقات مادي���ة وواقعية فرضتها حوادث تاريخية أو

ظروف حالية.

القسم األول :املعوقات النفسية والفكرية:
أو ً
ال :اجلهل حبقيقة الش��ريعة وقدرهتا على مواكبة
متطلبات العصر احلديث:
من أهم معوقات تطبيق الش���ريعة اإلس�ل�امية جهل الناس

بحقيقة الشريعة وقدرتها على مواكبة متطلبات العصر احلديث؛

إذ يظن���ون أنها عاجزة عن الوف���اء بهذه املتطلب���ات والنوازل،
وأن مص���ادر التش���ريع قد خلت من معاجلة املس���ائل العصرية
املستحدثة.

وهذه الظنون مبناها على اجلهل بحقيقة الش����ريعة ومبصادر

التش����ريع اإلس��ل�امي ،وقد تولدت نتيجة تقصير الدعاة عن بيان

األول :ع���دم الثقـ���ة في موع���ود اللـه  -تعال���ى  -بنصره

للمسلمني إذا ما متس���ـكوا بدينهـم وعادوا لشـريعتهم مصـداقاً

ين آ َم ُنوا ِم ُ
الصا ِل َـح ِ
ات
نك ْم َو َع ِملُوا َّ
لقول اللـه  -تعالى َ :-
{و َع َد ال َّل ُه ا َّل ِذ َ
ن َل ُه ْم ِدي َن ُه ُم
ين ِمن َق ْب ِلهِ ْم َول َُي َم ِّك نَ َّ
ل ََي ْس َتخْ ِل َف َّن ُه ْم ِفي ا َأل ْر ِض كَ َما ْ
اس َتخْ ل ََف ا َّل ِذ َ
ا َّل ِذي ْار َت َضى َل ُه ْم َول َُي َب ِّد َل َّن ُهم ِّم ْن َب ْع ِد َخ ْو ِفهِ ْم َأ ْمن ًا َي ْع ُب ُدو َن ِني ال ُيشْ رِ كُ ونَ بِي
شَ ْيئاً} [النور.]٥٥ :

الثان����ي :عدم الثقة في أحكام الش����ريعة وقدرتها على مواكبة

التط����ور وتنظيم أحوال املجتمعات وما طرأ عليها والوفاء بحاجات

الناس وحل مشاكلهم ومنازعاتهم.

ولضع���ف اإلميان املتقدم أس���باب متعددة ،بعضها نفس���ي

عقائدي يتعلق ببُعد املس���لمني عن دينهم وعقيدتهم الصحيحة،
وتأثرهم بالفكر ال َعلماني وفكرة فصل الدين عن الدولة ،واعتقاد

أن الدي���ن مصدر التخل���ف .وبعضها يتعلق بأس���باب تاريخية
وواقعية ج���راء الهزائم املتوالية التي تع َّرض لها املس���لمون في

الفترة األخيرة من تاريخهم ،وانقس���امهم وتش���تتهم ،وتخلفهم
اقتصادياً وعس���كرياً مع تقدم أعدائهم ،وتزايد نفوذ ال َعلمانيني

في أجهزة اإلعالم ومؤسسات الدولة.

كل هذه األس���باب أدت إلى ضعف إميان كثير من املسلمني

وتغلغل الهزمية النفسية في أعماقهم حتى ظنوا أنه ال سبيل لهم

للخروج من هذه الكبوة ،والنهوض من هذه الغفلة ملس���ايرة ركب
التقدم واحلضارة ،إال بتتبع الغرب وفصل الدين عن الدولة.

محاس����ن التش����ريع ووجوه إعجازه وأصول����ه وأحكامه ومصادره،
وإذا كنا نريد تطبيق الش����ريعة فلزاماً أن نُبينِّ للناس محاس����نها

وتوضيح إيجابيات أحكام الش���ريعة ووج���وه إعجازها وقدرتها

 ،ونب����رز لهم وجوه إعجازها وعل ّو كعبها على غيرها من الش����رائع

االجتماعية ومنازعاتهم القضائية.

وإيجابياتها((( وفضائلها وم����ا فيها من خير في الدنيا قبل اآلخرة
والتقنينات ،ونقدم لهم صورة واضحة عن اإلسالم وأحكامه وقدرته
على التعامل مع غير املسلمني بإنصاف وعدل ،وفي اجلملة بيان أن

الشريعة صاحلة لكل زمان ومكان؛ لكثرة علومها ،وتع ُّدد مصادرها،
وتن ُّوع قواعدها ما بني كلية وجزئية ميكن تنزيل املس����ائل والفروع

عليها  -مهما كانت عصرية أو مستحدثة  -على نحو يضبط حياة
الناس ومعامالتهم.

ثاني��ًا :ضع��ف اإلمي��ان عن��د كث�ير م��ن املس��لمني،
وشعورهم باهلزمية النفسية:
من معوقات تطبيق الش���ريعة ضع���ف اإلميان عند كثير من

املسلمني ،وهذا الضعف يتمثل في جانبني:

((( وقد بينت شيئاً من هذه احملاسن واإليجابيات في مقال (محاسن السياسة اجلنائية
اإلسالمية) املنشور مبجلة البيان (السنة  ،26العدد  ، 288شعبان 1432هـ).

وميكن التغلب على هذا املعوق بالتربية والتوجيه واإلرش���اد،

على مس���ايرة التط���ور والوفاء بحاجات الناس وحل مش���اكلهم

ثالثًا :انعدام الثقة يف النخبة اإلسالمية:
إن انعدام الثقة في اإلس�ل�اميني من مفكرين وسياس���يني
ٌ
منوط بهم وض ُع الش���ريعة اإلس�ل�امية في موضعها
وقانونيني
الصحيح في النظام السياس���ي والقانوني للدولة ،أدى إلى َفقْد

الناس الثقة في التشريع اإلسالمي؛ ال سيما اجلوانب التي تتعلق
بعالقة املسلمني مع غيرهم ،وقد حدث هذا نتيجة أمرين:

األول :تعليق كثير من الناس احلكم على التشريع اإلسالمي

بحكمهم على الدعاة ونخبة املفكرين والسياس���يني والقانونيني
اإلسالميني.

الثاني :املمارسات اخلاطئة لبعض هؤالء السياسيني والقانونيني،

وهو ما ينعكس بالضرورة على دعوتهم وسياساتهم ومناهجهم.
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ولئن كانت هناك بعض املمارس���ات اخلاطئة لبعض الدعاة

زاد الط�ي�ن ِبلَّة :جمود املتفقهة املفتني واملعلمني والواعظني على

والقانونيني فهذا ال يَضير الش���ريعة وال يعيبها؛ وإمنا العيب في

ورجوع إلى أصول الش���ريعة وأقوال الس���لف ،وجهلهم مبقتضى

واملفكرين والداعمني لقضية تطبيق الش���ريعة من السياس���يني

األش���خاص وممارس���اتهم اخلاطئة ،وعليه فيجب التفرقة في

احلكم بني املنهج والداعي للمنهج.

رابعًا :التأثر بفكر دعاة حقوق اإلنسان:
من معوقات تطبيق الشريعة تأ ُّثر كثير من الناس بفكر بعض

دعاة حقوق اإلنس���ان الذين يتهمون نظام العقوبات اإلس�ل�امي

وتشريعات احلدود بالقسوة وانتهاكها حلقوق اإلنسان .وهذا نابع
من ع���دم الفهم الصحيح حلقيقة نظام العقوبات في التش���ريع
اإلس�ل�امي ،واجلهل بحكمتها وتعدد أغراضها وتنوعها لتحقيق
الزجر والردع والتأديب للشريرين واملفسدين بحسب نوع ا ُ
جلرم

املرت َكب؛ فما كانت مفس���دته عظيمة كانت عقوبته عظيمة ،وما
كانت مفسدته يسيرة فعقوبته يسيرة ،وما كانت مفسدته مختَلَف
فيها بحسب اختالف الزمان واملكان فتقدير عقوبته متروك لولي

األمر ،وقد تولى الله  -عز وجل  -بحكمته وعلمه ورحمته تقدير
عقوبات بعض ه���ذه اجلرائم نوعاً و َق ْدراً ملا فيها من املفس���دة

الثابت���ة التـي ال تتبـدل مهمـا اختلـف الـزمان واملكـان رفعـاً منه
 عز وجل  -للحرج وإزال ًة لالختالف فله احلمد واملنة.خامسًا :التعصب املذهيب والفكري بني املسلمني:
فالتعص���ب املذهبي والفكري لدى بعض املس���لمني جعلهم

يتش���ددون في املس���ائل اخلالفي���ة ،ويث ِّربون عل���ى مخالفيهم،

ويوصدوا باب االجتهاد ،فنجم عن هذا إس���اءة الظن بالش���رع،
والرضا بالقوانني الوضعية بدي ً
ال عن الشريعة.

تبصر وإعمال روية،
نص���وص كتب متبوعيهم املتأخرين ،ب���دون ُّ
الزم���ان والعمران ،ونفورهم من كل جديد بدون أن يزِ نِوه مبيزان

الش���ريعة ،ومناوأتهم املجددي���ن بدون إصغاء إل���ى براهينهم،

ومكافحتهم العلوم العقلية والكونية ،وحتذير الناس من دراستها،
وحتجيرهم على غيرهم االس���تهداء من الكتاب والسنة لزعمهم
أن ذلك كله مخال���ف للدين ،جلهلهم بحقيق���ة الدين؛ ألن هذه
الش���ريعة الغراء السمحة تسير مع العلم جنباً إلى جنب ،واسعة
تسع قواع ُدها العامة َّ
كل جديد من مقتضيات الزمان والعمران؛

ألنها محض رحمة وسعادة.

وأغرب من هذا أن هؤالء اجلامدين من أُ َس َراء التقليد ال يتأثمون

من مداهنة احلكام والتجس���س لهم ،وغشيان والئمهم التي يتخللها من

املنكرات ما تقطع الش���ريعة بتحرميه ،وتوقيعه املقررات املستمدة من

القوانني الوضعية ،أو األوضاع اإلدارية ،أو االستحسان الكيفي حرصاً
على رواتبهم التي يتقاضونه���ا من خزينة احلكومة ،أو تعزيزاً جلاههم

ومكانتهم ،ويتورعون عن االجتهاد في نازلةٍ نزلت باملس���لمني ألنها غير
منصوص عليها بصريح العبارة في كتب املتأخرين من متبوعيهم ،فنجم

عن تورعهم هذا هج ُر الش���ريعة واالس���تعاضة عنها بالقوانني وتشتُّت
شمل املسلمني؛ إذ ضربت الفوضى أطنابها ،وألقى ك ُّل واحد حبله على
غاربه ،وخُ ِّيل إلى اجلاهلني بالش���ريعة أنها عقبة كؤود في سبيل الرقي

كثير من أبنائها أنها غير وافية
والتجدد والسعادة ،كما رسخ في أذهان ٍ

مبقتضيات هذا الزمان ،لعدم وقوفهم على قواعدها العامة الواس���عة
الش���املة؛ ألن هؤالء اجلامدين حالوا بتكاثف جمودهم ،وتبلُّد غبواتهم
بينها وبني من يريد اقتباس أنوارها واالس���تضاءة بأشعتها ،واقتطاف

ثمرها واستنشاق أريج نورها) .
(((

يقول األستاذ عبد القادر عودة  -رحمه الله ( :-ومن الثابت
تاريخياً أن القوانني األوروبية نُقلَت إلى مصر في عهد اخلديوي

إس���ماعيل ،وأنه كان ي���ود أن يضع ملصر مجموعات تش���ريعية
مأخوذة من الشريعة ومذاهب الفقه اإلسالمي املختلفة وقد طلب

من علماء األزهر أن يضعوا هذه املجاميع ،ولكنهم رفضوا إجابة
طلبه؛ ألن التعصب املذهبي منعه���م من أن يتعاونوا على إظهار

فضحوا بالشريعة جميعها ،واحتفظ
الشريعة في أجمل صورها،
ُّ

كل مبذهبه ،والتعصب له وأضاعوا على العالم اإلسالمي فرصة
طاملا بكوا على ضياعها ،وحق لهم أن يبكوا عليها حتى تعود)(((.
ويقول الدكتور عمر سليمان األشقر  -رحمه الله ( :-والذي

((( اإلسالم بني جهل أبنائه وعجز علمائه ،ص.27
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((( معوقات تطبيق الشريعة اإلسالمية ،ص.72 - 71

القسم الثاني :املعوقات املادية والواقعية:
أو ً
ال :االستعمار السياسي واالقتصادي:
املقصود باالستعمار السياسي ،هو :حت ُّكم الدول الغربية

العظمى في النظم السياسية للبالد اإلسالمية بُغ َية السيطرة
على القرارات السيادية والسياسية فيها في مجاالت األمن

الداخلي والنظام القانوني والتشريعي والسياسة اخلارجية.
أما االس���تعمار االقتصادي فيقصد ب���ه :حت ُّكم الدول

ثانيًا :توجهات ُ
احلكام وتسلطهم:
فأكثر ا ُ
حلكام في البالد اإلسالمية يرفضون فكرة تطبيق الشريعة

اإلس�ل�امية :إما ألنهم ينتهجون سياسة فصل الدين عن الدول ،وإما
ألنهم يخافون من أن يؤدي تطبيق الشريعة إلى تأخُّ رهم وتخلُّفهم ،أو
يج��� ُّر عليهم النزاعات الداخلية وغضب الدول الغربية ،أو يثير الفنت
ُ
الطائفية وال���رأي العام الغربي قِ َبلهم؛ فهم ب�ي�ن علمانية محضة أو

تخوفات متوهمة.

ثالثًا :أُمية املناهج الدراسية الدينية:

العظمى في مص���ادر ثروات البالد اإلس�ل�امية ومواردها

ال ش���ك أن املناه���ج التعليمي���ة النظامية في كثي���ر من البالد

املال والذهب بها ،على نحو يحرم هذه البالد من اس���تغالل

بل وتعطيل ُمكنَاتهم ،وقتل مواهبهم ،وإعالء شأن الالعبني والفاسدين
فسميت األشياء بغير
منهم ،واعتبار ك ِّل متمسك بدينه متخلفاً رجع ّياًُ ،

الدول :إما ملا تصدِّره لها من س���لع ومنتجات ،أو ملا متنحه

وماتت هممهم نحو اإلصالح.
وانكسرت قلوبهم،
ْ
ْ
ملح���اً ،فتطوير املناهج
وإذا كان تطبيق الش���ريعة قد بات أمراً ّ

للب�ل�اد ،جلأت إليه الدول الغربية بعد أن تكبدت خس���ائر

الشريعة وأوجه اإلعجاز فيها في جميع املجاالت  -هو أم ٌر الز ٌم لتهيئة

السياس���ية واالقتصادية على هذه البالد وحتول بينها وبني

يُتحاكم إليه وبه ،بل نحو مطالبته بتطبيقها ،ومتسكه باستمرارها إذا
ما أُذن لها أن تُط َّبق.

وللدول الغربية عدة وس����ائل في حتقيق هذا االستعمار،

مت تعليم���ه وتثقيفه وإعـداده على نح���و ميلك معه مقومات االجتهاد

االتفاقي����ات غير املتكافئ����ة ،ومنح القروض واملس����اعدات

احلاجة إليه في العصر احلاضر ملواجهة النوازل واملستحدثات.
وهذا التطوير والتحديث يجب أن يكون شام ً
ال جلميع املراحل التعليمية

الطبيعية ،واحتكار املواد اخلام ،والس���يطرة على أس���واق
مواردها الطبيعية واملواد اخلام بها ويجعلها في عداد الدول

اإلسالمية أدت إلى مسخ هوية الطلبة والدارسني اإلسالمية والعربية،

االس���تهالكية التي تعتمد في اقتصاده���ا على غيرها من

أنفسهم،
أس���مائها ،ووصفت بعكس أوصافها ،حتى أنكر الصاحلون
َ

لها من قروض وما تقدِّمه من مساعدات مالية أو عينية.
وهذا االس���تعمار هو في حقيقته احتال ٌل غير مباش���ر

التعليمية وحتديث اجلوانب الدينية فيها  -ال س���يما بإبراز محاسن

فادحة في األموال واألرواح في حروبها وأثناء اس���تعمارها
للبالد اإلس�ل�امية واإلفريقي���ة؛ بحيث تحُ كِ م س���يطرتها

املناخ نحو تطبيق الشريعة ،وذلك لسببني:
أوالً :إعادة تهيئ���ة املجتمع وتوجيهه نحو تق ُّبل الش���ريعة قانوناً

تقري���ر مصيرها بإرادته���ا احلرة بطريق���ة ال تثير ثورات

الشعوب أو استنكار الرأي العام العاملي.

منها :دع����م النظم السياس����ية التس����لطية املتجبرة ،وعقد

املالية املش����روطة ،وتقدمي املنح العينية كاآلالت واملصنوعات
واملركب����ات واملع����دات احلربية دون قط����ع غيارها ،وتقدمي

التس����هيالت الالزمة لتصدير منتجاته����ا لغيرها من البالد،
ووض����ع العراقيل والعقبات الس����تيراد منتجات هذه البالد،

وإعارة اخلب����راء واملتخصصني وتقدمي املس����اعدات الفنية
املشروطة ،واملساهمة في تنفيذ املشروعات االقتصادية طويلة

ثانياً :إعداد جيل يستطيع النهوض مبهمة تطبيق الشريعة إذا ما

ليعود به���ذه األمة إلى عصر االجتهاد الفقهي الذي نحن في أش���د

َوفْ���ق ما تتطلبه كل مرحلة وتس���تلزمه ،ويجب أن تُولِي الكليات احلقوقية
ومراكز الدراسات القضائية تدريس الش���ريعة اإلسالمية اهتماماً فائقاً
وعناية كبيرة بالقدر الذي يتناسب مع كونها املصدر الرئيسي للتشريع.
رابعًاُّ :
ختلف املسلمني يف العلوم التطبيقية:

املدى ،واحلصول على القواعد العس����كرية البرية والبحرية

إن أم َّية املسلمني املتفشية في احلقيقة ال تتعلق باجلوانب الدينية

(البورصات) وأسواق الذهب ،وإثارة االضطرابات الداخلية

احلديثة أعظم وأكبر ،وهو ما جعل األمة اإلس�ل�امية في ش���أن هذه
العل���وم في ذيل أمم األرض حتى نُعتَت البالد اإلس�ل�امية بـاملتخلفة

واجلوية ،وإنشاء البنوك الربوية ،والسيطرة على أسواق املال

واالنقسامات الطائفية واحلزبية ،وغير ذلك.

فحس���ب؛ بل إنها في مجاالت العلوم التطبيقية والصناعية والتقنيات

والنامية واملتأخرة ودول العالم الثالث إلى غير ذلك.
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سادسًا :تعدد األحزاب السياسية وتشعُّب توجهاهتا:

احلزب السياس���ي :هو وسيلة يتخذها القائمون عليه ذريع ًة

النتزاع الس���لطة بُغ َية تنفيذ السياسات التي أنشؤوه من أجلها.

وخطورة قضية (األحزاب السياس���ية) تظه���ر في حال تع ُّددها
وضعفه���ا؛ فتع��� ُّدد األحزاب الضعيف���ة يعني بالض���رورة تع ُّد َد
السياس���ات والبرامج وتش��� ُّعب توجهاتها ،وهو ما يستتبع  -في
الغالب  -األعم االختالف والتناحر والتمزُّق؛ فإنه ال تكاد توجد

وقد دف���ع تخلُّف هذه البالد عن الدول الش���رقية والغربية
غي���ر اإلس�ل�امية كثيراً من الن���اس إلى عزو ذل���ك إلى جمود

تفكيرهم والش���ريعة التي يعتنقونها ،وه���و عزو خاطئ بال ريب
وإن كان واقع���اً؛ فإن تخلُّف املس���ـلمني وإن كان قد بات حقيق ًة
لكن س���ببه احلقيقي هو بُ ْعد املسلمني عن دينهم
ال جدال فيهاَّ ،
وعدم متسكهم بش���ريعتهم ،ومحاولتُهم تقليد الغربيني ،بالرغم

م���ن اختالف مقوم���ات الفريقني ومبادئهم���ا وقيمهما ،وهو ما

ينعكس بالضرورة على أساليب احلياة واملعيشة ويجعلها متباينة
بالض���رورة؛ فال هم حلقوا بحضارة املس���لمني الضائعة وال هم

حلقوا بركب تقدم الغرب.

العلمانيني على الوسائل اإلعالمية:
خامسًا :سيطرة َ

ال َعلمانية هي أشد األخطار الداخلية التي تواجه املسلمني في
الوقت احلالي ،وخطورة ال َعلمانيني ال تتعلق ُ
بش َبهِ هم التـي يبثونها

بقدر ما تتعلق بس���يطرتهم على األجه���زة اإلعالمية ،وارتدائهم
ثوب العل���م والثقافة من خالل ما يتمتعون به من وظائف مرموقة
مؤ ِّثرة في املجتمع .فمن خالل هاتني الوسيلتني استطاعوا محاربة

الش���ريعة وبثَّ ُش��� َبهِ هم التي هي من الضع���ف مبكان ميكن معه
دحضها بسهولة وبال تكلُّف((( .لكن الذي حال دون ذلك هو سيطرة

ال َعلمانيني على الوس���ائل اإلعالمية؛ بحيث ال ميكن لغيرهم الرد
عليهم ودحض ش���بههم إال بصعوبة بالغة .فال سبيل إذاً للوصول

قضية واحدة تتفق عليها عدة أحزاب ،وإذا ُوج َدت هذه القضية

فمن املؤكد أن هذه األحزاب لن تتفق على تفصيالتها واجلوانب
املتعلقة مبعاجلته���ا في الواقع العملي ،وق���د انعكس هذا على

قضية تطبيق الش���ريعة؛ إذ عملت كثير من األحزاب السياسية
على اتخ���اذ هذه القضية مطي ًة جلمع املؤيدين وحتقيق أهدافها
السياس���ية بالوصول إلى ُس َّدة احلكم ،تار ًة برفضها وتار ًة بوضع
خط���ط منهجية لقبولها تؤدي في النهاية  -حتماً  -لعدم تطبيق

الشريعة.

سابعًا :الدعوة اخلاطئة إىل تطبيق أحكام الشريعة:
إن الطريقة اخلاطئة التي ميارسها بعض الدعاة في دعوتهم

للناس إلى تطبيق أحكام الشرع من أهم معوقات تطبيق الشريعة؛

حيث يختزل بعض الدعاة قضية تطبيق الش���ريعة عند عرضها
في جان���ب العقوبات وإقامة احل���دود ،دون التعرض لغير ذلك
من املسائل املدنية ومسائل األحوال الشخصية واألمور التكافلية

االجتماعية والنُّظم السياس���ية والقضائية ،فإن الش���ريعة متثل
ال متكام ً
منهجاً شام ً
ال حلياة األفراد ونظم الدولة في كل جوانبها

وفي كل صورها وأشكالها.
ه���ذا فض ً
ال ع���ن أن البعض حني يعرض لقضي���ة العقوبات

الش���رعية وإقامة احلدود يقتصر على الدعوة لتطبيقها بأسلوب
س���طحي دون بيان حكمتها ومحامدها ،واخل���وض في دواعيها

وأس���بابها وأغراضها وأهميتها في حي���اة األفراد ،وغير ذلك من

لتطبيق الش���ريعة اإلسالمية وتهيئة املناخ العام لتق ُّبلها إال بتطهير

جوان���ب تفصيلية تتعلق به���ا مما ينبغي إب���رازه وبيانه مع أصل

ال يريدون للشريعة أن تسود وحتكم ،أو إيجاد وسائل بديلة مضادة
لدفع ضغطهم ودحض ُش َبههم.

إننا اليوم في حاجة ماسة لعقد املقارنات بني الشريعة اإللهية

وس���ائل اإلعالم  -سـواء املرئية أو املسـموعة أو املقروءة  -ممن

((( من أهم الكتب التي عنيت بدفع الشبه املثارة حول تطبيق الشريعة:
( - 1حتكيم الشريعة ودعاوى اخلصوم) للدكتور صالح الصاوي.
( - 2معوقات تطبيق الشريعة اإلسالمية) للدكتور عمر سليمان األشقر ،رحمه الله.
( - 3اإلسالم بني جهل أبنائه وعجز علمائه) لألستاذ عبد القادر عودة ،رحمه الله.
( - 4أسباب احلكم بغير ما أنزل الله) للدكتور صالح السدالن.
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القضية.

والقوانني الوضعية في أتقن صورها وأحدث أش���كالها  -وال وجه
للمقارنة أص ً
ال  -كي نبني للناس مدى جاللة الش���ريعة وإعجازها
وتف ُّردها .يقول األس���تاذ عبد القادر عودة  -رحمه الله ( :-وحني
أقارن بني الشريعة والقوانني الوضعية لن أتتبع القانون في أطواره

األُولَ���ى باملقارنة واملوازنة ،ولن أقارن بني القانون في

العجز عن تفعيل أحكام الشريعة:

القرن السابع امليالدي وبني الشريعة التي أنزلت على

حيث يزعم بعضهم أن أحكام الش���ريعة منثورة في بطون أمهات

العهود لم يكن في مستوى يسمح له أن يقارن بالشريعة

لتطبيق الش���ريعة من دون تشكيل اللجان وعقد املؤمترات والندوات

عصرنا احلاضر وبني الشريعة ،وحني أفعل هذا إمنا
أقارن بني قانون متغ ِّير متطور يسير حثيثاً نحو الكمال

لعدة سنوات.

محم���د  #في أول هذا القرن ،فإن القانون في هذه

الكتب ،وأنها كثيرة متشعبة تستعصي على اجلمع والتقنني ،وال سبيل

اإلس�ل�امية ،ولكني أقارن حني أقارن بني القانون في

ووضع األبحاث والدراس���ات واملش���روعات لتقنني أحكام الفقه في
املجاالت القانونية املختلفة ،وهو ما يس���تغرق وقتاً طوي ً
ال رمبا يصل

حتى يكاد يبلغه كما يقال ،وبني شريعة نزلت من ثالثة
عشر قرناً لم تتغير ولم تتبدل في ما مضى ،ولن تتغير

وه���ذه الدعوى ال يُراد به���ا إال تضييع الوق���ت ومتييع قضية

عدة بالفعل في عدة
تطبيق الشريعة ،فمش���روعات تقنني الشريعة ُم َّ

والتبديل؛ ألنها من عند الله ،وال تبديل لكلمات الله وال

اإلسالمي) ،أو جلان (مجلس الش���عب املصري) ،أو جلان (محكمة

يخلق���ه في حاجة إلى إتقان من بعد خلقه ،فنحن إذن

م���ن نقص في مجال َّما من املجاالت القانونية ،فليس هناك ما مينع
عدة بالفعل حلني االنتهاء من مش���روعات
من تفعيل املش���روعات امل ُ َّ

بني احلدي���ث القابل للتغيير والتبدي���ل وبني القدمي

بأحكام الشريعة في كثير من مسائل األحوال الشخصية دون غيرها

من هذه املقارن���ة أن القدمي الثابت خير من احلديث
املتغير ،وأن الش���ريعة على قِ َدمها أج ُّل من أن تقارن

إن الرجوع إلى التش���ـريع اإلسـالمي قد بات ضرور ًة قصوى حتى

ٍ
شريعة تأبى طبيعتها التغيير
أو تتبدل في املس���تقبل،

مجاالت و َوفْق مختلف املذاهب(((؛ سواء التي أعدها (مجمع البحوث

ألي من صنع الله الذي أتقن كل شيء خلقه ،فليس ما
ٍّ

النقض املصرية) ،أو حتى جل���ان (جامعة الدول العربية) ،وإذا كان

حني نقارن إمنا نقارن ب�ي�ن أحدث اآلراء والنظريات
في القانون وبني أقدمها في الش���ريعة ،أو نحن نقارن

أخ���رى وتنقيح القوانني الوضعية املعمول به���ا ،كما يتم اآلن األخذ

املس���تعصي على التغيير والتبديل ،وس���نرى ونلمس

من املجاالت القانونية.

بالقوانني الوضعية احلديث���ة ،وأن القوانني الوضعية

بالرغ���م مما انطوت عليه من اآلراء واس���تُحدث لها
من املبادئ والنظريات ال تزال في مس���توى أدنى من
عجب من شاء كما يشاء من هذا
مستوى الشريعةَ ،ولْ َي َ
القول؛ فإن احلق في ه���ذه األيام أصبح غير مألوف

ال تك���ون ثمة فجوة بني طبيعة واقع األف���راد االجتماعي وبني القوانني
الت���ي حتكمهم ،فال ري���ب أن القانون ينبغي أن يعك���س بصدق أحوال
املجتم���ع املادي���ة والفكرية ،وأن يحق���ق متطلباته وآمال���ه .وإذا كانت
أصلت ملناهجها َوفْقاً للقواعد والنظريات التي
التقنينات الوضعية ق���د َّ

درج ُش��� َّراح القوانني على إدراجها في القس���م الع���ام منها ،فإن الفقه
كثير من هذه النظريات والقواعد على
اإلس�ل�امي أيضاً قد س���بق إلى ٍ

عجب منه أكثر الناس ،ولكن العجب لن يستبد
بحيث يَ َ

السنة املطهرة أو االجتهاد الفقهي؛ سواء
أساس أحكام القرآن الكرمي أو ُّ

فهذه هي العقبات احلقيقية أمام تطبيق الشريعة

اجلرائم وإثباتها وشروط املس���ؤولية اجلنائية واالشتراك في اجلرمية
وأس���باب اإلباحة وتنفيذ العقوبات وأسباب َو ْقفها ،مبا يُ َعد في احلقيقة
س���بقاً علمياً لعلماء املسلمني منذ قرون في مجال التشريعني (اجلنائي

مب���ن كان له عقل يُفكر ويُق���در ويُقارن ويُوازن ويمُ يز
اخلبيث من الطيب)(((.
اإلس�ل�امية ،التي يجب العمل على إزالتها وتذليلها

من حيث نطا ُق التشريع وتطبيقُه من حيث الزما ُن واملكانُ ،وكذلك أركان

حتى ميكن للناس تق ُّبل تطبيق الش���ريعة واالستجابة

ش���ر َع
والعقابي) ،واحل ُق أنه ال مجال للمقارنة بحال من األحوال بني ما َّ
الله العليم احلكيم ،وما قنن البشر القاصرة عقولهم ،احملدودة فهومهم،

الواقع ،يحاول بعض املس��� ِّوفني الترويج لها لتعطيل

محكم ٍ
قانون وضعي بش���ري دائم
ٍ
ثابت ال يتبدل وال يتغير ،وبني
ربان���ي
ٍ
{و َم ْن َأ ْح َس ُن ِم َن ال َّل ِه ُح ْك ًما ِّلق َْو ٍم ُيو ِق ُنونَ } [املائدة.]٥٠ :
التبديل والتعديلَ ،

ألحكامها.

متوهمة ال أصل لها في
وهن���اك معوقات أخرى
َّ

تطبيق الشريعة ،وأهم هذه املعوقات املتوهمة:

((( التشريع اجلنائي اإلسالمي مقارناً بالقانون الوضعي.)6 /4( :

املشوبة بتس���لط الهوى والش���هوة ،ال مجال للمقارنةِ بني شرع سماوي

هذا واحلمد لله وص ِّل اللهم وسلم على نبينا وآله وصحبه وسلم.

((( وقد ذكرت هذه املشروعات وفصلت فيها وفي مزايا وعيوب كل منها في كتابي (تطبيق
الشريعة بني الواقع واملأمول) ،طبعة دار السالم.
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ثالثة أيام
في جهنم
ف��ي��ص��ل ب���ن ع��ل��ي ال��ك��ام��ل��ي

(*)

popedia@windowslive.com

أو ً
ال :أن الكلمة التي اس���تعملتْها «عقيدةُ الرس���ل» – وهي

املرج���ع األصرح واأله���م لهذه الزندقة – لوص���ف «جهنم» هي

م���ن بني املعتقدات النصرانية الضاربة بجذورها في الوثنية

( )inferosف���ي الالتينية و ( )katotataف���ي اليونانية؛ وتعني

فريدة تكون كفار ًة عن خطايا البش���ر .فكان موت «يسوع» املسيح

احمل َّرفة باسم ِ
السريانية ،و (هادِ يس) في اليونانية.
(شيئول) في ُ

وحرر املأس���ورين فيها ،وقهر املوت ،وق���ام في اليوم
«جهنَّ���م»َ ،

إنه���ا «جهنم» وآخ���ر يزعم أنها «القبر» وثال���ث يقول :إنها عالم

زع ُم الكنيس���ة أنه ملا تراكمت خطايا بن���ي آدم التي ورثوها عن
ْ
أبيهم نتيجة أكله من الش���جرة صار لزام���اً أن توجد «أضحية»

«السفْل» أو «العالم الس���فلي» ،وهو بزعمهم العالم الذي يُح َبس
ُّ
ُ
َّ
فيه املوتى أو أرواحهم ويُعذبون .ويش���ار إليه في ن َسخ األناجيل

(عيس���ى عليه الس�ل�ام) على الصليب .لكنه بعد موته نزل إلى

وق���د تباينت تفاس���ير النصارى لهاتني املفردت�ي�ن ما بني قائل:

الثالث.

«األموات» ،وسبب هذا االختالف هو أنها عقيدة دخيلة ذات أصل
وثني ال سماوي { ُي َض ِاه ُئونَ َق ْولَ ا َّل ِذ َين كَ ف َُروا ِمن َق ْبلُ } [التوبة.]٣٠ :

ه���ذا امل���وروث الوثن���ي ال يختلف في جوه���ره عن عقائد
الفراعن���ة والبابليني وغيرهم ممن آمنوا بأن «بع ً
ال» أو «حورس»
أو «أدونيس» نزل إلى «العالم السفلي» خلالص البشر؛ وقد سبق

بيان هذا في غير هذا املوضع .لكن الذي يهمنا هنا سؤاالن:

أولهم���ا :ما حقيقة «جهن���م» أو «الهاوية» الت���ي نزل إليها

«يسو ُع» النصارى؟

ثاني��ًا :ينكر بعض النصارى عقيدة نزول «يس���وع» إلى
العالم الس���فلي حت ُّرزاً من التباس عقائ���د النصارى بعقائد

األمم الوثني���ة الهالكة .لكننا عن���د البحث في نصوص العهد
اجلديد جن���د التطابق جلياً؛ ففي رس���الة بولس األُولَى إلى

واآلخ���ر :هل اس���تطاع مبوته املزعوم تخليص البش���ر من

أهل كورنثوس جند «أن املس���يح مات من أجل خطايانا حسب

يعتقد ج ُّل النص���ارى أن عبارة «نزل إلى جهنم» في «عقيدة

كورنثوس  .]4 ،3 :15وهو صريح في موته وأنه غاب ثالثة أيام

خطاياهم؟

الكتب؛ وأنه ُدفن وأنه قام في اليوم الثالث حس���ب الكتب» [1

الرس���ل»  The Apostles’ Creedتعني أنه مات حقيقة وأنه

قبل قيامته من األموات كما حصل آللهة الوثنيني .وعلى الرغم

(*) باحث سعودي متخصص في دراسة األديان  -يعمل في مركز الدراسات والبحوث
التابع ملجلة البيان.
(1) http://www.vatican.va/archive/ccc_css/archive/catechism/
p122a5p1.htm

َّ
يطرد في اس���تعمال الكلمة «ش���يئول» التي تعني «الهاوية» أو

قهر املوت((( .والكالم على هذا من وجوه:
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من أن رسالة بُطرس األولى  19 :3تسمي هذا العالم السفلي
«س���جناً» ( phulakeفي اليونانية) ،إال أن األصل السرياني
«جهنم» أو «العالم السفلي».

ثالثًا :عند دراس����ة نص����وص العهدين يتب��َّي�نَّ أن نزول
«يسوع» إلى جهنم لم يكن نزول طائع ُم ٍ
ريد ،بل كان نزول ُمك َرهٍ ؛
فق����د ُق ِّيد باحلبال في باطن جهنم وعان����ى معاناة املجرمني،
كما حصل لبعل وغيره م����ن آلهة الوثنيني ،ثم أقامه الرب من

األموات .نقرأ في ترجمة «فان دايك» العربية لس����فر أعمال
الرسل « 24 :2الذي أقامه الله ناقضاً أوجاع املوت؛ إذ لم يكن
ممُ كِ ناً أن يمُ َسك منه».

ثم بَعث جس���ده ثانية قبل أن يفسد كما تفسد أجساد املوتى؛ فهو
لم ميلك لنفسه نفعاً وال ضراً وال موتاً وال حياة وال نشوراً؛ فكيف
يقال بأنه قهر املوت ،وحرر الس���جناء في العالم السفلي ،وهو ما

استطاع أن يخلص نفسه؟

كما يش���هد لعجزه أمام خالقه ما اقتبس���ه «لوقا» من س���فر
املزامير زاعماً أنه يتحدث عن قيامة املس���يح عليه الس�ل�ام .يقول
ن���ص املزامير« :احفظني يا الله ألني عليك توكلت! قلت للرب :أنت

الرب أمامي في كل حني؛
سيدي خيري ،ال ش���يء غيرك ...جعلت َّ

قوله« :ناقض���اً أوجاع املوت» ترجمة خاطئة العتمادها على

ألن���ه عن مييني فال أتزعزع ...لذلك ف���رح قلبي وابتهجت روحي.
جسدي أيضاً يس���كن مطمئناً ...ألنك لن تترك نفسي في الهاوية.

ش���يئول [جهنم]» .فـ «حبلي» هنا تعن���ي ِ
«حبال» وليس «أوجاع».

فنَقول لـ «لوقا» ومن ذهب مذهبه من النصارى :إما أن يكون

ترجم���ة يونانية غير دقيقة .أما األصل الس���رياني فيخبرنا أن
«ح َّل عنه ِح َبال
الرب الذي أقامه «ش���را ِحبليه د  -ش���يئول» أي َ
يش���هد لصحة ذلك ما ورد في النص العبري من املزمور 3 :18

«حبلي شيئول س َبابُوني »...ومعناهِ :
ِ
«حبال شيئول التفَّت حولي»؛
يؤيده تتمة الفقرة «وأَ
ُ
شراك [جم ُع َش َرك] املوت انتشبت بي» وهو
ما ذهبت إليه أغلب الترجمات اإلجنليزية.

فنحن إذن أمام تصوير وثني مقيت للمس���يح  -عليه الس�ل�ام -
نازالً إلى باطن جهنم ُمك َرهاً ليعاني ما عاناه آلهة البابليني والفراعنة
واإلغريق من الغم وشدة الوثاق ،ثم يُ َحل َوثاقه ليقوم في اليوم الثالث.

ولو لم يكن لدى النصارى من االعتقاد في عيس���ى  -عليه السالم -
س���وى هذا لكفى به دلي ً
ال على بش���ريته وأنه لم يكن إلهاً .فالرب هو
الذي أقامه من األموات – كما يشير سفر أعمال الرسل أعاله – وهو
الذي َح َّل عنه حبال جهنم فلم يكن من الغابرين.

لن تدع تق َّيك يرى فساداً» [املزامير .]10 - 1 :16

احلديث هنا عن «يس���وع» املسيح كما تزعمون ،وإما أن يكون عن

غيره.
ً
ِّ
َّ
فإن س���لمنا لكم جدال أن احلديث عنه لزمكم أن تس���لموا

بأنه كما قال« :لن تترك نفس���ي ف���ي الهاوية» قال« :احفظني يا

الله ألني عليك توكلت! ...أنت س���يدي خيري ،ال شيء غيرك...
جعلت الرب أمامي في كل ح�ي�ن .ألنه عن مييني فال أتزعزع».
ُ

وه���و كالم عبد مؤمن خاضع لربه خاش���ع ليس له في األلوهية
عجز املسيح عن خالص نفسه؛
نصيب؛ بل إن سياق الكالم يؤكد ْ
فكيف بخالص غيره؟

ثم يقال لهم :إن الترجم���ة الصحيحة للنص العبراني الذي
َ
تترك نفس���ي لِشيئول ،ولن تدع تَق َّيك يرى
هو عمدتكم هي« :لن

والدليل عل���ى صحة هذه القراءة ما ورد في س���فر أعمال

الهاوية» .وفيها دليل قاطع على أن املس���يح  -عليه السالم  -لم
ي��� َر الهاوية بعينه فض ً
ال عن أن يُلق���ى فيها .وبهذا يتبني تالعب

وهذا مما يستدل به النصارى على قيامة املسيح من بني املوات.
هنا َّ
يطرد األصل الس���رياني في استعمال كلمة «شيئول» لوصف

من التناقض ،حتى يس���تقيم لهم اقتباس «لوقا» في سفر أعمال

الرس���ل  31 :2أن داود  -عليه السالم « -تكلم عن قيامة املسيح
[قائ ً
نفس���ه في الهاوية ،وال رأى جس ُده فساداً».
ال] :إنه لم تُترك ُ

الهاوية .أما النص اليوناني فيس���تعمل لفظ���ة «هاديس» ،وهي

الكلمة التي تستعملها األس���اطير اليونانية (اإلغريقية) لإلشارة

إلى العالم الس���فلي .فثبت أن املقصود بالعالم الس���فلي في كل
الس���ياقات أعاله ليس القبر وال السجن؛ وإمنا هو املكان الذي
َّ
يعذب فيه اخلطاة كما عند قدماء اإلغريق ومن على شاكلتهم.

جتدر اإلشارة هنا إلى أن الفعل «تُترك» مبني للمجهول في كل

النسخ والترجمات املعتمدة ،وهو دليل على أن خالص «يسوع» لم
يكن من تلقاء نفس���ه ،بل ر ُّبه هو الذي َّ
فك أسره وأنقذه من املوت

املترجمني الذين اعتمدوا النسخة السبعونية اليونانية هنا هرباً
الرسل!

وإن قلتم بأن الكالم غير متعلق باملسيح أص ً
ال بطل استداللكم

به وتبني افتراء «لوقا» وكذبه .فعلى احلالني كليهما ليـس في كتب
األنبيـاء ما يشـير إلى موت املسيح  -عليه السالم  -تكفيراً عن
خطايا البش���ر ،وال نزوله إلى باط���ن األرض؛ لكنها عقيدة ثابتة

عن���د النصارى ورثوها عن الوثنيني .واحلق كل احلق في ما ورد

في كتاب الله  -عز وجل  -من أن اليهود لم يقتلوا املسيح  -عليه
الس�ل�ام  -ولم يصلبوه { َبل َّر َف َع ُه ال َّل ُه إل َْي ِه َوكَ انَ ال َّل ُه َعزِ ي ًزا َح ِك ًيما}.

[النساء]١٥٨ :
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[ قضايا دعوية]

نظرات وتوجيهات
في تنمية الموارد المالية للمؤسسات الخيرية

د .ع��م��ر إب��راه��ي��م ع��ك��اش��ة

(*)

مت ِّثل املوارد املالية في الظاهر عصب
احلياة للمؤسسات اخليرية التي تعتمد على
التبرعات من كافة شرائح املجتمع لتمويل وتنفيذ
برامجها ،ويظن بعض من الناس أن املوارد املالية هي
الشريان األوحد لرفد املؤسسة بالدعم .واحلق أن هذا
مناف للحقيقة؛ لوجود عوامل متعددة وظواهر
ٍ
مختلفة تتعدى مجرد الدعم املالي للمؤسسة
لتحقيق األهداف وتنفيذ املشاريع.

() خبير بالتطوير وتنمية املوارد اخليرية.
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ومن هذه العوامل:

ً
أوال :الس ��معة احلس ��نة ،وه ��ي األخ�ل�اق ونُ ْـب ��ل

الرسالة:

ال ب���د من احلرص كل احلرص عل���ى تقدمي الصورة

1

احلس���نة املشرقة ،وااللتزام باملصداقية والشفافية العالية
في التعامل مع الشريحة املس���ته َدفة ،الذين يطلَق عليهم

مصطلح (املعني���ون  :)Stakeholders -وهم اجلهــــات
أو األشخاص الذين يتأثرون أو يؤثرون في برامج ومشاريع

وأهـداف املؤسس���ة ،وهم أول من يؤخ���ذ بعني االعتبـار

في عملية التخطيط اإلس���تراتيجي للمؤسسة .إنَّ غالبية
هؤالء املعنيني يَ ُ
نظرون إلى أفراد وممثلي املؤسسة اخليرية

نظرة تتسم بالسمو؛ وذلك لس ُم ِّو الرسالة ونُبْل الغاية التي
يحملونه���ا .وعلى هذا فإنه يجب أخذ زم���ام املبادرة من

قِ َبل كافة املس���ؤولني ابتدا ًء ،واملوظفني بالعموم ،لالرتقاء

الثقافي واألخالقي واالجتماعي لتكوين الصورة املش���رقة
واملناسبة التي تعكس ِع َظم الرسالة ونُبْل الهدف.

ثاني ًا :التط ّـور:

إن التط��� ُّور في غال���ب األحايني يحمل ب���ذور البقاء

واالس���تمرارية داخل رحم املؤسس���ة الفاعلة؛ ففي الوقت
الذي تعيش فيه البش���رية ك ّماً هائ ً
ال من التسارع في كافة

2

مجاالت احليــ���اة والتغييـــرات املتعــــددة ،وما تش���هده

األمة م���ن تصاعد وتيرة األحداث وضياع احلقوق وتكالب
النكبات؛ فإن األمر يوجب األخ َذ بزمام املبادرة والتطل َع إلى
إحداث نقلة نوعي���ة في طريقة النظر إلى األمور وطريقة

حتقيق األهداف وتقدمي املشاريع للمعنيني بها.

هذا األمر يس���توجب التطوير املس���تمر والدائم ،ورسم

أي إخفــاقات إدارية كانــت أو مهنية
تصورات متعددة لتجنُّب َّ
أو بيئية ،كما أنه مينح الفرصة لتقدمي احللول املناس���بة وقت

احلاجة املاسة إليها.
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ثالث ًا :التخطـيط:

حتظ���ى باحترام كبير تلك املؤسس���ة

صاحبة الرس���الة الهادفة والشعار املميز.

رابع ًا :جتنَّ ب التجريح أو املغاالة:

وإنَّ أكث���ر ما يهم املتبرع هو أن يعرف أين

3

تع ُّج الساحة اليوم بكثير من اجلمعيات اخليرية متعددة
ٍّ
ولكل منها منه���ج وجمهور؛ فاحذر أن
األهداف والوس���ائل،

وكيف تُس���تخ َدم أمواله .ومن هذا الباب

يتوجب على املؤسسة اخليرية أن تضع لها
خططاً واضحة املعالم تأخذ بعني االعتبار
رغب���ات املعني�ي�ن بأهدافه���ا وتطلعاتها،

وترس���م اخلطط احلقيقية الواعية املبنية

على الواقع ال اخليال.

تنزلق قدمك في متاه���ات التفاضل والتقدمي والتأخير بني

4

���ئلت عن إحداها من محسن أراد
هذه اجلمعيات؛ فلرمبا ُس
َ
به بال���و َن اختبار ،فتأخذ بك احلمية بزم���ام اإلبرة لينفجر
غنى عن���ه؛ فإياك إياك
البالون ،فتخس���ر موقف���اً أنت في ً

والتس ُّرع واالجنرار!

وال يكف���ي أن نقدِّم للجمهور واملعنيني
خططاً وطرقاً للتنفيذ؛ بل يجب أن يتقيد

إن الناس بالعموم لهم اجتاهات وميول قد ال تنكشف لك
مـن امل���رة األولى ،وحتتاج إلى أن تن ِّقب وتتفرس فيها جيداً،

املعالم في التعامل مع املتبرعني.

جانبية؛ فإن الـمِ راء ال يأتي بخير.

أيضاً مندوبو املؤسس���ة بخطط واضحة

فال تت���رك لعاطفتك املهنية العنان فتج��� َّرك إلى صراعات

ويتوجب على حامل رس���الة املؤسسة

أن يتخطى حدود العفوية والرتابة بأسلوب
علم���ي مت���زن يتواكب وطبيع َة الرس���الة
والقيم األساس���ية التي حتملها املؤسسة
التي ال تتغير أبداً.
إن هذا املندوب الذي مي ِّثل املؤسس���ة

بقيمه���ا ورس���التها ورؤيتها ومش���اريعها
وخططها في ش���خصه أمام املتبرع ،يتح َّمل
تبع���ة كبير ًة وه ّم���اً مؤ ِّرقاً ال يدركه س���وى
من عاش وتعايش في غم���ار هذه التجربة

الفري���دة .ولهذا يتوجب عل���ى املندوب أن
يتقدم للناس بأس���لوب يتص���ف بالنموذج

املتمي���ز واألس���لوب الراقي ف���ي التعامل
والتواص���ل والتخاطب ،وه���ذه الصفات ال

ميكن أن تتأتَّى ألحد بدون وعي دقيق وفهم
وتخطيط.

إنَّ م���ن احلكم���ة أن تبدأ بنفس���ك؛

ففاقد الش���يء ال يعطيه ،واحلكيـم قال:
«ال ميكنك عبور البح���ر مبجرد الوقوف

والتحديق باملاء».
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خامس ًا :املثابرة والعثرات طريق النجاح:

كثيـراً ما يصـطـدم واقـع املنـدوب بصـدٍّ وجت ُّه ٍم
بسبب طبيعة عمله ودخوله على شرائح متعددة من الناس.
تأ َّك���د أن اإليجابية تخرج من رحم الس���لبية إذا فهمنا
واستغلينا ذلك ،كيف؟

يقول أديسون (مخترع املصباح الكهربائي) :أجريت أكثر

م���ن  999جتربة الختراع مصباح .وعند التجربة رقم 1000

جنحت ،ولكنني استفدت أن هناك  999طريقة غير مجدية
الختراع املصباح فتجنبتها.

إنَّ الله  -تعالى  -خلق لنا رجلني :يسرى ،وأخرى مينى؛
كي نس���ـير مرة يمَـن ًة ومـرة يَس���ـر ًة؛ فليس َق��� َدراً علينا أن

نسير دوماً باجتاه مس���تقيم .علينا أن نبحث دوماً في كافة
االجتاهـات (املس���توية ش���رعاً) كي نصـل إلى هـدفنا .إن
النـجاح ليـس ثمرة يانعة تقطـفها مبجرد التمني ،وقد قيل:

الص ِب َر.
لن تبلغ املجد حتى تلعق َّ

إنَّ أجن���ح الناس هم أكثرهم اس���تفادة من وقوعهم في

األخطاء ،وليس كما يعتقد بعضه���م أنهم أكثر الناس جتنُّباً
لألخطاء.

5

الفعال:
سادس ًا :االتصال َّ

ِ
أنصت جيداً تفهم املطلوب؛ فمن أساء سمعاً أساء فهماً ،ومن أساء
فهماً أساء عم ً
ال:

6

تتطلب عملية التس���ويق اخليري مجموعة من املبادرات الشخصية
تن���درج ضمن ما يس���مى بذاتي���ة التعلُّم؛ فتحتاج إلى قل���ب ٍ
واع وفكر

منفت���ح .واالتصال الف َّعال أحد أركانها ،وهو ال���ذي يع َّرف بأنه عملية
نقل املعلومات من ش���خص إلى آخر بطريقة جتعل امل ْعنَى الذي يفهمه
املستقبِل مطابقاً إلى حدٍّ بعيد للمعنى الذي قصده املرسل.
ولتجنُّب أخطاء االتصال الفاش���ل يتحتم عل���ى املندوب االحتياط

لألساليب املهمة التالية:
1
2
3
4
5
6

اإلنصات اجليد.

االستماع أكثر من الكالم يو ِّلد الثقة بني الطرفني.

استالم دفة احلوار يعني إمكانية طلب التب ُّرع.
عدم التطرق إلى مواضيع خالفية أو جانبية.

ثوان؛ فالزيادة
انظر مباشــرة لعينــي احملســن وال تــزد ذلك عن ٍ 5
على ذلك تو ِّلد اضطراباً لدى احملسن.
جتنَّب إجالة النظر داخل مكتب احملسن.

7

حاول التع ُّرف على أحوال احملسن قبل الدخول عليه عبر السكرتير؛

8

راقب حركات احملس���ن خالل احلديث مع���ه؛ فإن وجدته مطمئـناً

فهو مفتاح ف َّعال.

9

10

ومقتـنعاً فأكـمل ،وإال فغ ِّير طريقة احلديث أو املوضوع كلَّه.
ال تكثر من الثناء املفرط على احملس���ن أو املؤسسة التي مت ِّثلها؛ بل

ارفق بنفسك وجتنَّب املغاالة أو التجريح.
تعلَّم ذِ كر محاسن الناس ،وكن متفائ ً
ال وإيجابياً تكسب اآلخرين.

وتذ َّكر أنك إذا فش���لت في االتصال فإن هذا يعني أنك خس���رت
محسناً وتب ُّرعاً.
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ثامن ًا :إدارة اللقاء:

كيف ترسم سياسة إدارة اللقاء مع احملسن في ست

سابع ًا :تعلم مهارات القيادة:

كلمات؟

هناك مجموعة أمناط قيادية تحُ َّدد َوفْقاً لفلسفة

القائد وش���خصيته وخبرته ونوع التابعني ،وأهم هذه
األمناط:

7

أو ًال :القيادة الش��ورية :وهو الذي يعتمد  -أساساً -

على أهل الرأي واالختصاص في تسيير دفة عمله.

ثاني��ًا :القي��ادة الدكتاتوري��ة :وهو القائد الذي

تتركز بيده الس���لطة ،ويتخذ كافة القرارات بنفسه،
ومي���ارس مب���دأ التخوي���ف ،ويتحكم بش���كل كامل

باجلماعة التي يديرها.

ثالث��ًا :القيادة الدميقراطي��ة :القائد هنا ميارس

املش���اركة والتعاون وتبادل اآلراء م���ع اجلماعة التي

يعمل معها.

رابع��ًا :القي��ادة املتس��اهلة :وه���ي قيادة تتس���م

بالتسيب وانخفاض األداء.

خامس��ًا :القي��ادة غ�ير املوجه��ة :وهي أن يترك

القائد س���لطة اتخاذ القرار للمرؤوس�ي�ن ويصبح هو

في حكم املستشار.

سادسًا :أس��لوب اخلط املس��تمر يف القيادة :وهذا

النمط ينظ���ر إلى القي���ادة باعتبارها سلس���لة من
موسعة في
النش���اطات القيادية ،ويسمح مبش���اركة َّ

اتخاذ القرارات غير املصيرية.

ملاذا عليَّ أن َّ
أتعلم هذه املهارات؟

إنَّ حجم شرائح املجتمع التي يتردد عليها املندوب

وطبيعته���ا تتك���ون ف���ي األغلب من أصح���اب رؤوس
األم���وال ،ومن ثَ َّم ف���إن ٍّ
لكل من املندوبني ش���خصيته
القيادية وأسلوبه في التعامل مع اآلخرين وهي التي لن
تخرج أبداً ع َّما ذكرناه آنفاً.

ومن هذا املنطلق ندرك أهمية معرفة أس���اليب

القي���ادة .فإياك إي���اك أن جترح األس���د في عرينه
بســـوء فهــــم أو سوء تص ُّرف!

8

{و َور َِث
ألهمني الله بالتفكير في قوله  -تعالى َ :-
اس ُع ِّل ْـم َنا َم ِنط َق َّ
الط ْيرِ َو ُأو ِتي َنا ِمن كُ ِّل
ُسل َْي َم ُ
ان َد ُاو َد َوقَالَ َيا َأ ُّي َها ال َّن ُ

���يءٍ َّإن َهذَ ا َل ُه َو ا ْلف َْضلُ ال ُْـم ِب ُني} [النمل ]٦١:ما لم أكن قد
شَ ْ
قرأت فيه من قبل ،أو توقعت أن تختزنه هذه اآلية قليلة

الكلمات عظيمة الشأن في احلكم واإلدارة والسياسة،
مما لم يخطر على بالي أبداً.
إن م���ن طبيع���ة الوراثة في احلكم والسياس���ة أو

اإلدارة أن يق���وم الوريث بإلقاء خطبة جامعة وش���املة

يرس���م فيها اخلطوط العريضـة لطـريـقـة حكـمه أو
إدارتـه ،ولن يفوته أن يـذ ُكـر ما يتحلَّى به من الصفات
املتميزة عن س���لفه على أقل تقدير؛ ليرسـم في أذهان
اجلمـهور صـورة تـقريـبية ملنهـجـه وأسلوب تعامله.

فمما أذهلني في هـذه اآلية الكـرمية ،أنَّ سـليمان

 عليه الس�ل�ام  -حني ورث امللك ع���ن أبيه ،قام فيالناس خطيباً مبشراً ومنذراً ...كيف؟
لق���د اس���تهل خطبته بأن���ه ُعلِّم منط���ق الطير؛

فجنوده ليسوا فقط من البش���ر ،واستخباراته كذلك،
ً
مث�ل�ا .وهذا من التحذي���ر للمناوئني
وكفى بالهدهد
أو املعارضني .وم���ن ثَ َّم فهو تنوي���ه وطمأنة للمحبني
{و ُأو ِتي َنا ِمن
واملناصرين أنه ميلك من األمور كل ش���يء َ
كُ ِّل شَ ْي ِء} [النمل .]٦١ :وانتهت اخلطبة.

إنَّ على صاحب الرس���الة الف َّعال  -واملندوب واحد

من هؤالء  -أن يقدم نفس���ه لآلخرين في بضع كلمات،
هو أحوج الناس إلى فهمها فهماً عميقاً ودقيقاً.
وال ب���أس عليه وال حرج ف���ي أن يكتبها في ورقة

ويراجعه���ا ويحفظها عن ظهر قل���ب إن لزم األمر؛ كي

ال يقع فريسة ألسئلة محرجة أو استفهامات غامضة.
فمن املمكن أن تقابل محس���ناً متشككاً وصاحب عقلية
انتقاديـة ،ومـن الوهـلة األولى يفاجـئك بس���ـؤال :مـن

أنتم؟ وما رؤيتكم؟ وما طبيعة رسالتكم؟

إنَّ األم���ر ال يحتاج أكثر من بض���ع كلمات تنجي

املسؤول وتسعد السائل.
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أبد ْع وستقتنع:
تاسع ًاِ :

ملفهوم اإلبداع ر َّنة خاصة في اآلذان ونس���مة عليلة في

القلب وتٍ ُفرِ حه ،وترضي النفس وتطمئنها.
األذهان؛ تُسعِ د
َ
وتَط ُّر ُقنا لإلبداع هنا ليس بدعة وال نافلة من القول؛ إمنا

9

هو دعامة مهمة ووس���يلة من أقوى الوسائل لتحقيق الغايات
وإجناز املهمات.
ابتدا ًء :تذ َّكر أنك تخلق احلالة التي متليها عليك آالمك؛

فعندما تكون خائفاً جتد األش���ياء حول���ك مخيفة ،وعندما
تكون مجروحاً فإنك ال ترى س���وى املعاناة واليأس ،وعندما
تكون مظلوماً فإنك ترى املؤام���رات واألعداء يتربصون بك

في كل مكان ،وعندما تش���عر بالذن���ب فإنك تقبل اإلحباط

وتفقد الرغبة في التقدم .وخير دليل على قولنا هذا الشعراءُ
والكتَّاب واخلطباء والسياسيون.
إنَّ اإلبداع يخرجك من إطار كهذا ،ويحفزك دوماً للبحث

بشكل متواصل والتفكير بطريقة غير مقيدة.

من صفات املبدع:
1
2
3
4
5
6
7
8

القدرة على النظر في األمور من زوايا مختلفة.

القدرة على رؤية التناقضات والنواقص في البيئة.
لديه أكثر من حل للمشكالت.

رؤية ما ال يراه اآلخرون.
يق ِّدم أفكاراً قد يعتقد اآلخرون أنها غير معقولة.
يسأل كثيراً.

بطيء في حتليل املعلومات ،وسريع في الوصول إلى حل.
يظفكر بشكل أفضل في فترات الهدوء والفراغ.

وف���ي احلقيقة لو أردنا أن ن���ورد كافة الصفات لضاقت بن���ا الصفحات؛ وذلك

أن اإلبـــ���داع والتفكيـــر اإلبــداعي ال حدود له وال قيود؛ ألنه ببس���اطة إبداع ،وألن
املندوب ركيزة أساسية ودعامة مهمة ال غنى عنه في العمل اخليري؛ فما الذي يقدمه

اإلبداع للمندوب خاصة؟
1

املندوب على جتاوز الرتابة والروتني.
يُعِ ني
َ

2

يحفز للعمل واجلد واالجتهاد.
ٍ
وأمناط مختلفة من الناس؛ وذلك يس ِّهل
مي ِّكنه من التعامل مع ش���رائح متعددة

4

يجنِّبه املواقف احلرجة واملنزلقات املتعددة.
أخيراً :تيـقـن أن اإلبـداع ليـس حـكـراً على أحد؛ إنـما هـو حـق لكـل أحـد.

3

عليه عمله.
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[ قضايا دعوية ]

د .حامد حممد إدري���س

(*)

أم ��ا كان األج ��در بال ��دول اإلس�ل�امية أن جتع ��ل من نفس ��ها

دور األخالق
في تنمية عدد السكان

كتلة واحدة تس ��تغني عن األجانب املسيطرين حالي ًا على ج ِّوها
وأرضها وبحرها وقرارها السياس ��ي؛ بكسر احلدود بينها وتوفير
ف ��رص العم ��ل ملواطنيه ��ا وتوحي ��د جيش ��ها للدفاع ع ��ن خيرات
بالدها وحماية مكتسباتها؟
فقيره ��ا م ��ن م ��ال غن ِّيها
أل ��م يك ��ن م ��ن األص ��وب أن ي ��أكل
ُ
ويتقوى بعضها
قويها عن حرمات ضعيفه ��ا،
باملع ��روف ،ويدافع ُّ
َّ
ببعض على األجانب الكائدين؟
أل ��م تكن مصلحتها في أن تصبح بتكتُّ له ��ا أمة كثيرة العدد
مهابة اجلانب قوية الشوكة؟
املقال التالي يعالج هذه املسألة من الناحية الشرعية.

قلة عدد السكان ضعف:

قمت يوماً بزي����ارة دولة صغيرة املس����احة وقليلة عدد
ه����ل َ

الس����كان مع غنى فاحش يفوق حاجتها؟ أعتقد أنك قد شاهدت
أجانب ُكثراً ميس����كون بزمام أمورها؛ بداي ًة من اخلبراء والفنيني

والق����ادة ،ونهاي ًة بوظائف اخلدمة املدني����ة واملهن احلقيرة ،حتى
حتول البلد من دولة عربية إس��ل�امية تاريخاً وأص ً
ال إلى ما يشبه
مستعمرة أعجمية س����كانها س����يخ وهندوس وملحدون ووثنيون
من األمريكان والصينيني والياباني��ي�ن ...إلخ ،وبهذا أصبح مي ِّثل
األجانب غير املس����لمني فيها الس����وا َد األعظم حتى ال تكاد جتد
ِ
وتفسخت
تعجم لس����انه
املواط َن
األصلي إال بصعوبة وندرة وقد َّ
َّ
َّ
أخالقه وارتبطت حياته بوجود اخلليط املستجلب خلدمته في كل
املرافق؛ إلى درجة أصبح من املس����تحيل أن تستمر عجلة احلياة
دون تأثير هؤالء األجانب في الوقت الذي تغلق فيه الباب في وجه
املسلمني من غيرها من الباحثني عن العمل لديها.
إن بل���داً مثل ه���ذا  -وهو اليوم كثير  -غي���ر قابل للحياة
الطبيعية؛ وذلك بس���بب قلة عدد سكانه ،وإن كثر ماله وتنوعت
موارده؛ فهو مضطر لالحتم���اء باألجنبي في كل أموره؛ وبهذا
() كاتب وباحث أريتري ،دكتوراه في السياسة الشرعية.
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َفقَد قراره وش���خصيته ويحيا حتت رحمة املستعمرين مرت َهناً

الكو َن بأرضه وس���مائه وهوائه ومائه وحيواناته ونباته ومادته

م���ن املعاجلات التي تؤدي إلى كثرة عدد الس���كان عبر الطرق
املش���روعة؛ بهدف التح ُّرر من الوجود األجنبي بعد التقلُّل منه

وبقدر كثرة اإلمكانات املوفورة على هذا الكون شرع الله لهذا

له���م ،وال ميكن أن تعود إلي���ه العافية إال بالس���عي إلى مزيد

والتق ِّوي مبن يجانسه عقيد ًة ولغ ًة وجنساً.

وإن البل���د اآلخر الذي يأكل بعضه بعضاً في حروب أهلية

وطائفي���ة ت َّ
ُغذى بكيد وتدبير من األجنبي غير قادر على احلياة
كذل���ك دون االحتماء به والتقوي بالغريب على القريب؛ إنه بلد
يتناقص عدد س���كانه يوماً بعد يوم بفعل احلرب فهو غير قادر

ومعادنه.

اإلنس���ان أن يتكاثر إلى درجة يصب���ح التكاثر اإليجابي في حقه
خُ لُقاً إيجابياً تُبْنَى عليه أخالق أخرى إمنائية للوطن؛ ولهذا كانت
تنمية اإلنس���ان أه َّم عامل لتنمية الوطن؛ ولهذا ش���رع أن يكون
من خُ لُق اإلنس���ان العمل على تنمية األمة من حيث العد ُد والفك ُر

واألخالقُ .وإذا كان السبيل إلى تنمية الفكر هو التعليم والتربية؛
فإن السبيل إلى تنمية النوع هو الزواج الشرعي (بعد س ِّد أبواب

على احلياة وال على النماء؛ وذلك بسبب سوء أخالق مواطنيه،

الفجور) أو التكتالت اجلمعية ،وبهذين األمرين تكاث َر عدد سكان
الدولة اإلسالمية األُولَى حتى كان أحدهم ال يحمل هماً للزواج؛

وتنامي���ه ،وهي التي تدفع إلى التعاون مع القريب ضد الغريب،

إذ كان مبقدوره أن يصـطحب زوجــة مــن املس���جــد مبـا مـعـه
«أقلهن مهراً
أكثرهن بركة».
من القـرآن أو بالتمسك بتوجيه
َّ
َّ

فأخ�ل�اق املواط���ن هي التي تدف���ع إلى حماية عدد الس���كان
وبدون هذه األخالق س���وف يظل عدد سكان الدول اإلسالمية
ال وإن َكثُ َر ،وضعيفاً وإن ق���وي ،وفقيراً وإن َغنِي ،ومهزوماً
قلي ً
وإن كان ميلك أسباب القوة واالنتصار.

فاعل التنمية السكانية:
إن من بدهيات األمور أن يكون اإلنسان (املواطن) هو فاعل
التنمية احلقيقية لوطنه اس���تثماراً لكنوزه وتسخيرها ملصلحة

األم���ة في كل مجاالتها :تربي ًة وتعليم���اً وصح ًة وغذا ًء وتعميراً
وبنا ًء ومنا ًء ورخا ًء وطمأنين ًة وأمناً .ولهذا اإلنس���ان سخر الل ُه

من ناحية أخرى؛ كان تكاثر دولة اإلسالم األُولَى بالفـتوحات

التي توسعت إليها عبر اجلهاد ،فتكتَّل مع الفاحتني مواطنو كل
املواقع املفتوحة حتى ك َّونوا أمة كثيرة العدد استوعبت كل األلوان
واللغات والعادات والبيئات .وبهذين السبيلني ميكن تكثير سواد

األمة؛ ألنه من غي���ر اجلائز أن تفتح مصان َع الس���تكثار النوع
اإلنس���اني مثل املصانع التي فتحت لصناع���ة البيض أو بقية
املأكوالت؛ ألن الله يريد بقاء اإلنس���ان خليفة مك َّرماً يقوم بدور
بتعاون بنَّاء يرتبط على أس���اس احلب والتراحم
ٍ
عمارة األرض
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والتعاطف والتكاتف ومؤسس على هيكلة اجتماعية متينة تبدأ
من األم واألب ،فاألس���رة والعش���يرة والقبيلة واألمة .والزواج
الشرعي هو السبيل األوحد لتكاثر هذا اإلنسان تكاثراً إيجابياً.

سنة الزواج ودورها يف تنمية عدد السكان:

بنا ًء على ذلك ،تبدأ تنمية املواطنني عدداً من إقبال شـبـاب
األمــة على الزواج الش���رعـي؛ امتثـاالً لقـولـه « :#يا معش���ر
أغض للبصر
الشباب! من اس���تطاع منكم الباءة َفلْيتزوج؛ فإنه
ُّ
وأحصن للفرج ،ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء»(  .
وللزواج مقاصد واضحة ،منها:
 - 1حتصني الشباب وإشباع رغباتهم اجلنسية.
َ - 2د ْرءُ مخاطر الزنى التي تنتش���ر عادة عند العزوف عن

الزواج الشرعي.

 - 3القضاء على ظاهرة العنوسة التي ضربت بأطنابها في
املجتمعات؛ بسبب غالء املهور ،والته ُّرب من املسؤولية ،وانتشار

الفساد.

 - 4اإلبقاء على العمل الصالح؛ فإن الوالد الذي يترك ولداً

مربياً وبنتاً مربية قد جن���ح في بقاء َعقِ به الصالح حام ً
ال راية

اخلالفة ومهمة عمارة الوطن.

دَوْر اإلجناب يف كثرة عدد السكان:
فإن كان ما سبق ذكره من مقاصد الزواج الشرعي ،فإنه من
غير املنكور أن يكون من مقاصد الزواج الش���رعي كذلك :تنمية
سكان الوطن من حيث العد ُد؛ ألن كثرة عدد السكان هدف تسعى
حض الشرع اإلنسان على أن يكون
الش���ريعة إلى حتقيقه ،فقد َّ

من مهامه األخالقية الس���امية تكثير سواد األمة ،وقد عيب على

اإلنسان الذي يتج َّرد من هذا ا ُ
خللق املساهم في التنمية البشرية.
علماً أن الكثرة املطلوبة هنا ليست مقيدة بالصالح وال بقدر معينَّ

م���ن التعليم أو الصفات احلميدة؛ بق���در ما هي كثرة عددية مع
وجود التوحيد والتخلُّق بأه ِّم أركان الدين؛ ألن كل مواطن ميكنه
أن يساهم ب َق ْدر إيجابي لتنمية الوطن متى ما ته َّيأت له الظروف؛

فليس في اإلس�ل�ام إنس���ان ال دور له .فمن ل���م يكن قدوة في

اإلعراض ناجتاً عن حرص صاحبه على التف ُّرغ للعبادة والتقوى؛
كما َّ
دل عليه حديث الثالثة الذين أنكر عليهم رس���ول الله  #ما
عزموا على فعله من التف ُّرغ للعبادة تف ُّرغاً تاماً يش���غلهم عن بقية
الواجبات« :لكني أصلي وأنام ،وأصوم وأفطر ،وأتزوج النس���اء؛

فمن رغب عن سنتي فليس مني»(  .

ومرة يأتي التوجيه النبوي داعياً املواطنني إلى أن يكون من

أخالقهم املساهم ُة في تكثير عدد السكان؛ باإلقبال على الزواج
الش���رعي وبترك التبتُّل ،وأن يق���ع اختيارهم على الزوجة التي
تتصف بصفتني مهمتني تنموياً (ال َودود ال َولود) ،فالصفة األُولَى

توثق العالقة بني ال���زوج والزوجة وتعمل عل���ى إدامة الرباط
بينهم���ا إدامة كافية لتحقيق هدف (املس���اهمة في تكثير عدد

السكان) الذي تس���عى إلى أن حت ِّققه الصفة األخرى (الولود)؛
كم���ا يدل عليه قول���ه  #في ما رواه عنه أن���س  -رضي الله

عن���ه  -أن النب���ي  #كان يأمر بالباءة ،ونهى ع���ن التبتُّل نهياً
شديداً ،ويقول« :تز َّوجوا ال َودود ال َولود فإني مكاثر بكم األنبياء

يوم القيامة»(  .

ويـؤيـده في مش���ـروعية الس���عي إلى تكثير عـدد السكان
مـا رواه عـبـد اللـه ب���ن عـمـرو  -رضـي الله عنهمـا  -من أن
رسول الله  #قال« :انكحوا أمهات األوالد فإني أباهي بكم يوم
القيامة»(  .
ومرة ثالثة يأتي حرص الش���رع على تكثير عدد الس���كان
بصورة تنهى املواطن القادر على اإلجناب واخلالي من األعذار
الش���رعية أن يتجه إلى زوجة ال يتحقق معها هدف تنمية عدد
الس���كان؛ كما يفيده احلديث الذي رواه معقل بن يسار  -رضي
الله عنه  -قال :جاء رجل إلى النبي  #فقال :إني أصبت امرأة
���ب وجمال لكنها ال تلد فأتزوجها؟ قال« :ال» .ثم أتاه
ذات َح َس ٍ
الثاني���ة فنهاه ،ثم أتاه الثالثة فقال« :تز َّوجوا ال َودود ال َولود فإني

مكاثر بكم»(  .

قال الش���وكاني في (نيل األوط���ار) :األحاديث مبجموعها
ترتقي إلى درجة الصحة وتصلح لالحتجاج بها.
يوجه األمة إلى أن
بدا ظاهراً مما تقدم كيف أن اإلس�ل�ام ِّ

العلم والتقوى قد يكون قدوة في الش���جاعة واإلقدام ،ومن كان

تس���اهم في كثرة عددها عبر أخالق أفرادها التي يلزم املسلم

من املكاس���ب العظيمة كثرة عدد األم���ة؛ كما تد ُّل عليه نصوص

مبوجبها الس���عي والتح ِّري الالزم للحصول على الزوجة ال َودود
ال َولود؛ سعياً منه في تكثير سواد األمة.

عد اإلس�ل�ام
ضعيف البنية قد يكون قوي الفكر والرأي؛ ولهذا َّ
الشرع؛ فمرة يأتي النهي النبوي عن كل أمر يؤدي إلى اإلعراض
عن اتخاذ أس���باب تكثير س���واد األمة من الزواج؛ حتى لو كان
( 

أخرجه البخاري ومسلم.
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( 
( 
( 
( 

متفق عليه.
أخرجه ابن حبان وصححه.
أخرجه اإلمام أحمد.
أخرجه أبو داود والنسائي.

التباهي بكثرة عدد السكان:

وإن لــه���ذه الكثرة مقصداً أُخروياً وه���و التباهي بها يوم

القـيامة عـنـدما يـأتي األنبيـاء مع أقـوامهـم ،فإنه  -بال شك -
ال أح���د يرغب أن يكون أنصاره قلة في الدنيا وقلة في اآلخرة؛
خاصة أن كثرة األنصار يوم القيامة مقياس بينِّ لنجاح الرسول
 #في إنقاذ عدد كبير من النار ،ودليل واضح على فضله على
أمته وعلى رفع منزلته؛ بنا ًء على ما له من األجر الكبير بس���بب

كثرة األتباع الذين د َّلهم على اخلير؛ فله مثل أجورهم ال ينقص
من أجورهم شيء.

وعلى اعتبار كثرة األتباع عدداً وعلى االعتداد بها جاء قوله
« :#أن���ا أكثر األنبياء تبعاً يوم القيامة ،وأنا أول من يقرع باب

اجلنة»(  .

ومثل���ه احلديث الذي قال فيه  #مقارناً بني أتباعه وأتباع

يصدق نبي من
األنبياء اآلخرين« :أنا أول ش���فيع في اجلنة ،لم
َّ
صدِّقت ،وإن من األنبياء نبياً ما يصدقه من أمته إال
األنبياء ما ُ

رجل واحد»(  .

ويؤ ِّيده حديث آخرُ « :ع َ
علي األمم فرأيت النبي ومعه
رضت َّ

الرهيط ،والنبي ومعه الرجل والرجالن ،والنبي وليس معه أحد،
إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي :هذا موسى
 #وقومه ،ولكن انظر إلى األفق ،فنظرت فإذا س���واد عظيم،
فقيل لي :انظر إلى األفق اآلخر ،فإذا س���واد عظيم ،فقيل لي:
هذه أمتك ومعهم س���بعون ألفاً يدخلون اجلنة بغير حساب وال
عذاب»(  .

من فوائد الكثرة العددية تنمويًا:
األحاديث الس����ابقة ذكرت املوقف اإليجابي لكثرة األمة يوم
القيامة؛ إال أنه لم يكن املقصد األخروي من كثرة عدد املسلمني
وح����ده هو املقصود؛ وإمنا هناك مقاصد دنيوية حتققها الكثرة،
وم����ن ذلك :املقصد التنموي :فغير ٍ
خاف رجحان ما يحققه عدد
كبي����ر في زراعة بس����تان  -مث ً
ال  -على م����ا يحققه عدد قليل،
فإن الوطن الذي يقطنه مليون ش����خص ويعملون لبنائه وتعميره؛
أفضل من الوطن الذي يقطنه ألف ش����خص فقط ،وإن الوطن
اب أكثر من
الذي يبلغ عدد س����كانه أكثر من مليار نس����مة؛ ُم َه ٌ

الوطن الذي يعد سكانه باآلالف فقط ،أو حتى بعشرات املاليني،
وإن الوط����ن الذي يصدِّر األيدي العاملة الزائدة عن حاجته إلى
( 
( 
( 

أخرجه مسلم.
أخرجه مسلم.
أخرجه البخاري.

الدول األخرى؛ أفضل تنموياً من الوطن الذي يس����تورد األيدي
العاملة إلى درج����ة تطغى فيها اجلالية األجنبية على املواطنني؛
حيث تف����رض عاداتها وتقاليدها ولغتها ورمب����ا دينها .وكم من
املخاط����ر ميكن أن تجُ لَب إلى الوطن عبر العمالة الوافدة؟ وعلى
سبيل املثال :إذا قام الع َّمال األجانب بإضراب عن العمل في بلد

هم الس����واد األعظم فيه؛ فماذا يبقى للمواطنني من حيلة وهم
مأسورون لألجانب في طعامهم وشرابهم وخيرات بالدهم؟ وإن
األمة الكثيرة التي يتباهى به����ا نبينا محمد  #يوم القيامة لن
يكون لها تفس����ير إيجابي غير أن تكون هي األمة التي اقتدت به
وبأصحابه الطاهرين في تنمية األوط����ان :بنا ًء وتعميراً وتربية

وتعليم����اً وجهاداً وتضحية وحماية ودفاعاً .أمة عملت في تنمية
عددها وتنمية فكرها وإميانها وتنمية أوطانها فأصبحت مبوجب
جهدها التنموي كثيرة في عددها ،غنية في مالها ،واس����عة في
رقعتها اجلغرافية ،عظيمة في سلطانها ،مهابة في جاللها .ولن
تباهى بهم ي����وم القيامة من لم يكن
يك����ون من أتباع����ه  #الـ ُم َ
مقتدياً به في الدنيا؛ بالسعي إلى تنمية السكان من حيث العد ُد
والدي ُن واألخالقُ ،وإلى تنمية األوطان من حيث استثما ُر خيراته
وحمايتُها وحس ُن توزيعها بيد سكانه (حكومة وشعباً).

كثرة عاملة:
إن كثرة عدد السكان هدف نبيل يلزم أن تسعى إليه الدول
اإلسالمية دون خوف من ضائقة اقتصادية وال انفجار سكاني؛
ألن كل مولود يُولَد برزقه ،ولن متوت نفس حتى تستكمل رزقها
وأجلها؛ فالواجب على املسلمني السعي في سبيل كثرة عددهم

من أجل تنمي���ة أوطانهم؛ ألن الوطن ال���ذي تتعاون فيه أيدي
املواطنني الكثيرة يزداد رقياً وتق ُّدماً يوماً بعد يوم؛ حيث يُ َّ
وظف

في كل مهنة ش���خص م���ن بني أبنائه وال يحتاج إلى اس���تيراد
أجانب يتركون آثاراً س���لبية عقدية وخُ لقية واقتصادية وأمنية
على البالد؛ فمن أعلى الوظائف إلى أدناها ميكن أن تسند إلى
املواطنني إذا كانت األمة كثيرة في عددها؛ ألنها جتد للمتعلِّمني
وظائفه���م وللجاهلني كذلك ،وللش���جعان وظائفه���م وللجبناء
كذلك ،ولألذكياء وظائفهم ولغيرهم كذلك ،ولألقوياء وظائفهم
وللضعفاء كذل���ك ،وعندها لكل أصـحاب املهـن وظائف خاصة
بهم ،وبهذا يس���توعب الوطن جمي���ع مواطنيه دون احلاجة إلى
َجلْب عمالة خارجية ،بخالف الوطن الذي يجد املا َل ويعاني من
قلة املواطنني؛ فإن هذا الوطن مدعاة إلى أن يكون مرتهناً حتت

خدامه املجتلبني من اخل���ارج الذين يُؤتَى بهم مللء املهن
رحمة َّ
الفائضة حتى لو كانت مهناً غير مرغوبة؛ كاحلالقة والغس���الة
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والنظافة والس���واقة والطباخة ...فإن كثرة األجانب املجتلبني
حتت عباءة هذه املهن قد جتلب معها غزواً خارجياً يوماً َّما؛ يبدأ
بالغزو األخالقي واالقتصادي والعقدي ثم يأتي الغزو السياسي
والعمال الذين
والعسكري اخلارجي مدعوماً بجيش من اخلدم
َّ
م َّهدوا له الطريق إلى جانب جم���ع من العمالء احملليني الذين

ميكن جتنيدهم لصالح األجنبي عبر الوس���ائط التي يفتقر إلى
خدمتها الوطن الضعيف س���كاناً .وال مخرج من هذا املأزق إال
بوجود كثـرة م���ن املـواطنني الذين بإمكانهـ���م القيـام بكل ما
يحتـاج إليـه وطنهـم؛ ألن كثـرتهم مظنَّة تفـا ُو ِت مهـاراتهم وتن ُّو ِع
مواهبهـم وتباينِ درجاتهـم (العلميـ���ة واالجتمـاعية) .بخالف
قلـة سـكان البـالد؛ فـإن كـانوا أغنيـاء أصبحوا قبيلـة متـرفة ال
تقوى على خدمة نفسها وحماية وطنها ،وإن كانوا فقراء عجزوا
عن اس���تثمار ما في أرضهم من خيرات ،ورمبا أتى إليهم عدو
من غيرهم فأبقاهم أبد الدهر على الفقر .وأمثلة هذا النوع في
إفريقيا كثيرة؛ فكم هي الدول اإلفريقية الفقيرة املتقاتلة  -وإن
كانت غنية مبواردها الطبيعية  -ترزح حتت اس���تعمار فرنسي
مسيطر على أرضها وسمائها ويدعم دوماً أسباب ضعفها .كما
أن أمثلة النوع األول في دول اخلليج العربي كثيرة معلومة؛ فكم
هي الدول التي ال تس���تطيع أن تعيش يوم���اً واحداً دون وجود
األجنبي في كل مرافقها.

كثرة مدافعة:

وكلم���ا كان الوطن كثير عدد الس���كان كان قادراً على ردع

العدوان اخلارجي ،وكان أقدر على حماية مكاس���به :من تاريخ
وحضارة وتقاليد وثروات ،بخالف الوطن قليل عدد الس���كان؛
فإنه مع��� َّرض لكل املخاطر من األقوي���اء الطامعني ورمبا رمى
غاز إلى عدو آخر ماكر كائد ،فال ميكن
بنفس���ه هرباً من عدو ٍ
أن يبق���ى إال مرتَهن���اً حتت رحمة املس���تعمرين .ولهذا يتوجب
على األمة أن تس���عى إلى تكثير عدد س���كانها؛ بهدف استثمار
خي���رات وطنها ،وبهدف أن تكون قوية ق���ادرة على الدفاع عن
نفس���ها وحماية مصاحلها .وإن هذه الكثرة تأتي عبر تس���هيل
أمر الزواج الش���رعي والتش���جيع عليه ،وإغالق كل باب يذهب
بالش���باب إلى الفجور ،وإغالق كل باب على كل األصوات التي
وتشجع شباب األمة
تدعو إلى حتديد النسل وتقليل عدد األمة
ِّ
على الرذيلة وسوء األخالق ،إلى جانب أنه ال بد أن تسعى الدول

قليل���ة العدد إلى التداعي إلى بعضها بهدف إيجاد كيان موحد،
به يكثر عدد سكانها وتقوى شوكتها ويهابها عدوها؛ ألن الدولة
التي يصل عدد سكانها إلى مليار نسمة ميكنها أن حتمي بلدها
26
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من العدوان اخلارجي بجزء يسير من شعبها ويظل اجلزء األكبر
من مواطنيها قائماً بإدارة احلياة اليومية للبلد ،بخالف الوطن
قليل عدد السكان؛ فإنه يتأ َّثر سلباً مبعركة واحدة؛ ولهذا تلجأ

حكوماته إلى التجنيد القس���ري لتعويض م���ا فُقِ َد في احلرب
وهو األمر الذي يؤدي إلى توقيف عجلة التنمية؛ النش���غال كل

املواطنني بواجب الدفاع عن الوطن أو عن السلطان.

من عوامل محاية عدد السكان:
ِ
يكتـف اإلس�ل�ام بالتحـريض على ال���زواج وبالتكتـالت
لم

اجلمعية من أجل تكثير عدد السكان؛ وإمنا اتخذ مع ذلك عدداً
من االحتياط���ات التي حتمي املواطنني م���ن التآكل والتناقص

الذي يضعفه���م عدداً .يظهر ذلك في أكثر م���ن إجراء اتَّخذه
هذا الدين؛ فقد فرض على السكان أن يكونوا أمة واحدة يلتقي
س���ــوادها على اإلميان عقيد ًة ووال ًء ،وعل���ى الـوطن الواحـد

معيش��� ًة وموط َن اس���تقرار ،وعلى فريضة التع���اون بني األمة
على األمر باملعروف والتناهي ع���ن املنكر والدعوة إلى اخلير،
وعلى واجب الدفاع عن املكاسب الوطنية .كما ح َّرم اللجوء إلى
التقاتل حل��� ِّل خالفاتها فجعل القاتل واملقتول في درجة واحدة
من اجلرمية والعق���اب .وحلماية عدد الس���كان من التناقص
بس���بب األمراض الفتاكة فرض أن يتحلَّى املواطنون باألخالق

احلمي���دة ،وأن يقوموا بحمايتها بالعفَّة وال ُّدربة والترويض ،وأن
يأخذوا على يد عاصيهم؛ حفاظاً على س�ل�امة املواطنني عامة

م���ن الهالك العام املكتوب على األم���ة إذا تركت واجب إصالح
اعوجاجها .وكان ضمن عوامل احلفـاظ على عـدد الس���كان أن

ُكت���ب على األمة فريضة اجلهاد في س���بيل اللـه لتر َّد العدوان
ألح رسول
اخلارجي عن نفس���ها وعن وطنها وأعراضهـا ،كما َّ

الله  #في املعـركة في الدعـاء حتى تحُ َمى العصـابة املجـاهدة

تأس���ف وبكى بألم بالغ عندم���ا ُقتل عدد من
م���ن القتل ،وقد َّ

أصحاب���ه وهم يقومون بفريضة اجله���اد التي كتب الله عليهم.
ولم يكن من أهدافه إبادة س���كان الديار املفتوحة سيفاً .ولهذا
جرى النهي الشرعي عن قتل امل ْدبِر والعجـوز والصغيـر واملـرأة

واملستس���لم؛ فال يجوز ش���رعاً قتل الن���اس إال في حالة حرب
مشروعة؛ لتقليل األضرار البشرية واملادية وحرصاً على حماية
عدد السكان من التناقص ،وإن حصل َق َدراً وباءٌ مفاجئ فرض
اإلس�ل�ام احلجر الصحي على املصابني؛ لتقليل األضرار على

السكان.

مسألة الغثاء:
رمبا يتس���اءل القارئ :من أين لك االعتداد بكثرة
عدد السكان وربط ذلك بالتنمية الوطنية ونحن نعلم
أن الرس���ول  #أخبر أن األم���ة يصيبها الوهن في
حب الدنيا وكراهة املوت وجت ُّرؤ
آخر أمرها بس���بب ِّ
أعدائها عليها؛ على الرغم من أنها كثيرة في عددها

وغن َّية مبواردها؟

الس���ؤال حق لكنه ال يتنافى م���ع احلقيقة التي

نتح���دث عنها ف���ي أن كثرة عدد الس���كان جزء من

تش���تُّت حكومات العالم اإلسالمي والعربي؛ فكم هي
املس���افات املتباعدة بينها عل���ى الرغم من وجـودها
في مظالت جامعة إقليمي���ة أو عامليـة ،وعـقديـة أو
قومية ،واقتصادية أو سياس���ية؟ ولم تصل بتكتُّالتها
إل���ى درجة حت ِّرك فيها جيش���اً يدافع عن مصاحلها

وال تقدم على عقد يوجب عليها االس���ـتغناء بتشـغيل
مواطنيها عوضاً عن اس���تيراد بعضها عمالة أجنبية
مريبة تخالفها ديناً وخُ لقاً تسيطر على مقاليد أمورها

وتخفي لها ضغينة وكيداً.

مقاصد الش���ريعة وأن هذه الكث���رة عامل فاعل من
عوامل التنمية الوطنية .وحديث الغثـــاء ال يس���قِ ط
هذه احلقيقة؛ وإمنا يضيف إليها أهم صفاتها الفاعلة
لتــؤدي دوره���ا اإليجابي ،وه���ي :كونـها  -مع كثرة
عددها  -تتمتَّع بالش���جاعة والعم���ل اجلهادي وتُؤْثر
اآلخرة على الدنيا واآلجلة على العاجلة؛ مثل ما كان
عليه رسول الله  #وأصحابه الطاهرون وسلف هذه

األمة؛ ف���إن كثرتهم الفاعلة كانت قد أسس���ت وطناً
رابطاً لهم وانطلق���ت بالفتوحات إلى كل االجتاهات،
وه���و األمر الذي لم يكن مش���روعاً له���ا أن تقوم به

وهي قليلة العدد عدمية الوطن ضئيلة اإلمكانات في
مك���ة املكرمة قبل الفتح وقبل الهج���رة أيام املطاردة
واالستضعاف والصبر اجلميل.

صورتان:
أدرك اليهود فائدة الكثرة العددية ففتحوا الباب
إلى كل من يدعي أنه يرتبط بهم نسباً وديناً ،ومبوجب
هذه السياس���ة أتى إلى الدولة الصهيونية يهود ُسود

ويهود ُحمر ويهود بيض ويهود عجم ويهود عرب.

وأوروب���ا أدركت فائدة الكث���رة العددية فأخذت

تفتح بابها لض ِّم دول جديدة إليها ،والغرب عامة أدرك

فائدة الكثرة العددية فأخذ يستورد إلى قاراته شعوباً

من دول وقارات أخرى.
هذه صورة تقابلها ص���ورة أخرى وهي ما عليه
املس���لمون في الوقت احلاضر؛ فنحن جنتهد في َكبْح

جماح املواليد عندنا بأدوية منع احلمل مرة ،وبإشاعة
ثقافة احلد من الذرية مرة ،وبقوانني حتديد النس���ل
م���رة ثالثة ،وبعزوف الش���باب عن الزواج الش���رعي

اخلالصة:
إن كثرة عدد الس ��كان ميزة إيجابية يلزم الدول اإلس�ل�امية
أن تس ��عى إليه ��ا وجتته ��د ف ��ي إيج ��اد الس ��بل الش ��رعية الت ��ي
حتققها ،وهذه الكثرة تأتي بطريقني:
أحدهما :مشروع الزواج الشرعي.
واآلخر :إيقاف اخلصومات واحلروب البينية ،وقطع التحالفات
اخلارجية املريبة ضد بعضهم ،وكس ��ر احلدود االستعمارية؛ إلنشاء
مش ��روع التكت�ل�ات اجلمعية اإليجابية التي تنض ��م فيها الدول إلى
بعضه ��ا انضمام ًا حقيقي ًا اختياري ًا؛ حت ��ى حتقق الكثرة اإليجابية
املطلوب ��ة ،وعند ذلك ميكن أن تص ��ل إلى درجة حتقِّ ق فيها التنمية
الس ��كانية وتداف ��ع فيه ��ا  -بق ��درة غالب ��ة  -ع ��ن مكاس ��بها وحتم ��ي
مقدراته ��ا .وه ��ذه الكثرة ثمرة ال تتأتَّى إال ُ
بخلق يتح َّلى به املواطن
يدفع ��ه للمس ��اهمة الفردي ��ة لتكثير س ��واد األمة بالزواج الش ��رعي
وتيس ��ير أمره ،ويتح َّلى به املوس ��رون من األمة واجلمعيات اخليرية
وأولي ��اء األم ��ور والعقالء يدفعهم إلى دعم مش ��روع الزواج احلالل؛
إلغ�ل�اق كل مناف ��ذ البدائل الفاس ��دة التي يرتع فيه ��ا حالي ًا بعض
لتنضم إلى
ش ��باب األمة ،كما تتح َّلى به الدول اإلس�ل�امية يدعوها
َّ
بعضها؛ حتى تصنع من نفس ��ها كتلة مهابة قوية قادرة على حماية
نفس ��ها واستثمار خيرات بالدها واس ��تغنائها عن االحتياج إلى من
ليس منها ،وقادرة كذلك على ردع من يعتدي عليها؛ فمن هذا الذي
ميكنه أن يكس ��ر ش ��عار (ال الس ��تالب القرار السياسي واالقتصادي)
الـ ��ذي يق ��ف معـ ��ه ملي ��ار مس� �ــلم يجمعهــ ��م وطـن واحد وس ��لطان
واحد؟ ومن هذا الـذي ميكنـه أن يقف في وجه شعار (نعم للجهاد)
الذي يطلقه عش� �ـرة ماليني جندي جتمعه ��م راية واحدة ويقودهم
قائد واحد؟

احلرام مرات كثيرة ،إلى جانب
استغناء بورودِ مواطنِ
ِ
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[ قضايا تربوية ]

مرض العصر
عبد ال��ع��زي��ز مصطفى ال��ش��ام��ي

(*)

Omarez1973@hotmail.com

ٍ
بضعف في قواه أو
املرض حالة غير س���وية تصيب اإلنس���ان فتؤثر فيه
ٍ
إقعاد عن الس���عي ،أو قد تؤدي به إلى الغياب القسري والرحيل عن الدنيا.

وإذا خسر اإلنسان عمره فقد خسر رأس ماله كله ،وضاع منه أغلى ما ميلك؛
إذ األيام مطايا لألعمال ،والدقائق والثواني مراحل يطويها ابن آدم أو تُطوى

منه دون إدراك أو متييز.

وإن من أسوأ أمراض العصر  -ال في األبدان وإمنا في القلوب واألرواح

 مرض الغفلة ،والغفلة تعني :أن يضيع من اإلنسان شيء كبير من وقته فيم���ا ال طائل من ورائه وال جدوى منه؛ فيظل في يومه وليله مضيعاً ألفضل
ما ميلك ،من صحته وجهده ووقته في غير ما ينفعه ،وال يفيد أمته ،وال يعود

عليه وعلى من حوله باخلير.
التبصر واالعتب���ار مبا يقع من أحداث ،وعدم تأ ُّثر اإلنس���ان
إن قلَّ���ة
ُّ
باآليات والعبر التي جتري من حول���ه ،والركون إلى الدنيا واالطمئنان بها،

والثقة بالنفس واالعتماد على األسباب وحدها ،كل ذلك من معاني الغفلة.

إن الغفل���ة تعمي القل���ب وتصم النفس وتعمي الروح ع���ن التطلع في آيات

الكون املقروءة واملنظورة ،فتسكن اليبوس���ة في النفس ،ويقل تطلع الروح للمثل
ْ���ت إل َْي َك َر ِّب ِل َت ْر َضى}
{و َعجِ ل ُ
األعل���ى ،وتضمحل في األرواح اآلمال العظيمة كـ َ
النفوس وتكون هي غاية األجساد ،وأقصى
الشهوات
[طه ،]٨٤ :وعندها تس���كن
ُ
َ

آم���ال التراب املتحرك أن ميأل من الدنيا ش���هواتها ورغباتها ،وآمالها وأموالها،

ونس���ائها وأراضيها وقصورها ...وال تنقطع اآلم���ال بابن آدم فال يفيق إال على
نت ِفي
معاينة صفحة وجه ملك املوت ،وصدق ربنا  -س���بحانه وتعالى َ { :-لق َْد كُ َ
غَ ْفلَةٍ ِّم ْن َهذَ ا ف ََك َش ْف َنا َع َ
نك ِغطَ َاء َك ف ََب َص ُر َك ال َْي ْو َم َح ِدي ٌد} [ق.]٢٢ :
(*) مدقق لغوي وباحث شرعي  -مصر.
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الغفلة نزيف العمر وإيدز األرواح:

إذا كان املريض مبرض َفقْد املناعة (اإليدز) يصير جسده
بعد فترة من املرض مفتحاً؛ تتكالب عليه اجلراثيم وتس���كنه
الفيروس���ات وتبدو عليه التقرحات واألوبئ���ة الظاهرة منها
والباطن���ة ،فكذا تصير روح الغافل بعد مرور مدة من الغفلة؛

ال يشعر بانتعاش الروح وسرور النفس ولذة القرب واملناجاة،

يفرح للدنيا ،ويحزن له���ا ،ويعطي لها ،ويوالي ويعادي عليها،
وعندما تس���تحكم الغفلة يرى املنكر معروفاً واملعروف منكراً،
وال يفرق بينهما إال مبا أُشرِ ب من هواه.
لقد جل���أ كثير من الناس في ه���ذا الزمان إلى احلمية

والوقاية من املهالك في األبدان واألموال ،وس���لكوا كل سبيل

ينجي أبدانهم وأموالهم وأوالدهم ،وغفل كثير منهم عن حمية
ِّ

الروح ووقاية النفس من أس���باب اخلسران؛ فولج كثير منهم
أبواب الغي ثم ال يُقصرون ،وأت���وا بغرائب الذنوب وعجائب

اآلثام في شتى شؤون حياتهم؛ في أفراحهم وأحزانهم ،وسائر

أعمالهم وعالقاتهم في األعم���ال والبيوت وغيرها ،وتأتيهم
���م َر ُّب َك
املوعظ���ة من ربهم من كل م���كان وكل حني َ
{وال َيظْ ِل� ُ
ٍ
حكمة تُلقَى
َأ َحداً} [الكهف]٤٩ :؛ عبر خطبة يس���معونها ،أو
ٍِ
عبرة من حادث ،أو موت قريب أو صديق ،ومع كِ َبر
إليهم ،أو

عمر اإلنسان يس���مع كل فترة يسيرة عن موت فالن ،وحادثة
لفالن ،حتى يضرب املوت بأطناب���ه في بيته ،فيصيب املوت
زوجه أو أخاً أو ابناً له ،حتى يش���عر بفقد هذا القريب كأنه
وس���لب شيئاً من جس���ده ،ويبدأ في العظة
قد َفقَد بعضهُ ،

واالعتبار ،وينظر لنفس���ه .ويا ليت هذا األمر يدوم ويستمر؛
فلعله ينتفع باملوعظة ويصلح الله حاله وهو القائل  -سبحانه
وتعال���ى ِ { :-إ َّن ال َّل َه لاَ ُي َغ ِّي ُر َم����ا ِبق َْو ٍم َح َّتى ُي َغ ِّي ُروا َما ِب َأ ْنف ُِس����هِ ْم }
[الرعد]11 :؛ وإمنا هي أيام ويعود إلى س���يرته األُولَى ،وتلك
هي الغفلة!

كل منا في حاله وجد نفس���ه غاف ً
وإذا نظر ٌّ
ال؛ فقد مت ُّر
عليه أوقات طويلة ورمبا ساعات لم يحرك فيها لسانه بذكر
ربه وس���يده ومواله ،وقد يجلس مجال���س طويلة يتحدث في
أمور كثيرة وفنون متعددة .وانشغل الناس وغفلوا ،ولو سألت
أحدهم ما معنى اس���م الله (الصمد) في السورة التي يصلي
{و ِمن شَ ِّر غَ ِ
���ق إذَا َو َق َب} [الفلق:
اس� ٍ
بها ،أو س���ألته عن معنى َ

]٣؟ قد ال يعرف ملاذا؟ هي الغفلة التي حتيط باإلنس���ان فقد
يض ِّيع الساعات أمام الشاشات وفي األعمال ،وقد يبحث عن
الدراما وغيرها مما يزيده غفلة ،وما أطول الرقاد في القبور.

الغفلة ونسيان الله:
إن غفلة النفوس عن ربها وس���يدها وموالها ومن ال غنى لها

عنه طرفة عني هو أس���رع طرق الغنب واخلسارة ،والله  -تعالى -
َّ
حذر عباده من الغفلة عن الذكر وعمل اخلير النافع للعباد والبالد
ين
ف���ي الدنيا واآلخرة ،فقال  -تبارك وتعالى َ :-
{وال َت ُكو ُنوا كَ ا َّل ِذ َ
نس����ا ُه ْم َأنف َُس ُه ْم ُأ ْو َل ِئ َك ُه ُم ا ْلف ِ
َاسقُونَ } [احلشر ،]١٩ :وأقبح
َن ُسوا ال َّل َه َف َأ َ
النس���يان نس���يان اخلالق املنعم املتفضل؛ الذي يتقلب العبد في
خيره وأفضاله ونعمه ومننه َّ
كل طرفة عني ،وهي التي ال يحصيها
عداً فض ً
ال عن أن يش���كروها .يقول س���يد قطب – رحمه
العباد ّ
الله « :-وهي حال���ة عجيبة ،ولكنها حقيقة .فالذي ينس���ى الله

يهيم في هذه احلياة بال رابطة تش���ده إلى أفق أعلى ،وبال هدف

لهذه احلياة يرفعه عن الس���ائمة التي ترعى .وفي هذا نس���يان
إلنسانيته ،وهذه احلقيقة تضاف إليها أو تنشأ عنها حقيقة أخرى
 ،وهي نسيان هذا املخلوق لنفسه فال يدخر له زاداً للحياة الطويلة

قدم لها في الغداة من رصيد»(((.
الباقية  ،وال ينظر في ما َّ
{واذْ كُ ر َّر َّب َك ِفي َنف ِْس َ
���ك َت َض ُّرع ًا َو ِخي َف ًة َو ُدونَ
وقال  -جل وعال َ :-
اآلصالِ َوال َت ُكن ِّم َن ا ْل َغا ِف ِل َني} [األعراف.]٢٠٥ :
ْـج ْه ِر ِم َن ا ْلق َْولِ بِا ْل ُغ ُد ِّو َو َ
ال َ
قال س���يد قطب أيضاً – رحمه الله  ...« :-الغافلني عن ذكر الله ال
بالشفة واللسان ،ولكن بالقلب واجلنان .الذكر الذي يخفق به القلب؛
فال يس���لك صاحبه طريقاً يخجل أن يطلع عليه الله فيه؛ ويتحرك

حرك���ة يخجل أن يراه الل���ه عليها ،وال يأتي صغي���رة أو كبيرة إال
وحساب الله فيها ..فذلك هو الذكر الذي يرد به األمر هنا؛ وإال فما

هو ذكر لله ،إذا كان ال يؤدي إلى الطاعة والعمل والسلوك واالتباع.
اذكر ربك وال تغفل عن ذكره ،وال يغفل قلبك عن مراقبته؛ فاإلنسان

أحوج أن يظل على اتصال بربه ،ليتقوى على نزغات الشيطان»(((.
((( في ظالل القرآن.171/7 :
((( في ظالل القرآن.356/3 :
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كم من حسرات في بطون المقابر!
لقد حذر الرس���ول  #من الغفلة عن الواجبات الشرعية في
اس َ -ر ِض َي اللَّ ُه َعنْ ُه َما َ -قا َلَ :قا َل ال َّنب ُِّي
أحاديث ،منهاَ :ع ْن ابْنِ َع َّب ٍ
الص َّح ُة َوالْ َف َرا ُغ»((( .ومن
ِ « :#ن ْع َمتَانِ َم ْغبُو ٌن فِ يهِ َما َكثِي ٌر مِ ْن الن ِ
َّاسِّ :

الغنب أال يقدِّر اإلنس���ان ما في يده وال يعرف قيمته على احلقيقة،
ضربَت الغفلة على كثير من اخللق من هذين البابني ،فقد ترى
وقد ُ
اإلنس���ان في جانب الوقت :إما أنه فارغ عاطل ،أو بلغ سن التقاعد

ي���كاد الفراغ يقتله ال يجد ما ميلؤه به م���ن عمل نافع! وآخر يعمل
معظ���م يومه وليله يكد ك ّداً عجيباً! فاألول قد ُغبنِ في وقته واآلخر

ُغبنِ أيض���اً ،وكذا في جانب الصحة؛ فقد ينعِ م الله على إنس���ـان
بالصـحة والعافية والرجولة فيس���ـتغلها ف���ي معاصيـه ال مراضيه
فهو مغبون ،واآلخر ال يجد قوة وال يس���تطيع سبي ً
ال فيشعر بالغنب

ع َّما ينفعه ،وال يغفل في أش���ياء ق���د ال تفيده .فهذه أم حبيبة ملا

انشغلت بالدعاء في أمور مقطوعة مقسومة وجهها النبي  #إلى
االنتباه إلى األَ ْولى واألفضل في األعمال.
وعن ابْ َن َم ْس��� ُع ٍود  -رضي الله عنه َ -ق���ا َلَ ( :ما َكا َن بَينْ َ
ِس َ
ين آ َم ُنوا َأن
إ ْ
�ل�امِ نَا َوبَينْ َ أَ ْن َعاتَ َبنَا اللَّ ُه ِب َهذِ ِه اآليَةِ { َأل َْم َي ْأ ِن ِل َّل ِذ َ
(((
َ
ّ
َّ
َتخْ َش َع ُقلُو ُب ُه ْم ِل ِذكْ ِر ال َل ِه} [احلديدِ ]١٦ :إال أ ْربَ ُع ِس ِننيَ) .

قال س���يد قطب  -رحمه الله « :-إنه عتاب مؤثر من املولى

الكرمي الرحيم؛ واس���تبطاء لالستجابة الكاملة من تلك القلوب
التي أفاض عليها من فضله؛ فبعث فيها الرس���و َل يدعوها إلى

اإلميان بربها ،ونزَّل عليه اآليات البينات ليخرجها من الظلمات
يبصر ويح ِّذر.
إلى النور؛ وأراها من اآليات في الكون واخللق ما ِّ
عتاب فيه الود ،وفيه احلض ،وفيه االستجاشة إلى الشعور
بجالل الله ،واخلش���وع لذكره ،وتل ِّقي ما نزل من احلق مبا يليق

والضعف النفسي واجلسدي.
وع ْن أَبِي ُه َريْ َرةَ  -رض���ي الله عنه َ -قا َلَ :قا َل َر ُج ٌل لِل َّنبِي
َ
الص َد َقةِ أَف َ
َص َّد َق َوأَنْ َت
ْض ُل؟ َقا َل« :أَ ْن ت َ
 :#يَا َر ُس���و َل اللَّهِ ! أَ ُّي َّ
يص ،تَ ْأ ُم ُل الْ َبقَا َء َوتَخْ َش���ى الْ َف ْق َرَ ،والَ تمُ ْهِ ْل َحتَّى ِإ َذا
َ
ص ِحي ٌح َحرِ ٌ

بجالل احلق :من الروعة واخلش���ية والطاعة واالستسالم ،مع
ين آ َم ُنوا َأن
رائحة التنديد واالستبطاء في الس���ؤال { َأل َْم َي���� ْأ ِن ِل َّل ِذ َ
���ق} [احلديد ]١٦ :وإلى
ْـح� ِّ
���ع ُقلُو ُب ُه ْم ِل ِذكْ ِر ال َّل ِه َو َم����ا َن َزلَ ِم َن ال َ
َتخْ َش� َ

وم���ن احلديث أن يعمل املرء ف���ي صحته وعافيه وال ميهل

والتقاعس عن االس���تجابة ،وبيان ملا يغشى القلوب من الصدأ

ال ٍن َك َذا َو َق ْد َكا َن ِل ُف َ
ال ٍن َك َذا َو ِل ُف َ
بَلَغ َِت الحْ ُ لْقُو َم ُقل ْ َتِ :ل ُف َ
ال ٍن»(((.

وال يهم���ل حتى إذا نزل به املوت فك���ر في الصاحلات ،فيقول:
أعطوا فالناً كذا ...وصدق ربنا إذ يحذر من هذه الغفلة املطبقة

{و َأن ِفقُوا ِمن َّما َر َز ْق َناكُ م ِّمن َق ْب ِل َأن َي ْأ ِت َي َأ َح َدكُ ُم ال َْـم ْو ُت ف ََي ُقولَ
فيقولَ :
ني َ )#^١٠^#ولَن
َر ِّب ل َْوال َأ َّخ ْر َت ِني إلَى َأ َج ٍل َق ِر ٍ
الصا ِل ِـح َ
يب َف َأ َّص َّدقَ َو َأكُ ن ِّم َن َّ
ِير بمِ َا َت ْع َملُونَ } [املنافقون- ١٠ :
ُي َؤ ِّخ َر ال َّل ُه َنفْس���� ًا إذَا َج َاء َأ َج ُل َها َوال َّل ُه َخب ٌ

 .]١١يفيق م���ن الغفلة عند املوت ويتمنى التزود من الصاحلات
ولكن هيهات هيهات بعد أن أطبقت الغفلة س���نني عدداً يجيء
طالباً العودة واألوبة وال حرج على فضل الله ،ولكن املوت ساعة

مضروبة وآجال معدودة ،وكم من حسرات في بطون املقابر!

وفي مش���هد رائع يوجه النبي  #زوجته أم حبيبة إلى شيء
رائع في الدعاء؛ فقد َقالَ ْت أُ ُّم َحبِي َب َة  -رضي الله عنها ( :-اللَّ ُه َّم!
َم ِّت ْعنِي ِب َز ْو ِجي َر ُس���ولِ اللَّهِ َ #و ِب َأبِي أَبِي ُس ْف َيانََ ،و ِب َأ ِخي ُم َعاوِ يَ َة.

آلج ٍال َم ْ
ض ُروبَ ٍة َوآثَارٍ
َفقَا َل لَ َها َر ُسو ُل اللَّهِ ِ « :#إ َّن ِك َس��� َألْ ِت اللَّ َه َ
َم ْو ُطو َءةٍ َوأَ ْرز ٍَاق َمق ُْس���و َم ٍة ،الَ يُ َع ِّج ُل َشيْئاً مِ نْ َها َقبْ َل ِحلِّهِ َوالَ يُ َؤ ِّخ ُر
مِ نْ َها َشيْئاً بَ ْع َد ِحلِّهِ َ ،ولَ ْو َس َألْ ِت اللَّ َه أَ ْن يُ َعافِ َي ِك مِ ْن َع َذ ٍاب فِ ي النَّارِ
َو َع َذ ٍاب فِ ي الْ َقبْرِ لَ َكا َن َخيْراً لَ ِك»)(((.
وهذا توجيه رائع أن ال يغفل املرء في س���ائر أقواله وأعماله

((( صحيح البخاري (.)6412
((( سنن أبي داود ( )2865وصححه األلباني.
((( صحيح مسلم ،ص.2663
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جانب التحضي���ض واالس���تبطاء حتذير من عاقب���ة التباطؤ
ح�ي�ن ميتد بها الزمن بدون جالء ،وما تنتهي إليه من القس���وة
{وال
بعد اللني حني تغفل عن ذكر الله ،وحني ال تخشع للحق َ :
���ت ُقلُو ُب ُه ْم
اب ِمن َق ْبلُ فَطَ الَ َعل َْيهِ ُم ا َأل َم ُد َفق ََس� ْ
ين ُأو ُتوا ال ِْك َت َ
َي ُكو ُنوا كَ ا َّل ِذ َ

ير ِّم ْن ُه ْم ف ِ
َاس����قُونَ } [احلديد .]١٦ :وليس وراء قسوة القلوب إال
َوكَ ِث ٌ

الفسق واخلروج.

إن هذا القلب البش���ري سريع التقلب ،سريع النسيان .وهو

يشف ويش���رق فيفيض بالنور ،ويرف كالشعاع؛ فإذا طال عليه
وانطمس���ت إشراقته،
األمد بال تذكير وال تذ ُّكر تبلَّد وقس���ا.
ْ

وأظلم وأعتم .فال بد من تذكير هذا القلب حتى يذكر ويخشع،
وال ب���د من الطرق عليه حتى يرقَّ ويش���ف؛ وال بد من اليقظة
الدائمة كي ال يصي َبه التبلد والقس���اوة .ولكن ال يأس من قلب
خمد وجمد وقس���ا وتبلد؛ فإنه ميكن أن تدب فيه احلياة ،وأن

يش���رق فيه النور ،وأن يخش���ع لذكر الله .فالله يحيي األرض
بعد موتها ،فتنبض باحلياة ،وتزخر بالنبت والزهر ،ومتنح األكل

والثمار .كذلك القلوب حني يشاء الله»(((.
ومن أقوال َر ُس���و ُل اللَّهِ  #في التحذير من الغفلة املطبقة
ِ���س الَ يَ ْذ ُك ُرو َن اللَّ َه فِ يهِ ِإ َّال
قول���هَ « :ما مِ ْن َق ْو ٍم يَقُو ُمو َن مِ ْن َم ْجل ٍ
((( صحيح مسلم ،ص.3027
((( في ظالل القرآن.133 /7 :

ماذا تفعل في دقيقة من عمرك؟
صدق شوقي عندما قال:

��ب امل�����رء ق���ائ���ل��� ٌة ل��ه:
دق������ات ق���ل� ِ
ُ
إن احل�����ي�����اةَ دق�����ائ����� ٌق وث���وان���ي

العمر حلظة واحلياة دقيقة ،ولو نظر العاقل في حياته فلن
يجد إال أمس واليوم وغداً ،وأمس لو تعلق اإلنس���ان باجلبال لن

يعود أبداً ،والغ���د غير مضمون ،فليس لك من عمرك إال اآلن،

ليس لك من رأس مال���ك إال اللحظة التي حتياها ،وهي دقيقة

من العمر .واإلنس���ان يستطيع خالل دقيقة من عمره أن يحرك
فمه املطبق بذك���ر ربه ،وفي خالل دقيقة من عمره يس���تطيع

صلة رحمه بالهاتف ،يستطيع في دقيقة صالة ركعتي سنة ،في
دقيقة يستطيع االستغفار ثالثاً ،في دقيقة يستطيع قراءة سورة
اإلخالص ثالث مرات ،في دقيقة يس���تطيع الصالة على النبي
 #عشر مرات فيصلي الله عليه مائة مرة ،في دقيقة يستطيع
أن يوصي أخاً له باملعروف وينهاه عن املنكر ،في دقيقة يستطيع

معانقة ولده واملس���ح على رأس���ه وتقبيله ،في دقيقة يستطيع

احلنو على امرأته ،في دقيقة يس���تطيع مصافحة أخيه وجاره
َقا ُموا َع ْن مِ ثْلِ ِجيفَةِ ِح َم ٍار َو َكا َن لَ ُه ْم َح ْس َر ًة»(((.
وع ْن ِبلاَ لِ بْنِ الحْ َ ارِ ِث المْ ُ َزن ِِّي  -رضي الله عنه -
َ
َ
َ
َ
َّ
َّ
َ
َ
ُ
َقا َلَ :قال َر ُسول اللـهِ « :#إِنَّ ال َّر ُجل ل َيتَكل ُم بِالْك ِل َمـةِ
���ن أَ ْن تَبْل ُ َغ َما
مِ ْن رِ ْ
ض��� َوانِ اللَّهِ َ -ع َّز َو َج َّل َ -ما يَ ُظ ُّ

ض َوانَ ُه ِإلَى يَ ْو ِم
بَلَغ َْت يَ ْكت ُُب اللَّ ُه َ -ع َّز َو َج َّل  -لَ ُه ِب َها رِ ْ
الْقِ َيا َمةِ َ ،وإِنَّ ال َّر ُج َل لَ َيتَ َكلَّ ُم بِالْ َك ِل َمةِ مِ ْن َس َخ ِط اللَّهِ -
َع��� َّز َو َج َّل َ -ما يَ ُظ ُّن أَ ْن تَبْل ُ َغ َما بَلَغ َْت يَ ْكت ُُب اللَّ ُه َ -ع َّز
َو َج َّل ِ -ب َها َعلَيْهِ َس َخ َط ُه ِإلَى يَ ْو ِم الْقِ َيا َمةِ ».
َقا َل َف��� َكا َن َعل ْ َق َم ُة يَقُو ُلَ :ك ْم مِ ��� ْن كَلاَ ٍم َق ْد َمنَ َعنِيهِ

َحدِ يثُ ِبلاَ لِ بْنِ الحْ َ ارِ ِث! وصدق علقمة  -رحمه الله -
فكثيراً ما تصيب الغفل ُة اإلنسان فيقع في كبائر لسانية
عدة؛ فقد يقع الغافل بلسانه في أكثر من عشرة كبائر:
من احللف بغير الله ،والش���رك به ،ودع���اء غير ربه،

والسالم عليه ...إلخ.

هناك كثير من األعمال الصاحلة ال تكلفك شيئاً؛ فال يلزمك

له���ا طهارة أو تعب أو بذل جهد ،بل تقوم بها وأنت تس���ير على
مس���تلق على ظهرك ،أو جالس
قدميك ،أو راكب س���يارتك ،أو
ٍ
تنتظر أحداً .ولو أننا استطعنا بصدق أن نوظف ونف ِّعل احلكمة

التي نعلقها في بيوتنا وأعمالنا وشوارعنا «امأل أوقات االنتظار
باالستغفار»؛ حلولنا األوقات الغافلة إلى أوقات حية نفعل فيها

اخلير ونغرس فيها النافع ،وهل جزاء اإلحسان إال اإلحسان؟

ولو رجعنا إلى ما حثت عليه النصوص الش���رعية من الذكر،

مما يس���مى بعمل اليوم والليلة لوجدن���ا أن االلتزام بذلك يجعل

املسلم ال يكاد ينفك عن تسبيح وحتميد وتهليل واستغفار وتضرع
ودعاء ،ما دام مس���تيقظاً .إن كثرة ذكر الله  -تعالى  -تو ِّلد لدى
املس���لم احليا َء منه وحبهِّ ،
وتنشطه للسعي في مرضاته ،كما متأل

قلبه بالطمأنينة واألمان والس���عادة؛ لينعم ب���كل ذلك في أجواء

والس���ب واللعن ،والغيبة ،والنميمة ،والكذب ،والفجور
ِّ
في اخلصومة ،وسب الوالدين ،وسب الدين عياذاً بالله.

احلياة املادية الصاخبة.

فينبغي للمرء العاقل أن ينتبه للس���انه وحواسه وجسده

الوق���ت يقتضي من املربني والعلماء الناصحني التوجي َه إلى إثراء

الندم ويقولَ { :يا ل َْي َت ِني َق َّد ْم ُت ِل َـح َيا ِتي} [الفجر.]٢٤ :

ال يقعوا في مصيدة النسيان واللهو واإلعراض عن الله تعالى.

لئال يق���ع في الغفلة املهلكة حت���ى ال يندم يوم ال ينفع

إن الصل���ة بالله  -تعالى  -هي أس���اس كل عبادة ،وإن أدب

حياة الشباب والناشئة باألعمال الروحية وعلى رأسها الذكر حتى

((( أبو داود ( ،)4855وصححه األلباني.
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[ معركة النص ]

أين الثوابت والمتغيرات؟

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

أمتنى لو كنت أس���تطيع الوصول إلى حتديد تاريخ نش���وء هذا املصطلح واستعماله
في الفكر اإلس�ل�امي ،لكنه  -قطعاً  -نشأ متأخراً ولم يكن معروفاً في التراث الفقهي

القدمي ،وهو كبقية املصطلحات احمل َدثَة ال يتعامل اإلنس���ان معه بحساسية ملجرد كونه
مصطلحاً جديداً؛ فال مش���احة في االصطالح وال إش���كال فيها بح���د ذاتها ما دامت
محتفظة بخصلتني :أن ال حتتوي على مخالفة شرعية ،وأن يتم توضيح املقصود بها مبا
يزيل اإلشكال.
وحني نستعرض تفس���يرات املعاصرين للثوابت واملتغيرات في الشريعة اإلسالمية
جندها ترجع لثالثة تفسيرات رئيسية :تفسير الثوابت بالقطعيات واملتغيرات بالظنيات،
أو تفس���ير الثوابت باملج َمع عليه واملتغيرات باملختلف فيه ،أو تفسير الثوابت باألصول

واملتغيرات بالفروع.

وحقيقة هذه التفس���يرات ترجع ملعنى واحد؛ فالثوابت هي األصول الكلية القطعية
املتفَق عليها ،والظنيات هي ما كان دون ذلك من الظنيات والفروع.
ويبقى تفسير املصطلح ليس فيه أي إشكال؛ فال غضاضة في أن يتم تفسير الثوابت
واملتغيرات بأي معنـى يتم االتفاق عليه.
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إذن أين اإلشكال؟

كدرجة اإلميان بالس����نة اآلحاد ،متاماً ،كما أن من الشريعة ما هو

اإلش���كال هو في األحكام التي تترتب على هذا التقس���يم،

فرض ال يدخل اإلنس����ا ُن اإلميا َن إال به كالش����هادتني ،ومنها ما هو

وفي التصورات التي تُبنَى على هذه التفس���يرات؛ فسؤال :أين
الثوابت واملتغيرات؟ ليس مشك ً
ال كسؤال :ما الذي سيترتب على

اإلميان وال يزيل����ه كترك احلج ومنها ما هو دون ذلك لكنها جميعاً

تفسير الثوابت واملتغيرات؟
فتس���مية بعض أحكام الش���ريعة بالثوابت ،وتسمية غيرها
باملتغي���رات لي���س فيه إش���كال كبير ما دام أن���ه محصور في
التس���مية واالصطالح؛ إمنا اإلش���كال في ما يترتب على هذا
التقسيم .وهنا يحصل االختالف ويعظم اإلشكال.
يفس���ر املقصود بشكل صحيح ويقيم الفروق
فبعض الناس ِّ

بني الثوابت واملتغيرات برؤية ش���رعية صحيحة ،وآخرون يبنون
على هذا التقسيم كثيراً من األحكام الباطلة.
فبعضهم يرتِّب على هذا التقس���يم تص���وراً يقوم على أن

الثوابت هي األحكام الش���رعية التي يج���ب اخلضوع لها ،وأما
املتغيرات فهي خارج الش���ريعة وهي مجرد اجتهادات ميكن أن
يأخذ الشخص منها ما يشاء؛ فالعبرة مبقاطع اإلجماع ،وأما ما
حصل فيه االختالف فاإلنس���ان منه في سعة؛ يأخذ منه ويذر
بحسب ظروف املرحلة وما يحقق املصلحة وما يتالءم مع تطور
املجتمع.

ٌّ
مختل؛ ألن���ه يلغي دائرتني واس���عتني من
وه���ذا تفس���ير

الش���ريعة ،هما األوسع من أحكام اإلسالم :دائرة املختلف فيه،
ودائرة الظنيات.
فدائ����رة الظنيات :هي أحكام ش����رعية ثابت����ة وملزِ مة ويجب
اتباعها .وكونها تس����مى (ظنية) فهو مجرد اصطالح ،وال يعني أنها
خارج الشريعة أو غير ملزِ مة؛ فالظن واليقني هو في مرتبة اجلزم
باحلكم وليس في مرتبة اإلميان باحلكم ،فأنت توقن باحلكم بشكل
يقيني قطع����ي أو يغلب على ظنك مبا يوجب العمل به ،ال أن تثبت
احلك����م أو تنفيه؛ فبعض األحكام الش����رعية قطعي جاءت الدالئل
اليقينية علي����ه :كوجوب الصالة والزكاة ،وحت����رمي اخلمـر والربا
والزن����ا .وبعـض األحكـ����ام جـاءت فيـه دالئل أق���� َّل من ذلك؛ لكن
هذا ال يعني أنه ليس حكماً ش����رعياً ،وال أن أمر اإلميان به يرجع

لكن
لإلنس����ان إن شاء عمل به وإن شاء ترك؛ بل هو ملزِ م وواجبَّ .

مراتب اإلميان تختلف فدرجة اإلميان بحرمة الزنا ليس����ت كدرجة
اإلميان بحرمة النظر احمل َّرم ،ودرجة اإلميان بالسنة املتواترة ليس

فرض يخرج من اإلميان بتركه كالصالة ومنها ما هو فرض يضعف
داخلة في أحكام اإلسالم وإن تفاوتت في ق َّوتها.

فالغلط في هذا التفس���ير أنه جعل دائ���رة (الظنيات) من

املتغيرات غير امللزِ مة ،فنفى جملة واس���عة من أحكام الشريعة

ظن أن كلمة (الظن) تعادل في لغتنا العامية التو ُّقع
ُّ
لتوه ٍم فاسد؛ َّ

والتوهم والشك ،وهي ليست كذلك؛ بل أحكام ثابتة وصحيحة.
ُّ
الدائ���رة الثانية :دائ���رة املختلف في���ه :فيجعلون َّ
كل حكم

اختل���ف الناس فيه ووقع فيه اختالف بني العلماء حكماً متغيراً
غير ملزم ،وهذا النظر يتص َّور أن أحكام الشريعة ال بد أن تكون
مج َمع���اً عليها حتى تكون ملزِ مة ،فهو يقلب معادلة الش���ريعة؛

َ���ر ُّدو ُه إلَى ال َّل ِه
���يءٍ ف ُ
ألن الل���ه  -تعالى  -يقول{ :فَإن َت َنا َز ْع ُت ْم ِفي شَ ْ

الر ُس���ولِ } [النس���اء ،]٥٩ :وهو يريد ر َّد كالم الله و كالم رسوله
َو َّ

 #إلى كالم الناس؛ فكأن الش���ريعة ال اعتبار لها إال إذا أجمع
عليها العلماء؛ وكأن األحكام ال تكون ملزِ مة للمسلم إال إذا أجمع
ٌ
ساقط متفَق على فساده(((.
عليها العلماء وهذا معنى
واش���تراط اإلجماع جلع���ل األحكام الش���رعية ملزِ مة كالم
سجالي يأتي به بعضهم للجدال ال غير؛ وإال فال أحد يطرد هذا
الكالم فيقول على احلقيقة :إنه ال يعتقد بشيء إال بعد اإلجماع.
وله���ذا كان ابن حزم دقيقاً حني قال عنه :إنه (مذهب لم يخلق له
بنص حتى يوافقه اإلجماع) .
معتقد قط ،وهو أال يقول القائل ِّ
(((

وه���ذا الذي يقتص���ر على اإلجم���اع دون املختلف فيه ،ال

بد أن يرجع فيفس���د حتى القضايا القطعي���ة؛ فإنه (ال بد أن
َّ
يخالف الكتاب والسنة  -حتماً  -في كثير من القضايا ،هذا في
املخالفة القطعية ،فأما الظنية فحدِّث عن كثرتها وال حرج) .
(((

اخلالصة إذن :أن أمامنا طريقني للتعامل مع هذا املصطلح:
الطري���ق األول :تفس���ير الثواب���ت بأنها ه���ي القطعيات،
واملتغيرات هي الظنيات ،فيجب على من يسلك هذا الطريق أن
يكون منهجه قائماً على عدم ترتيب أحكام على هذا االصطالح؛
وإمنا يقال :إن هذا ثابت وهذا متغير لبيان درجة احلكم وليس
((( انظر عدداً من أقوال أهل العلم في فساد هذه العبارة في مقالة (االنقياد املشروط)
لكاتب املقالة ،عدد  271من مجلة البيان.
((( اإلحكام في أصول األحكام البن حزم.481/3 :
((( األنوار الكاشفة ،ص.33
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جلعل أحدهما ملزِ ماً واآلخر غير ملزم.
الطري���ق الثان���ي :ف���ي حال ترتي���ب األح���كام على هذا
االصطالح ،فيجب أن يتم تفس���ير الثابت واملتغير بشكل دقيق
وصحيح ال يتضمن جتاوزاً على احلكم الشرعي ،وهذا التفسير

س���يكون بجعل الثابت :ما ثبت بدليل شرعي؛ سواء كان قطعياً

ما بني املش����رقني؛ فاملعيار في التمييز معي����ار ذاتي ال موضوعي؛
فهو يرجع لفهم كل ش����خص وعلمه ودين����ه ،وهو مزلق خطر يقود
النحرافات عدة.
وهذه إشكالية حاضرة بوضوح في مشهدنا الثقافي املعاصر؛
فبع���ض األطروحات اإلس�ل�امية تقوم بدور س���لبي على بعض

أو ظنياً أُجمِ ع عليه أو اختُلف فيه ،فهذه مس���احة ثابتة مرتبطة

معان فاسدة ،بل من
األحكام الشرعية ليس من جهة ما تقرره من ٍ

بالدليل الشرعي.

جهة ما تس���كت عنه من بيان املعاني الباطلة التي تختلط ببعض

واملتغي���ر :هو احلكم االجتهادي الذي كان مرتبطاً بعرف أو

مصلحة مع َّينة وتتغير بتغير الزمان واملكان.

املعاني الصحيحة ،وقد كان هذا من جملة االنتقادات التي وجهها
املؤرخ (ألبرت حوراني) للشيخ محمد عبده ،وذلك حني قال عنه:

فهذا هو التفسير الصحيح لهذا املصطلح؛ فاألحكام الظنية

(كان���ت مؤلفاته تضبطه���ا معرفته العميقة بالعلوم اإلس�ل�امية

ليست متغيرة ،واألحكام اخلالفية ليست متغيرة ،بل هي ثابتة،

التقليدية ،وما هو أهم من ذلك ش���عورهُ احلا ُّد باملس���ؤولية جتاه

رؤيتهم في األدلة؛ فهم يدورون حول محور ثابت ،فيجب أن يتم
االختيار والترجيح بناء على هذا احملور ،وليس متغيراً بحس���ب

التجربة أولئك املفكرين من ذوي النزعة اجلدلية الذين حرصوا

ووق���وع اخلالف ال يجعله���ا متغيرة؛ ألنهم يختلف���ون بنا ًء على

الزمان واملكان.
وهذا املنه���ج هو األس���لم واألصوب في تفس���ير (الثوابت)
و (املتغيرات)؛ ألنه يفس���ر املتغير مبا يناس���ب لفظ���ه؛ فاملتغير
ٍ
وصف متغ ِّير :كعرف س���ابق
في األحكام ه���و ما كان معلقاً على
أو مصلح���ة مرتبطـة بظرف معينَّ ؛ فح�ي�ن يتغير الوصف الـذي
كان س���بب الفتوى تتغير الفتوى تبعاً لذل���ك ،وأما جعل األحكام

اإلس�ل�ام؛ إال أنه كان من ش���أن اخلطة التي اتبعها أن توقع في
على الدفاع عن س���معة اإلسالم أكثر مما حرصوا على اكتشاف
حقيقته وتوضيحها ،أعني بها جتربة اال ِّدعاء بأن اإلسالم هو ك ُّل
م���ا يوافق عليـه العـالم احلـديث ،وبأنه ينطـوي ضمناً علـى كـل

يظن العالم احلديث أنه من اكتشافه) .
ما ُّ
(((

وهذه اإلشكالية سبب النحرافات ظاهرة في مشهدنا املعاصر؛

حي���ث جتد بعض الفضالء يرفع ش���عارات مجملة يتوافق فيها مع
عدد من املنحرفني واحملا ِّدين للشريعة ،الذين يفرحون كثيراً بها ألن

الشرعية الظنية أو األحكام املختلف فيها في دائرة املتغيرات فهو

هؤالء الفضالء يدفعون بتصوراته���م إلى اجلمهور الذي ال ميكنهم

خطأ؛ ألنها ليست متغيرة ،ووقوع اخلالف فيها ال يحيلها متغيرة،
واالخت�ل�اف الذي وقع فيها ليس تغيراً ،بل هو اجتهاد راجع لفهم

يتكلم بعبارات واحدة وكل ش���خص يفسرها بحسب ما يريد؛ بينما

الختالف في الفهم ،وليس تغيراً
ٍ
الدليل الشرعي الثابت ،فهو راجع
مرتبطاً بالزمان واملكان.
وهذا املنهج هو األصح أيض���اً نظراً ألن هذه املصطلحات

الوصول إليه ،ويبقى الفروق بني الطرحني ذاتي ال موضوعي؛ فكلُّهم
كان املفت���رض على الغيور على ش���ريعة الله أن يحرص على متييز
احلق من الباطل فال يكفي أن يقول ما يقصد به احلق ،بل ال بد من
جتلية احلق ورفع االلتباس عنه.

قد عم اس���تعمالها لدى كثير من الناس على اختالف توجهاتها

ولهذا جتد بعض املفاهيم كاحلريات وحقوق املرأة واملساواة

ومقاصده���ا ،وهو ما يحتم مزيد عناية في ضبط املصطلحات

والدول���ة املدنية ونحوها تتردد من أقص���ى التيارات ال َعلمانية
تطرف���اً وير ِّددها كثير من الفضالء م���ن دون متييز موضوعي

والتأكي���د على دقة معانيها؛ حت���ى ال تكون ذريعة لتمرير بعض
التصورات املنحرفة من خالل املفاهيم املقبولة.
إن مش����كلة مثل ه����ذه املصطلحات احمل َدثَ����ة أنها حتوي حقاً

وباط ً
ال ،وفيها تفسيرات صحيحة وأخرى فاسدة ،لكن الفرق الذي
ميي����ز املعنى الصحيح من املعنى الباطل ال يبدو جلياً دائماً ،وكثيراً

يكش���ف احلق من الباطل ،وليس املقصود أن يش���رح اإلنسان
الكلمة في كل س���ياق؛ وإمنا أن يكون منهجه الكلي واضحاً في
حتديد املقصود من ه���ذه املفاهيم ،وفصل املعاني الباطلة عنه
بوضوح تام مبا يجعل احلق س���اطعاً تشيح عنه وجوه االنحراف

ال وملتبساً ،ويرجع فيه الجتهاد كل أحد ،فتجد كثيراً
ما يبقى مشك ً

والعلمنة.

من الن����اس يتفقون على تكرار هذه العبارة وبينهم في تفس����يرها

((( الفكر العربي في عصر النهضة ،أللبرت حوراني ،ص.170
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[ نص شعري ]
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ـار ْق ُت َأ ْهـلِي َوال هَ � َ
َف َ

َأ ْم ِ
ضي !...إ ِ َلى َأ ْي��نَ ...؟ َل ْي ُل ال ِّت ْي ِه ُيزْ ِع ُج ُه
��ر ْش� ِ
����ونَ مَ َ
��ت كَ � َف��ى
��د ُق�� ْل ُ
ا َأل ْر َب ُ
����ع ْ
ت ُ
����ام ال� ُّ

��ة َأ ْس��� َي���ا َو َج� ِ
��ح� ٌ
َأ َن�����ا ُه��� َن���ا َخ��� ْف��� َق� ٌ
��ة
��ان� َ
َحتَّى َم� َت��ى؟ َل� ْ�م َي ُـع ْد ِف��ي ُم ْه َج ِتي َر َم� ٌ
�ق

َف ِ
��ة ُل� َ
��ح ٌ
��غ� ُ
��ه���ا
��ر ُف� َ
��ص�� ْي َ
��ة ا َأل ْق�������� َدا ِر َأ ْح� ُ
ض� َ
���اه إِنْ َ
�اح َف ِمي
اس � َت � َب� َ
َر َّب ُ
��اق َد ْر ِب���ي َو ْ

��ع ُ
�ص� َب��احِ َن� ِ�دي
الـخ َطى َو ُح���� َد ٌاء كَ ��ال� َّ
َو ْق� ُ
��ثَ ...ل� ِ
�ك��نْ َل� ْ�م َأ ِج��� ْد َر َش ِ
��ح ُ
��دي
َم��ا ِز ْل� ُ
��ت َأ ْب َ

��غ�� ِّذ ْي ِ
���ظ تُ َ
َث��كْ � َل��ى َو َح� ٌّ
��ه ال��ـ� ُ�ه� ُ�م� ْ�و ُم َر ِدي
�ص� ِ
�غ��ي إ ِ َل����ى َأ َح� ِ
���د!
َأ ْش���كُ ���و َوال َأ َح� ٌ
����د ُي� ْ

تَ �� ْن�� َق ُّ
��ر ِد
َ��ر كَ ��ال�� َب َ
��ر ِق َأ ْو تَ �� ْف��ت ُّ
��ض كَ ���ال��� َب� ْ
ص ِ
َل��� ْي� ٌ
���و ِر ال � َي� ِ�ق� نْ ِ
��دي
ْي� َ
��لَ ...ف��إ ِ ِّن��ي إ ِ َل���ى ُن ْ
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[ تحقيقات ]

أوسلو...

 20عام ًا من المؤامرة
عبدالغني التميمي( :اجلامعة العربية كانت جزء ًا من املؤامرة).
رائد نعيرات( :أمريكا عدو وليست طرف ًا محايداً).
يحيى موسى( :عباس ال ميتلك شرعية وال ميثل إال نفسه).
طالل عوكل( :كانت أوسلو رشوة للشعب الفلسطيني من أجل إنهاء قضيته).
أمح������د أب������و دق���ة

في صيف عام 1989م صدر بيان عن املجموعة األوروبية التي

تغطي صالحياته فقط الضفة الغربية وقطاع غزة ،كما نصت بنود

اجتمعت في العاصمة اإلسبانية مدريد ،يوصي منظمة التحرير

اإلعالن على تشكيل عدد من السلطات التي تدير األمور في أرضي

الفلس ��طينية بإج ��راء مفاوض ��ات م ��ع (إس ��رائيل) للوص ��ول إلى

السلطة ،مثل :سلطة األراضي ،واملياه ...إلخ.

الس�ل�ام .وبتاري ��خ 1993/9/1م ذهب وفد فلس ��طيني بقيادة رئيس

�ص البن ��د الثام ��ن م ��ن االتفاق عل ��ى أنه من أج ��ل ضمان
ون � َّ

حركة فتح ورئيس منظمة التحرير الفلس ��طينية الراحل (ياس ��ر
عرفات) بصفته ممث ًال عن الشعب الفلسطيني ،يرافقه وفد أردني

النظام العام واألمن الداخلي لفلسطينيي الضفة الغربية وقطاع
غزة ستش ��كل قوة شرطة فلس ��طينية قوية بينما تواصل إسرائيل

برئاسة امللك الراحل (حسني بن طالل) إلى العاصمة النرويجية

حتمل مس ��ؤولية الدفاع ضد املخاطر اخلارجية وكذلك مسؤولية
ُّ

أوس ��لو لتوقيع اتفاق إعالن مبادئ مع رئيس الوزراء اإلس ��رائيلي

أمن اإلس ��رائيليني العام بغرض حماية أمنه ��م الداخلي والنظام

الراحل (إس ��حاق رابني) ،وذلك برعاية الرئيس األمريكي األسبق

العام .وكان من أخطر بنود االتفاق بند ينص على تش ��كيل جلنة
االرتباط الفلس ��طينية اإلسرائيلية املش ��تركة التي سميت الحق ًا

َوفْ ��ق ما نش ��ر مركز دراس ��ات الوح ��دة العربية في إحدى دراس ��اته

بظاه ��رة (التنس ��يق األمن ��ي) ،ال ��ذي باس ��مه قامت أجه ��زة األمن

عام 1995م على تش ��كيل س ��لطة وطنية فلس ��طينية ذاتية ،تتولى

الفلس ��طينية مبالحقة عناصر املقاومة الفلس ��طينية وتسليمهم

قيادة الش ��عب الفلسطيني في مفاوضات ملدة خمس سنوات تقوم

لألجه ��زة األمني ��ة اإلس ��رائيلية حت ��ت ذريع ��ة اإلخ�ل�ال بعملي ��ة

خالله ��ا (إس ��رائيل) باالنس ��حاب م ��ن الضفة احملتل ��ة التي متثل

السالم .ويعتقد كثيرون من أبناء الشعب الفلسطيني أن (أوسلو)

مس ��احتها  5820ك ��م ،وقط ��اع غ ��زة ال ��ذي تبلغ مس ��احته  360كم،

جاءت بجهود عربية ودولية وبضغوط أمريكية وأوروبية للحفاظ

وكالهما يشكالن  %22.36من مساحة فلسطني التاريخية.

عل ��ى (أم ��ن إس ��رائيل) بعد ان ��دالع انتفاض ��ة ع ��ام 1987م وبداية

مجمله
بل كلينتون ،وبتشجيع عربي ودولي .نص هذا اإلعالن في
َ

ومبوجب الصالحيات التي ستعطى للسلطة الفلسطينية يتم

ظهور احلركات اإلس�ل�امية على رأسها حماس؛ التي أخذت ترسل

تنفيذ انتخابات حرة لتشكيل املجلس التشريعي الفلسطيني الذي

فدائي�ي�ن لتفجي ��ر أنفس ��هم داخل املدن ف ��ي (إس ��رائيل) ،وكذلك
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للتخل ��ص م ��ن عبء منظم ��ة التحرير الفلس ��طينية التي كانت تؤث ��ر على األوضاع
الداخلي ��ة لع ��دد م ��ن الب�ل�اد العربية ،وتوج ��ه العرب نحو الس�ل�ام بعد توقي ��ع اتفاق
(كامب ديفيد) س ��نة 1979م بني مصر و (إس ��رائيل) ،فكانت الطريقة املثلى بالنس ��بة
للجمي ��ع خ ��ارج فلس ��طني أن يوضع حد ملنظم ��ة التحرير وتتخلص (إس ��رائيل) من
العبء األمني الذي بدأ يتصاعد ويؤثر على استقرارها.
في شهر مايو من عام 2000م جمع الرئيس األمريكي بل كلينتون ك ّ
ال من رئيس
ال ��وزراء اإلس ��رائيلي إيه ��ود باراك ورئيس الس ��لطة الراحل ياس ��ر عرف ��ات في قاعدة
(كام ��ب ديفي ��د) العس ��كرية في محاول ��ة جديدة لتوقي ��ع اتفاق نهائ ��ي ،وعرض على
عرف ��ات ف ��ي حينها احلص ��ول على  %97من أراض ��ي الضفة احملتلة وقط ��اع غزة لكنه
رفض خشية غضب الشعب الفلسطيني واتهامه له باخليانة والتخلي عن املقدسات
اإلس�ل�امية .وبع ��د رف ��ض عرفات لالتف ��اق أخذت (إس ��رائيل) تقاطع ��ه وحتاصره في
الضف ��ة احملتلة ،وف ��ي املقابل دعمت قوى جديدة كان أبرزه ��ا القيادي في حركة فتح
(محم ��د دح�ل�ان) وع ��دد ًا م ��ن احمليطني به حت ��ى وفاة عرف ��ات في ش ��هر نوفمبر عام
2004م ،وفي 2007/8/13م صرح طبيب ياسر عرفات اخلاص (أشرف الكرد) لصحيفة
هآرت ��س اإلس ��رائيلية أن عرف ��ات ُح ِق ��ن بفيروس (اإليذز) إلخفاء س� � ِّر موته وتش ��ويه
س ��معته ،وكان اجلمي ��ع في فلس ��طني يرى أن عر فات كان مرحل ��ة وانتهت بعد رفضه
التوقيع في (كامب ديفيد).
بدا املش ��هد الفلس ��طيني منقس ��م ًا مع صعود القوى اإلس�ل�امية؛ وخصوص ًاَ حركة
حم ��اس التي عززت قوتها العس ��كرية على األرض واكتس ��بت ش ��عبية كبي ��رة مكنتها من
احلص ��ول على أغلبية مقاعد املجلس التش ��ريعي الفلس ��طيني وتش ��كيل احلكومة عام
2006م ،لتبدأ الواليات املتحدة واالحتاد األوروبي بالتخلي عن وعودهم ودميقراطيتهم
التي يدعون لها ،وبدأت تدعم رئيس السلطة اجلديد ومهندس أوسلو (محمود عباس)
ال ��ذي وص ��ف ذات يوم صواريخ املقاومة الفلس ��طينية ب� �ـ (العبثية) وم ��ع تزايد الفلتان
األمني املنظم في قطاع غزة والضفة وزيادة املقاطعة حلركة حماس والضغط العسكري
واالقتصادي على س ��كان القطاع ،حس ��مت حماس أمرها وسيطرت بني عشية وضحاها
على كل شيء في القطاع لتعيد صياغة الوضع األمني وتطرح رؤيتها بقوة على العالم
ف ��ي ع ��ام 2007م ،ومنذ ذلك احلني واجلهود تبذَل إلنهاء االنقس ��ام الفلس ��طيني لكنها
تبوء بالفش ��ل؛ ألن حماس التي تعتبر املقاومة هي الطريق الوحيد لتحرير فلس ��طني
م ��ن بحره ��ا إلى نهرها ال تتف ��ق ورؤى حركة فتح التي يقودها محمود عباس ويعتبر أن
املفاوضات هي خيار منظمة التحرير لتحقيق السالم والستعادة أرضي الضفة الغربية
وقطاع غزة َوفْ ق قرارات األمم املتحدة التي لم تنتصر ملبادئها يوم ًا.

أجرت مجلة ^ حوارات مفصلة
م��ع ع ��دد م��ن احمل �ل �ل�ين السياسيني
وشخصيات فلسطينية بارزة للتعرف
ع �ل��ى م��وق�ف�ه��ا جت ��اه م �س �ي��رة أوس �ل��و
خ�لال العقدين املاضيني ونتائجها
على األرض ،وكانت احلوارات التالية:
مرحلة اشتباك:
يقول احمللل السياس���ي الفلس���طيني

(طالل ع���وكل) خالل حوارن���ا معه :إن
عش���رين عام���اً طويلة مر بها الش���عب

الفلس���طيني بتجرب���ة معق���دة عنوانها

االنقس���ام الفلس���طيني ال���ذي لم يبدأ
بس���يطرة حم���اس ع���ام 2007م؛ ب���ل
كان موج���وداً من البداية ب�ي�ن مؤيدين
ومعارضني ألوس���لو ،لكن الكل دخل في

مناخ أوس���لو؛ ألنها كانت رشوة للشعب

الفلسطيني من أجل هدف واضح عنوانه
(البحث عن السالم).

ويشير عوكل إلى تراجع دور الفصائل

الفلس���طينية خالل هذه املرحلة ،وظهور
حركة حماس منافس���اً قوياً حلركة فتح

التي تهيمن على السياس���ة الفلسطينية.
وبالنظر إلى هات�ي�ن القوتني في الواقع

ال���ذي نعيش في���ه اليوم فإننا س���نجد
تعارضاً ف���ي البرنامج واخليارات وحتى
السيطرة امليدانية ،وهذا أدى إلى تغيرات
جوهرية في أدوات النضال الفلسطيني.
العدد 292

37

ويتابع :الفصائل األخرى تراجع دورها ولم تعد تسيطر على

لتتجنب اس���تخدام ح���ق الفيتو ،وكل ذلك ل���ه عالقة بطموحات

العامل الوسطي بني فتح وحماس ،وكذلك حركة التضامن العربي
والدولي صحبها كسل كبير أ َّثر على مسار النضال الفلسطيني.

شراء أصوات اليهود في االنتخابات القادمة).

الفلس���طيني اآلن أمام مرحلة جديدة يج���ري فيها حت ُّول كبير

لصالح القضية الفلسطينية .وفي اجلهة األخرى من الصراع يرى

وم���ع مرور هذا الوقت يرى احمللل السياس���ي أن الش���عب

متمثل في ضعف س���يطرة خيار املفاوضات والبحث عن السالم
إلى االش���تباك والصراع بوس���ائل جديدة .ويقول( :الحظنا أن

إسرائيل ج َّرت الفلسطينيني إلى اش���تباكات عسكرية مع بداية
االنتفاضة وهذا ساعد القوى اإلس�ل�امية على النهوض .وعلى

الرغم من ذلك فإن خيار املفاوضات لم يغب عن تلك املرحلة).

ويتابع عوكل خالل حديثه م���ع ^( :هناك عملية مراجعة
لم تتم باملعن���ى العلمي؛ لقد مرت  20عاماً على بداية املفاوضات

والنتيجة :ال يوجد أمل في تلك املفاوضات؛ فـ (إسرائيل) صادرت
احلقوق الفلس���طينية ،واآلليات التي اتُّبعت في املفاوضات كانت

فاش���لة ،واحتكرت الواليات املتح���دة رعاية املفاوضات ،كذلك لم
يكن هناك طرق حتكيم بني الطرفني ...إلخ.

رمب���ا يظن الرئيس محمود عب���اس أن الذهاب إلى مجلس

األم���ن للحصول على اعتراف بفلس���طني س���يفتح املجال أمام
استئناف املفاوضات؛ باعتبار ذلك ضغطاً على الواليات املتحدة

و (إسرائيل) الستمرار املفاوضات).
ويس���تكمل احلديث قائ ً
ال( :لكن برأيي هذه اخلطوة خطوة
صراع واش���تباك وتس���ليم امللف إلى األمم املتحدة وسحبه من

اللجنة الرباعية الدولية).

الرئيس األمريكي باراك أوبام���ا االنتخابية؛ ألنه بهذا امللف يريد
ويعتق���د طالل عوكل أن الوضع العربي واإلقليمي يتحس���ن

أن (إسرائيل) تعمل على نسف كل ما يسمح بإمكانية إقامة دولة
فلسطينية على حدود عام 1967م ،ويسعى الساسة اإلسرائيليون

اآلن لتطبيق فكرة رئيس الوزراء الس���ابق (أرئيل ش���ارون) الذي
اقترح عام 1984م فكرة الوطن البديل ،و َمنْح األردن وطناً بدي ً
ال
للش���عب الفلسطيني أو إنش���اء دولة على أرض غزة و  %42من

أراضي الضف���ة الغربية ،وذلك من خ�ل�ال تهويد األراضي في

الضفة احملتلة والقدس.

وبحس���ب احمللل الفلس���طيني فإن تركيا تنشأ بروح جديدة

وبأولوي���ات جديدة وس���تؤثر عل���ى مجريات الص���راع العربي
اإلس���رائيلي؛ وذلك َوفْقاً حلساباتها اإلستراتيجية ،وهذا ساعد

كثيراً على انحسار الدور اإليراني .وكذلك التوتر في العالقة بني
باكستان والواليات املتحدة مؤخراً ،والتغير في املنطقة العربية...
كل ذلك يخلق قلقاً ش���ديداً بالنس���بة لـ (إسرائيل) ويجعلها في
عزل���ة .ويضيف بكل تأكي���د :إننا أمام مرحل���ة جديدة لصالح
القضية الفلسطينية.

ويعلق عوكل س���ريعاً على ملف املصاحلة الفلسطينية قائ ً
ال:

(املصاحلة الفلسطينية لديها مناخ جيد يشجع على إمتامها ،لكن
لألطراف السياس���ية حس���اباتها ،ومن وجهة نظري فإن الوضع

ويرى األس���تاذ عوكل أيضاً أن بعض العوامل التي ساعدت

الذي يعيش���ه الشعب الفلسطيني ال يس���مح بأن نقول :إن اتفاق

العاملي���ة التي تعاني منها الـواليات املتح���دة ،وكذلك أثرت على

الوضع الفلس���طيني ملجارات الوضع العربي املتغير ،نحن بحاجة

على اتخ���اذ مثل هذه اخلط���وة تتمثل في األزم���ة االقتصادية

الوضع الداخلي في إس���رائيل ،والعزلة الدولية التي متا َرس ضد
إس���رائيل ،واملناخ الثوري الذي جرى في الوطن العربي .هذا كله
جع���ل الرئيس عباس يذهب إلى األمم املتحدة دون خوف من أن

يجري له ما جرى للرئيس ياسر عرفات.

ومن وجهة نظ���ره يقول كذلك( :باعتق���ادي أن هذه املعركة
السياس���ية قد تربح جزئياً ،وفي كل احل���االت هناك إجناز ،هو:
وضع القضية الفلس���طينية على أجندة املجتمع الدولي ،وتقويض

مصداقية الواليات املتحدة .واس���تخدام الفيتو س���يلحق الضرر

بعالق���ات الواليات املتحدة بدول املنطقة العربية .أنا أش���ك في
إمكانية حصول فلسطني على اعتراف دولي؛ ألن الواليات املتحدة

تبذل قصارى جهدها ملنع حصول هذا امللف على تس���عة أصوات
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املصاحل���ة الذي مت توقيع���ه في القاه���رة ٍ
كاف إلعادة صياغة
إلى حوار إس���تراتيجي إلعادة بناء املؤسس���ات الفلسطينية على
أسس تناسب املرحلة احلالية ،وأشك في وجود مثل هذا التوجه

للفصائل الفلسطينية.

أمريكا عدو وليست وسيط ًا:

مؤامرة على القضية:

لم تكن الواليات املتحدة منذ بداية مس���يرة أوس���لو إال سنداً

أما الش���يخ عبد الغني التميمي (رئيس رابطة علماء فلسطني

ي���راه جميع م���ن حاورناهم في هذا التقرير ،لك���ن بتفصيل أكثر

تاريخ الشعب الفلسطيني ،وهي انعطافة خطيرة أريد من خاللها

وعوناً لــ (إس���رائيل) وطرفاً عدواً للش���عب الفلسطيني ،هذا ما
ي���رى الدكتور رائد نعيرات (رئيس قس���م العلوم السياس���ية في
جامعة النجاح الفلسطينية) أنه عند احلديث عن الدور األمريكي
في الصراع الفلس���طيني اإلس���رائيلي فإنه يظهر جلياً أن اإلدارة

في اخلارج) فإن أوس���لو بالنس���بة له مرحلة سوداء ومظلمة في
القضاء على مش���روع املقاومة واجلهاد في فلس���طني ،وإدخال

الش���عب الفلس���طيني في نفق مفاوضات مظلم ليس له نهاية،
وهذا  -فعلياً  -ما حدث خالل العقدين املاضيني.

األمريكية تفردت برعاية املفاوضات منهجياً وسياسياً وإدارياً ولم
تترك خياراً ألي قوى عاملية للتدخل في ذلك.

منذ زمن واعتبروها عملية ميتة ،لكن مع األسف ال يزال بعضهم

دور الراعي املسيطر على العملية التفاوضية وتطورها ،وتوجيهها

ويعتقد الشيخ التميمي أن أوسلو لم توصل الشعب الفلسطيني

ويتابع نعيرات( :حتول الدور األمريكي من دور الوسيط إلى

وبال���ذات عند احلديث عن األبعاد االقتصادية لعملية الس�ل�ام؛
فمم���ا هو مع���روف أن الواليات املتحدة ال تقدم كثيراً للش���عب
الفلسطيني (مالياً)؛ ولكنها تتحكم في السياسات التمويلية).

ومن وجهة نظره فإن اإلدارة األمريكية س���عت إلى إلغاء دور

املؤسس���ات الدولية وإرجاع أي خالف فقط لثنائية العالقة بني

اإلسرائيليني والفلسطينيني وحتت الرعاية األمريكية.

ويقول خالل تصريحه لـ ^( :مع أن أصحاب أوسلو نعوها

يتمسك بها ويسعى إلى إفشال املقاومة).

إال من س���يئ إلى أس���وء ،وهي مفاوضات من أجل املفاوضات
وليس هناك أي إجناز حصل منذ بدايتها؛ فبغطاء من (أوس���لو)

يس���تولي العدو الصهيوني على األراضي ويبني املستوطنات في

أماكن حساسة في الضفة الغربية.

وس���ألناه عن وجهة نظره في التصريح���ات اإلعالمية التي

تدعو إلى حل الس���لطة ككيان ممثل للشعب الفلسطيني؟ فقال:

وقال نعي���رات الذي يعيـش في الضفة الغربية التي تس���يطر

(إن خيار حل الس���لطة الفلس���طينية في الظرف الراهن يحتاج

ُبرت الوالي���ات املتحدة مبثابة الـمر ِّوج
املتحـدة و (إس���رائيل)( :اعت ْ

أو ضد؛ ولكن أنا مع دراس���ة األمر بتأنٍّ  .يجب إيجاد بديل قوي

عليها حكـومة س���ـالم فياض الت���ي تعيـش في كنـ���ف الـواليات

ملا ال تس���تطيع السياسات اإلس���رائيلية القيام به؛ فنجد في بعض

األحيان أن املوقف األمريكي متصلب أكثر من املوقف اإلس���رائيلي

إلى تأ ُّمل ودراسة وتوافق فئات الشعب الفلسطيني ،أنا لست مع

ومشروع لهذه السلطة التي فاوضت على كل شيء دون أن تأخذ
بع�ي�ن االعتبار أن هناك ثوابت وخطوطاً حمراء ال يجب احلديث

في قضايا معينة).
ويرى أيضاً أنه ال ميكن احلديث عن إيجابيات في املوقف األمريكي

عنه���ا في أي مفاوضات؛ فهي فاوضت على املقدس���ات الدينية
ف���ي القدس واحلرم اإلبراهيمي في اخلليل ،فلم تدع ش���يئاً إال

الفلس���طيني وملف املصاحل���ة والدعم العربي للقضية الفلس���طينية

أما بخص���وص الدعم العربي فقد انتق���د التميمي احلالة

عل���ى املدى القريب إال ف���ي عدة حاالت تتمثل ف���ي تطورات املوقف

واحتضانها على أنه���ا قضية مركزية ،وكذلك التغيرات التي قد تطرأ

على العالم العربي واإلسالمي ،والتي جتبر بعض األنظمة على اخلروج
عن طاعة املوقف األمريكي استجابة لرغبات شعوبها.

ومن األس���باب التي يرى الكاتب أنها تس���اهم في إضعاف

التدخل األمريكي ودفاعه املس���تميت عن املصالح اإلسرائيلية،

هو التغيرات في مواقف الدول األوروبية وبعض دول العالم التي
منحى جديداً.
بدأت تأخذ
ً

وفاوضت عليه).

العربية واإلس�ل�امية ،وقال( :الدعم العربي واإلسالمي مشكوك

فيه من األساس؛ فالقضية الفلسطينية ليست وليدة اليوم ،ولكن
مضى عليها أكثر من ستني عاماً وهي تراوح مكانها ،وكلما امتد
الزمان تواطأت عليها األنظمة العربية واإلسالمية ،ولم تقف هذه
وتعد
األنظمة موقفاً جاداً للدفاع عن فلسطني؛ لم تهيئ جيوشها
َّ

جندها لتحرير فلس���طني ،على الرغم من أنها أمة قوية وواحدة
ومتتلك كثيراًَ من الثروات لكن مع األسف تخاذل املسلمون وتخلَّوا
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عن الشعب الفلس���طيني في محنته ،بل إن هناك َم ْن تآمر على

القضية الفلس���طينية وساعد على تشريع االحتالل واالستيطان
داخل فلسطني احملتلة.

ويرى موس���ى (الذي ش���غل منصب رئيس حزب اخلالص

اإلسالمي في الس���ابق) أن ما جرى هو فلسفة أمنية تقوم على
منح الوقت الكافي لالحتالل اإلس���رائيلي من أجل تهويد مزيد

وحتدث رئيس رابطة علماء فلسطني في اخلارج عن موقفه
من أداء اجلامعة العربية خالل هذه املرحلة مع ِّبراً عن اس���تيائه

االحتالل اإلسرائيلي إلقناع العالم بأنه يريد السالم وأن املشكلة

املس���ؤولية عن مترير كثير من املخططات التآمرية من خاللها،
ولم تقف يوماً من األيام موقفاً جدياً جتاه القضية الفلسطينية.

وقال لـ ^( :إن أوس���لو أعفت االحتالل من دفع الفاتورة
لكن أطرافاً فلس���طينية (كان لها مصالح
األمنية واالقتصاديةَّ ،

من حالة العجز التي تعيش���ها .وذكر أن اجلامعة العربية تتحمل

توجه رئيس السلطة الفلسطينية إلى األمم املتحدة للمطالبة

باعترف (بدولة فلس���طني) في حدود عام 1967م دون احلصول

عل���ى إجماع وطني فلس���طيني ،ويرى الش���يخ التميمي أن هذه
اخلط���وة من عباس خاطئة من الناحية الش���رعية ،ويقول( :هي

م���ن األراضي .ولدي���ه قناعه بأن التفاوض كان غطاء اس���تغله
في الفلسطينيني ومطالبهم.

مرتبطة باالتفاقيات) لم متتلك اإلرادة السياس���ية للتخلص من
هذه املرحلة القذرة في تاريخ الش���عب الفلس���طيني خوفاً على
مصاحلها).

ويؤيد النائ���ب عن قائمة حماس إجراء حوار إس���تراتيجي

جزء من حلقات التآمر التي تقوم ضد القضية الفلسطينية).
وتابع قائ ً
ال( :نحن ال منانع أن تُست َرد فلسطني على مراحل؛

َوفْق إجماع وطني ،وتوحيد الصف الفلس���طيني بعد االنتكاس���ة

احملتلة؛ ففلس���طني التاريخية معروفة وهي من البحر إلى النهر،
هذه خيانة وال يجوز شرعاً االعتراف بفلسطني ضمن حدود عام

السلطة الفلسطينية واخلروج بأهداف واضحة لتحرير فلسطني.
وال يعترف النائب موسى بشرعية منظمة التحرير ممث ً
ال للشعب

ولكن ال يجب أن نعترف بدولة يهودية أو صهيونية داخل فلسطني

1967م ،إن استرداد فلسطني مرحلياً جائز َوفْق طاقتنا وقدراتنا

وقوتنا وما نستطيع أن نتخطاه من التآمر والكيد العاملي).

ودعا الش���يخ عب���د الغن���ي التميمي املقيم ف���ي العاصمة

السعودية (الرياض) الشعب الفلسطيني إلى توحيد صفه وخياره

خلف املقاوم���ة ضد العدو الصهيوني ،وقال( :يجب أن نس���عى
بكل ما منلك إلفش���ال مخططاتهم؛ لذل���ك يجب على الفصائل
تعي أن االنقسام والتشرذم هو
الفلس���طينية في هذه املرحلة أن َ

م���ن مصلحة االحتالل وهو ما يس���عى إلى حتقيقه؛ لذلك يجب
أن تتس���امى عليه ،وأن تكون أكثر وعياً من هذا الكيد الذي يد َّبر
للشعب الفلسطيني).

حماس بخير:

فلسطيني لطرح كافة األوراق الفلسطينية على الطاولة ملناقشتها
التي تعاني منها املصاحلة الفلسطينية واملفاوضات التي جتريها

الفلسطيني ويقول( :قرارات منظمة التحرير الفلسطينية مختطفة
وليست دستورية وال تسير َوفْق املشروع الوطني الفلسطيني ،وهم
يتخ����ذون قرارات بعي����داً عن اإلجماع الوطني الفلس����طيني وهذا
يضاف إلى س����جل مخالفات منظمة التحرير .نحن نعتبر أن قرار

كارثي
الذهاب إلى األمم املتحدة للحص����ول على االعتراف بدولة
ٌّ
ويضر مبصالح الش����عب الفلس����طيني ويعطي ش����رعية لالحتالل

ويضيع حقوق الشعب الفلسطيني ،والشعب الفلسطيني لم يفوض

عباس للتنازل عن حقوقه).
ويعلِّ���ق القيادي في حماس على ما يجري في العالم العربي
بالقول( :إن العالم اليوم ال يحترم إال األقوياء ومع تصحيح املسار

السياس���ي العربي وبناء مجتمعات قوية ،س���يتم إعادة التوازن
إلى هذا العالم وس���يؤثر ذلك في سياس���ات القوى العاملية التي

ستحترم رغبات الشعوب العربية واإلسالمية).

وبالنسبة حلركة املقاومة اإلسالمية حماس التي حتكم قطاع غزة،
فإنها ترى أن (أوس���لو) كارثة حلَّت على الشعب الفلسطيني ،وقال

واإلنس���اني ،وهي بداية التخلص من االستعمار وبداية مشاركة

(بدون مبالغة ،فإن أكبر كارثة تع َّرض لها الش���عب الفلسطيني بعد

وحول الوضع الداخلي حلركة حماس قال موس���ى( :حماس

ويرى موس���ى أن هذه املرحلة مفصلية ف���ي التاريخ العربي

النائب في املجلس التشريعي والقيادي في احلركة (يحيى موسى):

الشعوب في بناء أوطانها.

نكبة عام 1948م كانت اتفاقية أوسلو واملفاوضات التي أتت بعدها
على مدار عش���رين عاماً؛ فهي أق َّرت باالحتالل وأعطته الشرعية

مرت مبراحل مختلفة وظروف قاسية ،واعتقد أنه على الرغم من

كل ذل���ك فهي اآلن بحالة أفضل؛ فهي خرجت من حصار وحرب

األراضي التي يتم التنازع عليها وحتاول إسرائيل تهويدها).

وثقتها بنفسها).

وتخلَّ���ت عن  %80من أراضي فلس���طني ولم حتس���م أمر  %20من
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وفلت���ان أمني ومؤامرات داخلية وخارجية ،لكن ذلك زاد وحدتها

فلسطني ورياح التغيير:

ذلك بالفكر األيديولوجي واإلميان بعدالة الطريق.

خلصت دراسة إسرائيلية نشرها معهد (شطاينمتس) ألبحاث

مخيفة ،واحلرس القدمي منقطع ع���ن اجلمهور ،إضافة إلى أنه

بقول���ه( :إن الصراع املتواصل بني فتح وحماس داخل الس���لطة
الفلس���طينية قد يضعف السلطة كثيراً؛ ولذلك فإن فتح حريصة

ما أدى لتأكل ش���عبيتها وش���رعيتها ،بعدما فش���لت في تطبيق

وتنتهي الدراسة بالقول :إن فتح تعاني من انقسامات داخلية

الس�ل�ام عام 2009م املرحلة التي متر بها الس���لطة الفلسطينية

ال يس���تطيع التوحد في ما بينهما التساع حجم اخلالفات ،وهو

على بقاء الس���لطة كإجناز تاريخي له���ا بالرغم من أن اجلمهور

اإلصالحات التي وعدت به���ا جمهور الضفة احملتلة لغياب روح
القائد ،كل ذلك أدى لتصاعد تأييد حماس هناك ،وأيضاً العتقاد

الفلسطيني يرى أنها جهاز حكم فاشل).

الناس أن فتح تقوم بدور (إس���ـرائيل) في مالحقة حماس ،وهذا

وتضيف الدراسة( :إن حماس في املقابل تطرح نفسها بدي ً
ال

ما دفع بعض قيادات فتح إلبداء رغبتهم بحل الس���لطة بس���بب

االس���تقالل ،وبالرغم من انتهاء والية أبي مازن كرئيس شرعي

ويعتق���د أن الصراع بني فتح وحم���اس في أصله إمنا هو

عن فتح ألنها تسعى إلى حتقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في

فشل مسار املفاوضات.

بدون إجنازات على األرض ،إال أن املجتمع الدولي ما زال مهتماً

حول علمانية الس���لطة في املس���تقبل أم تدينها؟ وهذا يخيف
(إس���رائيل) والعالم الغربي كثي���راً ،لكن أفعال (إس���رائيل)

م���ع الوضع الداخل���ي (كالتعامل مع العائ�ل�ات ،واملضربني عن

الفلسطينية.

على مجري���ات األمور في غزة ،وإن كانت فتح مبوازاة ذلك تقوم

فإن دراس���ة (إس���رائيلية) أعدها لواء االحتياط (جيورا إيالند)

بالشرعية الش���عبية ،وفي املقابل تطرح حماس نفسها على أنها

أن يكون للثورات احلاصلة فيها تأثير مباش���ر أو غير مباش���ر

وتقارن الدراس���ة بني حركتي فتح وحماس في تأثير غياب

بينما اس���تبعد الكاتب أن يكون ملا حدث في تونس أو ما يحدث

بإبقاء السلطة وعدم التخلي عنها).
وتشير أيضاً إلى أن حماس تبدي جدية وحسماً في تعاملها

عل���ى األرض متنح الفرصة لتعزيز ق���وة حماس في األراضي

العمل) في قطاع غزة وال تسمح ألي جهة كانت بتهديد سيطرتها

أم���ا بخصوص رياح التغيير التي ه َّب���ت على العالم العربي

بفرض س���يطرتها بالقوة على الضفة الغربي���ة إال أنها ال تتمتع

ونش���رت في منتصف العام احلالي تق���ول :إن الدول التي ميكن

حركة وطنية لها شرعية في أن تكون في احلكم.

على (إسرائيل) ،هي :مصر وس���ورية ولبنان واألردن والبحرين،

القي���ادة الكاريزمية؛ ففي حني أن حركة فت���ح تعتبر ذلك أمراً
حاس���ماً في حتديد مصيرها ،فإن حركة حماس ميكن أن تغطي

في ليبي���ا واليمني أي تأثير يذكر على (إس���رائيل) من الناحية

اإلستراتيجية.
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إسقاط األس���د عندما كان في اضعف حالته عام 2005

بعد اغتيال رفيق احلريري ،وكان (شارون) يخشى من أن
يصع���د إلى احلكم أطراف غير معروفة التوجهات ،بينما
إذا ظل األسد فـ (سينش���غل في ترتيب البيت الداخلي،

ومحاولة اكتس���اب الش���رعية الدولية)؛ وه���و ما يعني

استبعاد أي خيار عسكري مع إسرائيل .وهذا التفكير من
شارون (تفكر به أطراف من صناع القرار في إسرائيل).

أما الس���يناريو الثان���ي :فيفترض أن نظام األس���د

سيس���قط ،وهو ما س���يضعف س���ورية ،ولكنه قد يزيد
من التأثير اإليراني فيها ،وفي املجمل س���تضعف الدولة

السورية؛ لكن الهدوء على حدودها مع (إسرائيل) سيهتز.
وأما السيناريو الثالث :فإنه سيصعد في سورية نظام

حكم س���ني متدين ،وهو ما قد يعن���ي فقدانه جلزء من
الدعم اإليراني ،لكنه قد يصبح أكثر مي ً
ال التخاذ مواقف
عدائية ضد (إسرائيل).

وأم����ا الس����يناريو الراب����ع :فيتوقع قي����ام نظام حكم

دميقراطي في سورية ويقيم عالقات حسنة مع الغرب ،لكن
ذلك ال يعني استعداداً لتوقيع اتفاقية سالم مع (إسرائيل)؛

ألن ذلك سيغضب الشعب السوري.

وبخص���وص مصر يقول الكاتب :إن التغيي���ر احلقيقي لم يحدث

وف���ي ما يخص لبن���ان فيرى (جيورا إيالن���د) أن هذا

من مبارك ليجعل مؤيدي الثورة س���عداء ،لكن حتقيق تنمية اقتصادية
س���يكون صعباً ،وحتدث الكاتب عن تشابك العالقات االقتصادية بني

األيام بتعزيز ش���رعيته الداخلية ،كما أن شعبيته في الشارع
العربي تدهورت بس���بب دعمه للنظام الس���وري الذي يقمع

الس���ويس واحلصول على املعونات األمريكية) .ويس���تنتج الكاتب أن

اإليرانية ،بل كان لها طابعها اخلاص .ويذكر الكاتب أن حزب

سوى أن حس���ني مبارك رحل واملجلس العس���كري يستطيع أن ينتقم

البل���د له وضعه اخل���اص ،وأن حزب الل���ه معني في هذه

مصر و (إسرائيل) ،وأش���ار إلى (السياحة وبيع الغاز والدخل من قناة

ش���عبه ،عالوة على أن الثورات العربية لم تستلهم روح الثورة

النظام املوجود في مصر لن يضحي بسهولة بهذه املكاسب االقتصادية.

الله لن يلجأ إلى استفزاز (إسرائيل)؛ ألنه مشغول باحلفاظ

ضعف الس���يطرة على سيناء ،واس���تمرار تهريب السالح إلى غزة هي

وعل���ى الرغم من هدوء األوضاع ف���ي األردن إال أن

أما على مس���توى التحديات األمنية فيعتقد (جي���ورا إيالند) أن

على شرعيته في لبنان.

قضايا تكتيكية ،بينما األمر األهم هو طبيعة التوجه املستقبلي املصري

الكاتب ي���رى أن هناك بوادر ح���دوث تغيير في اململكة،

ويرى الكاتب أن االس���تقرار في ميزانية الدفاع اإلسرائيلية أفادت

األردن سيفرض على إسرائيل حتديات أمنية كبيرة بسبب

للتعامل مع (إسرائيل) في قضية احلرب والسالم.

(إسرائيل) في التوسع االس���تيطاني وشن حرب على لبنان ،وكل ذلك

بفضل السالم مع مصر.

ويؤكد (جيورا إيالند) أن ح���دوث أي تغيير جوهري في

طول احلدود بينهما.

وتوق���ع الكاتب ضع���ف التأثير املصري والس���وري

أما بخصوص سورية فسيتعرض (جيورا إيالند) أربع سيناريوهات

ف���ي املرحلة احلالية؛ ألنهما س���تكونان مش���غولتان في

األول :أن يبقى نظام األس���د يحكم س���ورية لعدة سنوات ،ويشير

والس���عودية .كما أن رئيس الوزراء التركي يتعاطى مع كل

ميكن أن تؤول إليها األمور في سورية:

الكاتب إلى أن هناك جهات في (إس���رائيل) تفضل هذا الس���يناريو،

ويستش���هد الكاتب مبوقف (أرئيل شارون) الذي رفض التدخل حملاولة
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شؤونهما الداخلية ،وهو ما سيعزز الدور اإلقليمي لتركيا
األحداث في املنطقة في مقابل الس���لبية التي تتعامل بها

اجلهات الغربية.

ال���ث���ورات ال��ع��رب��ي��ة...
واالنطالق الدعوي
د .عبد العزيز كامل

ال��س��ن��ن م��ص��ـ��ـ��ي��دة
الغافـــلين
د .يوسف بن صالح الصغير

مع بداية أخطر انتخابات
برلمانية في تاريخ مصر
إسالم عبد العزيز

مرصد األحداث
جالل سعد الشايب

أح�������داث م��اس��ب��ي��رو
واالنقضاض على مصر
محمد بن شاكر الشريف
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[ المسلمون والعالم ]

الثورات العربية ...واالنطالق الدعوي
د .ع���ب���د ال����ع����زي����ز ك���ام���ل

damk@hotmail.com

أمتنا أمة دعوة في منشطها ومكرهها ،وفي قوتها وضعفها،

وهذا س���ر خير َّيتها على س���ائر األمم ،كما قال  -سبحانه :-
وف َو َت ْن َه ْونَ َعنِ ال ُْـم َ
اس َت ْأ ُم ُرونَ بِال َْـم ْع ُر ِ
نكرِ
{كُ ن ُت ْم َخ ْي َر ُأ َّمةٍ ُأ ْخرِ َج ْت ِلل َّن ِ
َو ُت ْؤ ِم ُن���ونَ بِال َّل��� ِه} [آل عم���ران .]١١٠ :فه���ذه األمة هي الوحيدة

الباقية على أصل التوحيد ،باعتباره أعرف املعروفات ،والناهية
عن الشرك لكونه أنكر املنكرات .وهكذا صاغ اإلسالم شخصية
كل مس���لم ،فعقيدته «دعوة» للحياة على التوحيد ،وش���ريعته
«دعوة» لالس���تقامة على التوحيد ،وأخالقه «دعوة» بآثار هذا

التوحيد ،واحتسابه «دعوة» للصالح واإلصالح بذلك التوحيد،

وحتى جهاده «دعوة» حلفظ جناب هذا التوحيد وإدخال الناس
فيه ،و «عجب ربنا من قوم يقادون إلى اجلنة بالسالس���ل»(((.
ولهذا أُمر رس���ول الله  #ب���أن يصدع بهذا{ :قُ���لْ َّإن َصال ِتي

َو ُن ُس ِ
ني  )#١٦٢#ال شَ ���رِ َ
يك َل ُه َوبِذَ ِل َك
���كي َو َم ْح َي َ
اي َو مَ َما ِت���ي ِل َّل ِه َر ِّب ا ْل َعالمَ ِ َ
ني} [األنعام.]١٦٣ - ١٦٢ :
ُأ ِم ْر ُت َو َأ َنا َأ َّولُ ال ُْـم ْس ِل ِم َ

((( أخرجه اإلمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة ،رضي الله عنه.
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والتغ ُّي���رات والتح ُّوالت احلادثة في األمة  -س���واء
كانت انتصارات أو انكس���ارات  -تف���رض دائماً حتركاً

بالدعوة يناس���بها؛ ففي حال االنتص���ارات والفتوحات

يعقبه���ا فتو ٌح في القلوب ،فيهت���دي كثيرون ،لم يكن لهم

باإلسالم س���ابق انتس���اب أو س���ابق التزام ،كما أشار
القرآن ،في قول الله  -تعالى { :-إذَا َج َاء َن ْص ُر ال َّل ِه َوا ْل َف ْت ُح
اجا  )#!٢!#ف ََس��� ِّب ْح
َ )#!١!#و َر َأ ْي َت ال َّن َ
اس َي ْد ُخلُونَ ِفي ِدينِ ال َّل ِه َأ ْف َو ً
اس َت ْغ ِف ْر ُه إ َّن ُه كَ انَ َت َّو ًابا} [النصر .]٣ - ١ :وهؤالء
ب َِح ْم ِد َر ِّب َك َو ْ
الداخلون يحتاجون إلى تسديد وترشيد بالدعوة ألحكام
الدين عقيدة وش���ريعة .أم���ا إذا كانت األخرى ،وحدثت
هزائم أو انكس���ارات ،فال يجبر كس���ر األمة ،وال يقيل
عثرتها ويخرجها من ج���و الهزمية ،إال الدعوة احلكيمة

التي تصحح املسيرة ،وتعالج األخطاء.

وعند التأمل ف���ي أحوال الناس بع���د االنتفاضات

والثورات العربية األخيرة ،جند أنه إلى جانب انفتاح أبواب الدعوة
أم���ام الصاحلني واملصلح�ي�ن؛ فإن أبواباً كثيرة ،ق���د ُفتحت أمام
دعاة الش���يطان الواقفني على أبواب جهنم؛ حيث من أجابهم إليها

قذفوه فيها كما أخبر النبي  .(((#وفي كال احلالتني ال مناص من
إطالق عنان الدعوة إلى الله بكل السبل ،ترغيباً في سبيل املؤمنني،
وترهيباً من سبيل املجرمني.

وقد كش���فت تطورات تل���ك الثورات أن حزب الش���يطان له كثير

من اخلاليا التي كانت نائم���ة ،أزعجتها صيحات اإلميان هنا وهناك،

فانطلقت بدعوات مضادة عالية الصوت عاملية الصدى ،تستميت ألجل
التشكيك في محكمات العقيدة ،ومسلَّمات الشريعة وحرمات املسلمني،
غير هيابة من العاقبة أو العقوبة؛ ألنها محمية بضمانةٍ (ليبرالية) كاملة

في التمرد ،حتت ش���عار (حقوق اإلنس���ان) في أن يكفر أو يفجر ،وفي
ظ���ل (قيم الدميقراطية) التي إذا فتحت باباً من أبواب اإلصالح؛ فإنها
تكسر آالف األبواب أمام طوفانات الفساد؛ ألن «قيم» الدميقراطية هذه
ال تعني شيئاً غير ترسيخ ال َعلمانية بكل معانيها .وهذه حقيقة ال بد أن

يعرفها من ال يعرفها ،ويعترف بها من ال يريد االعتراف بها.
لكن آفاق���اً جديدة نحو صحوات إس�ل�امية جدي���دة ،بدأت

بوادرها تلوح في األفق مؤخراً ،في بلدان وبيئات لم تكن قد أخذت
حظها من موجات انتشار املد اإلسالمي في العقود األخيرة لشدة
َ
املنتظرة
البطش فيها ،مثل :تونس وليبيا وسورية ،وهذه الصحوات

ين َي َت َر َّب ُص���ونَ ب ُِك ْم فَإن كَ انَ ل َُك ْم َف ْت ٌح ِّم َن ال َّل ِه َقالُوا أل َْم َن ُكن
وقال{ :ا َّل ِذ َ
يب َقالُوا أل َْم َن ْس��� َت ْحوِ ذْ َعل َْي ُك ْم َو مَ ْن َن ْع ُكم ِّم َن
ين َن ِص ٌ
َّم َع ُك ْم َوإن كَ انَ ِلل َْكا ِفرِ َ
ال ُْـم ْؤ ِم ِن َني فَال َّل ُه َي ْح ُك ُم َب ْي َن ُك ْم َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة} [النساء.]١٤١ :

وهذه الق���وى املتربصة بالدين وأهله تتح�ي�ن الفرص اآلن

لتحول بينها وبني
بالبلدان التي ش���هدت حتوالت جذرية أو كليةُ ،

العودة لإلس�ل�ام أو النهوض به من جدي���د ،مصممة على إعادة

اإلس�ل�اميني إلى أجواء الكبت والتضييق والتهميش والتش���ويش

على س���معتهم وأمانتهم وكفاءتهم؛ ليحولوا بينهم وبني اجلماهير

في تلك البالد وغيرها ،تس���توجب اس���تنفاراً دعوي���اً من داخلها
وخارجها ،يتلق���ف الداخلني في دين الله أفواجاً .وفي الوقت ذاته

املرحلة القادمة ستش���هد بذل كل احملاوالت لتنش���يط (دعوات

الصحوات ،يرجى لها أن تتحول إلى نهضات.

املنحرفون الذين يتضررون من االس���تقامة والنقاء .سيزداد هذا

املتعطش���ة واملتعاطفة مع الدين وأهله من الصاحلني .لذلك فإن

هن���اك مراحل جديدة من الصحوة في البلدان التي س���بقت إليها

مضادة) تس���ير مع اجتاه الثورات املضادة التي يقوم بها امللوثون

لكن هناك قوى داخل بالد املسلمني وخارجها ال تريد لهذه األمة

التكال���ب و «البلطج���ة الفكرية» كلما الح���ت فرصة من فرص
النجاح اإلس�ل�امي (سياس���ياً كان أو اقتصادياً أو اجتماعياً ،أو

حتوالت جماهيرية لتح ِّولها إلى صدامات وصراعات وفنت ال تنتهي،
ين كَ ف َُروا ِم ْن َأ ْه ِل ال ِْك َت ِ
اب
���و ُّد ا َّل ِذ َ
واألمر كما قال الله  -تعالى َ { :-ما َي َ
���ن َخ ْي ٍر ِّمن َّر ِّب ُك ْم} [البقرة ،]١٠٥ :وقال:
َوال ال ُْـمشْ ���رِ ِك َني َأن ُي َن َّزلَ َعل َْي ُكم ِّم ْ

اإلس�ل�اميون من خالله إلى الوصول ملقاع���د التأثير والتغيير -

أن تنهض باإلسالم أو تتقدم أو تصل إلى أي إجناز أو خير لدنيا أو

آخرة ،وهذه القوى الكارهة للدين تتربص اآلن بالبلدان التي شهدت

حتى إعالمياً) .أما إذا تط���ور جناح َّما في بلد َّما؛ بحيث يتطلع
رئاسية كانت أو نيابية  -فهنا لن تكو َن إال احلـرب! نعم ،احلـرب

بكل معانيهـا ،وهـذا ما دل عليه تاريخ قرن كامل من الصراع ضد

{ولَن َت ْر َضى َع َ
���ارى َح َّتى َت َّتب َِع ِم َّل َت ُه ْم} [البقرة،]١٢٠ :
َ
نك ال َْي ُهو ُد َوال ال َّن َص َ

مشروعات النهوض اإلسالمي منذ إسقاط اخلالفة العثمانية عام

((( أخرج البخاري في صحيحه عن حذيفة بن اليمان  -رضي الله عنه  -يقول :كان الناس
يسألون رسول الله  #عن اخلير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني ،فقلت :يا
رسول الله! إنَّا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا اخلير؛ فهل بعد هذا اخلير من شر؟
قال« :نعم» .قلت :وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال« :نعم ،وفيه دخن» .قلت :وما دخنه؟
قال« :قوم يهدون بغير هديي تعرف منهم وتنكر» .قلت :فهل بعد ذلك اخلير من شر؟
قال« :نعم ،دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها» .قلت :يا رسول الله!
صفهم لنا .قال« :هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا» .قلت :فما تأمرني إن أدركني ذلك؟
قال« :تلزم جماعة املسلمني وإمامهم» .قلت :فإن لم يكن لهم جماعة وال إمام؟ قال:
«فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة ،حتى يدركك املوت وأنت على ذلك».

العال���م منذ نهاية احلرب العاملية األولى عام 1918م ،يقضي بأال
يُس َمح – ِسلْماً أو حرباً – ألي كيان لإلسالم الصحيح بأن ينجح

1914م .فهناك بالفعل اتفاق (غير مكتوب) بني قوى الطغيان في

أو يس���تمر في النجاح ،دون أن يحاط بالفنت واملؤامرات املجهدة
أو املجهضة؛ بحيث ال يعطي ذلك الكيـان «النمـوذج» الـذي ميكـن
االقتــداء بـه فـي (قوته) و (تقدمه) و (استقالله) و (عامليته).
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ول���م تكن تلك املعركة الطويلة الت���ي خاضها  -وال يزال يخوضها
– أعداء الشرق والغرب إال جتس���يداً وتطبيقاً لروح ذلك التحالف غير

ال بد م����ن انطالقة دعوية جدي����دة تواكب حتديات

األنظمة القمعية احمللية ضد اإلسالميني على مدى ما مضى من عقود،

ومس����بباتها؛ فإضافة إلى ما س����بق إيضاحه فإن هناك

ال���دور العاملي الرائد للمس���لمني ،بعد أن جنح أعداؤهم في تش���تيت

الدع����وي في مجابه����ة (احلرب املنهجي����ة) املقبلة ضد

التحدي الكبري والتصدي األكرب:

املقدس ضد مش���روعات النهوض اإلس�ل�امي .وقد كانت ممارس���ات

املرحل����ة الدقيق����ة الراهن����ة؛ حيت تتعدد مس����وغاتها

متثل دور النيابة عن قوى االستكبار الدولي في احليلولة دون استئناف

عوامل عديدة تزيد من جس����امة املس����ؤولية لالنطالق

وتفتيت كيانهم اجلامع األخير؛ بحيث ال يس���مح بعده لبوادر مش���روع
إس�ل�امي أن ينجح أو يس���تمر ،ولذلك أُجهضت أو ُسرقت كل الثورات

اإلس��ل�اميني ،من هذه العوامل :أن تل����ك احلرب؛ مهما
تسترت بالس����لمية ،وتدثرت بالدميقراطية ،فإنها حتتاج

والتونس���ية واملصرية ،وجهاد الش���عب الليبي والسوداني وشعوب بالد

اإلسالمي.

انتص���ف النصف الثاني منه وب���دأت بوادر الصحوة اإلس�ل�امية في

بركب اإلسالميني ،بسبب ما فتحه الله من أبواب العودة
للدعوة ،س���تحتاج  -حتماً  -جلهود استثنائية ،تستوعب

التي كانت في بداياتها إس�ل�امية ،هذا ما حدث مع الثورات اجلزائرية

الش���ام والعراق ،كل ذلك في النصف األول من القرن العش���رين ،وملا
التس���عينيات الهجرية املوافقة للس���بعينيات امليالدي���ة؛ حوربت هذه

إل����ى أنصار جدد م����ن جماهير األمة لصالح املش����روع
ومنها :أن الش���رائح اجلديدة والكبيرة التي ستلحق

الصحوة بشراسة وعنف ،رغم بداياتها السلمية ،وسط ترحيب «العالم
احل���ر»! وهو ما كان صعباً على الفهم إال في ضوء تنفيذ «االتفاق غير

ومنه���ا :أن (حرب األف���كار) الت���ي أطلقها الغرب

العالم؛ حيث لم يس���مح لهذه النهضة أن تسير في طريقها في مصر –
مث ً
ال  -على يد مجموع اجلماعات اإلس�ل�امية ،وال في اجلزائر بقيادة

في أمناط جديدة ،تتس���م هذه املرة باملجهودات احمللية

هؤالء ضمن اجلسد اإلسالمي الواحد.

املكتوب» بعدم السماح بنهضة إسالمية تؤمن بالعاملية في أي مكان في

النصراني عالنية منذ عشر سنوات بغرض «كسب العقول
والقلوب» بالدوالرات بعد الدبابات ،تكتسب أبعاداً جديدة

اجلبهة اإلس�ل�امية لإلنقاذ ،وال في أفغانستان على يد املجاهدين ضد
الغزو الس���وفييتي سابقاً ،وال الطالبان الحقاً ،وال في الشيشان وال في

املسنودة واملدفوعة بأجندات أجنبية ،ومثل تلك احلرب
حتتاج إل���ى لون جديد من الدعوة الدفاعية والهجومية،

البوس���نة ،وال حتى في الصومال «الفقيرة» بزعامة احملاكم اإلسالمية،

التي حتصن األمة من الغارة التغريبية اجلديدة.
ومنه���ا :أن هن���اك خصوماً جدداً ملنهج اإلس�ل�ام

التي فتحت نوافذ األمل أمام اإلسالميني؛ فتحت معها أبواب صراعات

الليبراليني واليس���اريني ال َعلمانيني ،وهم أزالم مش���روع

اإلسالمي املتطلع للنهوض ،واملشروعات األخرى غير املشروعة ،املص َّرة

كسب العقول والقلوب ،بسحنة صفوية رافضية متسترة
أحياناً بخرق صوفية! وهذا املشروع «التبشيري» اإليراني

وال في غزة «الصغيرة» حيث جتربة حركة املقاومة اإلسالمية.

ولهذا فإن املعطيات املس���تجدة على الساحة العربية بعد الثورات

الصحي���ح؛ دخل���وا على خ���ط املواجه���ة إضافة إلى

جديدة ،تأخذ صورة حرب منهجية  -ال زلنا في بداياتها – بني املشروع

«فارس اجلديدة» الذين عزموا على املشاركة في معترك

على االستئثار واالحتكار لكل مواقع التأثير والتغيير!

الباطني ،ال يقل خطورة – إن لم يزد  -عن مش���روعات

التنصير الباب���وي؛ ألن أتباع الباباوات يحاولون الدخول
يائسني من نوافذ الش���رك املؤصدة أمام املوحدين ،أما

أولئ���ك املتش���يعني فيحترفون الدخول م���ن باب «أهل

البيت» محمولني على ظهور املتصوفني!

كل ذلك يضاعف املسؤولية على العلماء والدعاة وطلبة
العلم واملفكرين واملثقفني رجاالً ونساء؛ فعلى عاتقهم جميعاً
تق���ع أمانة البالغ؛ دفاعاً عن دع���وة التوحيد ،وهجوماً على

مهاجميه���ا ،وهذه بعض األفكار واملقترحات لتفعيل التحرك
الدعوي الذي حتتاجه املرحلة:
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أو ً
ال :املساجد(أوسع وسائل اإلعالم انتشارًا):
ألس���رار عظيمة ش���رعت شعائر التجمع للمس���لمني في بيوت

الل���ه؛ في الصلوات اخلم���س ،وصالة اجلمعة بوج���ه خاص؛ حيث
ألزمت الشريعة جموع احلضور من الساعني إلى ذكر الله ،بالصمت

واإلنص���ات ،وتركت للخطيب الناجح مهمة تعبئ���ة القلوب والعقول،

بالوصول إلى أفهام وثقافات متنوعة ،ألعمار مختلفة ،ذات مستويات
متباينة من حي���ث االلتزام بالدين .وقد أزالت التحوالت األخيرة في
الب�ل�اد العربية  -بفضل م���ن الله  -كثيراً م���ن العوائق التي كانت
حتول دون تأدية هذه الش���عيرة لوظيفتها السامية ،وهنا يقترح على
اإلسالميني أن يس���ارعوا إلى ملء الفراغ الذي اصطنعه ال َعلمانيون

لتهوي���ن أمر هذه الش���عيرة؛ وذلك من خالل إيج���اد صيغ للتواصل

املنهجي بني خطباء وأئمة املس���اجد في صور نظامية ،تأخذ ش���كل
رابطات أو جمعيات ،واألفضل نقابات؛ فالعمل النقابي الذي اتس���ع
في بلد كمصر مث ً
ال ليش���مل نقابة رس���مية للس���ينمائيني ،وأخرى
للممثلني ،وثالثة للموس���يقيني ،ورابعة للفنانني التطبيقيني ،وخامسة
للمصممني التطبيقيني ،وسادس���ة للفنانني التش���كيليني ،وس���ابعة

للسياحيني ،وثامنة للرياضيني ،وتاسعة للصحفيني ،وحتى خصصت
نقابة ألصحاب املكوس من اجلمركي�ي�ن ...بحيث تنفق الدولة على

تأهي���ل ورعاية أعضائها؛ هذا العمل النقابي ال بد (بعد الثورات) أال
يضيق عن نقابة للخطباء وأئمة املساجد ،ألنهم أَ ْولى مِ ن ك ِّل من سبق
ذكرهم بأموال دافعي الضرائ���ب التي أحلها ال َعلمانيون محل الزكاة
الواجب جمعها للنفقة في أبوابها ،ومنها باب (في س���بيل الله) الذي

كان ميكن أن يرع���ي أحوال املبتدئني احملتاج�ي�ن للرعاية من أئمة

وخطباء املساجد ملصلحة األمة كلها.

إن تكوين تلك الرابطات أو اجلمعيات أو النقابات التي تنظم

دور املس���اجد في الدعوة ،ال بد منه؛ لتحقيق تنسيق أكمل ألداء
أفضل ،ميكن أن يؤدي دوراً محورياً في صناعة وصياغة رأي عام
ناضج في القضايا العامة والهامة التي متر بها األمة ،إضافة إلى

الغرض األصلي للمس���اجد؛ وهو ربط الناس بحبل الله ،وبعروة
ين آ َم ُنوا إذَا
اإلس�ل�ام الوثقى ،كما قال  -س���بحانه َ { :-يا َأ ُّي َها ا َّل ِذ َ
ُن ِ
َاس َع ْوا إلَى ِذكْ رِ ال َّل ِه َوذ َُروا ال َْب ْي َع َذ ِل ُك ْم َخ ْي ٌر
ود َي ِل َّ
ْـج ُم َع ِة ف ْ
لصال ِة ِمن َي ْو ِم ال ُ
َّل ُك ْم إن كُ ن ُت ْم َت ْعل َُمونَ } [اجلمعة.]٩ :

إن االنطالق الدعوي إذا ركز على املساجد التي أمر الله أن
تُر َفع ويُذ َكر فيها اس���مه ،سيجعل مهمة املصلحني في اإلصالح
أسهل وأش���مل؛ ألن املس���ته َدفني باإلصالح قد ألزمهم الشرع
باحلض���ور لالنتفاع ،في مؤمترات أس���بوعية منتظمة منذ أكثر
من أربعة عش���ر قرناً دون انقطاع؛ يحضرها عش���رات املاليني،

في عش���رات اآلالف من خير البقاع  -فخير البقاع في األرض
املس���اجد – فتجتمع هنا اخليرية في الزمان واملكان واإلنسان،

ال���ذي هو موض���وع التغيير احلقيقي في أي حت��� ُّول جا ٍّد نافع؛
فماذا لو أُحس���ن توظيف منابر املس���اجد لتقدمي خطاب دعوي
َّ
ومنظم ومس���تمر؟ إن هذه املهمة لن يق���وم مقامها في
راش���د
النهوض بوعي األمة؛ عشرات القنوات الفضائية ،ومئات املواقع

اإللكتروني���ة ،وآالف املطبوعات الدورية  -على أهمية كل هذا -
ألن إقامة اجلمعة من شعائر الله { َذ ِل َك َو َمن ُي َع ِّظ ْم شَ َعا ِئ َر ال َّل ِه فَإ َّن َها
ِمن َتق َْوى ا ْل ُقل ِ
ُوب} [احلج.]٣٢ :

ثانيًا :الفضائيات واإلعالم اجلديد (الفرصة ساحنة
الستفاضة البالغ):
فإب��ل�اغ كلمة الله للعاملني من أعظم الوظائف التي متيز هذه

األم����ة ،ومن أهم اخلصائص التي وق����ع التفريط فيها على نحو
خطي����ر .واملس����اجد  -رغم ِع َظم دوره����ا  -ال يؤمها إال احملبون

اإلعراض
إعراضهم
للدين ،أما الالهون املخدوعون ،فال يس���� ِّوغ
َ
ُ

عن دعوتهم ،فالبالغ واجب عل����ى كل من يعلمه ،لكل من يفهمه.
الر ُسولُ َب ِّل ْغ َما ُأنزِ لَ إل َْي َك
وقد قال الله  -تعالى  -لنبيه َ { :#يا َأ ُّي َها َّ

ِمن َّر ِّب َك َوإن َّل ْم َت ْف َعلْ ف ََما َب َّل ْغ َت ر َِسا َل َت ُه} [املائدة ]٦٧ :وقد ورثت األمة
عنه  #واج����ب البالغ ،غير أنه قد ط����ال اإلهمال ملهمة البالغ
املبرئ للذمة ،بدلي����ل أن مئات املاليني من الغربيني  -مث ً
ال  -لم

يعلموا عن اإلس��ل�ام شيئاً قبل أحداث احلادي عشر من سبتمبر،
فلما انتبهوا لهُ ،قد َمت لهم صور مشوهة عنه ،وتظل األرحام تدفع
لقبور تبلع زمراً من الناس ،يحش����رون إلى مصيرهم عمياً وبكماً
وصم����اً ،دون أن يقوم أهل دعوة التوحيد بواجب البالغ جتاههم.

وسواء كان ضحايا التقصير في البالغ من الكفار الذين لم يُع َرض
عليهم التوحيد ،أو من الضالل الذين لم تُش���� َرح لهم أصول أهل

الس����نة ،فإن األجواء اآلن أنس����ب ،واآلفاق أرحب جلذب هؤالء

وهؤالء إلى الدين الصحيح ،من خالل طرح س����ليم وخطاب نقي
راق ،ميكن توجيهه عبر القنوات الفضائية الدعوية ،بعد تطويرها
ٍ

وحتسني أدائها ،لتنتقل من مجال الكم إلى مجال الكيف ،مخاطبة
جمهوراً أعرض بخطاب دعوي أرحب .وكذلك من خالل وس����ائل
اإلعالم اجلديد (الفيس����بوك) و (التويت����ر) وغيرها ،فإذا كانت

مش����يئه الله قد جعلت لهذه الوس����ائل ال����دور األكبر في إطالق

الثورات العربية من منطلقات دنيوية ،فإنه ال يزال لها دور منتظر
في حتريك االنطالقة الدعوية بأشواق أخروية.

ال بد ونحن نتحدث عن استفاضة البالغ ،أن نتذكر أن البالغ
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قس���مان :بالغ عام بأصل التوحيد ،وهو م���ا يدخُ ل به املرء في

ف���ي العملية التعليمية ،التي تدمج ب�ي�ن القدرة والقدوة ،وتربط

أص���ل الدين الذي يعصم دمه ومال���ه ،ويكون به من أهل القبلة.

بني العلم والدعوة؛ س���واء في مجال التعلي���م الديني ،أو التعليم

وبني القس���م الثاني :وهو البالغ بتفاصيل وأصول التوحيد ،التي

الدنيوي ،وميكن في هذا الصدد ،مراعاة ما يلي:

يدخل امل���رء مبعرفتها واإلميان بها وامتثاله���ا في عداد الفرقة
الناجية من أهل السنة واجلماعة.

• الس���عي إلنهاء اخلصومة املفتعلة بني ما يسمى بـ (العلم
املدني) و (العلم الديني) :حيث سعى ال َعلمانيون بكل طاقاتهم إلى

وال ش���ك أن الب�ل�اغ التفصيلي الثاني بأصول أهل الس���نة

إعالء ش���أن العلوم الدنيوية على العلوم الشرعية في كل شيء،
حتى في س���لَّم التوظيف والرواتب والنظ���رة األدبية للمجتمع.

العالم اإلس�ل�امي في ش���ده االفتقار إليها ،إن بعض املجتمعات

وسبيل إنهاء تلك اخلصومة :الس���ماح لكل من يريد طلب العلم

والبيئات حصل فيها شبه تش��� ُّبع مبعرفة هذه األصول ،النتشار

الش���رعي ،بأن يلتحق مبعاهده وكليات���ه ،دون نظر إلى املراحل

واجلماعة التي أجمع عليها س���لف األمة ،ال تزال بقاع كثيرة من

العلم وتوافر العلماء ،ولكن غيرها من البلدان  -ومنها أكثر بالد
الث���ورات  -ال تزال تعاني فقراً وقفراً ف���ي العلم بها أو الدعوة

التعليمة الس���ابقة في عمره؛ حيث كان يشترط أن يكون قد بدأ
التعليم الديني من بداية عمره.

إليها ،هناك حاجة حقيقية لالنطالق الدعوي بأصول الس���نة،

• توجيه قدر من مش���اريع املس���تثمرين ،ونفقات احملسنني

وبخاصة ف���ي املجتمعات التي ال تزال غارق���ة في بحار اجلهل

نحو إنش���اء املدارس واملعاهد التعليمية اإلس�ل�امية في املراحل

واخلرافة والبدعة ،التي اس���توطنت بإش���راف وحماية أنظمة

املختلف���ة :بحيث تصنع هذه الص���روح اجلديدة مناهج نقية من

الفساد واالستبداد.

لوثات ال َعلمانية ،صافية العقيدة ،سليمة الفكر.

• الدف���ع بأجيال جديدة لاللتحاق بس���لك التعل���م والتعليم

ثالثًا :التعليم( :منرب الدعوة بالقدوة):
في كل املجتمعات العربية واإلسالمية هناك طبقات باملاليني،
تخضع للتعليم في املراحل العمرية املختلفة ،من االبتدائي التمهيدي
وحتى اجلامعة وما بعدها ،وقد كان إفس����اد العملية التعليمية من
الناحية املفاهيمية ،في ظل التس����لط واالس����تبداد ال َعلماني قبل
الث����ورات ،من أكبر عوامل تعطيل النه����وض باألمة؛ نظراً لفقدان

الشرعي بكل عزة واعتداد بعد أن كان الناس يستنكفون من ذلك،
حت���ى الطيبني؛ تأثراً بالنظرة الدون م���ن املجتمع ملن يُقبِل على

تعليم الشريعة.

رابعًا :العمل السياس��ي{ :قَالَ ْاج َع ْل ِني َعلَى َخ َزا ِئنِ ا َأل ْر ِض إ ِنّي
َح ِف ٌ
يم} :القدرة واخلبرة واألمانة ،مؤهالت التصدي للعمل
يظ َع ِل ٌ

األجيال لالنتماء ،فمسخت الهوية وضاعت الشخصية .وفي بلدان

القيادي في السياسة وغيرها ،وهنا يجب تغليب اجلانب التكليفي

كمصر وليبيا واجلزائر وتونس وسورية ،كانت العناصر اإلسالمية
تُس����تب َعد عمداً عن مراكز التأثي����ر التعليمـي والتربوي ،لدرجة أن

على اجلانب التش���ريفي .وإذا كانت الظروف الدولية واإلقليمية
واحمللي���ة ،ال تزال غير مناس���بة لتص ُّدر اإلس�ل�اميني للواجهة

األمنية ،وما ذلك إال لعلم ال َعلمانيني بخطورة موقع املعلم ،وبخاصة

العمل السياسي له أوجه كثيرة أخرى :كاملقاعد النيابية والشورية

ال يُق َبل في درج����ات ومناصب التعليم العالي إال بإذن من األجهزة
في مراحل بناء الشخصية الفكرية للمتعلم .وقد كان األمن يتضافر

نظر ش���خصية – فإن
السياس���ية في بالد الثورات – من وجهة ٍ
واإلدارة األهلية احمللية ،والنقابات وجماعات الضغط السياسي

مع اإلعالم في تشويه صورة املعلم امللتزم ،حتى تنطبع صورة منفرة

وغير ذلك .ويستطيع اإلس�ل�اميون من خاللها أن يحققوا ثالثة

عنه .وحتى العلم الشرعي كانت معاهده وجامعاته ال تكاد تهيأ إال
للمس����تويات األدنى ثقافياً ومعرفياً ،حتى اشتهر عن الشيخ محمد

أه���داف مهمة دون اإلغراق في االنهماك في العمل السياس���ي
على حساب العمل الدعوي:

الغزالي – رحمه الله  -قوله« :إن التعليم الديني في بالدنا ،صيغت

يرس���خوا وجودهم عل���ى األرض بتكثير األنصار
أولها :أن ِّ

والنطيحة وما أكل السبع»!

وثانيها :أن يجابهوا جهات الفساد واالستبداد بصورة عملية

أنظمته بحيث ال يس����مح في االلتحاق ب����ه ،إال للموقوذة واملتردية
لكن اآلن ،زال���ت  -أو كادت تزول – كل العقبات التي كانت
ُّ
تس���لم أماكن التأثير اجلديرة بهم
حتول بني اإلس�ل�اميني ،وبني
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ومواقع التأثير.

ليحولوا بينهم وبني العودة الحتكار الصدارة في كل شيء.
وثالثه���ا – وه���و املقصود هنا – :أن ي���ؤدوا الدور الدعوي

من خالل األداء السياسي احملس���وب؛ فال فصل  -في تصورنا

في مصر من خالل (الهيئة الشرعية للحقوق واحلريات) ،فكانت

اإلس�ل�امي  -بني ممارس���ة العمل السياس���ي والعمل الدعوي،
صحيح أن هن���اك تخصصاً في ه���ذا وذاك؛ لكن ذلك ال يعني

بداية طيبة ملبادرة طموحة لها ما بعدها بإذن الله.
ومِ ْن َربْط السياس���ة بالدعوة :إع���ادة النظر في املوقف من

الفصل على طريقة قول ال َعلمانيني (ال سياسة في الدين وال دين

العم���ل باجليش في ضوء املس���تجدات احلادثة بع���د الثورات،
فالتجنيد باجليش كان ه ّماً مؤ ِّرقاً لكل األسر في البالد احملكومة

ال يفهم ال في الدين وال في السياسة.

اجلهاد في سبيل الله ،لكن ملا كان ال َعلمانيون على غير سبيل ،فقد

في السياس���ة)؛ فهذا قول ساقط ،يقوله حتى بعض اإلسالميني
اليوم بلس���ـان احلال ال بلسـان املقال ،فيثبت من يقول بذلك أنه

باالستبداد ال َعلماني ،مع أن األصل في اجليش أنه ميثل مؤسسة

السياس���ي ميكن أن ميارس الدعوة ف���ي أجلى مظاهرها،

تعقبوا الدين واملتدينني حتى جعلوا حصول الشباب على (شهادة)

من خالل ربط خطابه الدعوي بأدائه السياس���ي ،وضبط أدائه
السياسي بالتزامه الدعوي ،فيقدم بذلك قدوة في املجالني معاً.

اإلعفاء من اخلدمة العس���كرية ،أهم عندهم من احلصول على
الش���هادة الثانوية أو اجلامعية! واآلن ال بد من اس���تعادة الوجه

وعمل املتدينني في املجال السياسي وأنظارهم على دعوتهم ليس
بدعاً من اإلسالميني؛ فما أكثر من ميارسون السياسة في العالم

 -رسمياً  -من أصحاب التوجهات الدينية وأعينهم على أجندات

أن اجلهاد ذروة سنام الدعوة إلى الله؛ ألنه حاميها وحافز الناس

اعتقادي���ة ،م���ع أن أكثرها خرافية .ميكن للسياس���ي أن يطرح

للدخول فيها على م ِّر تاريخ أمتنا وأمم الرس���االت الكبرى قبلنا.
وحتماً س���وف حتتاج بالد الثورات وغيرها إلى رفع لواء اجلهاد

قضايا العقيدة والش���ريعة بكل وضوح ،فتك���ون إحدى مهماته،

بتشريعاته وشعاراته ،ضد الطغاة الغزاة الذين لن ترضيهم عودة
{وال َي َزا ُلونَ ُيقَا ِتلُو َن ُك ْم َح َّتى َي ُر ُدّوكُ ْم
رس���الة األمة إلى أمة الرسالة َ

مهم���ة اإلبالغ ،ولو لم يبلغ مراده من الترش���ح ،كفاه أن يُس���مِ ع
الغافلني كالم الله ،كما فعل يوس���ف  -عليه السالم  -في شدة

استضعافه ،وفي قمة متكنه ،وكما يفعل اآلن الشيخ حازم صالح
أبو إسماعيل (أحد مرشحي الرئاسة احملتملني في مصر) ،الذي
أدى دوراً دعوي���اً رائ���داً ،حتى قبل أن تب���دأ املعركة االنتخابية
السياسية؛ حيث خاطب كل االجتاهات بخطاب إسالمي عصري
متوازن دون استحياء أو استعالء.
ومِ ْن َربْط السياس���ة بالدعوة :أظهار حرص اإلسالميني على

مصال���ح الناس ،وحفظ أرواحهم وأمواله���م وحرماتهم التي طاملا
ف َّرط فيها أو استباحها املستبدون في العهود البائدة ،ومِ ْن َربْ ِطمها
أيضاً تقدمي مفهوم األمة املعتصمة بحبل الله ،والداعية إلى سبيل
الله على املفاهيم القطرية واحلزبية والعنصرية ،ومِ َن الربط أيضاً:

تشكيل التكتالت وجماعات الضغط التي ال تسمح بالعودة لتجاوز
الشريعة بتجاهل املناوئني لها للمنادين بها وهم الكثرة الكاثرة من
الشعوب الثائرة .ويدخل في ربط السياسة بالدعوة :تصدي فريق
م���ن أهل العلم والباحثني لوضع رؤى معاصرة لقضايا السياس���ة
الش���رعية التي طاملا ف َّرط اإلسالميون في االهتمام النظري بها،

ثم فوجئوا باالضطرار العملي له���ا .ومن الربط كذلك :اإلصرار
واملثابرة وطول ال َّنفَس للمضي قدماً في تش���كيل نواة (مؤسس���ة
أه���ل احلل والعقد) التي جتمع كبار رم���وز العلم والدعوة والفكر

الدعوي ملؤسسة اجلهاد في سبيل الله ،ولو على مراحل؛ باعتبار

اس َتطَ ُاعوا} [البقرة.]٢١٧ :
َعن ِدي ِن ُك ْم ِإن ْ

وأخريًا:

ال ج���داً ،من كثير جداً
فإنَّ كل ما س���بق يُ َعد قلي ً

م���ن املقترحات واألف���كار املطلوب جمعه���ا لتفعيلها
ص جزء
وتطويرها .ولذلك فاملقتَ��� َرح أيضاً أن
يخص َ
َّ
من نش���اط (مراكز التفكير) واملؤسسات البحثية ذات

الصبغة اإلس�ل�امية لتكوين (بن���ك لألفكار الدعوية)
يقب���ل املقترح���ات اجل���ادة ليحولها إلى دراس���ات
ملشروعات قابلة للتنفيذ .فاألبواب مشرعة ،واألجواء
مهيأة ،واملتاح اليوم قد ال يكون مباحاً غداً!
ال عذر لإلس�ل�اميني في انطالقتهم للدعوة إلى

سبيل الله في كل أشكالها ،وفي كافة ميادينها؛ وخاصة
أن الل���ه قد أراهم من آياته في اآلفاق وفي أنفس���هم

ما تب�ي�ن لهم به أنه احلق وأن دينه���م هو احلق ،وأن
{ع َسى
العاقبة لهم ما داموا فيه وما اس���تقاموا عليه َ
َر ُّب ُك ْم َأن ُي ْه ِل َك َع ُد َّوكُ ْم َو َي ْس��� َتخْ ِلف َُك ْم ِفي ا َأل ْر ِض ف ََينظُ َر كَ ْي َف
َت ْع َملُونَ }[ .األعراف]١٢٩ :

والتخصص الدقيق في املجاالت املختلفة ،وقد بدأت بواكير ذلك
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[ المسلمون والعالم ]

السنن

مصــيدة الغافـــلين
د .يوسف بن صاحل الصغري

(*)

متر األمة حالياً بفترة مخاض عسيرة ،ما زالت أحداثها

جت���ري بصورة يصعب معه���ا توقع النهاي���ات؛ وذلك لكثرة

الالعبني واختالفهم في األهداف والوسائل ،مع التأكيد على
أن األحداث الكبيرة املتس���ارعة تعطي فرصة أكبر لإلحاطة

باحل���دث .فنحن أمام ك ٍّم هائل م���ن الوقائع احلاضرة التي
س���يل م���ن املعلومات املتعلقة به���ا ،وهو ما يعطي
تتابع مع
ٍ

فرص���ة نادرة إلدراك ما يحصل فنح���ن أمام أحداث كبيرة
جتري في وقت قياسي ال يتكرر كثيراً في التاريخ؛ فمنذ أقل
من سنة دخلت املنطقة في َحراك ال ميكن إيقافه أو الوقوف
في وجهه ،بل احلل الوحيد املمكن هو التماش���ي معه؛ فهذا
احلراك ليس حدثاً آنياً محدوداً بل هو سلسلة من األحداث

املتتابعة بدون تو ُّقف إلى أن تزول أس���باب نشوئها .ولذا فال
نتوق���ع هدوءاً قريباً أو قدرة القوى اإلقليمية أو الدولية على
التحك���م باألحداث؛ فمن عجز عن توقع احلدث فس���يكون
عجـزه أكثـر وفش���له أكبر عند التعـام���ل مـع احلـدث؛ ألن

ما نعيشه اآلن ببساطة هو بداية ُسنَّة جارية نسأل الله فيها
لطفَه باملؤمنني ونص َره للمستضعفني.

توقفت عن الكتابة لفترة م���ن الزمن مع كثرة
لق���د
ُ

علي ،ويعلم الله أنه ليس ألني ال أريد أو ال أحس
اإلحلاح َّ

بأهمية املش���اركة في بيان ما يج���ري ومحاولة حتليله؛
(*) أستاذ مشارك في كلية الهندسة  -جامعة امللك سعود  -الرياض.
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ولكنني مع تفاؤلي الش���ديد بنتائج األحداث وأثرها اإليجابي

على مستقبل األمة ،فإن تتابع األحداث السريع وتكاثر الالعبني

ين َخل َْوا ِمن َق ْبلُ َولَن جَت َِد
يقول الله  -تعالى ُ :-
{س َّن َة ال َّل ِه ِفي ا َّل ِذ َ
ِل ُس َّن ِة ال َّل ِه َت ْب ِديالً} [األحزاب.]٦٢ :

{إن ال َّل َه ال ُي َغ ِّي ُر َما ِبق َْو ٍم َح َّتى ُي َغ ِّي ُروا َما
ويق���ول الله  -تعالى َّ :-

 س���واء املصلحون أو املفس���دون  -وما صاحبه من شعاراتقصد
وحت���ركات بعضها إصالحي ولكن كثي���راً منها التفافي يُ َ

ِب َأنف ُِسهِ ْم} [الرعد.]١١ :

مس���ارات األحداث املتوقعة .ولكن بعد مرور ما يقرب من عام

َق ْو ٍم َح َّتى ُي َغ ِّي ُروا َما ِب َأنف ُِسهِ ْم} [األنفال.]٥٣ :

به���ا تفريغ ا َ
حلراك م���ن املضمون ،يجعل م���ن الصعب تص ُّور
على بداية األحداث فإنني أعتقد أننا على أبواب أحداث كبيرة

ستقلب األوضاع في كثير من البلدان؛ فقد وصلت األوضاع إلى
درجة من الس���وء بحيث أصبحنا أم���ام طريقني ال ثالث لهما:

إما اإلص�ل�اح أو االنهيار .ومن رحمة الله أن الش���عوب بدأت

تبتعد ع���ن الطواغيت وتنحاز عنهم؛ فبعد عقود من العس���ف
واالستعباد ومحاربة الناس في عقائدهم وعباداتهم ،بل وحتى

أخالقياته���م ،عاد الناس من جديد إلى املس���جد يدخلون إليه

وقد ع َّبدوا أنفس���هم لله ،ويخرجون وقد حترروا من عبوديتهم
لغير الله؛ فلم يعودوا عبيداً لبش���ر أو نظام .ولذا كان املقصود

بش���عارهم (احلرية) :أنه���ا احلرية الت���ي كان يعنيها عمر بن
اخلطاب  -رضي الله عنه  -بقوله« :متى استعبدمت الناس وقد
ولدتهم أمهاتهم أحراراً».
إن هذا االنفصال إمنا هو بداية اخلالص واألمان من عموم

العقوبة ،وال ننس���ى أن الله بعث موس���ى إلى فرعون وأمره أن
يتلطف له بالقول لعله يتذكر أو يخشى وأقام احلجة على عموم

الناس بحادثة السحرة وبنا ًء على ذلك كانت العقوبة على فرعون
وك ِّل من تبعه بعد إعالنه أنه ما علم لهم من إله غيره .وقد وجد
ف���ي هذا الزمان من ميتحن الناس بهذه الدعوى العظيمة التي

حتى ولو مورست على سبيل اإلذالل فهي تدل على بلوغ الغاية

في الظلم ،وهذا في حد ذاته عالمة قرب الفرج ،وهذا ناموس

الكون .فعندما يأذن الله بظهور املهدي فهو ليمأل األرض عـدالً

بع���د أن ملئت جوراً ،واملس���يح  -عليه الس�ل�ام  -ينزل ليقتل
الدجال الذي مأل األرض فسا ًد وكفراً.

إن ش���يوع الظل���م وظهور الكف���ر يعقبه نص���ر ومتكني

للمؤمنني؛ فقد تكف���ل الله بحفظ هذه األمة ودينها فالطائفة

املنصورة ال تزال موجودة وقوافل املجددين تترى واالبتالء حت ٌم
الزم للتمكني .وإليك  -أخي القارئ الكرمي  -بعض الش���واهد
التي تعني على تل ُّمس الطريق في هذا الزمان:

ويقول  -تعالى َ { :-ذ ِل َك ِب َأ َّن ال َّل َه ل َْم َي ُك ُم َغ ِّي ًرا ِّن ْع َم ًة َأ ْن َع َم َها َعلَى

{ول َْو َي َش ُاء ال َّل ُه الن َت َص َر ِم ْن ُه ْم َول َِكن ِّل َي ْبل َُو
ويقول الله  -تعالى َ :-
َب ْع َض ُكم ب َِب ْع ٍض} [محمد.]٤ :
ويقول أيضاً{ :إن مَ ْي َس ْس ُ
���ك ْم َق ْر ٌح َفق َْد َم َّس ا ْلق َْو َم َق ْر ٌح ِّم ْث ُل ُه َو ِتل َْك
اس} [آل عمران.]١٤٠ :
ا َأل َّيا ُم ُن َداوِ ُل َها َبينْ َ ال َّن ِ

ْـج َّن َة َول ََّـم���ا َي ْأ ِت ُكم َّم َثلُ
���ب ُت ْم َأن َت ْد ُخلُوا ال َ
ويقول كذلكَ { :أ ْم َح ِس ْ
الر ُسولُ
ين َخل َْوا ِمن َق ْب ِل ُكم َّم َّس ْت ُه ُم ال َْب ْأ َس ُاء َو َّ
ا َّل ِذ َ
الض َّر ُاء َو ُز ْلزِ لُوا َح َّتى َي ُقولَ َّ

يب} [البقرة.]٢١٤ :
ين آ َم ُنوا َم َع ُه َم َتى َن ْص ُر ال َّل ِه َأال َّإن َن ْص َر ال َّل ِه َقرِ ٌ
َوا َّل ِذ َ
ي���ن آ َم ُنوا ِم ُ
���م َو َع ِملُوا
ويقول  -س���بحانه َ :-
{و َع َد ال َّل��� ُه ا َّل ِذ َ
نك ْ
ّ
الصا ِل َـح ِ
ين ِمن َق ْب ِله ِْم َول َُي َم ِك نَ َّن
َّ
ات ل ََي ْس��� َتخْ ِل َف َّن ُه ْم ِفي ا َأل ْر ِض كَ َما ْاس َتخْ ل ََف ا َّل ِذ َ
ِ���م َأ ْم ًنا َي ْع ُب ُدو َن ِني ال
���م َول َُي َب ِّد َل َّن ُهم ِّم ْن َب ْع ِد َخ ْو ِفه ْ
���م ِدي َن ُه ُم ا َّل ِذي ْار َت َضى َل ُه ْ
َل ُه ْ
ُيشْ ِركُ ونَ بِي شَ ْي ًئا َو َمن كَ ف ََر َب ْع َد َذ ِل َك َف ُأ ْو َل ِئ َك ُه ُم ا ْلف ِ
َاسقُونَ } [النور.]٥٥ :
نص ُر ُه} [احلج.]٤٠ :
نص َر َّن ال َّل ُه َمن َي ُ
{ول ََي ُ
ويقول الله  -تعالى َ :-
{و َأ ِطي ُعوا ال َّل َه َو َر ُسو َل ُه َوال َت َنا َز ُعوا َف َتف َْشلُوا
ويقول الله  -تعالى َ :-

الصا ِبرِ َين} [األنفال.]٤٦ :
ِيح ُك ْم َو ْ
اصب ُِروا َّإن ال َّل َه َم َع َّ
َو َتذْ َه َب ر ُ

إنها آيات عظيمة فيها س�ن�ن الل���ه التي ال تتبدل وال تتغير،

ومن يتعايش معها ويتفكر فيها يستيقن أن التغيرات التي حتصل

لألمم إمنا هي نابعة بإذن الله من أنفسهم؛ فكما أن بقاء النعمة
مره���ون بثباتهم وعدم انحرافهم ف���إن التمكني والرفعة مرهون
أيضاً بشروط ذُكِ ر منها في هذه اآليات :اإلميان ،والعمل الصالح،

واخللوص من الشرك والتعلق بالله ،وعدم استبطاء النصر ،وأن
الطريق فيه ابتالء وشدة ،ونصر تتخلله هزائم وكرب ،وأنَّ تنازع
الصاحلني باب واسع للفشل واالنكسار .ولذا فإن الشعوب التي
ال بقدر ما يكون تغيرها مكتم ً
بدأت بالتغير سيكون جناحها كام ً
ال
واخلطر األساسي عليها ليس َكيْد األعداء بل عدم اكتمال التغير

ووجود املوانع الذاتية .والذي أرى أنه من املفيد :أن نس���تعرض
بعض الوقائع ونحاول أن نصنفها إلى عوامل إيجابية أو س���لبية،
وه���و ما يعطي تصوراً أ َّولياً للوضع احلالي ويس���اعد على توقع
املسار احملتمل لألحداث:
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أو ً
ال :تع���� ُّرض الهي����اكل األمنية واحلزبي����ة  -القائمة
أص ً
ال على هدف أساس����ي هو حماية النظام  -ألول اختبار

بالدين؛ فميادين االعتصام تقام فيها صلوات الفروض واجلمعة

(اليمن وليبيا) أو طائفية (س����ورية) فإنه أقدر على املقاومة

منها بع���د غياب طويل ومع كثرة القتلى ب���دأ مفهوم التضحية

حقيق����ي تكون فيه املعارضة ش����عبية ذات قاعدة عريضة.
وهن����ا نالحظ أنه كلما كان النظام قائماً على عصبية قبلية
وممارسة البطش؛ حيث إن األنظمة في هذه احلالة تفتقد

للش����عار واملبدأ وتقوم على زعام����ة الفرد؛ ولذا فإن افتقاد
العصبي����ة يجعل الوالء قائماً على املصلح����ة الوقتيه ،ومن
ثَ َّم ف����إن ثباته غير مضمون .لذلك فإننا نالحظ عدم قدرة

النظام املصري على املقاومة ألنه قائم على ش����بكة مصالح

مادية ال غير .إن هذا ال يعني جناح هذه الهياكل في مهمتها
بق����در ما يعني قدرتها على الفع����ل ،وأما جناحها فيتوقف

على الطرف اآلخر .وال����ذي أراه أنه كلما طال الوقت فإن
العصبية يضعف والؤها للزعام����ة احلالية ألنها تدخل في

حس����ابات املصالح املستقبلية في ظل زعامات جديدة ومن
ثَ َّم تفككها مع إمكانية بقاء جزء محدود على والئه بحس����ب
ما ارتكب من جرائم وضاق����ت به احليلةَ .ولْنتذكر ما فعله

الرسول  #بأهل مكة بعد الفتح؛ فقد أمر بقتل عدد معينَّ
وقلي����ل حتى لو كان متعلقاً بأس����تار الكعبة أما البقية فقد

ش����ملتهم «اذهبوا فأنتم الطلقاء» .فمن يرفع راية اإلصالح
َ���ع بِا َّل ِتي ِه َي
لألم����ة ال مكان عنده لالنتقام الش����خصي ْ
{ادف ْ
يم} [فصلت. ]٣٤ :
َأ ْح َس ُن فَإذَ ا ا َّل ِذي َب ْي َن َك َو َب ْي َن ُه َع َد َاو ٌة كَ َأ َّن ُه َو ِل ّ ٌي َح ِم ٌ
ثاني��ًا :التحالف���ات اخلارجية ومظالت احلماية  -س���واء

كانت اتفاقيات س���رية أو معلنة م���ع دول أو هي مجرد عالقات

ش���خصية مع زعامات ،وكلها مدفوعة الثمن من ثروات وسيادة
ومصالح البلد  -ال تفيد شيئاً في مثل هذه الظروف؛ ألن أولئك
حتالفوا مع أشخاص ألنهم في السلطة؛ ولذا فهم حريصون على
بق���اء التحالف واحلفاظ على املصالح ولو م���ع آخرين ،والذين
كانوا يسارعون للتعاون مع القذافي أصبح ه ُّمهم احلصول على

الوثائق التي أصبحت تدينهم .ولذا ال نستغرب أنَّ من كان يدعم
النظام قد يسعى في إسقاطه ليكسب يداً وال يكون غائباً .وهنا
{وال َت ْركَ ُنوا} [هود.]١١٣ :
رسالة للذاهبني والقادمني َ
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للحراك الش���عبي أنه مرتبط
ثالث��ًا :هناك ظاهرة عامة َ

والعيد ،واملظاهرات تنطلق من املس���اجد ،وأصبح يوم اجلمعة
موعداً أس���بوعياً ،باختصار فقد عاد الناس للمساجد وانطلقوا

للحراك
والش���هادة يتعمق أكثر عند عامة الناس .إنها أهم ميزة َ
أنه كش���ف عن هوية األمة احلقيقي���ة ،وأن اجلماهير كما أنها

مرتبطه بالتدين فهي قابل���ه لالنقياد للدين؛ وهي فرصة نادرة

للدعاة واملصلحني فالناس يرغبون التغيير ونهضوا في س���بيله،
وحتى يكون التغيي���ر حقيقياً وإيجابياً يج���ب أن يكون مح ِّققاً
للشروط الربانية التي ذكرت سابقاً .وهذا ال يتحقق إال باندماج
العلماء املخلص�ي�ن مع الناس تعليماً وتربية يصيبهم ما أصابهم
ين آ َم ُن���وا َم َع ُه َم َتى َن ْص ُر ال َّل ِه}
فه ُّمهم واحدَ :
الر ُس���ولُ َوا َّل ِذ َ
{ح َّتى َي ُقولَ َّ

[البقرة]٢١٤ :؛ فحتى الرس���ول يعاني ويتحرى نصر الله فالناس
يحتاجون العالِم الذي يعيش معهم أوالً ويقودهم ثانياً.
رابع��ًا :من املظاهر العامة لهذا ا َ
حلراك طبيعة الش���عارات

املرفوعة في التجمعات واملظاهرات :فهناك ش���عارات قوية مثل

(الشعب يريد إسقاط النظام) ،و (الشعب يريد محاكمة الرئيس)،
و (الش���عب يريد إعدام الرئيس) ،و (ارحل وكفى) ،و (املوت وال
املذلة) ،و (حرية حرية) ،مع ش���عارات حتية للمتعاطفني وعتاب
للمتواطئ�ي�ن علناً مع النظام ،ويس���مع ش���عار (ال اله اال الله) ،و

(الله أكبر) .أما في اجلنائز فير َّدد فيها( :ال اله اال الله والشهيد
حبيب الله) .إنها ش���عارات تؤك���د إرادة التغيير ولكنها ال توحي

بش���كل النظام ال���ذي يتوق إلي���ه الناس .ومن الغري���ب أنه مع
وضوح دور التيار اإلس�ل�امي الش���عبي في هذا ا َ
حلراك فهناك
غياب للطرح اإلس�ل�امي ملدى التغيي���ر الذي يطمح إليه ومالمح

النظام الذي يحقق طموحات الناس! وهل يرضى الناس أن يبنى
النظام اجلديد على أسس النظام السابق وأخالقياته وارتباطاته
اخلارجيه نفس���ها مع تغيير أس���ماء الكبار؟ واجلواب س���يكون

بالطبع :ال .ولكن كيف مننع ذلك إذا لم تطرح من اآلن ش���عارات
يتشربها الناس وتكون مانعاً من سرقة أمل الناس بحياة جديدة؟

وأنا هنا لن أحدد الش���عارات املطلوبة؛ ولكن يجب أن تكون دالة
على الهدف البعيد.

خامس��ًا :هنا نتطرق للش���عارات التي يرفعها السياسيون

واإلعالمي���ون من ورائه���م ،وهي األخطر! فإذا كن���ا نؤكد على
وجوب طرح ش���عارات مع ِّبرة أثناء ا َ
حلراك الش���عبي فيجب أن
تكون الشعارات السياسية أكثر وضوحاً؛ وأن يكون هناك أكثر من

مستوى للطرح؛ فال يطرح املمكن ويغ َّيب املثال! فنحن أمام طرح
فكري وسياسي وإعالمي يريد أن يس ِّوق املبادئ التي أدت باألمة

إلى وضعها احلالي املزري بدعوى أن هذا ما يس���مح به الغرب،
بل ويتم طرح ش���عارات إقصائية ،مثل( :ال للدولة الدينية) ،و (ال

للطائفي���ة) ،و (ال لدكتاتورية األكثري���ة) .وفالن قائد الثوار كان
يوماً َّما في أفغانس���تان واختطفته املخابرات املركزية األمريكية
وباعته للقذافي ،وبصريح العباره يريدون أن يس���تبدلوا الطغاة

السابقني مبجموعة من الضعفة املساملني ،وإذا أمكن فمن األتباع
املقربني .أما أهم الشعارات املرفوعة فهو (الدولة املدنية) ،وهو

ش���عار خطر ألنه موهم؛ فهو اصط�ل�اح للدولة الالدينية وميكن

اس���تبداله بدولة العدالة واحلرية مع التأكيد على وجوب حضور
الشعارات اإلسالمية اخلالصة؛ فهناك تسويق أن الدولة الدينية

مرتبطة بالظلم والطغيان ،ويجب مواجهته.

سادس��ًا :لقد حكمتنا أحزاب َعلمانية وقبائل وطوائف
ش���اذة عن األمة ،فلماذا ال نرفعها عالي���اً( :نريد أن يكون

احلكم لألغلبية للـ )٪90؛ يجب أن يعود أهل السنة للواجهة
بالفكر الذي يع ِّبر عنهم ،وال ملمثلي اآلخرين وال للمستوردين.
سابعًا :كلمة ألهل اخلير والصالح :تنافسوا وال تختلفوا،

اجتمعوا وال تفترقوا ،حتا ُّبوا وال تتباغضوا؛ فنحن في مرحلة
مصيرية ،وإذا كانت س���نة الله جارية وال حتابي أحداًَ ،فلْيكن

{وال َت َنا َز ُعوا َف َتف َْش���لُوا َو َتذْ َه َب
أمامكم دائماً قول���ه  -تعالى َ :-
ِيح ُك ْم} [األنفال.]٤٦ :
ر ُ

إنني أحس أن األحداث هي تطبيق لسنن إلهية؛ ولذا فإنَّ ك َّل

َمن بعث الله ش����ع َبه من الرقاد فليس له حل إال االبتعاد؛ فقد حق
عليه القول وقضي فيه األمر ،ولكن من أمهله الله إلى حني فعليه
���د ويجتهد في دفع البالء برفع الظلم وتطبيق العدالة ،ولن
أن يج� َّ

يكون هذا إال بالعودة إلى الله والتوبة النصوح؛ فرِ ضا اليهود ليس
هو الضامن ،وحماية البشر ال تغني من الله شيئاً ،تقرب إلى الله
ول����و قلي ً
ال يقترب منك أكثر؛ فكفى غفلة وال ننس أن س��ن�ن الله
مصيدة للغافلني.
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[ المسلمون والعالم ]

أحداث ماسبيرو

واالنقضاض على مصر
حم��م��د ب���ن ش���اك���ر ال��ش��ري��ف
alsharif@albayan.co.uk

لم يكد الش���عب املصري ينتهي من إزاحة أش���رس طاغية

يس���وقوها .وليس لي في
املغرضون احملرضون على الفتنة أن
ِّ

حتى س���قط الصنم و ُز َّج به وبأركان نظامه إلى السجن؛ حيث

في���ه جهات قضائية؛ مع أن املالح���ظ من كثير من التصرفات
أن هناك جتاوزاً للعدل في قضايا النصارى جتاه مخالفيهم أو

َمل َ َك البالد والعب���اد في العصر املصري احلديث خالل ثمانية
عشر يوماً من االحتجاجات العارمة واملظاهرات واالعتصامات
يحاكم���ون على ما اقترفته أيديهم ،ل���م يكد املصريون يحققوا

ذلك حتى بدأ النصارى األرثودكس  -في ظل حالة عدم األمن

أو ضعفه الناجت عن الثورة  -محاوالتهم لالنقضاض على مصر،
رغ���م أن كاهنهم األكبر كان قد أعلن ف���ي بداية الثورة تأييده
للرئيس املخل���وع وطلب من أتباعه عدم املش���اركة في الثورة،
لقد ظهرت عدة مناوش���ات من قيادات َكن َِس���ية وافتعال بعض

املصادمات التي كثيراًَ م���ا كان يتم تطويقها من خالل التحلي

باملسؤولية الفائقة التي تتمتع بها القيادات اإلسالمية أو قيادات
املجلس العس���كري واحلكومة؛ حتى خ ِّيل ملن يريد االنقضاض
على مصر من النصارى أن النظام ضعيف ال يقوى على الثبات
أمام أية هبة قوية ،ومن ثَ َّم بدأت األحداث الدامية التي ال ميكن

تسويغها بأي منطق عقلي سليم .فالذي تذيعه قيادات َكن َِسية:

أن هناك مش���كلة متعلقة بكنيسة في محافظة أسوان ،رغم أن
هناك دالئ���ل قوية على أن األمر ليس على الصورة التي حاول
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ه���ذا املقال أن أفصل أي الروايتني أس���لم وأدق؛ فذلك تفصل

مخالفاتهم؛ سواء في تعامل اإلعالم نظير ما يحصلون عليه من

منافع أو في تعامل املسؤولني؛ وذلك مراعاة لهم وحتى ال تتهم
الدولة بالوقوف ضدهم.

إذا أخذنا برواية الكنيسة كاملة في تلك املشكلة ولم نلتفت

إلى الدالئل القوية التي تبينِّ أنها رواية غير متماس���كة وتلوح

عليها أمارات الكذب البادية للعيان .يبقى هناك أمر في غاية

حاولت أن تسوقه قيادات الكنيسة
الغرابة ويقـدح في كـل ما
ْ

 س���واء قبل األحداث أو خالل األحداث نفس���ها أو بعدها مم���ا يبني أن تلك املش���كلة اتُخ َذت س���لَّماً لفرض إرادتهمعل���ى الدولة الضعيفة واالنقضاض عليها ثم التهامِ ها لتحقيق

حلمه���م في حتويل مصر لدولة نصرانية أو اقتطاع جزء منها
ليقيموا عليه دولتهم النصرانية  -علماً أن مصر لم تكن يوماً

دولة نصرانية :ال قبل الفتح اإلسالمي مباشرة وال زمن وجود
عيسى رسول الله  -عليه السالم  -على أرض مصر.

قبل األحداث:
إن املتوفر املعلَن هو قيام بعض القساوسة بعمليات شحن

النصارى وتهيئتهم للقيام مبا يخططون له من إحداث الفوضى
ً
مدخ�ل�ا للتدخل الغربي في مصر؛ حيث يرون
العارمة لتكون
أن التدخل الغربي هو الذي س���وف يحق���ق لهم أمانيهم من

الس���يطرة على مصر .ومن ذلك :ما دعا إليه بعض النصارى
الذين يعيش���ون في الدول الغربية من ف���رض احلماية على

مصر ،ودعوتهم الحت�ل�ال مصر من قِ َبل أمريكا ودولة اليهود
وإثيوبي���ا .وأيضاً م���ا قام به بعضهم اآلخ���ر من إعالن قيام

الدولة النصرانية على أرض مصر.

أما نص���ارى الداخل فما فتئوا يتطاولون على الس���لطات

القائمة ويعلنون حتديهم لهم ويخاطبونهم بطريقة فيها استفزاز؛

فها هو أحدهم يقول عن محافظ أسوان« :احملافظ دا كذاب ولو

قابلته أحط أصابعي في عين���ه وأديله باللي في رجلي» ويقول

بلهجة اآلمر« :احملافظ دا الزم يس���تقيل وإذ ما اس���تقالش في
خالل  48ساعة حيموت موتة شنعية» .وهذا تهديد بالقتل ثابت

بالصوت والصورة ،وهذا ال ش���ك يشجع االتباع على أن يفعلوا
ما قاله أبوهم من غير أن يجدوا في أنفس���هم حرجاً ،وعندما
يص ِّرح أحد قساوس���تهم وهم في مس���يرتهم إلى ماسبيرو بأن

اجليش كافر ،فماذا ننتظر من األتباع أن يفعلوا؟ ويقول موجهاً
خطابه للمش���ير محمد حس�ي�ن طنطاوي  -وهو مبثابة رئيس
اجلمهورية « :-أنا بقول للمشير يحل املشكلة أحسن وهو عارف

إيه اللي ممكن نعمله ،يحلها أحسن» .وهو تهديد واضح وصريح
ودليل على ما يبيتون! وهو ما يشير إلى أن األحداث التي جرت
بعد ذل���ك لم تكن عفوية؛ وإمنا كان مخطط���اً لها لتخرج على

النحو الذي خرجت عليه ،والدليل على التخطيط والنية املبيتة
أن التظاهرات خرجت في وق���ت واحد في محافظات متعددة

قس آخر يقول« :حنعمل مس���يرة
متباعدة إلرباك النظام ،وهذا ٌّ
ما شفتهاش مصر قبل كده ...وحنختم مسيرتنا جوا ماسبيرو».

لق���د ذكرني هذا ال���كالم مبا قاله أبو لؤلؤة املجوس���ي  -لعنه

الل���ه  -لعمر بن اخلطاب  -رضي الله تعالى عنه  :-س���أعمل
ل���ك رحى تتحدث عنها العرب .فقال عمر  -وهو الفطن اللبيب
األريب « :-لقد توعدني العبد» .وكون القس س���يختم املس���يرة

داخل (جوا) ماسبيرو ،فإن ذلك يعني دعوة املتظاهرين الحتالل
مبنى اإلذاعة والتلفزيون.

وعندما يهتف حاديهم في املظاهرة في وجود القساوسة،

واجلموع تردد خلفه« :بيقولوا علين���ا أقلية ...أحنا أصحاب
األرض دية» وهم يحملون األسلحة النارية والبيضاء وزجاجات

امللوت���وف! ماذا ميك���ن أن يؤدي هذا في وج���ود هذا اجلمع

املتالطم وفي ظل إقرار القساوسة له ،وإذا كانوا هم أصحاب

األرض فمعنى ذلك أن املسلمني الذين يشكلون األكثرية بنسبة
قريب���ة من  %95مغتصبون لألرض! وما حجم الش���حن الذي

يعمله مثل هذا الهتاف في جموع املتظاهرين؟
إن هذا الهت���اف ليس هتافاً ولي َد فورة حماس���ة ،أو من
ش���اب أغ َّر أو نح���و ذلك؛ بل هي عقائد تو َّرث لهم؛ يش���بون
عليه���ا وعليها يهرمون ،يقوله���ا النصراني العامي كما يقولها
رجل الدين عندهم ،وتتفاعل في أنفسهم يوماً بعد يوم ،وليس

َّ
أدل على ذلك من كالم الرجل الثاني في الكنيسة قبل ثورة 25

يناير بزمن؛ في شهر سبتمبر أيلول عام 2010م عن املسلمني

أنهم ضيوف عليهم؛ وهو ما يعني أن النصارى أصحاب الدار!
كما رفض بش���دة الدعوات إلخضاع األدي���رة لرقابة الدولة،
أس���وة باملساجد ،إلى حد أنه لوح بـ «االستشهاد» في مواجهة
س���يناريو من ه���ذا النوع ،وهو ما يدل على أن الكنيس���ة قد

خرجت عن احلدود املرسومة لها من القيام بالعظات الدينية
وتثبيت العقائد ف���ي وجدان أفرادها ،إل���ى تغذية الضغائن

واألحق���اد في نفوس أتباعها ضد الغالبية املس���لمة ،وحتدي

سلطات الدولة.

احلدث نفسه:
عندم���ا نأت���ي لليوم املوعود مس���اء ي���وم األحد احلادي

عش���ر من ش���هر ذي القعدة عام 1432هـ ،املوافق للتاسع من
ش���هر أكتوبر عام 2011م ،فإننا جند أن هن���اك آالفاً مؤلفة
قصدت الذهاب إلى ماس���بيرو ،ومع اكتمال األعداد اشتبكت

هذه اجلم���وع الغفيرة مع قوات اجليش بحقد دفني وقس���وة
بالغ���ة تأخذ بفكرك إلى مقاتلة ع���دو لعدوه وليس تعام ً
ال من

مواطن مع جيش بلده! وإذا سلمنا بأن الداعي لتلك املظاهرات
يدعون من قيام محافظ أس���وان مبنعهم من
هو الغض���ب ملا َّ

استكمال بناء الكنيسة؛ فما عالقة جنود اجليش الذين يحمون
مبنى اإلذاعة بذلك؟ وملاذا يعت َدى عليهم بقسوة بالغة ال تنم عن
وجود أي قدر من الرحمة في قلوب املعتدين؟ عندما جند القتل

بال رحمة وإحراق عربات القوات املسلحة وبداخلها اجلنود بل
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وعربات مدنية ليس للدولة عالقة بها ال من قريب وال من بعيد،

أهم املطالب اليت أعلنها احملامي:

نقول :ما عالقة ذلك مبوضوع الكنيسة التي يريدون بناءها في

 - 1فتح الكنائس املغلقة قبل صدور قانون دور

شحن مس���تمرة على مدى زمني طويل .ولقد ظهر منهم نحو

 - 2اإلفراج الفوري عن الـ  28قبطياً ،املقبوض

قرية املريناب؟ إال أن تكون هذه النفوس قد تعرضت لعمليات

العبادة املوحد.

ذلك في كل مـرة يحتكـ���ون بالدولـة ،وأقـرب مثـال ألحـداث

عليهم في أحداث ماسبيرو.

ماسبيرو ما سبق من أحداث عند محافظة اجليزة قبل الثورة
بخصوص كنيسة العمرانية التي تبنى مقابل الطالبية ،وكذلك
العدوان الذي مارسوه على اجلنود وعلى املارة .ما الذي يدعو
حلمل قطـع السـالح  -س���ـواء الناري أو األبيـض وزجاجـات
املولوتوف  -في مظاهرة لو كانت س���لمية وكان املراد فقط هو
إظهار االعتراض على قرار محافظ أسوان؟
بعد احلدث:

 - 3تعويض الش���هداء في أحداث ماس���بيرو

األخيرة ،أسوة بشهداء ثورة  25يناير.
 - 4إقالة محافظ أسوان فوراً ومحاكمته.
 - 5إقالة وزير اإلعالم ومحاكمته.

 - 6محاكم���ة رئيس قط���اع األخبار واملذيعة

(رشا مجدي).

 - 7تخصيص حصة لألقب���اط في البرملان،

تصور املخططون املدبرون لهذه اجلرمية أنهم استطاعوا

والتحقيق في األحداث السابقة ليناير وحتى اآلن

أن يُظهِ روا احلكومة واملجلس العسكري في وضع املعتدي ومن
ثَ َّم ظهرت مطالبهم التي ال عالق���ة لها بأصل املوضوع ،وهو

إنها مطالب في صيغة اإلمالء واألمر ،وما على

م���ا يبني الدافع احلقيقي لتلك األح���داث .إن قوماً يبيح لهم

كتابهم  -الذي يزعمون أنه من عند الله  -الكذب لنشر دينهم
ال يُس���تب َعد منهم تعريض طائفة للقتل منهم أو من غيرهم من

أجل حتقيق مطالبهم؛ فماذا كانت مطالبهم؟

أعلن احملامي جنيب جبرائيل (املستش���ار القانوني للكنيسة
في جرأة عجيبة)  -وما ج��� َّرأه إال تهاون الدولة في تعاملها مع

النصارى وتدليلها لهم وعدم أخذهم بصولة القانون وسطوته -
أنه سيعطي احلكومة واملجلس العسكري أسبوعاً لتنفيذ وعودهم
بتحقيق مطالب األقباط كمواطنني مصريني.

ضد الكنيسة.

احلكومة واملجلس (عنده) إال التنفيذ! لكن ما عالقة

تلك املطالب مبوضوع كنيسة املريناب في محافظة
أسوان؟ أليست تلك املطالب تدل على أن املريناب لم
يكن إال شماعة ملطالبهم غير املشروعة؟

م���ن املعروف أن غالبي���ة الكنائس املقامة في

مصر لم حتصل على ترخيص رسمي بذلك ،وكان
النظ���ام البائد يتهاون في ذل���ك؛ فهم يريدون أن
تكون تلك األحداث ُس���لَّماً لترخيص تلك الكنائس

التي تزيد على  %50من مجموع كنائس مصر التي
أقيمت مخالفة للقانون.

التدخ���ل في أعم���ال القض���اء باإلفراج عن

املتهم�ي�ن م���ن غير أن تأخ���ذ العدال���ة مجراها
الطبيعي ،وانظر إلى صيغة االستعالء في الطلب:

(اإلفراج الفوري)!

املس���اواة بني من ُقتلُوا دفاع���اً عن األمة كلها
في تصديه���م للمخلوع أثناء الثورة ،وبني من ُقتلُوا

أثن���اء عدوانهم على قوات مصر املس���لحة بطلب
التعويضات ألسرهم.

إقالة احملافظ ف���وراً ومحاكمته؛ ألنه تصدى

ملخالفة النصارى للقانون بالقانون.
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إقالة وزير اإلعالم ومحاكمته ألنه نقل الصورة احلقيقية

من خالل التلفزيون املصري ملا حدث من عدوان من النصارى

على اجليش بال أدنى مسوغ ،ففضح بذلك أية محاولة للتستر
على تلك اجلرمية.

محاكم���ة رئيس قطاع األخبار واملذيعة للس���بب نفس���ه
املتقدم آنفاً.
تخصيص حصة لألقباط في البـرملان ،وهذا من أعجـب
م���ا يكون م���ن الطلبات؛ حي���ث يطلبون متيي���زاً لصاحلهم.

واملالح���ظ أنك جتد في كل طلباته���م عنصر الفئة والطائفة
النصرانية بارزاً كأشد ما يكون البروز في الوقت الذي ينكرون
متس��� َكهم بدينهم ومبا تتيحه لهم
فيه على األغلبية املس���لمة ُّ
أغلبيتهم ،فكأنه يريد أن يحقق من خالل املطالب ما ال يحققه

لهم وضعهم كأقلية في مجتمع املسلمني.

احلل:

إن من أكبر األخطاء التي ارتُك َبت في العهد البائد ،والتي

ما زلنا نتجرع غصصها :هو الوضع املتميز الذي أعطته الدولة

للكنيسة حتى صارت دولة فوق الدولة؛ يجرم أتباعها في حق

الدول���ة وحق املس���ؤولني فيها ثم ال يلقَون ج���زاء ما اقترفته
بض عليه منهم متلبس���اً باجلرمية ما هي إال
أيديهم ،بل من ُق َ

أي���ام قالئل يقضيها في احلبس  -ذ ّراً للرماد في العيون  -ثم
يف َرج عنه وتحُ فَظ قضيته .ويكفي أن ميتنع كاهنهم األكبر عن

إلقاء موعظته األسبوعية أو يعلن عن اعتكافه في الدير حتى
يسارع اجلميع إلى استرضائه وحتقيق طلباته! وليس َّ
أدل على
ذلك من قيام الدولة في العهد البائد من تس���ليط الكنيس���ة
على النصرانيات الالتي أسلمن وجوههن لله  -تعالى  -وقيام

الكنيسة باحتجازهن إلجبارهن على العودة إلى الكفر بعد إذ

أنقذه���ن الله منه ،رغم أن جه���ات الضبط وأماكن االحتجاز
محددة حتديداً واضحاً ال يشتبه في القانون والدستور ،وليس
من جه���ات الضبط  -قطعاً  -القساوس���ة وال حتى كاهنهم
األعظ���م ،وليس من أماكن االحتجاز  -قطع���اً  -دور العبادة
أو الكنيس���ة أو أي مكان غير األمكنة احملددة قانوناً! ومع كل

أسف ما زال الوضع على ما هو عليه حتى بعد قيام الثورة.

م���ن اخلطيئات التي كانت رائجة في حقبة نظام املخلوع،

والتي ما زالت قائمة بعد انهيار نظامه :التعامل مع الكنيس���ة

ال على أنها مؤسس���ة من مؤسس���ات الدولة عليها أن تلتزم

بالقان���ون وال تخ���رج عليه؛ بل معاملة الن���د للند حتى تظهر
الكنيسة وممثلوها في هيئة دولة مناظرة لدولة مصر.

من املعلوم أن رأس الكنيسة ومن يعاونه في مهمته َدو ُرهم
روحي فقط؛ لكن الدولة أعطتهم دوراً سياسياً وسلطاناً على

أتباع���ه خارج الس���لطان الديني وهو ما أوق���ع احلكومة في
خطيئ���ة بارزة جداً ،وهي :الذه���اب لكاهنهم األكبر في مقر

إقامته لتقدمي العزاء في الذين قتلوا أثناء عدوانهم على جيش
الدول���ة التي متثله تلك احلكومة! ومن التناقضات الغربية أن
أحداً من القس���س لم يكلف نفسه أن يعزي اجليش في جنوده

الذين قتلوهم وهم يقومون مبا يجب عليهم! ونحن لس���نا ضد
تعزية النصراني في وف���اة قريب له؛ لكن العزاء يكون ألولياء
القتيل وليس لكاهنهم األكبر فإن احلكومة بهذا املسلك ترسخ
الوالية السياسية له على أتباعه.
وهنا أيض���اً تناقض عجيب؛ فرئي���س وزراء الدولة التي
ُسفِ ك دماء جنودها بغياً وطغياناً يذهب لتعزية رأس الكنيسة

ف���ي قتلى النص���ارى ،ورئيس النصارى ال يع���زي الدولة في
قتاله���ا الذين قتله���م أتباعه! أليس ه���ذا دلي ً
ال على ضعف
النظ���ام وعدم حنكته في التصرفات التي ينبغي أن تع ِّبر على

األقل عن غضبه من االعتداء على جنوده؟ وفي املقابل أليس
هذا دلي ً
ال على أن رأس الكنيس���ة ال يرى في قتل اجلنود أي

نوع من اخلطأ؛ لدرجة أنهم ال يستحقون أن يعزي فيهم أحد؟
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لذلك ال بد من مواجهة احل���دث مواجهة حقيقية تضع

مس���ؤولية أخطاء طائفة النصارى الثابتة بالصوت والصورة

أح���د مهما كان وزنه؛ حتى ال نس���لك مس���لك اليهود الذين

بلطجية أو فل���ول أو قوى خارجية وكفى .وهذا ال يصلح؛ فلو
كان هذا القول صحيحاً فال بد أن يكون هؤالء قد ُعرِ فوا؛ وإال

النق���اط على احلروف كما يقال؛ بحيث ال يُس���تثنَى من ذلك

كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف
أقام���وا عليه احلد .إن محاولة الروغ���ان إزاء مواجهة الواقع
على حقيقته ومحاس���بة كل واحد على ما اقترفت يداه يعني

اس���تمرار النهج املدمر من غير أن يكون هناك أمل في وضع
نهاي���ة عادلة ملثل هذه األمور ،وهذا ينذر بتدمير املجتمع؛ ألن

محاباة طائفة (أقلية) على حس���اب طائفة (أكثرية) ال ميكن
أن يُحتَ َم���ل ،وإذا ُق ِّدر أن يُحت َمل ذلك لبعض الوقت فال ميكن
أن يط���ول االحتمال .إن من يس���لك هذه السياس���ة العوراء

س���اع في تخريب
العرج���اء في التعامل مع الطوائف إمنا هو
ٍ

املجتمع وتدميره وهو ال ي���دري .إنك عندما جتد أن التعامل
يختلف الختالف الطائفة مع أن اخلطأ واجلرمية في إحداها

ثابت���ة ،بينما في األخرى مظنونة وتقوم دالئل كثيرة على عدم
صحتها ،فيحاسب صاحب اخلطأ املظنون حساباً عسيراً (ألنه

ألش���خاص وهميني ،كقوله���م :إن الفاعلني قلة مندس���ة أو

كيف يصح إسناد فعل ألشخاص غير معروفني؟ ولن يعدم أحد

كلما أراد الهرب من استحقاقات التصرفات الطائشة الرعناء
أن ينسبها ألولئك األشخاص الوهميني .إن من ع َّرضوا البالد

وس�ل�امتها خلطر حريق قد ال ينطف���ئ إال بعد هالك مدمر
يحاس���بوا حساباً عادالً س���ريعاً من غير شطط أو
ال بد أن
َ
محاباة ،وال بد للجهات املس���ؤولة أن تتخلص من عقدة خوف

االتهام بظلم النصارى؛ ألن هذه العقدة إذا سيطرت على ذهن
املس���ؤولني فلن ميكنهم أن يقيموا العدل في أي قضية يكون
النصارى طرفاً فيها.
لذا أوج���ه كالمي من هنا وأقول :م���ن كان محباً ملصر،
حريصاً عليها ،س���اعياً في خيرها وكف الشر عنها ،فعليه أال

يقصر أو يتوانى في محاس���بة كل متورط في هذا العمل أياً

مس���لم) ،بينما يظل صاحب اخلطأ أو اخلطيئة الثابتة مطلق
الس���راح (ألنه نصراني) :تستيقن أن هناك متييزاً للنصراني

ميك���ن أن يأتي عل���ى األخضر واليابس؛ إذ ال ش���خص فوق

تابعة للدولة التي آلت على نفسها مقاومة أي نوع من التمييز

حس���اب اس���تقرار البلد وأمنها ،كما ال ينبغي االعتماد على

على املس���لم؛ متييزاً ال يقوم به أفراد إمنا تقوم به مؤسسات
ووضعت له القوانني وفرضت بس���ببه العقوبات .لكن الظاهر

أن التمييز املمنوع هو متييز املسلم على النصراني فقط! أما

متييز النصراني على املس���لم في دولة دينها اإلسالم وغالبية

شعبها من املسلمني فال شيء فيه عندهم! اعتب ُر ذلك بقضية
الش���يخ مفتاح فاضل أبي يحيي بطل قضية إس�ل�ام األخت

كاميليا  -فرج الله كربها  -كيف اتُّهم في قضية إمبابة وقبض

عليه وأودع السجن وح ِّول حملكمة أمن الدولة طوارئ رغم أنه
لم يكن موجوداً في موطن احلدث كما تدل على ذلك ش���هادة

الش���هود ،وكأن هذا عقوبة له على قيامه مبس���اعدة األخت
في إس�ل�امها وش���هادته بذلك وإقامته لألدلة على إسالمها!

واعتب ُر ذلك بالقساوس���ة الذين ظه���رت مقاطع الفيديو لهم
وه���م يحرضون على القتل والتخريب ويهددون رئيس املجلس

العسكري وهم ما زالوا آمنني مطمئنني بني أهليهم وذويهم لم
يقربهم أحد.

إن من الروغان وااللتفاف على الواقع محاولة حتميل كل
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كان اس���مه ورس���مه ومنصبه؛ ذلك أن مثل هذا العمل الذي
املساءلة .وحفظ ماء وجوه بعض القوم ال ميكن أن يكون على

تعقُّل القيادات اإلس�ل�امية وحرصها على مصالح البلد؛ فإن
الطغيان عندما يصل حلدود مع َّينة فإنه ال يُحتَ َمل ،وس���اعتها

لن يكون في مقدور أحد إطفاء احلريق الذي سيصيب شرره
َّ
كل من يعبث به.
اللهم احفظ بالد املس���لمني من كل شر وشرير ،وقِ ها شر

األش���رار وكيد الفجار ،واجمع كلمة املسلمني على احلق والبر

والتقوى وحب اجلهاد في سبيلك يا كرمي يا منان!
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[ المسلمون والعالم ]

في تاريخ مصر

مع بداية أخطر انتخابات برلمانية

:

هل يستطيع اإلسالميون صياغة الحياة السياسية بعد استبعادهم لفترات
طويلة؟
فلول الحزب الوطني يتربصون بالتجربة بإشعال الفتن الطائفية والعصبية.
اختلفت اآلراء حول جدوى الرقابة الدولية في نزاهة وشفافية التجربة المصرية
الوليدة بدون رئيس للدولة.

إس����ل���ام ع����ب����د ال�����ع�����زي�����ز

(*)

املشاركون يف حتقيق االنتخابات الربملانية املصرية:
األس ��تاذ عبد العظيم الباسل (مدير حترير جريدة األهرام ،وعضو

مجلس الشعب السابق).

األس ��تاذ محم ��ود نف ��ادي (نائب رئيس حتري����ر جريدة اجلمهورية،

ِسي الشعب والشورى ،ورئيس
ورئيس شعبة احملررين البرملانني مبجل َ
مجلس إدارة جمعية أصدقاء البرملان).

الدكتور ناجح إبراهيم (عضو مجلس شورى اجلماعة اإلسالمية).

األستاذ الدكتور عبد الله األشعل (مساعد وزير اخلارجية السابق،

ومرشح محتمل لرئاسة اجلمهورية).

الدكت ��ور أحم ��د دي ��اب األم�ي�ن (الع����ام للكتل����ة البرملانية لإلخوان

املس����لمني مبجلس الشعب في االنتخابات السابقة ،وأمني عام حزب

احلرية والعدالة مبحافظة القليوبية).

(*) صحفي مصري ،ومدير مكتب رسالة اإلسالم بالقاهرة.
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تشهد مصر هذه األيام أخطر انتخابات برملانية في تاريخها؛
ألن من يقع عليهم اختيار الش ��عب س ��يقومون بصياغة مستقبل
مص ��ر ووض ��ع دس ��تورها ال ��ذي يكفل احلري ��ات احلقيقي ��ة لكافة
الطوائف والفئات بدون متييز أو تفرقة.

مم ��ا زاد م ��ن خط ��ورة االنتخاب ��ات البرملاني ��ة الوج ��ود
النش ��ط للتيارات اإلس�ل�امية بعد تطهير احلياة السياس ��ية
م ��ن رموز احل ��زب الوطني الذي يغيب ع ��ن االنتخابات ألول
مرة بعد أن احترف تزويرها منذ أيام الرئيس السادات؛ حيث
سيتم استبعادهم من خالل قانون الغدر .إال أن هذا ال مينع
من محاولتهم إش ��عال الفتن ��ة العصبية وتعكير االنتخابات؛
وخاص ��ة إنه ��م م ��ا زال ��وا ميتلك ��ون الث ��روة وبع ��ض الس ��لطة
ويستأجرون البلطجية في ظل غياب دولة القانون واحلزم .
م ��ن هن ��ا تأتي أهمي ��ة ه ��ذا التحقيق الذي نس ��تعرض
في ��ه آراء اخلب ��راء واملتخصصني والناش ��طني اإلس�ل�اميني
والسياسيني؛ فماذا قالوا؟

موقع االنتخابات القادمة:

يرى األس����تاذ عبد العظيم الباس����ل (مدير حترير جريدة األهرام،

وعضو مجلس الشعب السابق) أن االنتخابات القادمة في غاية األهمية

ألنها هي التي س����تحدد شكل البرملان التأسيس����ي للدولة العصرية أو
الدولة احلديث����ة ملا بعد ثورة  25يناير ،كما أنه����ا ألول مرة مت ِّثل كافة

التي����ارات والقوى الوطنية املوج����ودة على الس����احة املصرية ،بعد أن
احتكرها حزب معينَّ لس����نوات ،فض ً
ال عن أنها  -أيضاً للمرة األولى -

ويضيف األس����تاذ الدكتور عبد الله األشعل (مساعد

وزير اخلارجية السابق ،ومرشح محتمل لرئاسة اجلمهورية)
أن املواطن أخيراً بدأ يش����عر بأن صوته هو الذي يحدد من
ترجم إلى مؤسس����ة وإلى قرار
ميثله ،وأن ه����ذا الصوت يُ َ
سياس����ي ،وأنه لم يع����د بحاجة إلى أن يبي����ع صوته ألحد

املرشحني ألن صوته في املاضي لم يكن له قيمة.

تكون انتخابات بنظام القائمة؛ وهو نظام جديد على املصريني.

واتفق األستاذ محمود نفادي (نائب رئيس حترير جريدة اجلمهورية

مبجلسي الشعب والشورى ،ورئيس
ورئيس ش���عبة احملررين البرملانني
َ

مجلس إدارة جمعية أصدقاء البرملان) مع الباس���ل في قوله وزاد أنها
تختلف ش���ك ً
ال وموضعاً عن س���ابقاتها؛ فهي تُق���ام في وقت ال يوجد
فيه رئيس للجمهورية ،وهو ما يلغي التقس���يم السابق واملعمول به منذ

أول رئيس للجمهورية (وهو انقس���ام املرش���حني إلى مرشحي سلطة
ومرشحي معارضة) .اليوم الوضع اختلف فليس هناك مرشحو سلطة

وال حت���ى معارضة ،الكل يقف من املجلس العس���كري على مس���افات
واحدة وهو ما يساعد على التمثيل احلقيقي للشعب داخل برملانه.

ثم إن االنتخابات وألول مرة أصبحت بتحقيق الش����خصية الرسمي

(بطاقة الرقم القومي)؛ ويعني هذا أن كل من بلغ س����ن الثامنة عشرة له

حق التصوي����ت ،في الوقت الذي لن ينتخب م����ن ليس له حق التصويت
كاملتوف����ى  -مث��ل� ً
ا  -كما كان يحدث .ومن االخت��ل�اف أيضاً ظهور عدد
كبير من األحزاب لقوى كثيرة كانت ممنوعة متاماً أن تظهر بش����كل علني

ورس����مي ،مثل جماعة اإلخوان والس����لفيني وغيرهم .فمثل هؤالء جميعاً

كانوا محجوبني عن العمل السياسي بأي شكل ،أما اليوم فهي لها أحزابها
الشرعية التي ستدخل بها إلى أعماق احلياة السياسية في مصر.

في الوقت نفس���ه يؤكد فيه الدكتور ناجح إبراهيم (عضو مجلس

شورى اجلماعة اإلسالمية) على أن هذه االنتخابات متتاز بأن احلزب
صر فيه االنتخاب���ات ،بل لن يكون
الوطن���ي لن يكون مثل الس���ابق تحُ َ
موج���وداً أص ً
ال .ثم إن االنتخابات الس���ابقة لم يك���ن فيها أي متثيل

قانون االنتخابات اجلديد:

ف���ي ما يخ���ص قان���ون االنتخابات اجلدي���د الذي
أصدره املجلس العس���كري مؤخراً يق���ول الدكتور أحمد
دي���اب (األمني العام للكتلة البرملانية لإلخوان املس���لمني
مبجلس الش���عب ف���ي االنتخابات الس���ابقة ،وأمني عام

ح���زب احلرية والعدالة مبحافظ���ة القليوبية) :إن القوى

إس�ل�امي إال على استحياء ،أما اآلن  -بفضل الله تعالى  -فإنك جتد
قرابة الـ  48حزباً منهم  -تقريباً  -عش���رة أحزاب إس�ل�امية .ثم إن

مش���روع قانون مضمونه :أن القائمة النسبية املغلقة غير

عام 2010م األخيرة .ثم إن املال كان هو العنصر األساس���ي فيها ،أما

متنع اس���تخدام العصبية واألم���وال والبلطجة في دخول

املاضية؛ واآلن لن يس���تطيع أحد أن يعرف النتيجة إال بعد متام الفرز،

ولكننا  -لألسف  -فوجئنا بإصدار قانون (الثلثان للقائمة
والثلث للف���ردي) ،حتى إنه صدر معيباً بوجود مثل مادته

الوطنية في التحالف الدميقراطي كانت قد توافقت على

االنتخابات املاضية كان التزوير فيها كام ً
ال ،وهو ما رأيناه في انتخابات

املشروطة هي الوس���يلة األفضل للنظام االنتخابي؛ ألنها

هذه فال .وأيضا كانت النتيجة ش���به معروفة مس���بقة قبل االنتخابات

املجلس ،ولقد قدمنا هذا املش���روع للمجلس العسكري،

في النهاية كانت احلياة السياسية راكدة ال أحد يريد املشاركة أما اآلن
ٍّ
فلكل أحزاب ومشاركات فعلية.

اخلامس���ة التي متنع مشاركة األحزاب في التنافس على
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مقاعد الفردي ،وهي التي ألغيت بعد الرفض القاطع لها من قِ َبل
األحزاب جميع���اً ،وعليه فإننا في حزب احلرية والعدالة نتعامل

اآلن م���ع واقع ألن م���ا يهم اآلن هو االنتقال من هذه الس���يولة
السياسية.

ويرى األس���تاذ عبد العظيم الباس���ل أن قانون االنتخابات

الصادر كان يحتاج إلى مراعاة مس���احة الدوائر وتقليصها؛ ألنها
اتسعت بش���كل كبير خاصة على املرشحني الفرديني املستقلني،
ثم إن���ه كان يجب أن يتم إصداره في فترة س���ابقة حتى ت َ
ُعطى

للمرش���حني الفترة الكافية في إجراء دعاياتهم االنتخابية ،وفي
التعرف على ناخبيهم بعد اتس���اع الدوائر بشكل ملحوظ ،فض ً
ال
عن أنه كان يجب أن تتم حملة توعية للناخب نفس���ه على طريقة

االختي���ار؛ ألن الناخب اليوم ألول مرة يتوج���ه للصناديق ،وهو
ال يعلم م���ا الفرق احلقيقي بني االنتخاب���ات عن طريق القوائم
واالنتخابات الفردية ،وال يوجد فعلياً على أرض الواقع من يحاول
توعية هذا الناخب للح ِّد من األصوات الباطلة ،ولكي تتم عملية
التصويت بشكل صحيح وسليم.

بينما يرى األستاذ محمود نفادي أن القانون بشكله الصادر

جاء ترضية لألحزاب على حساب املرشحني املستقلني ،والصيغة

التي صدرت لم يكن املصريون يفضلونها وال هي التي ينتظرون؛
والدليل على ذلك أن املجلس العسكري قبل إصدار القانون وجد
أن املستقلني يريدون نظاماً انتخابياً فردياً (وهو الشكل املتعارف

علي���ه) ،أما األحزاب فهم يريدونها كاملة بنظام القائمة ،فتوصل
رض هذا
املجلس العس���كري إلى قرار النص���ف والنصف ،فلم يُ ِ

األح���زاب فقام بتعديله إلى الثلثني بنظ���ام القائمة وفقط الثلث
بنظام الفردية ،على الرغم من أن هذا التقس���يم ال ميثل حقيقة
الشعب املصري؛ فكل من باألحزاب ال يتعدى بأي حال نسبة الـ

 ٪5م���ن الذين لهم حق التصويت؛ في ح�ي�ن أن النظام الفردي

الذي ميثل الـ  ٪95ال ينافس إال على  ٪33من مقاعد البرملان.

ِ
يكتف املجلس العس���كري بهذا بل ق���ام بتعديل املادة
ول���م

اخلامسة ليرضي األحزاب مرة أخرى .وبهذا أصبحت األحزاب
تنافس على  ٪100من املقاعد ،أما النظام املس���تقل فال ينافس

إال على نسبة  ٪33منها.

ويعرب الدكتور ناجح إبراهيم عن أهم سلبيات هذا القانون

بقوله« :يعتبر اتس���اع الدائرة االنتخابية أهم عيوب القانون؛ فلنا
ُقس���م فقط إلى أربعة
أن نتخيل أن محافظة كاملة كأس���يوط ت َ

دوائ���ر انتخابية ،وهو ما يترتب عليه االحتي���اج الكبير للدعائم
املالي���ة املس���تخدمة في الدعاي���ة االنتخابية! ولق���د قام أحد
املرش���حني السابقني بحس���ابها فوجد أنه يحتاج إلى مائة ألف

جنيه لعمل الفتات قماشية في دائرته ،وحوالي ستني ألف جنيه
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إلقامة املؤمترات في الدائرة نفس���ها ،كما أنه يحتاج بعد النجاح
إلى حوالي عش���رين ألف جنيه شهرياً لتأسيس أو تأجير مقرات

له ،فض ً
ال عن كون املرش���ح بهذا الش���كل لن يستطيع أن يغطي
خدمات هذه املس���احة الشاسعة ،وهو ما سيقف حجر عثرة في

خدمة املواطنني.

وعن نزاه���ة االنتخابات يرى الدكت���ور أحمد دياب أن مثل

هذه القوانني لن تصنع النزاهة وحدها؛ وإمنا هناك عدة شروط

أخرى ،منها :اإلش���راف القضائي الكام���ل ،وتنقية اجلداول من
الذين ليس لهم حق التصويت ،واستخدام الرقم القومي يساعد
على ذلك ،وإعطاء الوقت الكافي للمنتخبني حتى يصوت اجلميع؛

وخاصة بعد االتساع الرهيب للدوائر االنتخابية ،ثم تأتي املشاركة
الشعبية الفاعلة التي تعد أحد أهم ضمانات النزاهة املطلوبة.

املراقبة الدولية:

يشير األس���تاذ عبد العظيم الباسل إلى أن املراقبة الدولية
لالنتخابات ليست حكراً على أحد ،وليست هي احلجة التي يروج
لها البعض أنها هي التي ستضمن عملية نزاهة االنتخابات .ومع

ذلك ال مانع من أن تكون هناك رقابة دولية؛ ولكن ال نعول عليها
كثيراً.
ويؤكد األس���تاذ محم���ود نفادي على عدم ج���دوى املراقبة

مرحب بها؛ ألنه  -بكل بس���اطة  -ال يوجد
الدولي���ة رغم أنه���ا َّ

نظام حاكم يقبض على السلطة ويساند رجاله ويخشى أن تظهر
عوراته أو تدخالته ،فتلك الرقابة تظهر ويكون لها دورها الفاعل
ُّ
لتكشف العورات وتقف على السلبيات.
مع وجود رأس للسلطة
بينم���ا يرى الدكتور أحمد دياب أنه ال بد من وجود مثل هذه

املراقب���ة الدولية حتى نزيد في ش���فافية االنتخابات ونزهاتها؛

وخاصة إذا كان هذا أول ُعرس دميقراطي حقيقي؛ فال بأس أن

يأتي العالم كله ليشاهده؛ شريطة أال يتدخل أحد من اخلارج في
شؤوننا الداخلية.

اإلسالميون حتت القبة:

الفتنة الطائفية واالنتخابات

يحدد الدكت���ور ناجح إبراهي���م التمثيل املتوق���ع للتيارات

ينظر األستاذ عبد العظيم الباس���ل إلى األحداث الطائفية

يحصلوا من  ٪25 - 20من املقاعد ،كما أن احلركة السلفية من

االنتخاب���ات في موعدها بش���كلها املعلن عنه ،ويرجع أس���باب

اإلس�ل�امية في االنتخابات القادمة ب���أن اإلخوان من املمكن أن

املمك���ن أن حتصل من  ،٪15 - 10وكذلك اجلماعة اإلس�ل�امية
فيعتقد أنهم سيحصلون من  15 - 10مقعداً.
ويؤكد األس���تاذ محمود نفادي هذه النس���بة تقريباً ،وأنها

ستكون في حدود  ٪30للقوى اإلسالمية كلها من مقاعد البرملان،

وس���تحوز الكتلة الكبيرة من النس���بة جماعة اإلخوان املسلمني
ألنهم أكثر تنظيماً وأطول عمراً في احلياة السياس���ية املصرية

وقد تصل إلى  ،٪25والـ  ٪5األخرى تؤول للس���لفيني واجلماعة
اإلسالمية.

قانون الغدر اجلديد:

األخي���رة (أحداث ماس���بيرو) عل���ى أنها لن تؤث���ر على إجراء
االحتق���ان الطائفي ف���ي هذه احلادثة إل���ى :الغياب األمني في
الش���ارع املصري ،فض ً
ال على عدم وعي من قاموا بهذه األحداث

بأهمية املرحلة االنتقالية الس���لمية الراهنة التي متر بها مصر،
وأخيراً تباط���ؤ احلكومة االنتقالية (التي نس���يت أنها انتقالية)
في إص���دار القرارات التي تهدِّ ئ من حالة التذمر التي يش���عر
به���ا املصريون؛ فغالباً ما تتم عملية إصدار هذه القرارات يو َمي
حتسباً ألي مليونية أو مظاهرة.
األربعاء واخلميس
ُّ

ويختلف األستاذ محمود نفادي في تأثير هذه األحداث على

االنتخابات ،ويؤكد أنه :ال ش���ك س���يكون لها تأثير س���لبي على

االنتخابات؛ ألن سببها احلقيقي هو تخ ُّوف النصارى من صعود

يتوقع األستاذ محمود نفادي عدم إصدار قانون الغدر أص ً
ال؛

التيار اإلس�ل�امي في البرملان واحلكم؛ وعليه فإنهم يخشون من

متع���ددة يجب أن نراعيها .وحتى لو ص���در فلن يؤثر كثيراً على

نصراني إلى كتلة أو قائمة إس�ل�امية حت���ى إن ضمت بداخلها

وذلك ألسباب دستورية وأخرى سياسية وعصبية وقبلية وعائلية
في املجتمع املصري ،وس���يظل املجتم���ع املصري يُح َكم بثقافات

املنتمني للحزب الوطني املنحل؛ ألن احلزب ببس���اطة كان عنده
عش���رون صفاً من املرشحني ،وقانون الغدر لن يوقف إال الصف
األول والثاني فقط من مرشحي احلزب املنحل.

ويلفت الدكتور ناج���ح إبراهيم إلى ضرورة توازن هذا القانون،

وتفصل في
وأال يكون كمعظم القوانني األخرى في مصر؛ فهي تصنَع
َّ
ظرف معينَّ وألشخاص مع َّينني ،وتنحاز دائماً لطائفة ضد أخرى.

إجراء االنتخابات في هذا التوقيت ،وأعتق ُد أن تصويت النصارى
س���يكون تصويتاً عقابياً لإلس�ل�اميني؛ فلن يذهب صوت واحد
مرشحني أقباط.

أما الدكتور عبد الله األش���عل فيؤكد أنه يجب أن تؤثر هذه
األحداث على االنتخابات تأثيراً إيجابياً ،بأن تؤدي إلى التمسك

مبواعيد االنتخابات ،وإلى اإلقبال الشديد عليها؛ فهذه األحداث
وقعت في مرحلة الس���يولة السياس���ية في مصر ،ونحن نحتاج
اآلن نظاماً سياس���ياً قوياً يستطيع أن مينع كل هذه املهاترات في
املستقبل ،ولن يكون إال بتلك االنتخابات.

اإلسالميون والتحالفات:

وف���ي نظر األس���تاذ محم���ود نفادي

فإن التحالفات اجلارية بني اإلس�ل�اميني
وغيرهم هي حتالفات أقيمت على املصلحة

السياس���ية واالنتخابي���ة ،فرضتها ظروف
املرحلة الراهنة ،وي���راى الدكتور عبد الله

األشعل أنها كلها حيل انتخابية مشروعة.
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ويجمع الدكتور أحمد دي���اب املعوقات والتحديات التي تقف
أمام إج���راء االنتخابات ،وأنها تتم َّثل في فل���ول احلزب الوطني
املنحل ،وفلول أمن الدولة املنحل أيضاً ،وفلول رجال األعمال الذين

نهب���وا البلد وليس عندهم أي مان���ع ألن يحرقوا مصر ملصلحتهم

اخلاصة ،وطابور البلطجية ،كل هذه معوقات يجب أن نتعامل معها

ب���كل حزم وقانون؛ فال يصح أن يلتقي بعض الناس ليهددوا األمن
القومي بتصريح���ات يعاقب عليها القانون ثم ال جتد من يتصدى
لهم ،وهو ما حدث في أحداث ماسبيرو األخيرة.

أماكن العبادة والدعاية االنتخابية:

اجتمعت كلمة كل املش���اركني في ه���ذا التحقيق على رفض

اس���تغالل أماكن العبادة (املس���جد والكنس���ية) ف���ي الدعاية
االنتخابية؛ فال يصح أن تُستخ َدم هذه األماكن للدعاية ألشخاص
أو أحزاب؛ فدور العبادة لها دورها وعملها في التثقيف الدعوي
والش���رعي والديني عامة .أم���ا محاوالت التأثي���ر على جانب

الش���عور الوجداني أو الروحي للمواطن فهذا ال يجوز بأي حال
م���ن األحوال ،وأن هناك قانوناً للجن���ة العليا لالنتخابات يج ِّرم

هذا العمل .إال أن األس���تاذ محمود نفادي توقع أن هذه العملية
س���تخدم على نطاق واسع من كال اجلانبني ،ولن يطبق القانون؛
ألن القانون في مصر حالياً في «إجازة».

مشاركة شعب:

يذكر األس���تاذ عبد العظيم الباس���ل أن الشعب املصري لن

يعود إلى السلبية التي كان عليها قبل الثورة مرة أخرى؛ فهو الذي
خرج ليص ِّوت على استفتاء بهذه األعداد الكبيرة؛ ولن يُض ِّيع أول
ً
فع�ل�ا ،ولقد تأكد أن
فرصة حقيقة يعلم أنه فيها ميثل نفس���ه
صوته له قيمة ،وأن صوته هذا س���يغير .ويرى األس���تاذ محمود

نفادي أن التسهيالت في االنتخابات القادمة ستساهم في خروج
ع���دد كبير للتصويت؛ فاالنتخاب س���يكون بالرقم القومي ،وفي

أقرب األماكن للمنتخبني.

كما أش���ار الدكتور ناجح إبراهيم إلى نقطة حشد األحزاب

جلماهيرهم وأنصارهم ،وكذلك املرشحون املستقلون.

ويؤكد الدكتور أحمد دياب هذا املعنى ،ويعتقد أن الشعب الذي

مارس حقه السياس���ي بشكل طبيعي وعادل ونزيه في ثورة خرجت

في أرجاء مصر كلها وفي وقت واحد ،ثم بعدها في استفتاء (مارس/

آذار) ،وأن الشعب الذي ذاق نسمات احلرية سوف يستكمل مشواره
جتاه احلرية والدميقراطية احلقيقي���ة ،كما أننا نراهن  -بعد الله

سبحانه وتعالى وتوفيقه  -على هذا الشعب.
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كلمات أخرية:
الدكت ��ور عبد العظيم الباس ��ل :أتوقع أن متر هذه
االنتخاب ��ات بس�ل�ام ونزاهة رغم حتف ��ظ بعض الناس
عل ��ى غياب احلالة األمنية؛ وإمنا نأمل أن يكون هناك
كاف للناخب ألنه هو البط ��ل احلقيقي في هذه
وع ��ي ٍ
اللعبة كلها.
الدكتور عبد الله األشعل :حتى تكون اإلرادة حرة
نحت ��اج إل ��ى تأمني اللج ��ان ،ووق ��ف البلطج ��ة ،وعدم
تعري ��ض املواط ��ن للنص ��ب واالحتي ��ال املعن ��وي ،ومن
الض ��روري من ��ع أعض ��اء احل ��زب الوطن ��ي املنحل من
املش ��اركة في االنتخابات القادمة؛ ألنهم س ��وف يأتون
بعقلية الفساد واإلفس ��اد نفسها ،واألدوات واألساليب
القدمية نفسها أيض ًا.
كم ��ا أن ��ه ال ب ��د م ��ن أن تش ��كل اللجن ��ة العلي ��ا
لالنتخاب ��ات محكم ��ة عاجل ��ة خاص ��ة بالعملي ��ة
االنتخابي ��ة فق ��ط ،لتعم ��ل على الفصل ف ��ي القضايا
املتعلقة بها :من تزوير ،وضرب ،وس ��ب ،وقذف ،وأعمال
بلطجة ،وغير ذلك.
والدكتور أحمد دياب يرى أن األمن ضرورة حياتية،
وال ميكن أن متارس أي نوع من أنواع التنمية أو التطور
السياس ��ي أو االقتص ��ادي دون أم ��ن وأم ��ان .ولك ��ن على
النقي ��ض يجب أال نبالغ في موض ��وع عدم وجود األمن
به ��ذه الصورة؛ ألن بعض الناس يس ��تخدم ذلك لترويع
وتخويف الش ��عب املصري ،ويكفي ��ك أمن ًا خروج ماليني
من الش ��عب املصري لالنتخ ��اب ،وأفضل وقت مررنا فيه
دون مش ��اكل وال أعباء حقيقية كان ��ت فترة الثورة ،وهي
الت ��ي لم يكن ف ��ي مصر كلها فرد أم ��ن واحد .فاملوضوع
مره ��ون بهذا للش ��عب الواعي اجتماعي� � ًا ،وهذا طبع ًا ال
ينفي املس ��ؤولية الواقع ��ة على عاتق اجليش والش ��رطة
في تأمني املقار والعملية االنتخابية.

العدد 292

65

[ مرصد األحداث ]

مرصد األخبار
ج������ل�����ال س������ع������د ال�����ش�����اي�����ب
galal_elshayp@hotmail.com

جائزة صهيونية للرئيس المصري المخلوع مبارك
قامت القناة الثانية اإلس���رائيلية بترشيح الرئيس املصري السابق (حس���ني مبارك) جلائزة شخصيةِ
العام في إسرائيل.
ِ

ليكون مبارك بذلك أول شخصية عربية وغير إسرائيلية يتم ترشيحها لهذه اجلائزة في دولة االحتالل.
وفي تقرير لها ب َّينت القناة أن أوس���اطاً سياس���ية وصحفية رشحت الرئيس املصري الس���ابق مبارك لهذه اجلائزة؛ نظراً

لتمس���كه بالسالم مع إس���رائيل منذ تو ِّليه منصب الرئاس���ة في عام 1981م ،كما أنه عمل على تطبيق بنود معاهدة السالم،
ُّ
وحافظ على استقرار املنطقة طيلة الـ  30عاماً املاضية ،وأنه قدم خدمات كبيرة لدولة إسرائيل ،ويجب تكرميه حتى ولو أنه
ال يستطيع تسلُّم اجلائزة.

ومن اجلدير بالذكر أن رئيس وزراء إسرائيل كان قد وصف مبارك بالكنز اإلستراتيجي للكيان الصهيوني.
[القناة العبرية الثانية اإلسرائيلية 2011/10/5م]

كرزاي :إقرار بفشل حكومته
والناتو في توفير األمن
أقر الرئيس األفغاني حامد كرزاي في لقاء مع شبكة

الـ  BCCالعربية بأن حكومته وحلف ش���مال األطلسي

(الناتو) فش�ل�ا في توفير األمن عل���ى الرغم من مرور
عشر سنوات على سقوط حكم طالبان ،متهماً باكستان
بدعم احلركات الناش���طة على احل���دود بني البلدين،
مضيفاً :أنه ال تزال هناك مالذات آمنة لتلك احلركات
املتمردة (على حد زعمه).

وأض���اف كرازي« :لقد قمنا بعم���ل رديء على نحو

كبير في م���ا يتعلق بتوفير األم���ن للمواطنني األفغان،
وهذا أكبر تقصير من جانب حكومتنا ،ومِ ن قِ َبل شركائنا
الدوليني» ،وتاب���ع قائ ً
ال« :إن املجتمع الدولي واحلكومة
األفغانية قد فشال من دون شك».

[شبكة الـ 2011/10/7 BCCم]
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شيخ األزهر يرحب بدعوة
لزيارة غزة ،ويدرسها
أكد الدكتور عصام يوسف (منسق قوافل «أميال من

االبتسامات لغزة») أن وفد القافلة التقى بشيخ األزهر
الدكت���ور أحمد الطيب إلطالع���ه على آخر التطورات

بشأن احلصار اجلائر املفروض على قطاع غزةُ ،مشيراً
وجه الدعوة لشيخ األزهر الشريف
إلى أن وفد القافلة َّ
لزيارة القطاع ،موضحاً أنه أبدى ترحيباً بالدعوة وأنها

محل دراسة بالنسبة له (بحسب قوله).

وبينَّ يوس���ف أن القافلة تتكون من تس���عني ناشطاً
معدات طبي���ة وأدوية ،إضافة إلى
دول ّي���اً ،وتتكون من َّ
عدد من س���يارات اإلس���عاف ،مش���يراً إلى أن تكلفة

القافلة تصل إلى نصف مليون دوالر.

[املركز الفلسطيني لإلعالم 2011/10/5م]

مرصد األخبار

مسؤول جزائري يسخر
بعنف من الثورات العربية
سخر عبد العزيز بلخادم (األمني العام جلبهة التحرير

الوطني اجلزائرية) من الثورات العربية  -حس���ب وكالة
«فران���س ب���رس»  -مؤكداً أن «ليبي���ا ال تدين بخالصها

كلينتون :مستعدون للتعاون
مع مصر اإلسالمية
أكدت هيالري كلينتون (وزي���رة اخلارجية األمريكية)

ف���ي حوار أجرته مع برنامج «احلياة اليوم» املصري ،أنهم

على استعداد للتعامل مع أي حكومة مصرية حتى لو كانت

إال للتدخل األجنبي» ،وذلك في إش���ارة إلى تدخُّ ل حلف
األطلس���ي .كما صرح قائ ً
ال« :إن القانون الدولي يس���مح

ف���ي التعامل والتعاون مع حكومة يلت���زم أعضاؤها بعدم

وأشار إلى «أن تونس ومصر تتخبطان في الوقت احلالي

الت���ي طالب بها املصري���ون من مي���دان التحرير ،والتي

بحماية السكان ،لكنه ال يسمح بتغيير األنظمة».

إسالمية ،قائلة« :سنكون مس���تعدين وجاهزين وراغبني

اللجوء للعنف ،ومتمس���كة بحقوق اإلنسان والدميقراطية

ف���ي أزمات ما بعد الثورة» ،وفي أمكنة أخرى ،في س���ورية
واليم���ن تتواصل أعم���ال العنف ،مضيفاً بس���خرية« :لقد

ضمن إطار اإلسالم» ،ومش���ترطة «وجود دعائم أساسية

[رديو سوا 2011/10/9م]

والس���لطة القضائية املس���تقلة ،وحماية حقوق األقليات،

تعطلت اآللة» ،وذلك في مقابلة مع إذاعة «الشبكة  3أن».

تعني احترام األقباط وامل���رأة ،وأصحاب اآلراء املختلفة
للدميقراطي���ة ،وهي :الصحافة احل���رة ،وحرية التعبير،
وحقوق اإلنسان».

[موقع قناة العربية 2011/10/2م]

تحقيق صحفي حول :ماذا سيجني الفلسطينيون من «عضوية»
باألمم المتحدة؟

نشرت شبكة الـ « »CNNاإلخبارية حتقيقاً صحف ّياً حول :ماذا سيجني الفلسطينيون من «عضوية» باألمم املتحدة؟ وفيه

أجمع مراقبون وساس���ة على أهمية هذا االنضمام ووصفوه بأنه انطالقة ومسعى فلسطيني وراء اعتراف املنظمة األممية بـ
«فلسطني» دول ًة مستقل ًة على أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.

كما أكدوا على أن هذه العضوية س���تلغي غموض قرار مجلس األمن رقم  ،242وتدخل «فلسطني» ضمن القانون الدولي،
ومن ثَ َّم س���يحق لها التعامل مباش���رة مع محكمة العدل الدولية ،وتغيير قواعد املفاوض���ات الثنائية ،كما أن هذا االنضمام
س���يعمل على إعادة القضية الفلس���طينية أمام املجتمع الدولي ،ويجعل إنهاء احتالل األراضي الفلسطينية شأناً دولياً ،بدالً

من مجرد قضية تتحكم فيها إس���رائيل عن طريق املفاوضات الثنائية ،وأيضاً س���يعمل على تغيير قواعد العملية السياسية
واملفاوضات الثنائية ،وتخلِّي املجتمع الدولي عن دوره.
وقد توقع بعض احملللني أن حتاول أمريكا ممارس���ة ضغوطات على الدول التي لم حتدد موقفها بَ ْعد جتاه قبول عضوية
فلسطني ،بدالً من استخدام حق النقض «الفيتو» حتى ال تضع نفسها في موقف محرج ،وقد تضع أمريكا نفسها في موقف
يُفقدها نزاهتَها أمام العالم في حال جلأت فعلياً الستخدام حق النقض «الفيتو» لنقض هذا االنضمام.

[شبكة الـ  CNNاإلخبارية 2011/9/22م]
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عالمة تعجب

أغنى محافظة نفطية عراقية ال تجد ميزانية لبناء مدرسة!
من يريد العلم لن يس���توقفَه عدم وجود مدارس كافية أو إضراب معلمني .وهو ما حدث في محافظة ميس���ان العراقية؛

فعلى الرغم من أنها أغنى محافظة بالنفط في العالم إال أنه ال يوجد فيها موازنة كافية لبناء مدرسة واحدة للتعليم االبتدائي؛
وهو ما حدا بأهالي احملافظة للقيام بإنش���اء مدرس���ة «نبي الرحمة االبتدائية» ،وقاموا بتجهيز مبنى بالطني والطوب اللَّبنِ
[جريدة األهرام املصرية 2011/9/28م]
واخلوص واحلطب ،يتألف من ستة فصول ،ويضم  110تالميذ ،و  12معلماً.

(رسمي ًا) ترشيح حمار لمنصب عمدة مدينة فارنا البلغارية!

رشحت مدينة فارنا البلغارية حماراً ملنصب عمدة املدينة الواقعة على البحر األسود ،وذلك في االنتخابات التي جتري يوم
 23نوفمبر القادم ،ومن الغريب أن اللجنة املركزية النتخابات البلديات ،أعلنت رسمياً قبول الترشيح!
وقالت وكالة (أنباء صوفيا) البلغارية :إن حزب مجتمع بلغاريا اجلديد ،قد رشح احلمار (ماركو) للمنصب ،مؤكداً أنه أبرز

منافسي العمدة احلالي للمدينة (كيريل يوردانوف) للفوز باملنصب.
ونقلت الوكالة عن أعضاء احلزب قولَهم :لقد رشحنا احلمار للمنصب؛ ألنه ال فرق بينه وبني العمدة احلالي (يوردانوف)؛

فكالهما مطيع لسيده .وأضاف أعضاء احلزب :إن العمدة احلالي يوردانوف خادم مطيع لسيده رئيس الوزراء البلغاري بويكو
بوريس���وف؛ إال أن هناك عدة فروق حقيقية بني احلمار «ماركو» وبقية املرشحني ملنصب العمدة؛ فهو ميتلك شخصية قوية،
			
وال يسرق وال يكذب ،كما أنه يعمل بجد.

[نق ً
ال عن وكالة (أنباء صوفيا) البلغارية 2011/10/3م]

(س) و (ج)
س :ما هو حق الفيتو؟ وما تارخيه ،وكيفية استخداماته؟

ج

 :يرجع أصل كلمة (فيتو) إلى الالتينية؛ وتعني (أنا أعترض) .وشاع مدلولها أكثر بعد نهاية احلرب العاملية الثانية وقيام األمم
املتحدة عام 1945م من القرن املاضي.
ومبوجب موازين القوى ومنطق الدول املنتصرة في احلرب ُمنِح خمسة من أعضاء مجلس األمن الدولي الـ  15حق النقض (فيتو)،
وهي :الواليات املتحدة واالحتاد السوفييتي (سابقاً) ،وبريطانيا وفرنسا وجمهورية الصني.
ولقد اس���تخدمت موسكو حق الفيتو  120مرة وكانت كلها تقريباً في عهد االحتاد السوفييتي (السابق) باستثناء مرتني فقط في
عهد االحتاد الروسي .أما الواليات املتحدة فاستخدمته  77مرة منها  36حلماية إسرائيل ،حتى ملجرد اللوم أحياناً.
في الوقت الذي جلأت فيه بريطانيا إلى حق الفيتو  32مرة ،بعضها كان اس���تخدامه إلى جانب الواليات املتحدة أو فرنس���ا أو هما
معاً ،بينما انفردت بالباقي دفاعاً عن روديسيا ،لكن ذلك لم مينعها من االنهيار وقيام دولة زميبابوي على أنقاضها.
بينما استخدمت فرنسا حق الفيتو  18مرة ،أما الصني فاستخدمته خمس مرات فقط.
لقد أفرطت موسكو في استخدام حق الفيتو إ َّبان احلرب الباردة على سبيل العناد للغرب؛ حتى أصبح وزير خارجيتها الشهير في
ذلك الوقت أندري غروميكو يلقَّب بالسيد (نيات) أو الرافض على الدوام ،وال يضاهي الروس في استخدام حق الفيتو إال األميركيون
الذين أجهضوا  54مشروع قرار.
ووقفت واشنطن  36مرة في وجه قرارات تنتقد إسرائيل ،أو تطالبها باالنسحاب من األراضي الفلسطينية التي احتلتها عام 1967م ،وبعدها
رفض قاطع إلدانة إسرائيل بسبب حرقها املسجد األقصى أو اغتيال الشيخ أحمد ياسني (مؤسس حركة حماس) عام 2004م.
إلى جانب ٍ
وفي عام 2011م أفشلت الواليات املتحدة مشروع قرار يدين االستيطان اإلسرائيلي رغم موافقة  14عضواً عليه.
مش���روعي قرار كانا يطالبان بحق الش���عب الفلسطيني
وقبل ذلك بربع قرن جلأت الواليات املتحدة حلق الفيتو عام 1976م ضد
َ
				
في تقرير مصيره.
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[اجلزيرة اإلخبارية 2011/9/24م]

مرصد األرقام
قالت منظمة الصحة العاملية في نش���رة أصدرتها :إن
«التبغ يقتل نصف من يتعاطونه تقريباً» ،موضحة أنه «يودي
َّ
كل عام بحياة  6ماليني نس���مة تقريب���اً ،منهم أكثر من 5
ممن يتعاطونه أو س���بق لهم تعاطيه وأكثر من 600
ماليني َّ
ألف من غير املدخنني املع َّرضني لدخانه».
وأش���ارت املنظمة على موقعها اإللكتروني إلى أنه «من
املمك���ن  -إذا لم تُتخذ إجراءات عاجل���ة  -أن يزيد عدد
الوفي���ات ليبلغ أكثر من  8ماليني حال���ة وفاة بحلول عام
2030م».
ويعيش نح���و  %80من املدخنني البال���غ عددهم مليار
ش���خص على الصعيد العاملي في البلدان منخفضة الدخل
		
والبلدان متوسطة الدخل.
[منظمة الصحة العاملية 2011/9/9م]

صرح الرئيس التنفيذي ملوقع تويتر (ديك كوستولو) أن
عدد مس���تخدمي الشبكة االجتماعية التي توفر مشاركات
قصيرة ،وصل إلى  100مليون مس���تخدم نَ ِشط ،كما أشار
إلى أن نصف هؤالء املستخدمني تقريباً (أي نحو  50مليون
مستخدم) يدخلون إلى حس���اباتهم على املوقع مرة واحدة
على األقل يوم ّياً.
وأوضح أن نحو  ٪55من املستخدمني الدائمني يدخلون
إلى تويتر عبر الهاتف النقال ،ونحو  ٪40منهم ال يرس���لون
مشاركات وال يحدِّثون صفحاتهم ،لكنهم يتابعون مشاركات
اآلخرين.
[جريدة االحتاد اإلماراتية 2011/9/14م]

أسفرت أعمال القمع والعنف منذ بدء املظاهرات ضد
نظام بشار األسد  -بحس���ب األمم املتحدة  -إلى سقوط
 2900قتيل منذ  15مارس املاضي في سورية ،ولقد صرح
املتحدث باس���م املفوضية العليا حلقوق اإلنس���ان التابعة
ل�ل�أمم املتحدة روبرت كولفيل لوكالة فرانس برس أن هذا
الرقم ق���د يرتفع انطالقاً من أن عدد األش���خاص الذين
اعتُبِروا في عداد املفقودي���ن «أكبر بكثير» [أي مبعدل 15
شهيداً يومياً].
[موقع أخبار (فرنسا2011/10/7 )24م]

أوضحت النسخة الثانية من تقرير اإلعالم االجتماعي
العربي الذي تص���دره كل َّية دبي لإلدارة احلكومية أن عدد
مس���تخدمي موقع (فيس���بوك) للتواصل االجتماعي في
العالم العربي وصل إلى ما يقرب من  32مليون مس���تخدم

في شهر أغس���طس املاضي مبعدل منو قدره  ٪50مقارنة
بالعام املاضي.
كما أكد التقرير أن مصر وحدها أضافت ما يقرب من
أربعة ماليني مس���تخدم للفيسبوك منذ بداية عام 2011م
وحتى شهر أغسطس املاضي.
[بوابة الشروق املصرية 2011/9/21م]

اعتقلت القوات الصهيونية منذ احتاللها للضفة الغربية
عام 1967م وحتى اآلن حوالي  750ألف مواطن فلسطيني
م���ن كافة املناطق ،بينهم قرابة  12ألف امرأة فلس���طينية
وعشرات اآلالف من األطفال.
جاء ذلك في تقرير نش���ره جهاز اإلحصاء الفلسطيني،
مؤكداً على أن االعتق���االت لم تقتصر على األحياء فقط،
وإمنا ش���ملت األموات؛ حيث ال تزال س���لطات االحتالل
حتتجز عشرات اجلثامني لشهداء من اجلنسني ،استشهدوا
خالل انتفاضة األقصى ومئات اجلثامني لشهداء استشهدوا
في السنوات التي سبقتها.
وأش���ار التقرير إلى أنه يقبع اليوم في سجون االحتالل
نحو س���تة آالف أسير فلس���طيني ،بينهم عشرات األسرى
الع���رب من جنس���يات عربي���ة مختلفة ،و  35أس���يرة ،و
 285طف ً
ال ،ويش���كلون ما نس���بته  ٪5.3من إجمالي عدد
األسرى.

[يوناتيد برس إنترناشونال 2011/10/4م]

ذكر تقرير س���نوي صادر عن مكتب التعداد الس���كاني
األمريك���ي أن عدد األمريكيني الذين يعيش���ون حتت خط
الفقر قد بلغ  46مليون نسمة نهاية العام املاضي ،مسج ً
ال
أعلى مستوياته ،وبذلك يرتفع معدل الفقر األمريكي للعام
الثالث على التوالي مسج ً
ال نسبة .٪15.1
ويذ َكر أن مكتب امليزانية بالكونغرس أكد أن العجز في
ميزانية احلكومة األمريكية في الس���نة املالية املنتهية في
 30سبتمبر بلغ  1.3تريليون دوالر أو ما يعادل  % 8.6من
الناجت احمللي اإلجمالي.
وتوقع مس���ؤولون أمريكيون أن يقت���رح الرئيس باراك
أوباما جتمي���د جزء من امليزانية على مدى  3أعوام ابتداء
م���ن ع���ام 2011م لتوفير  250مليار دوالر باس���تثناء تلك
املتعلقة باألمن القومي ،وذلك في خطابه حول حال االحتاد
أمام الكونغرس.

[موقع اإلسالم اليوم تواريخ مختلفة]
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األقليات اإلسالمية

األقلية اإلسالمية في مملكة سوازيالند
مملك��ة س��وازيالند :دولة إفريقية داخلية ،تق���ع جنوب القارة،
حتيط بها جنوب إفريقيا من الش���مال واجلنوب والغرب ،وموزمبيق من
الش���رق ،يبلغ عدد سكانها  2مليون نس���مة ،خضعت حلماية بريطانية
منذ عام 1888م ،ثم لنفوذ احتاد جنوب إفريقيا .ونالت اس���تقاللها عام
1968م.
اللغة الرس���مية هي اإلجنليزية ،ولغة الس���وازي (احمللية) وعاصمتها
(مبابان���ي) ،والغالت املنتَجة هي األرز ،والذرة وقصب الس���كر ،والقطن.
وتربي األبقار واألغنام واملاع���ز ومخارجها من موزمبيق وجنوب إفريقيا.
وصلها اإلس�ل�ام حديثاً عن طريق الهجرة إليها من احتاد جنوب إفريقيا
ومن موزمبيق.
اجلماعات اإلثنية :األفارقة % 97 :واألوروربيون.% 3 :
األدي��ان :معتقدات تقليدية ،%40 :كاثوليك ،%20 :مسلمون ،%10
أصحاب ديانات أخرى مثل اإلجنيليكية واليهودية.% 30 :
وصلها اإلس�ل�ام حديثاً عن طريق الهجرة إليها من احتاد جنوب
إفريقيا وانتشار التجار املسلمني الذين حتملوا عبء الدعوة اإلسالمية.
وقد بدأت الدعوة اإلسالمية تنشط بشكل رسمي في عام 1989م.
املشكالت اليت تواجه املسلمني:
هناك مشكالت عامة ،مثل:
 - 1تفرق مجموعات العمل اإلس�ل�امي وعدم وجود جبهة موحدة
تقوم على تنظيم العمل ملواجهة التحديات والتحدث بش���كل رسمي مع
النظام احلاكم حول مطالب املسلمني.
 - 2حتديات املذاهب والفرق املضادة لإلس�ل�ام كالقاديانية والش���يعة
وغيرها من الفرق واملذاهب املنتشرة في إفريقيا عامة وساوزيالند خاصة.
 - 3نظام العزل القس���ري لكل مجموع���ة عرقية على حدة ،وهو
ما يكرس العنصرية ويذيب املسلمني خارج نطاق جتمعهم اإلسالمي.
 – 4ع���دم وجود نظام تعليم إس�ل�امي موحد في البالد ،وهو ما يدعو
للفرقة والبلبلة وورفض احلكومة تطبيق كل هذه األنظمة التعليمية عليهم.
 - 5االفتقار إلى جهة أو مؤسسة تقوم على توفير الكتب اإلسالمية
باللغة اإلجنليزية واللغة احمللية بشكل يغطي مطالب املسلمني كافة.
 - 6وجود خالفات كبيرة بني اجلهات اإلسالمية الدعوية وانعدام
التخطيط املستقبلي.
 - 7خلو الس���احة من الهيئات الدعوية التي توجه رس���التها إلى
األفارقة الزنوج.
 – 8ضعف اجلمعيات الدعوية التي تواجه عمليات التنصير املنظمة.
 – 9ضخامة اخلدمات الصحي���ة والزراعية التي تقدمها هيئات
التبشير العاملية في أوساط املسلمني مقابل انعدام تلك اخلدمات التي
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تقدمها اجلمعيات اإلسالمية
مشكالت خاصة بسوازيالند:
تعت َبر مش���كلة انتشار مرض اإليدز بش���كل كبير داخل البالد أحد
أخطر املشاكل التي تواجه املسلمني ،وقد أخذت احلكومة بأحد احللول
اإلسالمية وهو اخلتان اجلماعي للرجال ،وتهدف هذه احلملة إلى إبطاء
وتيرة اإلصابات اجلديدة.
وتشهد سوازيالند أكبر نسبة من اإلصابات في العالم؛ حيث تشكل
نس���بة  ٪25.9من سكانها البالغني .وبسبب املرض فإن أمد احلياة فيها
انهار من  61سنة إلى  32سنة في غضون عقد من الزمن.
واخلتان مجاني جلميع الرجال غير املصابني بالفيروس بني س���ن
 15و  49عام���اً مع ه���دف يتمثل بإجراء  160أل���ف عملية من هذا
النوع في غضون سنة حسب ما يوضح أياندا نكيكيتو (منسق املشروع
بالتعاون مع منظمة الصحة العاملية).
وأظهرت دراسات أن ختان الرجال يخفض احتمال إصابة الرجال بفيروس
املستأصل أكثر بكثير من أعدادها في بقية
اإليدز؛ ألن عدد اخلاليا في اجلزء
َ
العضو ،األمر الذي يجعله أكثر ضعفاً أمام اإلصابة بالفيروس.
وفتحت مجموعة عيادات طبية أقس���اماً مخصصة لهذه العمليات
وسيرتفع العدد إلى مائة عيادة بحلول نيسان (أبريل) املقبل (2011م)،
وفي حال جتنب البلد إصابات جديدة بفضل هذه العمليات ،فسنشهد
 بإذن الله  -تغيراً سريعاً على جبهة اإليدز.متد الهيئات اإلس�ل�امية بدول���ة جنوب إفريقي���ة فروعاً لها في
سوازيالند وأهمها:
 - 1مركز الدعوة اإلسالمية العاملية.
 - 2مؤمتر الشباب املسلم.
 - 3مجلس القضاء األعلى.
 - 4حركة الشباب املسلم.
 - 5جماعة العلماء.
 - 6جماعة التبليغ.
 - 7حركة الدعوة اإلسالمية.
 - 8املركز اإلسالمي (نور اإلسالم).
املراجع واملصادر:
• املوسوعة املعرفية الشاملة.
• سيد عبد املجيد بكر ،األقليات املسلمة في إفريقيا.
• د .محمد عاش���ور مهدي ،دليل الدول اإلفريقية ،جامعة القاهرة،
معهد البحوث والدراسات اإلفريقية ،ص.599
• fact book

[ خاطرة ]

مـــــــــع

السحر
نفحات َّ
م��ح��م��د ش��ل��ال احل �ن��اح �ن��ة

زوجتي الغالية!
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

هل من نعمـة ف���ي دنيانا أعظم من حتليـق القلب ب�ي�ن أنوار اإلميـان ،ومن

صـحة البدن ،وطمأنينة النفس ،وبشاشة الوجه؟

أال ترين أن قلة من الناس من يثق بقوة الله ،وأنه معـه في كل ضيق؛ فإن لـم

ينصـره في احلياة ال يخذله فيها؟ فنحن مأمورون أن نكون من هذه القلة.
وإن اضطربت احلياة أمام س���يرنا أش���هراً أو س���نوات ،فقد وهبنا الله من
صفائها وعذوبتها عقوداً.

هك���ذا أرانا نبحر معاً – يا غاليتي  -حتى أجد املواجع املادية في حياتنا قد

أضحت روحانية فيك!

زوجتي ...يا نبض قلبي!
سر أرقُّ من نسائم الفجر
إليٌّ ،
ٌّ
س���ر ناعم هادئ يتناثر في رس���التك األخيرة َّ

أيام خلت كنا نداعب فيها طفلنا الصغير قبل
املعطر بالندىٌّ ،
سر جعلني أهفو إلى ٍ
أن يحبو في س���احة الدار .نعم ،جاءتني رسالتك ،بل ِ
إلي في رسالتك
جئت أنت َّ
زهرة من أزهار الله في الوجود تتنفس بعطرها الذكي!

أح � � � � � � � � � � ُّ�ن إل�� � � � � �ي� � � � � � ِ�ك م� � � � � ��ن وج� � � � � � � ��ع ال�� � �ل�� � �ي� � ��ال� � ��ي
وق � � � � � � � � ��د أذك� � � � � � � � � � � � � � ْ�ت ض� � � � � � ��روا ُت � � � � � � �ه� � � � � � ��ا أن�� � �ي�� � �ن� � ��ي
ف� � � � �ب � � � ��ي ش � � � � � � � � � � � ٌ
�وق إل� � � � � � � � ��ى م� � � � �ج � � � ��د امل � � � �ع� � � ��ال� � � ��ي
وب � � � � � � � � � ��ي وج� � � � � � � � � � � � � ٌ�د ي�� � � � �ع� � � � ��ان� � � � ��قُ � � � � ��ه ح� � �ن� � �ي� � �ن�� ��ي
�ض�� � ��ك ف � � � � ��ي ع � � � ��روق � � � ��ي؟
أم� � � � � � ��ا أودع � � � � � � � � � � � � ُ�ت ن� � � �ب�� � � َ
وخ � � � � � � � � � َّ
�ط ال � � � � �ل� � � � ��ه وع� � � � � � � � � � � � َدك ف�� � � � ��ي ج� � �ب� � �ي� � �ن � ��ي؟
ف� � � �ك� � � �ي � � ��ف ي� � � � � � � � � ��ذود ع � � � �ن� � � ��ي ب � � � �ع� � � ��ض ط� � �ي� � �ف�� ��ي؟
وك � � � � �ي� � � � ��ف أق � � � � � �م� � � � � � ِ�ت ف� � � � � ��ي ذات� � � � � � � � � ��ي ب� � � � ��دون� � � � ��ي؟
ون � � � �ق � � � �ت � � � �س� � � � ُ�م ال � � � � � � � � � � ��رؤى ص � � � � � �ح� � � � � ��و ًا ون� � � � ��وم � � � � � ًا
وف � � � � � � ��ي ع� � � �ي� � � �ن� � � �ي � � � ِ�ك ق�� � � � ��د ن�� � � � ��ام�� � � � � ْ�ت ش� � �ج � ��ون � ��ي
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[ عين على العدو ]

كيف ينظر الصهاينة
إلى التهديدات اإلقليمية احمليطة بهم؟
د .عدنان أب��و عامر

(*)

adnanaa74@hotmail.com

ال ش���ك أن التطورات العربية غ َّيرت وجه منطقة الش���رق

األوس���ط؛ ألن النظام الق���دمي قد انتهى ،وهذه األيام تش���هد
صياغة النظ���ام اجلديد ،مبا في ذلك موج���ة من التهديدات
تواجه الكي���ان الصهيوني ميكن رصدها َوفْقاً ملا حددته أجهزة

االستخبارات الصهيونية على النحو التالي:
الضفة الغربية وقطاع غزة:

بنشاط الس���لطة في األمم املتحدة ،وفي اللحظة التي يشعرون
فيه���ا أنَّ العملية قد تع ِّرض موقعهم للخطر ،فس���يعملون ضد

«إس���رائيل» بغية إعادة أنفسهم للواجهة ،رغم عدم جتاهل بقية
ال حلماسُ ،ملمِ حاً
املنظمات األصغر التي تقدِّ م نفسها اليوم بدي ً

بذل���ك إلى أن بوادر مواجهة عنيفة في غزة ال تظهر في األفق،
رغم أنه ال أحد يعلم ماذا سيحدث بعد ساعات.

حتققت تقديرات قائد املنطقة الوس���طى في اجليش «آفي

وتنقل محافل عسكرية في قيادة املنطقة اجلنوبية :أن شبه

مزراح���ي» ،وبقيت األمور حتت الس���يطرة عقب إعالن الدولة

جزيرة سيناء هذه األرض املصرية حتولت إلى ساحة بحد ذاتها

يتعد
الفلس���طينية في األمم املتحدة ،وما خرج إلى الش���ارع لم َّ

بعد تأسيس منظمات اجلهاد العاملي وبق َّية املنظمات الفلسطينية
التي استفادت من س���قوط نظام مبارك وتف ُّككه واستقرت في

س���وى مظاهرات ذات داللة سلمية ،ينقصها س���يطرة مع َّينة،
وحالياً يجب االستعداد الحتمال االحتدام في األشهر القادمة،

املنطق���ة ،ومئات آالف البدو من عدة قبائل يعملون في س���يناء

والتصعيد احملتمل الذي س���يحصل جراء حادثة فردية واحدة

كما يحلو لهم ،واخلاليا املس���لحة تتجول فيها ،وتنتظر اللحظة

ستشعل املنطقة كلها.

املناسبة ملهاجمة أهداف في «إسرائيل» في الوقت القريب .وفي

وفي قطاع غزة تُولِي حركة حماس املس���يطرة هناك أهمية

ظل تنازع الس���لطة في مصر ،يبدو الوضع في سيناء موضوعاً

كبيرة للقوة العس���كرية ،وكميات السالح املتدفقة إلى مخازنها
عبر األنفاق هائلة ،وحالياً ال يكترث رؤس���اؤها لكل ما يرتبط

الوضع يتطلَّب من اجليش الصهيوني القيام باستعدادات كبيرة

هامشياً أمام املشاكل الصعبة التي تواجههم في القاهرة ،وهذا

على امتداد احلدود املصرية.
(*) كاتب فلسطيني.
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نزيف األسد
يؤك���د رجال املخابرات الصهيونية أن ترس���انة األس���لحة
السورية ،إضافة للصراع على حياة النظام العلوي الذي يترأسه
األس���د ،جتعل احلدود الس���ورية والواقع متوترين ،وس���ريعي
االنفج���ار؛ فالرؤوس احلربية البيولوجي���ة والكيمائية التي قد
توجه نحو اجلبهة الداخلية الصهيونية لتحويل االنتباه ،وتوحيد
َّ
الصفوف في سوريا :جزء فقط من كوابيس اجليش الصهيوني.
وطاملا أن هناك ما يقرب من  23مركز تظاهرات في سورية،
واألسد يعيش على الرماح ،وينزف ،ويعيش في زمن املوت؛ فإن
العقوبات عل���ى نظامه ،واألزمة االقتصادية التي س���ادت قبل
اندالع التظاهرات ستؤدي  -على ما يبدو  -لنهاية النظام العام
القادم ،واقتراح مرشح بديل لألسد سيس ِّرع العملية.

يحاول التقدير العس���كري أن يرس���م صورة واقعية ملا قد
يحصل ف���ي األردن في قادم األيام؛ َوفْقاً مل���ا زودته به أجهزة

االستخبارات الصهيونية؛ إذ يقول :كل يوم جمعة ينظم اإلخوان
املس���لمون تظاهرات هادئة ال تهدِّد النظ���ام في هذه املرحلة،
واملل���ك عبد الله يق���رأ اخلريطة ،وبغية تهدئة الس���احة أطلق
عدداً من التصريحات حول إصالحات مس���تقبلية؛ حيث يرى
النظام في اتفاقية الس�ل�ام مع تل أبيب «مكس���باً إستراتيجياً»

على الرغم من التصريحات الغريبة للملك في الش���هر األخير،
وفي «إسرائيل» عليهم معرفة كيفية صون لسانهم ،وعدم التفوه
بعبارات حترج���ه؛ خصوصاً في الوقت الذي يس���ير فيه على
اجلمر ،وال ش���ك أن نظامه سيخضع الختبار أيضاً؛ لكن فصل
اململكة الهاشمية عن النظام امللكي يبدو بعيداً جداً.

هتديد اإلخوان املسلمني:

مص���ر من جهتها م���ا زالت مرتبكة ومنش���غلة بالتخطيط
للمستقبل ،وقد أدى عدم االستقرار لتأجيل االنتخابات البرملانية
والرئاسة خالل شه َري (نيس���ان وأيار) ،بينما االنشقاقات في

املجتمع املصري بارزة؛ وكذلك عدد املرش���حني للرئاسة؛ حيث
موجهة
البارز من بينهم محمد البرادعي ،واحلمالت االنتخابية َّ

ضد «إس���رائيل» واتفاقية السالم؛ لكن ليس بالضرورة أن تبقى
كما هي في اليوم التالي؛ ألن الس�ل�ام مع «إس���رائيل» مكسب
إستراتيجي بالنسبة للمصريني أيضاً.
ويخل���ص إلى القول :في أقصى احلاالت س���تمر عالقات
القاه���رة م���ع تل أبي���ب بجمود كبير سيتجس���د ف���ي املجال

االقتص���ادي ،لكن ليس بالضرورة في املجال العس���كري الذي
تعتمد عليه االتفاقية؛ فاالقتصاد في مصر في وضع سيئ جداً،
وفي فرع السياحة (املصدر األساسي للدخل) هناك تدهور حا ٌّد
وهناك جرمية وفوضى وبطالة عالية ومنو س���لبي .واخلش���ية

احلقيقية في الغرب من قرار اإلخوان املس���لمني (الهيئة األكثر
بالتوحد والس���يطرة عل���ى احلكم؛ ألنه في
تنظيماً في مصر)
ُّ
وضع متط ِّرف كهذا س���ينتقل اجليش العربي األكبر في املنطقة
ٍ
أي���د معادية ،مطالباً اجليش الصهيوني بأن يس���تعد لهذا
إلى

الس���يناريو؛ ورغم أن التهديد ال يلوح ف���ي األفق مطلقاً ،لكنه
قائم ال محالة.
ويرى أن التهديد القادم من تركيا ينطلق من كونها تش���كل
االقتصاد رقم  17في العالم ،وقد أعلن «أردوغان» أنه حتى عام
2020م سيكون االقتصاد العشرين في العالم .في هذه املرحلة
تتجسد النوايا في املنطقة ،ويرتكز أساس اجليش التركي على
التكنولوجيا الغربية كونها عضواً ف���ي الناتو ،زاعماً أن الرجل
في صدام مع ك ِّل َمن يهدد رأيه بالتحول للزعيم اجلديد للشرق
األوس���ط ،وخلف الكواليس تستمر نش���اطات الغرب واملجتمع
أكد التوتر في الش���رق األوس���ط.
الدولي لتهدئته ،وهو الذي َّ

معمقة ،صحيح أن
وهو ما يعني أن تركي���ا متر بعملية تاريخية َّ

«إس���رائيل» ال ميكنها التأثير على ه���ذه العملية؛ لكن ميكنها
تقليص الضرر الذي س���يتأتي من ذلك؛ فلديها مصلحة بتهدئة
التوت���ر ،لكن حالياً ال يبدو هذا عملياً ،وهو ما يؤكد أن صمتها
سيخدمها على املدى القريب والبعيد.
أخ�يرًا :ف���ي مواجهة جميع تلك التهدي���دات ،فإن الوضع
يشير إلى أن «إسرائيل» تعيش حتت حصار سياسي وعسكري
يضعها حتت املجهر ،وهو ما سيص ِّعب على اجليش كثيراً املبادرة
بخطوة عسكرية في واقع عدم الشرعية .وعلى الرغم من ذلك
توحد الصفوف في
يجب االس���تعداد حلرب متعددة اجلبهات؛ ِّ

تلك الدول التي تعيش صراع البقاء ،وينبغي أن نكون مستعدين
لوق���ت ال ميكن فيه تهدئة الش���ارع العربي في الـدول املجاورة
من أجل وض���ع احلدود ،وهو ما يعني أن الس���نة القادمة هي
سنة الفرص ،وعلى «إسرائيل» أن تستغلها وإال  -كما قال قائد
اجلبهة الداخلية ف���ي اجليش الصهيوني «آي���ال آيزنبرغ» في
اآلونة األخيرة « :-س���يأتي شتاء ال يعرف فيه أحد َمن سيتبلل،
و َمن سيغوص في الوحل عميقاً».
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[ في دائرة الضوء ]

سؤاالن لهما إجابة واحدة

حم���م���د إب���راه���ي���م م���ب��روك

(*)

الس ��نة النبوية؟
عندم ��ا يكون الس ��ؤال :مل ��اذا الهج ��وم عل ��ى ُّ

ف ��إن ذل ��ك يعني أنن ��ي أقصد :مل ��اذا تصاعدت وتيرة ه ��ذا الهجوم
الس ��نة
تصاع ��د ًا كبي ��ر ًا في الس ��نوات األخيرة؟ ألن الهجوم على ُّ
النبوي ��ة في ذات ��ه هو أمر تقليدي للغاية ما دام الصراع بني احلق

والباط ��ل قائم� � ًا إلى ي ��وم القيامة .ف ��إذا كانت اإلجاب ��ة احلتمية
عل ��ى هذا الس ��ؤال ه ��ي :أن ه ��ذا التصاعد يح ��دث ألن هناك من
يقوم بدعمه واحتضانه ،تأكَّ د لدينا أن هذه اإلجابة هي إجابة
الس ��ؤال الثاني (من الذي يقف وراءه؟) نفس ��ها .ومرادي من ذلك
برز بش ��كل واضح أن املس ��ألة ال عالقة له ��ا متام ًا ال بالفكر وال
أن ُأ ِ
بحريت ��ه ،وال بالبحث واالجتهاد والبأي ش ��يء من ذلك؛ إمنا هي

سياس ��ة فقط؛ سياس ��ة دول ��ة ق ��ررت أن تقود ضد اإلس�ل�ام حرب ًا
فكري ��ة ش ��عواء مدججة بامل ��ال واإلع�ل�ام والتزيي ��ف والتدليس
والقهر السياسي.

(*) مفكر إسالمي من مصر.
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اهلجوم على الثوابت لتفكيك األمة:
���دم يتضح خطأ التعامل م����ع قضية الهجوم
من خالل ما تق� َّ
السنة النبوية في نطاق مستقل؛ وإمنا يجب التعامل معها في
على ُّ
ً
اإلطار الشامل لهذه احلرب الفكرية ،فبعيدا عن الدعاوى املشبوهة
قصد بها هو
للح����وار مع اآلخر التي تؤكد األحداثُ املتتالية أن ما يُ َ
التزامنا (طرفاً وحيداً) بهذا احلوار؛ بينما الطرف اآلخر ممعن في
قهرنا (العس����كري والسياسي) في كل مكان ما مكنته الظروف من
ذلك ،ال يتغير في هذا سوى تعبيرات الوجوه ونفاق التصريحات.
السنة النبوية يأتي في إطار الهجوم على كل
فالهجوم على ُّ
ثوابت اإلس�ل�ام؛ هجوم على الشريعة بالدعوة إلى فصل الدين
السنة واجلماعة مبسمى محاربة
عن الدولة ،وهجوم على أهل ُّ
الوهابية والتط���رف ودعم الصوفية ،وهجوم على عقيدة الوالء
والبراء بدعوتي (التس���امح والتقارب بني األديان) ،وهجوم على
كل شيء له عالقة باإلسالم احلقيقي ،وفي املقابل طرح إسالم
بديل بال قواعد وال ضوابط يس���مى اإلسالم الليبرالي؛ يتوافق
مع املضمون ال َعلماني الغربي وال يحمل من اإلسالم ِ
نفسه سوى
الشعار ،ومن ثَ َّم يتخلص الغرب األمريكي من صراعه احلضاري
مع اإلس�ل�ام بحس���ب تصور قادة الفكر لديه من أمثال ليونارد
لويس وفوكوياما وهينتنغتون.
اهلجوم على السُّنة ذريعة للهجوم على القرآن:
السنة النبوية ال يقف
بنا ًء على ما س���بق فإن الهجوم على ُّ

الس���نة النبوية فقط؛ وإمنا يستهدف القضاء على
عند حدود ُّ
اإلسالم بالكامل؛ ألنه يستهدف الهجوم على القرآن أيضاً بشكل
السنة يعطي الفرصة لكل مغرض وحاقد
مباشر؛ ألن إس���قاط ُّ
على اإلس�ل�ام أن يفس���ر القرآن تبعاً ملا ميليه عليه هواه؛ ألن
السنة «هي التي تبينِّ مجمله ،وتقيد مطلقه وتخصص عا َّمه...
ُّ

السنة أحدهما»(((.
وقد يحتمل نص الكتاب أمرين فأكثر فتُعينِّ
ُّ
وها ه���و املتحدث باس���م القرآنيني املصري�ي�ن (عصابة

القرآنيني ،أو األحق :زاعمو القرآنية) املدعو عثمان محمد علي
ابن أخ زعيمهم أحمد صبحي منصور يؤكد ما نقول؛ حيث يذهب
السنة «أصبحت احملرمات واملسلَّمات والثوابت
إلى أنه بإسقاط ُّ
الس���ابقة املزعومة مادة ممكنة للبحث واالستنباط والتمحيص

واملناقشة واستخراج سوءاتها وسيئاتها وتعريتها وتعرية رجالها؛
لنتعلم من أخطائها ،ولنفرق من خاللها بني اإلسالم واملسلمني
وبني ما في القـرآن وما ط َّبقـه املس���لمون ،ولنتعلم أن نقف مع

احلق ولو كان ذلك على حساب رجال كنا نعدهم من الصاحلني
السنة ومكانتها في التشريع اإلسالمي ،ص .344
((( د .مصطفى السباعيُّ ،

ظاهرياً مثل الصحابة والتابعني والفقهاء»(((؛ فأين هذا اإلميان
بالقرآن لدى رجل يسخر من كل الثوابت واحملرمات والصحابة؟
إن األمر ال يعدو كذبة مزعومة للتستر على اإلحلاد والعمالة
ومن ثَ َّم ليس غريباً أن يكون أحمد صبحي منصور زعيم مدعي

القرآنية أحد املش���اركني الرئيس���يني في مؤمتر أمريكي حول
(الكف���ار املس���لمني) .هكذا بكل صراحة؛ حيث نش���رت وكالة
األنب���اء األمريكية خبراً جاء فيه« :إن حرك���ة القرآنيني تعتزم
تنظيم مؤمتر غير مس���بوق هو األول في أمري���كا (للكفار من
املس���لمني سابقاً) حس���ب ما بثته الوكالة ،كما نشرت مضمون
بيان أصدرته يقول( :إن املؤمتر سيُعقَد في مدينة أتالنتا بوالية

جورجيا األمريكية حتت اس���م «االحتفال بالكف���ر ...التفكير
الناقد من أجل اإلصالح اإلس�ل�امي) ،وجدير بالذكر أن مؤمتر
«االحتفال بالكفر» جاء في إطار سلسلة متواصلة من املؤمترات
والفعاليات املناهضة لإلس�ل�ام في الواليات املتحدة ،ومن أبرز
تلك الفعاليات مؤمتر «انتقاد القرآن» الذي رعاه كبار احملافظني
وشارك فيه عدد من الليبراليني اجلدد»(((.

من التخطيط املسبق إىل اهلجوم املع َلن:
السنة قد نشأت برعاية االستعمار
ألن كانت حركة منكري ُّ

اإلجنلي���زي من خالل فرقة (القاديانية) وفرقة (أمة مس���لمة)
التي أسس���ها أحمد الدين أمر تس���ري مبدينة أمستر الهندية،
فقد كان من الطبيعي أن حتتضن الواليات املتحدة فرقة زاعمي
القرآنية التي هرب زعيمها أحمد صبحي منصور إليها بعد أن
قضى ثالث س���نوات في الس���جون املصرية ،وكان أيضاً حتت
الرعاي���ة األمريكي���ة قبلها؛ من خالل مش���اركته في مركز ابن
خلدون (املشبوه).
وفي عام 2004م أصدرت مؤسس���ة راند تقريرها الشهير
الذي أصدرت معه ملحقاً خاصاً س���مي (حرب األحاديث) جاء
فيه« :إن معظم اجلهود احلالية إلصالح اإلس�ل�ام ترتكز حول
اخلالف على أحكام وممارسات محددة فيه هي محل انتقاد من
غير املس���لمني؛ خاصة أنها ال تتناسب مع العصر احلديث»(((،
وتضيف الدراسة «أن القرآن بش���كل عام فوق النقد (وإن كان
األمر غي���ر متفق عليه عاملياً)؛ إال أنه هن���اك قضايا كثيرة لم
يتطرق إليها ،أو أنه يش���ير إليها بغموض؛ ولذلك فإن اخلالف
((( موقع القرآنيني.
((( شبكة محيط 15 :سبتمبر 2010م.
((( اإلسالم الدميقراطي املدني ،موقع ترجمات الزيتونة ديسمبر 2004م.
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بني التيارات اإلس�ل�امية يقوم على أس���اس رؤيتهم وتفسيرهم
للحديث الشريف»(((.

ويعلق األستاذ سيد ياسني (الرئيس السابق ملركز الدراسات
اإلس���تراتيجية باألهرام) على املؤمتر فيق���ول :غير أن أخطر

ثم تنتقل الدراس���ة إلى التش���كيك بأهم مصادر احلديث

توصية تبناها املؤمت���ر هي دعوته إلى تنقية التراث الديني من

الشريف مثل صحيح البخاري ،والطعن في قدرة البخاري نفسه

احلديث النبوي الشريف ،واالعتماد فقط على نصوص القرآن

على التوثق من صحة األحاديث ،وتَخلُص الدراسة بعد ذلك إلى

مرجعي���ة وحيدة ،والتص���دي ألفكار املؤسس���ات التي حتتكر

إس�ل�ام أكثر دميقراطية يتطلب العمل على ثالثة
أنَّ «احتضا َن
ٍ

احلديث باس���م الدين ،وخلق مدرسة اجتهاد جديدة في القرن

خطوط متوازية في ما يتعلق مبوضوع احلديث الشريف:

أو ً
ال :يجب تثقيف العامة وتعليمهم بشكل أفضل كيفية فهم

دينهم بأنفسهم دومنا حاجة إلى البقاء حتت رحمة سلطة دينية
نصبت نفسها بنفسها.
غير نزيهة وغير مثقفة َّ

ثاني��ًا :حتى يحدث ذلك يجب توفير م���ادة من األحاديث

املناقضة ملا هو بني يدي العامة لهؤالء الذين يريدون مجتمعات
أكثر تس���امحاً ومس���اواة ودميقراطية وه���م مقتنعون أن هذه
التغيرات التي يسعون إليها (غير إسالمية).

احلالي.
ابتداء ميكننا القول :إن ه���ذه التوصيات تكاد تكون إعادة
إنتاج (ش���ك ً
ال ومضموناً) لتوصيات ش���يرلي بيرنار في تقرير
السنة وخطورة
مؤسسة راند ،وخصوصاً في ما يتعلق برأيها في ُّ

األحادي���ث النبوية .ومعنى ذلك بكل بس���اطة :أن املؤمتر الذي
نظمه مركز ابن خلدون وم َّولت���ه الواليات املتحدة ،كان تطبيقاً
َّ
عملياً لتوصيات تقرير راند عن اإلس�ل�ام املدني الدميقراطي.

ومما يلفت النظر بش���دة :أن هذا املؤمتر لم يقنع بإصدار هذه

ثالث��ًا :تش���جيع االجتهادات الفقهية الت���ي يقوم بها بعض

التوصيات املثيرة للجدل الش���ديد ،ولكنه خطا خطوة أبعد لها
داللة مهمة؛ حني اعتبر بيان املؤمتر احلاضرين فيه نوا ًة أساسي ًة

مع َّينة ،بل إنهم ميزجون القوانني اإلس�ل�امية بالقوانني املدنية

حلركة جديدة تسمى اإلس�ل�اميون الدميقراطيون في العاملني

الفقهاء هنا وهناك ،ممن لم يحصروا أنفس���هم مبدرسة فقهية
ل َيخ ُرجوا باجتهادات جديدة ...مثل هذه اجلهود املتفرقة يجب

جمعه���ا ووضعها بني يدي الفقه���اء واملهتمني من اجلمهور في
العالم اإلسالمي»(((.
وم���ا لبثت هذه املخططات أن وج���دت صداها العملي على
أرض الواق���ع؛ ففي األربعاء تش���رين األول من عام 2004م عقد
مركز ابن خلدون مؤمتراً سياسياً ودينياً «يدعو إلى إصالح الدين
اإلسالمي بحضور س���فا َرتَي (أمريكا وإس���رائيل) وهيئة املعونة

األمريكية»((( .ولعل من املهم أن نذكر بعض األسماء التي حضرت
هذا املؤمتر لندرك هل املسألة مس���ألة فكر واجتهاد ،أم مسألة
إحلاد وعمالة؟ خصوصاً أن من بني هذه األس���ماء أناساً ما زالوا
مي ِّوهون على الناس ارتباطهم باإلسالم لتماهيهم مع تيار إسالمي

معينَّ ويصدِّق بعض الناس ذلك .هذه األسماء هي :سيد القمني،

وجم���ال البنا ،ومحمود املراغي (قي���ادي في احلزب الناصري)،
والصادق املهدي (رئيس حزب األمة السوداني) ،ومحمد شحرور
(كاتب سوري) ،وصالح الدين جورشي (كاتب تونسي) ،وإبراهيم
عيسى .ومما هو الفت للنظر أن سعد الدين إبراهيم وجه الدعوة
ألكثر من أربعني شخصية عامة لكنها قابلت الدعوة بالتجاهل.
((( املرجع السابق.
((( املرجع السابق.
((( شبكة البصرة :اخلميس  21تشرين 2004م.
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(العربي واإلسالمي) ،وجتري دعوتهم بصفتهم الشخصية مرتني
في العام ملتابعة التوصي���ات اخلتامية للمؤمتر .ومعنى ذلك أن
توصيات التقرير الذي نشرته مؤسسة راند األمريكية التي متثل
العقل اإلستراتيجي األمريكي لشيرلي بيرنار عام 2003م جرى
تطبيق توصياته باسم اإلس�ل�اميني الدميقراطيني كما أوصت
بذلك ش���يرلي بيرنار؛ حني دعت لتوحيد صفوف اإلسالميني
احلداثي�ي�ن ،بل وبعض اإلس�ل�اميني التقليدين ،الذين يوافقون
على حتديث الدين اإلسالمي بنا ًء على الرؤية األمريكية .
(((

مجال البنا (دينمو) العمل يف مركز ابن خلدون:
إن مما يس���ترعي االنتباه أن األس���تاذ السيد ياسني يذكر
في هذا املقال أن س���عد الدين إبراهيم وصف جمال البنا في

وصفت الرجل أيضاً
املؤمتر بأنه (دينمو العمل) ،وحق هذا؛ فقد
ُ

في كتابي (اإلسالم الليبرالي) بأنه (املهندس الفكري للمشروع
األمريكي في هدم اإلس�ل�ام) .وللرجل طبع���اً أعماله املتعددة
في هذا االجتاه ،ولكن ما يهمنا بعد إدراكنا لعالقته املباش���رة
والعميق���ة باملخطط األمريكي هو إبراز جه���وده املتواصلة في
السنة النبوية.
الهجوم على ُّ
((( املرجع السابق.

فف���ي أواخر التس���عينيات أصدر جم���ال البنا كتابه
للسنة في
(الس���نة) الذي حشد فيه كل ش���بهات املنكرين ُّ
ُّ
القرن العش���رين وبعد أن كرر هجومه في عش���رات الكتب
الت���ي أصدرها بعد ذلك ،خصص كتاب���اً غاية في التطاول
على اإلس�ل�ام هو (جتريد البخاري ومس���لم من األحاديث
التي ال تلزم) ،وملاذا ال يفعل هذا إذا كانت الدعاية األمريكية
له جعلته من خ�ل�ال القنوات اإلعالمية التابعة لها (قنوات
فضائي���ة ،صحف ،مواقع إنترنت) أش���ه َر مفكر في الواقع

املعاصر رغم أنف اجلميع؟

أمثلة وجتارب من الواقع:

إن ما أريد اإلش���ارة إليه هنا هو فضح أكذوبة الهجوم

وأذكر في هذا الصدد مثالني من الواقع:
األول :أن برنامجاً شهيراً في إحدى القنوات غير

فكثير من األحاديث النبوية الت���ي هاجمها جمال البنا في
كتاب���ه تتطابق متاماً مع بعض آيات الق���رآن الكرمي أو مع

الطعن على صحيح البخ���اري وأعطته القناة فرصة

على األحاديث النبوية والدفاع عن القرآن؛ فهؤالء ال عالقة
لهم إال بالرعاي���ة األمريكية في هجومهم على اإلس�ل�ام؛

املعن���ى العام لها ،مثال ذلك :إن���كاره حلديث «من يقم ليلة
تقدم من ذنبه»((( حيث
القدر إمياناً واحتس���اباً غفر له ما َّ

���ه ٍر}
قارن هذا بقوله  -تعالى { :-ل َْي َل ُة ا ْلق َْد ِر َخ ْي ٌر ِّم ْن َأل ِْف شَ ْ

املشفرة استضاف مستش���اراً سابقاً اشتُهِ ر أمره في
كاملة في ذلك؛ ولكن األخطر من هذا أنها استضافت
للرد علي���ه أحد هؤالء الذين جرت اس���تمالتهم من
املنس���وبني للدين فكان موقفه ه���و التأكيد على آراء
ذلك الطاعن ،بل رمبا املزايدة عليها أيضاً.

[القدر ،]٣ :وحديث« :يكش���ف ربنا عن ساقه فيسجد له كل
مؤمن ومؤمنة ،ويبقى من كان يسجد في الدنيا رئا ًء وسمع ًة،

اتصلت بكاتب هذه الس���طور ملناظرة أحد أهم هؤالء

���ف َعن َس ٍاق} [القلم:
مع أن اآلية القرآنية تقولَ { :ي ْو َم ُي ْك َش ُ

السنة النبوية فلما أبلغوه
املشاهير في التطاول على ُّ
بشخصي  -وكانت بيني وبينه مناظرة سابقة  -رفض
حضور املناظ���رة فأتوا بآخر من هؤالء أيضاً فرفض

ورفضه هنا
فيذهب ليس���جد فيعود ظهره طبقاً واحداً»(((.
ُ
مبعثه أن احلديث يذكر صف ًة للذات اإللهية على حد قوله؛
 .]٤٢وم���ن هذا املعني األمريكي يدف���ع بهذا أو ذاك ليردد
السنة
مقوالت هذا التراث العفن نفس���ها في الهجوم على ُّ
النبوية ،وهو الذي جرى الرد عليه مراراً وتكراراً من العلماء
واملفكرين.

التعويق اإلعالمي للعلماء واملفكرين:
يحدث كل هذا اإلفك ويجد الترحيب والرعاية من كثير

والثان���ي :هو أن إحدى القنوات املس���ؤولة جداً

احلضور  -مثل س���ابقه  -عندما أبلغوه بش���خصي،
فجرى اس���تبدالي بأحد علماء األزهر الشريف وإذا
بهم يش ِّوشون على الرجل ويضيقون عليه ويتوحدون
الس���نة ض���ده؛ حتى أن الرجل
مع هذا املتهجم على ُّ

اش���تكى بعد املناظرة أنهم «لم يعط���وه الفرصة أن
يقـول كلمتني على بعض».
إن مراد قولي مـن كل ما س���بق :هو التأكيد على

من القن���وات اإلعالمية بدعوتي (حرية الفكر ،واالجتهاد)؛

السنة ال يجب
أن التعـامل مع هـؤالء املتطاولني على ُّ

بإعطاء دورهم ملن جرى اس���تمالتهم من رجال منس���وبني

فكرية شاملة تشنها الواليات املتحدة األمريكية على

بينما يجري تعويق العلم���اء واملفكرين عن الرد عليهم :إما
للدين ،أو عدم إعطائهم املس���احة الكافية للرد والتشويش
عليهم إلظه���ار ه���ؤالء املتطاولني على اإلس�ل�ام بصورة
املنتصرين.
((( أخرجه البخاري.
((( أخرجه مسلم.

أن يكون بشكل مستقل؛ وإمنا في إطار مواجهة حرب
اإلس�ل�ام ،وال من خالل اعتقاد أن مشكلة هؤالء هي
اجلهل باإلس�ل�ام كما يردد عادة كثير من املش���ايخ
الذين ير ُّدون عليهم؛ ولكن املشكلة في خطط مد َّبرة،

محددة يعمل هؤالء على تنفيذها.
وبرامج
َّ
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[ إعالم]

اإلعالم الحائر
بين الخبر والرأي

وهذا اخللط احلاصل ب�ي�ن اخلبر والرأي له نتائج كارثية؛
ألنه يؤدي إلى:
أو ًال :تشويه احلقائق.
وثاني ًا :تشويش القارئ أو املشاهد.
وثالث� � ًا :ه ��و يعبر أيض ًا ع ��ن نوع من عدم الثق ��ة في القارئ؛
فكأن القارئ ل���ن يهتدي إلى احلقيقة مبج���رد االكتفاء بذكر
احلدث كما هو بالضبط!
ورابعاً :هذا اخللط يعني ف���رض وصاية على املتلقي؛ ألن
ال��س��ن��وس��ي م��ح��م��د ال��س��ن��وس��ي

إحدى املشكالت التي يعانيها اإلعالم مبختلف وسائله
 كم ��ا ه ��و حال اإلع�ل�ام املصري بعد الث ��ورة  :-هي اخللطالش ��ديد بني اخلب ��ر والرأي؛ مرة بصياغ ��ة اخلبر كأنه رأي،
ومرة بتقدمي الرأي كأنه خبر؛ بحيث لم يعد يعرف املشاهد
أو الق ��ارئ :ه ��ل الذي أمامه هو تعبير عن حدث وقع ،أم عن
رأي مطروح؟ ومن املعروف أن اإلعالم يتكون من خبر ورأي؛
اخلب ��ر يبحث في :ماذا ح ��دث؟ وكيف حدث؟ إلى غير ذلك
من عالمات االس ��تفهام التي حتاول تس ��ليط األضواء على
تصور ًا واحد ًا عن احلدث.
احلقيقة .أم ��ا الرأي فهو يعتمد ُّ
ول ��ذا يختلف الناس في آرائه ��م؛ ألن كل واحد يرى احلدث
ويفسره من زاويته هو ،ومما يتوافر لديه من معلومات.

الرأي يحمل في مضمونه معنى النصيحة والتوجيه.

المال واإلعالم:
وفي هذا الصدد ال ميك���ن بالطبع إغفال دور (رأس املال)
الذي تزاوج ُ
بطرق غير ش���رعية مع (اإلعالم) ،والذي يس���عى
يصب في مصالح فئة
لفرض أجندته لتوجيه ال���رأي العام مبا
ُّ

بعينه���ا ،وعن ه���ذا حدِّ ثْ وال حرج .وفي رأي���ي فإن أحد أهم
األسباب وراء االرتباك احلاصل في الساحة اإلعالمية املصرية
اآلن  -ومم���ا يعد أحد مظاهر تزاوج رأس املال واإلعالم  -هو
كثرة برامج (التوك شو) التي حتولت إلى منابر سياسية ،بل إلى
منصات للقضاء! وخرج فيها املذيع (أو املذيعة) من دور احملاور
املوضوعي إلى دور القاضي ،ورمبا :اجل َّ
الد ،لصالح رأس املال
الذي يدير هذه القناة الفضائية أو تلك.
ومن ثَ َّم حتول رجال األعمال (في اخلفاء) إلى رجال سياس���ة

يعملون على توجيه ال���رأي العام والتأثير على متخذي القرار عن
طري���ق إثارة بعض القضايا أو تس���ليط الضوء عليها بطريقة ما؛
خاصة إذا تعلق األمر باإلسالميني ،فنرى تضخيماً لألمور وتص ُّيداً
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لألخطاء ،بل واختالقاً لبعض األخب���ار الكاذبة ،وحتريفاً
للتصريحات .وهنا أضم صوتي إلى صوت األستاذ الكبير
سالمة أحمد سالمة في مقاله( :تسونامي التوك شو!)

(((

ال���ذي خلص فيه إلى أن( :اإلع�ل�ام باحلقائق واملعلومات
أج���دى كثيراً من الكالم والتوك ش���و الذي يثير س���جاالً
وال يقدم أخب���اراً ومعلومات تضيء عق���ول الناس وتغير

س���لوكياتهم .وهو الهدف الذي يسعى التلفزيون لتحقيقه،
ب���دالً من إغراق املش���اهدين في تس���ونامي التوك ش���و
والبرامج احلوارية التي أصبحت موضة ال مهرب منها).

ٌ
تسلط يف األداء؟
إيصال رسالة ،أم
ورمبا يأتي اخللط بني اخلبر والرأي بس ��بب
احل ��رص على إيص ��ال رس ��الة مح ��ددة ،أو إثبات
الذات؛ خاصة وس ��ط هذا الكم الهائل في وسائل
اإلرس ��ال م ��ن صحاف ��ة وتلفزي ��ون؛ الت ��ي يب ��دو
أمامه ��ا املتلق ��ي مندهش� � ًا أو حائ ��راً! وق ��د يكون
ه ��ذا التفس ��ير له ق ��در م ��ن الصحة ،لكن ��ي رغم

الخبر ثم الرأي:
إن الصحاف���ة الناجحة هي التي تذكر أوالً األخبار بكل تفاصيلها،

املعتمِ دة على املصادر املوثوقة وش���هادات العيان ،ثم تفتح الباب واسعاً
أمام اآلراء والتحليالت في األعمدة وصفحات الرأي ،مع احلرص على
تقدمي آراء متعددة .فاملعادلة الصحيحة :اخلبر ثم الرأي ،ال العكس ،وال
اخلل���ط بينهما .وإذا كانوا في القانون يقولون :احلكم عنوان احلقيقة،
ففي اإلعالم :اخلبر عنوان احلقيقة.

املوجهة التي تقدم رأياً واحداً
لقد ثبت بخبرة التاريخ أن الصحافة
َّ

بطريقة فجة .ال جتد َقبوالً لدى املتلقي .وجتربة الصحف الرسمية في
مص���ر والعالم العربي خير دليل على ذلك .صحيح أنه ال يوجد إعالم
محايد أص ً
ال ،وال موضوعي بنسبة %100؛ مبعنى :أن أي وسيلة إعالم
ال ب���د أن يكون لها اجتاه ما حتاول أن تروج له وتدافع عنه ،وهذا أمر
يبدو طبيع ّياً ومنطق ّياً؛ ألنه ليس معقوالً أن ينش���ئ أحد وسيلة إعالم
دون أن يكون ثمة هدف من ورائها.

لكن املطلوب أن نفرق بني احلياد ،واملوضوعية ،والذاتية.
احلي��اد :هو خرافة كبيرة ،وهو يعني امليوعة وعدم وضوح الرؤية؛

ذلك أعتق ��د أن احلقيقة املجردة هي خير دعاية
للحقيق ��ة نفس ��ها ،وأنن ��ا يجب أن نث ��ق في عقل

ألن أي إنسان (أو مؤسسة إعالمية) ال بد أن يكون له رأي في املسائل

املتلق ��ي وقدرته على الفه ��م والتحليل واملقارنة؛

املطروح���ة ،بغض النظر عن صواب هذا الرأي أو خطئه؛ وال ميكن أن
يكون اإلنسان حياد ّياً أبداً مهما حاول أن يُخفِ ي رأيه املباشر.

الذي يقف البنه باملرصاد على كل صغيرة وكبيرة

وتخاط����ب العقول باحلجج والبراهني ،وأن����ك حتترم وجهات النظر األخرى

ال أن نتعام ��ل معه على طريق ��ة (األب الفاضي)
ويقول له :افعل كذا وال تفعل كذا .وميارس عليه

واملوضوعي��ة :تعني أنك تس����تند إل����ى احلقائق واألرق����ام ال األهواء،

وتقدمها كما هي دون تش����ويهها أو االفتراء عليه����ا .ألن جتاوز املوضوعية

التس ��لط والكبت ط ��وال الوقت ،وه ��و ما يضعف

يجعلنا نقع في شباك الدعاية ،ويُح ِّول اإلعالم إلى إعالن.

الذهني والقدرة على التعامل مع املواقف ،بعيد ًا

مشاعره وأفكاره وجتاربه اخلاصة ،وقد يجنح إلى اخليال غير مرتبط

ش ��خصية االب ��ن ويفقده النم ��و العقلي والتفتح
عن وصاية أبيه.
وم ��ن الطري ��ف أن األنظم ��ة الديكتاتوري ��ة
تتعامل مبنطق هذا (األب الفاضي) مع الشعوب،
وال تتي ��ح أمامه ��ا خي ��ارات متع ��ددة؛ ألنه ��ا ترى
نفسها األقدر على فهم األمور ومعاجلة القضايا
واالختي ��ار .فلماذا يختار الش ��عب ويتعب نفس ��ه
طامل ��ا أن احلكوم ��ة تعم ��ل ل ��ه كل ش ��يء ومتارس
بالنيابة عنه وضع القوانني والتشريعات؟

أم��ا الذاتي��ة فهي من صفات األديب؛ ألن���ه ينطلق في أعماله من

بالواقع .ولذلك األعمال األدبية ليست حجة في االستدالل على الوقائع
بقدر ما أنها تسعى للترويج والدعاية لألفكار.
واخلالصة املهم���ة التي تبدو ملحة  -خاصة في ظل هذا الفضاء
الواس���ع الذي أتاحه ربيع الثورات العربية  -ه���ي :أننا نحتاج إلى أن
نقترب من (املوضوعية) بأكبر درجة ممكنة .وإلى األخبار املوثقة التي
تضعن���ا في قلب احل���دث وأبعاده ،أكثر من حاجتن���ا إلى الرأي الذي
ميارسه بعض الناس مبا يشبه الوصاية والديكتاتورية.

((( الشروق  14مايو.
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[ فكرية ]

موقف الجابري

من المعجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزات
والغيوب في اإلسالم...

ع ـ ــرض ونقـ ـ ـ ــد

د.غ������������ازي ال���ت���وب���ة

أ َّلف الدكتور محمد عابد اجلابري أربعة كتب عن اإلسالم

معجزة عقلية في أحد جوانبها؛ مبعنى أنها قدمت شريعة صاحلة

في نهاية حياته .ومما جعلني أكتب عنها بعض الدراسات :أنها

للبش���رية ،وأنها أقامت دعوتها إلى حقائق اإلسالم :من توحيد

لقيت رواجاً عند قِ طاع كبير من املثقفني من جهة ،وأنها تتضمن

ٍ
ومعاد على دالئل من الكون واحلياة والتاريخ...
وش���رائع وأحكام

محاولة للتقريب بني اإلسالم واحلضارة الغربية من جهة أخرى.

إلخ .وأنه���ا كانت بيانية من جهة أخرى؛ مبعنى أن القرآن معجز

ومن املفيد أن نذكر أن محاولة التقريب بني اإلسالم واحلضارة

في بيانه وفواصله وصوره ونظمه ...إلخ.

الغربي���ة (أو قل بصورة أدق :محاولة تطويع اإلس�ل�ام ملفاهيم

وقد خالفت معجزة الرس���ول  #الكبرى (القرآن الكرمي)

احلضارة الغربية) قد احتوت عدداً كبيراً من الكتاب والباحثني

معجزات األنبياء السابقني الذين قامت معجزاتهم على خوارق

منذ القرن التاسع عشر بدأت برفاعة رافع الطهطاوي ،ثم ثنَّت

الع���ادات؛ فقد حتول���ت العصـا إلى حية عند موس���ى  -عليه

مبحمد عبده وقاس���م أمني ،ثم انتظمت عدداً كبيراً في القرن

الصالة والسالم  -وحتولت الصخرة إلى ناقة عند صالح عليه

العش���رين ،منهم :عباس محمود العقاد ،وطه حسني ،وحسني

لكن اجلابري أخطأ عندما
السالم ...إلخ .إن هذا كالم صحيح؛ َّ

أحم���د أمني ،ونص���ر حامد أبو زيد ،ومحم���د أركون ،ومحمد

نفى املعجزات احلس���ية عن رسالة اإلسالم؛ فقد اشتملت بعثة

ش���حرور ...إلخ .وها هي تنتظم اجلابري ،وهو  -ال شك  -لن

الرسول  #على كثير من اآليات واملعجزات احلسية ،من مثل:

يكون آخرهم.

نبع املاء بني يديه ،وإطعام جيش بطعام ش���خص واحد ،وحنني

خص���ص اجلابري كتاب���اً كام ً
ال للتعريف بالق���رآن الكرمي،

اجلذع إليه ،وس�ل�ام احلجر عليه ،وشفائه لبعض الصحابة من

واعتب���ر معجزة القرآن الكرمي معجزة عقلية .وهو  -ال ش���ك -

بع���ض األمراض ...إلخ ،وها نحن ننق���ل بعض األحاديث التي
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تؤك���د اآليات التي أش���رنا إليها؛ فف���ي مجال حنني جذع

وقد أشار القرآن الكرمي إلى بعض املعجزات احلسية التي

شجرة إلى الرس���ول  #نقل البيهقي فقال( :كان يخطب

وقعت للرس����ول  #من مثل انش����قاق القمر؛ فقد قال الله -

رس���ول الله إلى جذع فلما اتخذ املنبر حت��� َّول إليه فحن

���ق ا ْلق ََم ُر} [القمر ،]١ :وقد أورد
���اع ُة َو َ
انش َّ
الس َ
تعالى { :-ا ْق َت َر َب ِت َّ

املنبر حن اجلذع إليه فأتاه النبي فمسحه فسكن)(((.

االنش����قاق ،فذكر البخاري عن ابن مسعود فقال( :انشق القمر

اجلذع ،فأتاه النبي فمسحه .وفي رواية أخرى( :فلما وضع
وفي مجال نبع املاء بني أصابع الرس����ول  ،#شهد جابر

ب����ن عبدالله  -رضي الله عنه  -ما حدث يوم احلديبية فقال:

البخاري ومس����لم والترمذي أحاديث صحيحة حتدثت عن هذا

على عهد رس����ول الله  #فرقتني :فرقة ف����وق اجلبل ،وفرقة
دونه ،فقال رسول الله « :#اشهدوا») .
(((

(عطش الناس ي����وم احلديبية والنبي  #بني يديه ركوة (إناء

ومن املعجزات احلسية األخرى التي وقعت للرسول :#

من جلد) ،فتوضأ ،فجهش (يعني :أسرع) الناس نحوه ،فقال:

اإلسراء واملعراج وشق الصدر؛ فقد ذكر القرآن الكرمي واقعة

«ما لكم؟» قالو :ليس عندنا ماء نتوضأ وال نش����رب إال ما بني

���ب َحانَ ا َّل� ِ
���ذي َأ ْس َرى ِب َع ْب ِد ِه ل َْي ًال ِّم َن
اإلسراء فقال  -تعالى ُ :-
{س� ْ
ْـح َرا ِم إلَى ال َْـم ْس����جِ ِد ا َأل ْق َصا ا َّل ِذي َب َاركْ َنا َح ْو َل ُه ِل ُنرِ َي ُه ِم ْن
ال َْـم ْس����جِ ِد ال َ

يديك فوض����ع يده في الركوة ،فجعل امل����اء يثور بني أصابعه
أمثال العيون ،فشربنا وتوضأنا( ،وملا سئل جابر  -رضي الله
عنه  -عن عددهم في ذلك اليوم قال :لو كنَّا مائة ألف لكفانا،

الس� ِ
يع ال َْب ِص ُير} [اإلسراء ،]١ :كما حتدث القرآن
���م ُ
آ َيا ِت َنا إ َّن ُه ُه َو َّ

عن املعراج في س���ورة النجم ،فذكر أنه رأى جبريل  -عليه

كنا خمس عشرة مائة)(((.
وفي مجال شفاء الرس���ول  #لبعض الصحابة فقد

{ع َّل َم ُه
الس�ل�ام  -على صورته املالئكية ،فقال  -تعالى َ :-
َاس َت َوى َ )#!٦!#و ُه َو بِا ُأل ُفقِ ا َأل ْعلَى )#!٧!#
شَ ِد ُ
يد ا ْلق َُوى  )#!٥!#ذُو ِم َّرةٍ ف ْ

سلمة ،فقلت :يا أبا مس���لم! ما هذه الضربة؟ فقال :هذه

َم����ا َأ ْو َحى َ )#^١٠^#ما كَ ذَ َب ا ْلف َُؤا ُد َما َر َأى َ )#^١١^#أ َف ُت َم ُارو َن ُه َعلَى َما َي َرى

النبي  #فنفث فيه ثالث نفثات ،فما اش���تكيتها
فأتي���ت
ُ
َّ
وعن إشفاء الرس���ول  #لعيني علي بن أبي  -طالب

���د َر َة َما َي ْغ َشى َ )#^١٦^#ما َزاغَ ال َْب َص ُر
الس� ْ
َج َّن ُة ال َْـم ْأ َوى  )#^١٥^#إذْ َي ْغ َش����ى ِّ
َو َما طَ َغى َ )#^١٧^#لق َْد َر َأى ِم ْن آ َي ِ
ات َر ِّب ِه ال ُْك ْب َرى} [النجم.]١٨ - ٥ :

وقد حتدثت كتب احلديث والسيرة عن اإلسراء واملعراج

رضي الله عنه  -ذكر سهل بن سعد  -رضي الله عنه  -أن

وش���قِّ الصدر ،فق���ال البخاري في صحيح���ه عن أنس بن

حدث يزيد بن أبي عبيد قال( :رأيت أثر ضربة في س���اق
َّ

اب َق ْو َسينْ ِ َأ ْو َأ ْد َنى َ )#!٩!#ف َأ ْو َحى إلَى َع ْب ِد ِه
ث َُّم َد َنا َف َت َد َّلى  )#!٨!#ف ََكانَ َق َ

ضرب���ة أصابتني يوم خيبر ،فقال الناس :أصيب س���لمة،

���د َر ِة ال ُْـمن َت َهى ِ )#^١٤^#ع َند َها
َ )#^١٢^#و َلق َْد َرآ ُه َن ْز َل ًة ُأ ْخ َرى ِ )#^١٣^#ع َند ِس� ْ

حتى الساعة)(((.

رس���ول الله  #قال يوم خيب���ر« :ألعطني هذه الراية غداً

رج ً
ال يفتح الله على يديه ،يحب الله ورس���وله ويحبه الله
ورس���وله» .قال :فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها،

مالك ،عن أنس بن صعصعة  -رضي الله عنهما  :-أن نبي
الله  #حدثهم عن ليلة أسري به« :بينما أنا في احلطيم -
ورمب���ا قال في احلجر  -مضطجعاً إذ أتاني ٍ
آت فقد» قال:

فلما أصبح الناس غدوا على رس���ول الله  #كلهم يرجون

وسمعه يقول« :فش���ق ما بني هذه إلى هذه» فقلت للجارود

أن يعطاها ،فقال« :أين علي بن أبي طالب؟» فقيل :هو  -يا

 -وه���و إلى جنبي  :-ما يعن���ي به؟ قال :من ثغرة نحره إلى

رسول الله  -يشتكي عينيه .قال« :فأرسلوا إليه» .فأُتي به
فبصق رس���ول الله  #في عينيه ،ودعا له ،فبرأ حتى كأن
لم يكن به وجع ،فأعطاه الراية(((.

شعرته ،وس���معته يقول :من قصه إلى شعرته« ،فاستخرج
قلبي ثم أُتيت بطست من ذهب مملوءة إمياناً ،فغسل قلبي،

ثم حش���ي ،أُتيت بدابة دون البغل وف���وق احلمار األبيض»،
فق���ال له اجلارود :هو البراق يا أب���ا حمزة؟ قال أنس نعم،

((( دالئل النبوة.556/2 :
((( متفق عليه واللفظ للبخاري.
((( صحيح البخاري ،رقم (.)4206
((( صحيح البخاري ،رقم (.)4210

«فحمِ ل ْ ُت عليه ،فانطلق بي
يض���ع خطوه عند أقصى طرفهُ ،
((( صحيح البخاري ،رقم (.)4864
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جبريل حتى أتى الس���ماء الدنيا فاستفتح ،فقيل :من هذا؟

الرؤية ال تعني الرؤية البصرية بل انتظار ثواب الله.

قال :جبري���ل ،(((»...ثم ذكر احلديث صعو َد الرس���ول #

فما الذي قص���ده اجلابري من اعتبار القرآن معجزة

إلى السماء الثانية والثالثة حتى السماء السابعة ،ثم رؤيتَه

عقلية وأنها املعجزة الوحيدة التي جاء بها الرسول محمد

رجوعه بأداء الصلوات اخلمس.
سدرة املنتهى ثم
َ

#؟ وما الذي قصده من إنكار املعجزات احلسية األخرى

ماذا كان موقف اجلابري إزاء املعجزات احلس���ية التي

التي أش���ار إليها القرآن الك���رمي واألحاديث النبوية؟ وما

وقعت مع الرسول  ،#والتي جاءت فيها أحاديث صحيحة،

الذي قصده من إنكار حقيقة كثير من الغيوب التي قررها

من مثل :حنني اجلذع إليه ،ونبع املاء بني أصابعه ،وشفائه

اإلسالم؟

لبعض الصحابة ...إلخ؟ لقد رفضها اجلابري؛ ألنه ال يأخذ

قصد أن يضخم من دور العقل على حساب النقل من

باألحاديث النبوية الش���ريفة ،وألنه ال يعتبر أن هناك سنة

أجل تطويع الدين اإلس�ل�امي لصال���ح احلضارة الغربية؛

صحيحة ويعتبر أن األحاديث املدونة ُوض َعت من قِ َبل الفرق

السياس���ية واملذهبيه والكالمية والدينية املتصارعة ،التي

فكأمنا يريد أن يقول :إن الرسول محمداً  #يختلف عن
األنبياء السابقني ،في أن معجزته  #لم تقم على خوارق

تكونت ف���ي بدايات التاريخ اإلس�ل�امي ،ولم يعتمدها في

العادات ،وأن القرآن الكرمي معجزة عقلية فقط ،وفي هذا

جميع دراساته ،واعتمد على القرآن الكرمي وحده.

يلتقي اإلسالم متام االلتقاء مع احلضارة الغربية التي هي

هذا بالنسبة لألحاديث النبوية؛ فماذا كان موفقه من

مبنية على العقل وحده ،وال مكان للغيوب فيها؛ لذلك فإنه

املعجزات احلسية التي حتدث عنها القرآن الكرمي من مثل

علينا األخذ باحلض���ارة الغربية ألنها تتفق مع أهم أصل

انشقاق القمر واإلسراء واملعراج وشق الصدر؟

يقوم عليه ديننا وقرآننا.

كان موقفه الرفض لها؛ فهو اعتبر أن القمر لم ينشق
على زمن الرسول  ،#وفس���ر اآلية بأنها تعني أن القمر

إن أكبر وأخط���ر محاولتني قامتا لتطويع اإلس�ل�ام
لصالح احلضارة الغربية ،هما:

سينشق في املستقبل ،أما بالنسبة لواقعة اإلسراء واملعراج

األولى :محاولة محم���د عبده (ت 1905م) في مطلع

فهو اعتبرها رؤيا منامية ولم حتدث باجلسد ،ولم يتعرض

القرن العش���رين؛ وذلك بتضييق مساحة عالم الغيب في

إلى ش���ق الصدر في س���ورة الش���رح ألن الواقعة ذكرتها

اإلسالم لصالح مادية الغرب.

األحاديث ،وهو ال يعول على األحاديث في أحكامه وآرائه

كما ذكرنا سابقاً.

واآلن ما موقف اجلابري م���ن عالم الغيب في الدين
اإلسالمي :كاجلنة ،والنار ،والسحر ،واجلن ،والشياطني،
ورؤية الله يوم القيامة ،وتكليم الله موسى عليه السالم؟

لقد كان موقفه منها رف���ض حقيقتها حيناً ،واختيار

الرأي الذي يضفي عليها املعقولية حيناً أخرى؛ فقد اعتبر
أن كالم القرآن الكرمي عن اجلن���ة والنار إمنا هو تخييل

والثاني���ة :محاولة اجلاب���ري (ت 2010م) في مطلع
القرن احلادي والعشرين امليالدي؛ وذلك بتضييق مساحة
النقل لصالح العقل.

وكما لم حتقق األُولَى أهدافها ،فقد أخذ ٌّ
كل من عالَم

الغيب وعالَم الشهادة حقهما في فهم اإلسالم وفي الدعوة
إليه عن���د العلماء التالني حملمد عبده ،وكذلك ستفش���ل
محاولة اجلاب���ري في تضخيم دور العقل على حس���اب
النقل ،وسيأخذ ٌّ
كل من العقل والنقل دو َره في التعامل مع

وذكرى ،وأن السحر ال حقيقة له ،واعتبر أن الصوت الذي

كتاب الله وأحاديث رس���وله #؛ ألن كل هذا من الفطرة

كلم الله به موس���ى  -عليه الس�ل�ام  -خرج من الشجرة،

التي فطر الله الناس عليها.

وأنكر رؤية الله يوم القيامة ومال إلى تفس���ير املعتزلة بأن
((( صحيح البخاري ،رقم (.)3887
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[ قراءة ]

عقول أطفالنا
في خطــر

!

حممد عبد الشايف القوصي

أكدت الدراسة التي أعدها كاتب األطفال األديب

والشاعر (أحمد سويلم) عن (حاضر ومستقبل أدب
الطفل العربي) أن أبناء األمة العربية واإلسالمية في
خطر ،بسبب افتقارهم لصحافة األطفال املتخصصة

باعتبارها إحدى الوس���ائل املعاص���رة لتربية النشء

املس���لم وحمايتهم من مؤامرات الغزو الثقافي الذي
يستهدف تغريب عقلية أبناء املسلمني.

وأوض���ح أن االهتم���ام بصحافة الطفل س���مة

حضارية .وأن أكثر من  70مليون طفل عربي ومسلم

ف���ي حاجة إلى صحافة واعي���ة ،وأن إذاعات الدول

العـربي���ة واإلس�ل�امية ما زالت مقص���رة في إنتاج
البرام���ج اخلاصة باألطف���ال ،وأن البرامج اإلذاعية

املعدة لألطفال املس���لمني ما زالت في
والتلفزيونية
َّ
املهد وقاصرة  -في أغلبها  -على البرامج الترفيهية

ال التثقيفية ،في حني أن األطفال املسلمني في حاجة
إلى برام���ج التوعية بالقيم اإلس�ل�امية ،وأن ثقافة

الطفل في ديار املس���لمني ما زالت تعاني من أزمتَي
(املوجود واجلودة).

كما طالب الباحث في دراس���ته بضرورة اهتمام

اإلذاعات اإلس�ل�امية (املس���موعة واملرئية) بتقدمي

وس���يلة مثالية جتذب األطفال نحو ت�ل�اوة القرآن
الكرمي وتفسير آياته الكرمية وشرح األحاديث النبوية

بطريقة تناس���ب أعمارهم .وقال :إن علماء اإلسالم

في مختلف ديار املس���لمني ليسوا علماء باإلسالم...
وهو ما يشكل قصوراً واضحاً في هذا املجال.
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الغزو الثقافي يستهدف تغريب عقلية الطفل المسلم.
م���ا يصل���ح ألطف���ال الغ���رب ال يصل���ح ألطف���ال الع���رب
والمسلمين.
حماية النشء تتطلب وضع إستراتيجية إسالمية للتثقيف
والتوعية.
صحافة األطفال وبرامجهم اإلذاعية والتلفازية ما زالت في
المهد.

شخصية األجيال املسلمة:

يقول الباحث :إن أجهزة اإلعالم إذا ما أ ُ ِ
حسن
استخدامها أدت دوراً إيجابياً هاماً في تثقيف أبناء
األمة اإلسالمية ،واستطاعت أن تغير من ظروفها،

وأن تأخذ بيدها ملا هو أفضل وأحس���ن .وأن هذا

األمر يتطلب وضع إس���تراتيجية لكل وس���يلة من
وسائل اإلعالم املعاصرة لتجعل منها أجهزة للتنوير
والثقافة اإلس�ل�امية ،ولن يتأتى له���ا ذلك إال إذا

التزمت باملنهج اإلس�ل�امي األصيل لبناء شخصية
األجيال املسلمة.

اإلعالم ...الشكل واملضمون:
إن وس���ائل اإلعالم :من صحافة وإذاعة وتلفاز وأفالم وكتب ونشرات

ومس���رح ...لها أهمية كبرى في التأثير على األطفال؛ خاصة ذلك املارد

العصري (التلفاز) الذي تس���لل إلى أغلب البيوت وربط املش���اهدين إلى
شاشته الصغيرة وأ َّثر فيهم تأثيراً عميقاً.

وبالرغم من أهمية تأثير الصحافة في حياة أبناء األمة العربية واإلسالمية،
فإن قليلني هم الذين أَولَوا صحافة الطفل املس���لم اهتماماً؛ فما زال االهتمام
النس���خ املطبوعة
بها في دائرة التواضع؛ فهي قليلة في ديار املس���لمني وعدد َ
منها في دائرة الضآلة .مع أنها الوس���يلة األُولَى للتدريب على االس���تفادة من

وأضاف :يرى بعض أساتذة التربية وعلم النفس

اإلع�ل�ام وعلى متابعة األحداث ،بل هي مدخ���ل األطفال إلى القراءة احلرة.
فالصحافة مدرسة إذا أُ ِ
حسن استخدامها على نطاق واسع.

وعقله وقلبه ويده ،وطالبوا الذين يعملون في مجال
الطفول����ة أن يُولُوا هذه األمور َّ
كل عنايتهم ليش����ب

وح ْس���ن إخراجها وحتريرها باعتباره���ا أحد مجاالت
بالص���ورة امللونة ُ
التدريب على املش���اهدة واإلطالع لدى الطفل .فصحافة األطفال (شك ً
ال

أن الطفل ف����ي حاجة إلى رعاي����ة خاصة لصحته

النشء املس����لم في ظل الرعاي����ة والثقافة الصحية
واالهتمام بالعقل والفكر وإذكاء املشاعر الطيبة في

قلوبهم ،ثم تدريب أيديهم على أن تكون عاملة منتجة
مؤهل��ي�ن ملواجهة احلياة
بنَّاءة .وبذل����ك يصبحون َّ
وأزماتها ومش����كالتها .فالبيت واملجتمع واملدرسة

وأجهزة اإلع��ل�ام هي أهم مكون����ات ثقافة الطفل
وتؤثر تأثيراً كبيراً في تربيته وصنع مستقبله.

فالكلمة املطبوعة لها س���حرها ومذاقها لدى األطفال إذا ما اقترنت

ومضموناً) مرآة لتق ُّدم صحابها ،واالهتمام بها س���مة حضارية .لذا نتطلع

إليها وإلى األخذ بيدها لتكون وسيلة إعالم وأسلوب ثقافة.
صحافة األطفال العرب:

وتناول مج�ل�ات األطفال في بلدان العالم العربي ،فأش���ار إلى أنها

صحافة غير مس���تقرة؛ فبعضها يصدر ثم يحتجب عن الصدور ألسباب

متعددة .إال أن مش���كلة التمويل هي من أهم املشكالت التي تعترض سبيل
الصحافة املوجهة لألطفال ،بالرغم من أن عائدها األدبي كبير للغاية.

وأوضح الباحث في دراس���ته أن الثقافة هي

وفي مقابل الكم احملدود للغاية في صحافة األطفال في الوطن العربي،
جند هناك سي ً
ال متدفقاً لصحافة األطفال في الغرب تلك التي يُقبِل عليها

واملمارس���ات ،بل هي حصيلة للتس���لية والترويج

 100مجل���ة لألطفال في إجنلترا و  17مجلـة ف���ي أملانيا ،بينما ال يوجد

حصيلة لإلعالم والتعليم والتربية والتوجيه ،وهي
أيضاً حصيل���ة املوروثات واخلب���رات والتجارب

العرب؛ فهن���اك  400مجلة لألطفال في الواليات املتحدة األمريكية ونحو

والترفي���ه واإلمتاع ،وأن أجهزة اإلعالم تعمل على

غير أقل من عش���ر مجالت تصدر في بلدان العالم العربي ،وهي ال تكفي

تنمية العقول والقدرات.

لعشرات املاليني من األطفال العرب.
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غزو الطفل املسلم:

ما أش���د حاجتنا ألن تنهض أجهزة اإلعالم ألداء دورها في

وأكد في دراس���ته أن األطفال العرب واملس���لمني مع َّرضون

مجال تثقيف الطفل املس���لم .واملالح���ظ أن اإلذاعات أصبحت
تقدم ك ّماً واف ّياً من البرامج الدينية للكبار؛ لكنها ما زالت قاصرة

الطفل العربي واملس���لم وإبعاده عن دينه وثقافته اإلس�ل�امية.

عل���ى عاتق أجهزة اإلعالم في هذا املج���ال؛ وذلك بتقدمي املادة

هذه األخطار والعمل على التصدي لها ومواجهتها حلماية النشء

واألطفال في آن واح���د؛ وذلك عن طريق توظيف الفن اإلذاعي

ألخط���ار الغ���زو الثقافي من خ�ل�ال فيض املج�ل�ات األجنبية

املترجمة الصادرة عن الغرب ،تلك التي تس���تهدف تغريب عقلية

في مج���ال إنتاج برامج األطفال .لذا فإن مس���ؤولية كبيرة تقع

وطالب املؤسس���ات اإلس�ل�امية في دول العالم أن تهتم بدراسة

اإلعالمية في املجال اإلس�ل�امي ،تلك الت���ي يقبل عليها الكبار

املس���لم .وال يكون ذلك إال بإص���دار الصحف واملجالت العربية

والتلفزيوني من مؤثرات صوتية وغيرها لتحقيق اجلذب املنشود.

واإلسالمية.

ويرى الباحث ضرورة أن يش���ارك األطفال في إصدار بعض

الصحف املدرسية وضرورة دعمها وتشجيعها من قِ َبل املؤسسات
التعليمية .مع ضرورة دراس���ة مدى تطوره���ا مبعرفة األجهزة

التربوية املشرفة على النشاط املدرسي في بلدان العالم العربي

واإلسالمي.

تربية األجيال مسؤولية:

طريقة مثالية:
انتقل الباحث بعد ذلك إلى القول بأنه ال بد من اإلشادة بالدور

الكبير الذي تؤديه وسائل اإلعالم املسموع واملرئي في تالوة القرآن
الك���رمي .وقد ثبت أن اإلقبال على االس���تماع لت�ل�اوة آيات الذكر

احلكيم بأصوات كبار املقرئني يش���كل نسبة مرتفعة من بني املواد
التي تلقى االهتمام؛ إال أننا لم نبتكر حتى اليوم وسيلة ُمثلَى لتالوة
القرآن الكرمي لألطفال من خالل الشاشة الصغيرة واملذياع!

وأوضح الباحث أن تربية األجيال املس���لمة هي مس���ؤولية

أ َّما عن الطريق���ة املثلى لتالوة القرآن الك���رمي التي يراها

في نفوس النشء؛ ألن قيم الدين اإلس�ل�امي احلنيف تستهدف

مع مؤسس���ة اقرأ بالقاهرة؛ حيث مت تس���جيل اآليات القرآنية

 -س���بحانه وتعالى  -وااللتزام باألوامر والنواهي الربانية وأداء

أحد املذيعني حت���ى يعرف األطفال األلفاظ القرآنية الواردة في

جميع املس���لمني .وم���ن هنا تأتي أهمية زرع القيم اإلس�ل�امية

الباحث ،فهي :أنه مت إجراء أول جتربة في هذا املجال باالشتراك

إقامة عالقات طيبة وفاضلة بني اإلنس���ان ور ِّبه بتأدية حق الله

املقررة على طلبة املدارس االبتدائية على شرائط كاسيت بصوت

العبادات املفروضة .كما تس���تهدف إقام���ة عالقات طيبة بني
الناس بعضهم بعضاً .فيعرف االلت���زام بواجباته نحو اآلخرين،

اآليات الكرمية ،ثم نصحبها بص���وت أحد كبار املقرئني للقرآن
الكرمي .وقد القت هذه التجربة استحس���اناً لدى املسؤولني عن

إقامة عالقات طيبة بني اإلنسان ونفسه فينهض مبا ميليه عليه

باملدارس املصرية ميكن التعرف على آراء التالميذ أنفس���هم في

النفس���ية الشـرسة ،وهي التي يكمـن عـالجها في اإلميـان بالله

وأضاف الباحث :نحن سعداء إلقبال كثير من األطفال على

كما يعرف احلقوق التي له جتاه اآلخرين أيضاً .كما تس���تهدف

املناهج الدينية بوزارة التعليم في مصر .وبعد تعميم هذه التجربة

ضميره ،فيشعر بالرضا عن ذاته في عصر التمزقات والتوترات

درجة استيعابهم لأللفاظ القرآنية.

 -تعالى  -وممارسة شعائر الدين اإلسالمي احلنيف.

حفظ القرآن الكرمي وجتويده وإجادة تالوته .إال أننا نش���عر بأن
هناك قصوراً في مجال تفسير القرآن الكرمي بالنسبة لألطفال

وأضاف :إنَّ َز ْرع القيم اإلس�ل�امية الفاضلة في نفوس النشء

املسلم هي مسؤولية مشتركة بني البيت واملدرسة واملجتمع وأجهزة
اإلع�ل�ام والثقافة في بلدان العالم اإلس�ل�امي .ولكن املالحظ مع

انتش���ار األمية أن األس���رة تقدم ألطفالها ثقاف���ة دينية متفاوتة
حسب اهتمامات األسرة ودرجة ثقافتها .لذا فإن التركيز على دور

املدرس���ة يأتي في مقدمة اهتمامات املجتمع؛ باعتبار أن املدرسة

هي بيئة العلم واملعرف���ة .وليتها تنهض ألداء هذا الدور عن طريق
املعلم القدوة وبواسطة املناهج واملقررات التي تناسب عمر األطفال
في س���ن املدرسة .والحظ الباحث أن الكتب الدراسية السائدة في

جميع املراحل الدراسية معبأة مبا هو فوق مستوى إدراك الطفل.
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يتوافق مع أعمارهم املختلفة .وما يقال عن تفسير القرآن ميكن

أن يقال بالنسبة لألحاديث النبوية الشريفة.

املنهج املدرسي ونفسية الطفل:
وأضافت الدراس���ة أن الطفل قد تنشأ معرفته بالدين في

مرحل���ة مبكرة عن طريق طرح عدة أس���ئلة عل���ى والديه حول

مفه���وم (اجلنة والنار) و (الثواب والعقاب) و (اخلير والش���ر).
ويصعب على اآلباء تقدمي تفسيرات واضحة ألبنائهم حول هذه

تفسر لهم بشيء من
التس���اؤالت التي قد تظل مبهمة لديهم أو َّ
التج���اوز واملغاالة واألخطاء .وقد تزرع هذه اإلجابات في نفوس
األطفال ش���يئاً من اخل���وف والرعب بدالً من الش���عور باألمن
والطمأنينة .وهو ما يصيب األطفال في هذه السن املبكرة بحالة
نفسية يصعب عالجها ،وقد يؤدي ذلك إلى عدم إقبال األطفال

على معرفة حقائق دينهم اإلسالمي الذي يتناول الرحمة والعدل
والتسامح أكثر من تناوله للعقاب واجلحيم.

إن رحلتنا مع اإلميان من���ذ الطفولة جتعلنا ننادي بضرورة

تقدمي مفهوم اإلس�ل�ام لألطفال على أن���ه رحمة وحب ،ويجب
أال تك���ون ردودنا على استفس���ارات أطفالن���ا بوابة لطرح كثير

من التس���اؤالت األخرى ،وإجابات غير مس���ؤولة تزيد من حالة
أطفالنا النفس���ية سوءاً؛ ألن ش���ر ما يقدم للطفل هو ما يبعده
عن تعاليم دينه.

إستراتيجية التثقيف:
يقول الباحث في مجال تنا ُوله إلس���تراتيجية تثقيف الطفل

املسلم :إن النظرة املستقبلية حتتاج إلى كثير من املواد اخلاصة
ببرامج األطفال اإلس�ل�امية – وهي تعوزنا إلى حد كبير – لذا

فإن األفكار التي نعرضها ال نبدأ فيها إال من منطلقات تصورية
وليس م���ن أرض الواقع؛ لنضع بذرة في ترب���ة طيبة وكلنا أمل

أن تنمو .ول���ن يتأتى ذلك إال من خالل احلوار واملناقش���ة في
لقاءات التربويني مع رجال اإلعالم ورجال ثقافة الطفل ..لوضع
إس���تراتيجية تثقيف الطفل املس���لم؛ من خالل إعداد البرامج

اجلادة التي جتذب أطفالنا نحو التجاوب مع ثقافتنا اإلسالمية

العربية واإلس�ل�امية .ومن الضروري أن يض���ع املهتمون بثقافة

الطفل أمر مشاركة األطفال في برامج التثقيف؛ حتى ال يتحولوا
إلى مجرد متلقٍّ لهذه الثقافة بصورة سلبية قد تن ِّفرهم وتدفعهم
إلى اجلانب اآلخر من الثقافة املستوردة؛ ألن الهدف الذي نبتغيه

هو حتويل األطفال من سلبية التلقي إلى إيجابية املشاركة.

وانتهى الباحث إل���ى القول بأن أجه���زة اإلعالم والتثقيف

والتعليم قادرة  -دون ش���ك  -على أن تغي���ر من ثقافة أطفالنا
وتطورها؛ وذل���ك حلماية أطفالنا من الس���لبيات وتصونهم من

هامشيات الفكر املتسرب إلى ديار اإلسالم ،وحتميهم من األخطار
املوجه إليهم ،الذي يعمل
التي يتعرضون لها بسبب الغزو الثقافي
َّ
على اس���تيعابهم وبناء شخصياتهم َوفْقاً للمنهج الغربي .لذا فإن

وسائل تثقيف الطفل في ديار املسلمني يجب أن تنهض الحتالل
موقعها في هذا املجال لتنش���ئة األجيال املس���لمة َوفْقاً ملفاهيم
الدين اإلسالمي الصحيح لتع ِّمق لديهم االعتزاز بأمتهم واالنتماء
السليم إلى األمة اإلسالمية .فاألطفال هم شباب املستقبل وأهم

ثروة متلكها األمة في دروب تصحيح املس���يرة وحشد الطاقات
لصالح اإلسالم واملسلمني.
أخطار الترمجة:
وحول رؤيته بشأن تداول قصص األطفال التي وضعها خبراء

الغرب وأخطار ترجمتها ونشرها في دول العالم اإلسالمي يقول
الباح���ث :يجب أن نتصدى ألخط���ار الترجمة في مجال تثقيف

الطفل املس���لم ،ونعمل على تنحية املناهج الغربية التي ال تساير
عقيدتن���ا وعاداتنا اإلس�ل�امية .وذلك في إط���ار تقدمي البديل

اإلس�ل�امي الصالح ملخاطبة أطفال هذه األمة اإلسالمية بعيداً

عن األسلوب الوعظي اجلاف؛ حتى ال تصبح أزمة الطفل املسلم
أزمة مزدوجة تتمثل في حرمانه من أعمال الغير وعدم صالحية

تناسبِها مع نفسية الطفل
األعمال التي َّ
تقدم إليه مبعرفتنا وعدم ُ

في ديار املسلمني.

وإبعادهم عن مؤثرات ومغريات وس���ـائل التثقيف األجنبية؛ ألن

م���ا يصلح للطفل ف���ي دول الغرب ال يصل���ح للطفل في الدول
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[ قصة قصيرة ]

أح � � �م� � ��د أب� � � � ��و ش � � ��اور

كلم ��ات أخرى حتاصرني ،يلقيها اإلحس ��اس بالظلم في نفس ��ي

يا إلهي! رأسي يكاد ينفجر.

هن ��ا ف ��ي ه ��ذه الزنزان ��ة اللعين ��ة املظلمة الضيق ��ة .رائح ��ة أننت من

حينما اعتُ قلت ،كنت نائم ًا في فراش ��ي ،اس ��تيقظت وقتها فزع ًا

�تمها مع كل هبة ريح،
جيفة أنضجتها ش ��مس متوز ،رائحة كريهة أش � ُّ

هددني أحدهم بخلع الباب إن لم أفتحه بنفسي،
على طرقات الباب! َّ

تصطدم بالباب احلديدي املغلق.

تر َّددت في البدء وذهب ظني لظاهرة تستش ��ري هنا ،ظاهرة الس ��طو

للم ��رة العاش ��رة بعد األلف أتس ��اءل عن س ��بب وج ��ودي في هذا
الس ��جن االنف ��رادي ،وأس ��تعرض تاري ��خ حياتي حلظة حلظ ��ة .لقد
عاني ��ت كثير ًا م ��ن أجل املجيء إلى هذه الوالية ،فاتورة الس ��فر كانت
باهظ ��ة ،حرم � ُ�ت أف ��راد أس ��رتي من أج ��ل ذلك م ��ن الغ ��ذاء واللباس

املس ��لح ،ظاه ��رة تنته ��ي في الغال ��ب بجرمية قت ��ل! تُرى هل س ��أكون
ضحية عصابة مسلحة؟
ما أكثر العصابات املس ��لحة في ه ��ذه الوالية! الظاهر أنهم أكثر
من شخص وأحدهم يركل الباب بقوة!

ودخلت الوالية
حملتُ هم ما ال يطاق من الدي ��ون.
ُ
والعي ��ش الك ��رمي؛ َّ

ال بد من فعل شيء سأتصل بالشرطة فهي وحدها من حتميني

بطري ��ق ش ��رعي؛ لم أس ��رق مصرف ًا أو بيت� � ًا ،لم أعمل جاسوس� � ًا ألية

من هؤالء القتلة ،وحني رفعت س ��ماعة الهاتف كان الباب قد س ��قط

فراش� � ًا في دائرة البيطرة ،لم
جهة كانت ،لم أش ��تم زعيم ًا أو وزير ًا أو َّ

أرض ًا ،واندفع نحوي بضعة عشر رج ًال مسلَّح ًا!

أتنازع مع جار أو أتطاول على س ��ائق س ��يارة أجرة؛ فلماذا أنا هنا في
املذل؟
هذا املكان احلقير ِ
ال أذك ��ر أنني أس ��أت لزميل أو زميلة في ه ��ذا املصنع الذي أعمل

وذراعك للخلف
وجهك لألسفل،
ُ
صرخ أحدهم بي :انبطح أرض ًا ُ
أيها اإلرهابي! أنت موقوف.
ما األمر؟ من أنتم؟

في ��ه منذ أربع س ��نوات ،ال أذكر أنني ُق ْد ُت س ��يارة بص ��ورة مخالفة ،أو

تسجل ضدك.
صه! كل كلمة تقولها َّ

بطت سكران ًا في شارع أو حانة ،أو عاكست قاصر ًا أو عانس ًا أو امرأة
ُض ُّ

كُ ب َلت رجالي وذراعاي ،وغطيت عيناي بشريط أسود .ومنذ ذلك

متبرج ��ة .وال أذكر أنن ��ي انتميت حلزب مع ��ارض أو مناوئ ،أو عملت
في املمنوعات.

احلني وأنا أقبع في هذه الزنزانة النتنة.
ُأخ � ُ
وج َه ��ت لي خاللها أس ��ئلة
�ذت إل ��ى التحقي ��ق ث�ل�اث م ��راتِّ ،

أرب ��ع س ��نوات انقض ��ت وأنا في ه ��ذه الوالية لم ُأح � ِ�دث ضجيج ًا

كثي ��رة ،ومورس ��ت ضدي أنواع ش ��تى من التعذيب النفس ��ي والبدني،

وال نزاع ًا وال مش ��اجرة ،ألم يكتش ��فوا بل ويتيقنوا أنني رجل مسالم

كنت واضح ًا وصريح ًا في إجاباتي ولم أكذب ،حتدثت بالتفصيل عن

نقي السريرة؟

أسرتي في باكستان.
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أجب ��ت عل ��ى جميع أس ��ئلة احملق ��ق حتى الش ��خصي جد ًا
املوجهة
منها ،حاولت مرار ًا أن أستدرجه للبوح بحقيقة التهمة َّ

 ال ،فقم ��ت بذل ��ك بنفس ��ي ،ث ��م إن األم  -واعتق ��د أنه ��انرويجية  -شكرتني.

ثم أنهى حديثه
إلي؛ إال أنه لم يفعل ،كان يراوغ يلف ،ويتنطعَّ ،
َّ

 -هل تذكر شيئ ًا مما قالته؟

قائ ًال :سيزورك احملامي في وقت قريب.

 -أذك ��ر أنها قالت :ش ��كر ًا لك؛ لقد أنق ��ذتَ ولدي .أنا وأبوه

لقائ ��ي األول باحملام ��ي لم يكن مجدي ًا؛ فلم يخفف ش ��يئ ًا

مدينان لك.

من معاناتي ،ولم ينقلني من سجني االنفرادي الكريه .واألهم

 -هل سمعها أحد سواك؟

م ��ن ه ��ذا أنه لم يصرح لي بش ��يء عن التهمة أو التهم املس ��ندة

 -ال أدري كنت في عجلة من أمري.

إلي.اكتف ��ى هذه امل � َّ�رة بتوقيعي على الوكالة التي تؤهله للدفاع
َّ

 -هل أعطتك عنوان منزلها ،أو رقم هاتفها؟

عني.

 -ال.

وف ��ي اللق ��اء الثاني كان احملامي ظريف ًا دمث� � ًا رقيق ًا ،وبعد
أن اس ��تمع طوي�ل ً�ا حلكايت ��ي منذ أن خرجت من باكس ��تان إلى
ساعة اعتقالي قال:
الظاهر أنك نسيت أمر ًا مهم ًا.

 الص ��ورة تظه ��ر مب ��ا ال ي ��دع مجا ًال للش ��ك أن ��ك عاركتالكلب ،كدت تخنقه.
 ضع نفسك مكاني يا سيدي! هل ميكن تخليص الطفلبأسلوب آخر؟

 -عن أي أمر تتحدث؟

 -ماذا تعني؟

 -عن حادثة كلب احلديقة.

 -أعن ��ي :ه ��ل كان الكل ��ب س ��يطلق س ��راح الطف ��ل مبجرد

قالها وهو يضع بني يدي صورة فوتوغرافية مك َّبرة ،أمعنت

كلمات استعطاف!

النظر في الصورة وانفجرت ضاحك ًا ضحكة مدو َّية لم أستطع

 -ال بد من استجواب املرأة ،وإال فسيكون أمرك معقداً.

كتمها.

 -وهل سأحاكَم على أمر كهذا؟

 -أتضحك؟ أال تعلم أن هذه الصورة دليل إدانتك؟

 -بالطبع! نحن هنا نحترم العدالة.

حملت
قاله ��ا ث � َّ�م أخ ��رج من جي ��ب معطف ��ه ورقة جري ��دة
ِ

 -يا س ��يدي! أنا مسلم أطبق ش ��ريعة اإلسالم على نفسي،

الصورة ذاتها وفي ذيلها تعليق« :الكالب ال تخلو من اإلرهاب».

وديننا احلنيف ال يسمح بإيذاء طير أو حيوان ،ورسولنا الكرمي

 -أهذا أنت أم ال؟

حدثن ��ا ع ��ن ام ��رأة دخلت نار جهنم بس ��بب حبس ��ها هرة .نحن

 -بلى ،أنا بلحمي وشحمي.

أرأف الناس بخلق الله.

 واآلخر الذي تعاركه ،أال تعرفه؟ ال أرى أحد ًا غيري في الصورة س ��وى كلب .هل الكلب هواملشتكي؟
 ال ،بل سلطة حماية احليوان ،تعذيبه إرهابه ...ألم تقرأمباذا عنون الكاتب الصورة؟

 س ��أقول ه ��ذا ف ��ي مرافعتي ،لك ��ن هذا ال يعن ��ي براءتك!ستأخذ العدالة مجراها.
 العدال ��ة! العدال ��ة! أن ��ت تتحدث عن العدالة يا س ��يدي،وحكومتكم وش ��عبكم يقدمان الس�ل�اح والعتاد والدعم املعنوي
للصهاين ��ة احملتل�ي�ن لفلس ��طني! أال ت ��رى  -ي ��ا س ��يدي  -م ��ا

 -بلى ،لكن األمر مختلف متام ًا.

يفعل ��ه الصهاينة؛ يحرقون األرض ،يجتثون األش ��جار ،يقتلون

 ِّوضح ما تقول؟ وسأمد لك يد العون ما استطعت.

الكب ��ار والصغار ،احليوانات والطي ��ور ،يحاصرون ومينعون املاء

 -احلقيق ��ة  -ي ��ا س ��يدي  -أنن ��ي ش ��اهدت ه ��ذا الكلب في

والغ ��ذاء والدواء عن أهل فلس ��طني؟ أتنس ��ون ه ��ذا؟ وأنتم هنا

انشغلت أمه في ما يبدو عنه.
احلديقة وهو ميسك بثياب طفل
ْ

حتاكمونن ��ي عل ��ى عراكي كلب ًا ضا ًال كاد يفت ��ك بطفل بريء...

 يقول الكاتب :إن الطفل كان يالعب كلب األس ��رة حينماتدخلتَ أنت باالعتداء عليه.
َّ
 ه ��ذا ك ��ذب ،افتراء؛ الكلب  -يا س ��يدي  -ض ��ال ،ثم إن أمالطفل ذع َرت ،وصرخت ،واستغاثت لنجدة طفلها.
 -ألم يبادر أحد لنجدتها؟

أهذه عدالتكم؟
 األم ��ر يع ��ود إليك ��م؛ مل ��اذا ال حتاكمونه ��م ،أو تتقدم ��وابعرائض ضدهم .أليس لديكم أظافر لتحكُّ وا بها أجسادكم؟
بع ��د نحو ش ��هرين م ��ن احملاكمة قض ��ت احملكم ��ة ببرائتي
لكنها لم جت ِّرم املصور املتعنصر رغم ثبوت األدلة.
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[ الباب المفتوح ]

أهمية التربية النبوية
ط�����ارق زوك����اغ

لألمة اإلسالمية

إن املعيار احلقيقي الذي يُقاس به مستوى وجود الشخص
في الدنيا ،هو ما خَ لَّ َف ُه ذلك الش���خص من آثار  -س���واء كانت
فكري���ة أو مادية  -ومدى قوة تأثيرها عل���ى غيره من الناس؛
حيث ال تفتر ألس���نتهم عن ذكره ،و ال تَغيب ذِ ْك َراهُ عن فكرهم،
وإذا ما احتكمنا إلى هذا املعيار فسنجد أن محمداً  #موجود

بني الناس باستمرار؛ وخاصة أن سيرته الذاتية وأقواله وأفعاله
املروية موجودة بكاملها بني أيديهم.
ومبـ���ا أن مهمـة اإلنس���ان الـوجـودية تتمثـ���ل في عبادة
اللـه  -تعالى  -وإعمار األرض ،فإن الله  -س���بحانه  -أرس���ل
محمداً  #ليربي املسلمني حتى يكونوا صاحلني للقيام بدورهم
االس���تخالفي بالش���كل املطلوب الذي يليق مبكانتهم .وعملية
التربي���ة والتزكية من الرس���ول  #لألمة اإلس�ل�امية لم تكن
محصورة فقط في مرحلة البعثة النبوية؛ بل هاته املهمة دائمة
ما بقي على األرض املؤمن���ون ،وصدق الله العظيم حينما قال
قصد به كل إنس���ان مهما تغير الزمان
في كالمه القدمي الذي يُ َ
ني إذْ َب َع َث ِفيهِ ْم َر ُس���و ًال
أو تع���دد املكانَ { :لق َْد َم َّن ال َّل��� ُه َعلَى ال ُْـم ْؤ ِم ِن َ
���اب َوال ِ
ْـح ْك َم َة
ِّم ْن َأنف ُِس���هِ ْم َي ْتلُو َعل َْيهِ ْم آ َيا ِت��� ِه َو ُي َز ِّكيهِ ْم َو ُي َع ِّل ُـم ُه ُم ال ِْك َت َ
الل ُّمب ٍِني} [آل عمران .]١٦٤ :قال الش���يخ
َوإن كَ ا ُنوا ِمن َق ْبلُ َل ِفي َض ٍ
الطاهر بن عاشور في ختام تفسير هاته اآلية الكرمية« :ويجوز

ني} املؤمنني في كل العصور ويراد
أن يشمل قولهَ :
{علَى ال ُْـم ْؤ ِم ِن َ

بكونه من أنفسهم أنه من نوع البشر ،ويُ َراد بإسناد تعليم الكتاب
واحلكم���ة إليه ما يجمع بني اإلس���ناد احلقيقي واملجازي؛ ألن
تعليم ذلك متلقَّى منه مباشرة أو بالواسطة»(((.
وس���نتطرق في هذا املقال لألسس املوضوعية التي جعلت
معان���ي هاته اآلية متحققة على الدوام ،وللمس���الك اإلجرائية
التي جتعل األمة اإلسالمية تتلقى التربية النبوية.
((( ينظر« :التحرير والتنوير».160/4 :
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أسس دوام التربية
النبوية لألمة اإلسالمية:

«السنَّة» في اللغة ترجع إلى
 1حفظ((( السنة النبوية :كلمة ُّ

معنى االستمرار والتوالي والتكرار  ،وبهذا املعنى وردت في كثير
(((

من النصوص الش���رعية .لذلك اختار بعض احملدثني واألصوليني

املتقدمني تعريفها بأنها« :ما ُر ِسم ليحتذى به»  ،فيخرج من هذا
ما نُقِ َل عن الرسول  #من التصرفات البشرية اجلبلِّية أو غيرها
(((

((( قال الرازي في «مختار الصحاح» ( :حفظ الشيء بالكسر حفظاً حرسه وحفظه
أيضاً استظهره .و احملافظة :املراقبة ) ،ينظر مادة ( ح ف ظ).
((( ُينظر« :معجم مقاييس اللغة» البن فارس ،)61/13( :و «لسان العرب» البن
منظور :مادة (س ن ن).
((( ينظر« :الفقيه واملتفقه» للخطيب البغدادي ،)86/1( :و «إحكام الفصول في أحكام
األصول» للباجي (ص.)173 :

مما لم يُقصد به التأسي واالقتداء ألنه ليس بوحي(((.

وق���د حفظ الله  -تعالى  -س���نة رس���وله  #من النس���يان

والتحري���ف الكلي الذي يطمس معاملها؛ ألنه���ا تبينِّ القرآن الكرمي
وتجُ ِّس���ده عملياً ،وتُظهِ ر إمكانية تطبيقه وح���دود تأويله من غير
{و َأن َز ْل َنا إل َْي َك ِّ
اس َما
الذكْ َر ِل ُت َب ِنّ َي ِلل َّن ِ
إفراط وال تفريط .قال  -تعالى َ :-
ُن ِّزلَ إل َْيه ِْم َو َل َع َّل ُه ْم َي َتف ََّك ُرونَ } [النحل ،]٤٤ :وعن أ ِّمنَا عائش���ة  -رضي
الله عنها  -قالت« :كان خُ لُقه القران»(((.
وبن���ا ًء عليه لم تكن مهمة الرس���ول ُ #م َج َّرد تبليغ ألفاظ

القرآن للبش���رية ،أو أنَّ فائدة سنته الشريفة مقصورة على تلك
الفترة التاريخية فقط؛ فالذي يعتقد هذا االعتقاد الباطل يخالف

النصوص الصريحة في القرآن والسنة(((.
وتظهر العناية اإللهية بالس���نة النبوية الش���ريفة من خالل
تس���خيره  -سبحانه  -لعلماء جهابذة أعالم حتققت بهم عصمة

قلبه في نسبة األحاديث إلى صاحبها #؛ خاصة بعد النظر في
املنهج العلمي الرصني الذي كان من احملدثني الذين اعتبروا علم
اإلسناد من الدين.
وأُذ ِّك ُر في هذا املقام بش���يء يَنْ َع ُم به املسلمون وح َدهم دون
غيرهم؛ أال وهو وجود الروضة الش���ريفة ب�ي�ن أيديهم ،وهو ما
يتِّعون
يدلل على مدى تكرمي الله  -س���بحانه  -لنبيهم  ،#فهم ُمُ َ
فيها أنظارهم وتش���تاق إلى الوقوف أمامه���ا قلوبهم ،وهذا مما
يتس���ن لغيرهم ممن ال ينتمي لدينهم؛ بل هذا األمر هو الذي
لم
َّ
يغيظ أعداءهم ويح ُّز في نفوسهم؛ إذ ال نبي وال رسول إال ُح ِّر َفت
رسالته وبُ ِّدل كتابه وأُبهم قبره عدا رسولنا .#

 2ش���مول السنة النبوية :الس���نة النبوية الشريفة شاملة
جلميع التصرفات واملراحل واألحوال التي ميكن أن يوجد عليها
اإلنسان :من فقر أو غنى ،وفرح أو حزن ،وقوة أو ضعف ،وصحة

الش���ريعة((( من خالل جهادهم في احلف���اظ عليها وابتكارهم
منهجاً فري���داً في نقلها؛ حيث ازدانت تلك الس�ن�ن املروية بأن

أو مرض ،وخوف أو أمن ،وفراغ أو انشغال ...إلخ ،وتشمل أيضاً

من الرجل املش���هود له بال َعدالة والتقوى وبالضبط في احلفظ،

جميع األدوار واملناصب((( التي ميكن أن يمُ ارس���ها الناس بشكل
عام ،فقد كان  -عليه الس�ل�ام  -إمام���اً ومفتياً وقاضياً وقائداً

وصلتنا بطريقة علمية اختصت بها األمة اإلس�ل�امية؛ فقد نُقلَت
إلى الذي يحمل مثل صفاته بشكل متسلسل دون انقطاع إلى أن
ُجم َعت تلك األخبار النبوية في كتب اش���تهرت بني الناس ،وعلى

رأسها الكتب التسعة((( .لذا فإن الناظر في كتب احلديث يطمئن
((( تنبيه :ال يقتصر لفظ «السنة» في هذا السياق على ما ُن ِقلَ عن الرسول  #و ُيراد به
الندب فقط كما هو اصطالح الفقهاء؛ بل يشمل كذلك ما ُيراد منه الوجوب .قال فخر
الدين الرازي في «احملصول»  »:لفظ «سنة» ال يختص باملندوب؛ بل يتناول كل ما علم
وجوبه أو ندبيته بأمر النبي  #وبإدامته فعلَه؛ ألن السنة مأخوذة من اإلدامة».21/1 :
((( رواه مسلم .
الر ُسولَ َو ُأ ْولِي ا َأل ْمرِ م ُ
ِنك ْم فَإن
((( منها قوله  -تعالى َ { :-يا َأ ُّي َها ا َّلذِ َ
ين آ َم ُنوا أَطِ ي ُعوا ال َّل َه َوأَطِ ي ُعوا َّ
الر ُسولِ إن كُ ن ُت ْم تُؤْ ِم ُنونَ بِال َّل ِه َوال َْي ْو ِم اآلخِ رِ َذل َِك خَ ْي ٌر َو َأ ْح َس ُن
َت َنا َز ْع ُت ْم فِي شَ ْيءٍ ف َُر ُّدو ُه إلَى ال َّل ِه َو َّ
َت ْأوِ يالً} [النساء ،]٥٩ :وقول الرسول « :#تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما متسكتم
بهما :كتاب الله وسنة رسوله» رواه اإلمام مالك في املوطأ مرس ً
ال في كتاب القدر
( )460باب النهي عن القول في القدر  ،ورواه احلاكم مسنداً وصححه.
((( حتدث اإلمام الشاطبي عن عصمة الشريعة من وجهني« :الوجه األول :األدلة الدالة على
ذلك تصريحاً وتلويحاً كقوله  -تعالى { :-إ َنّا َن ْح ُن َن َّز ْل َنا ِّ
الذكْ َر َوإ َنّا َل ُه ل ََـحا ِفظُ ونَ } [احلجر:
 ،]٩والسنة وإن لم َي ِرد في اآلية ذكرها؛ فإنها مبينة له ودائرة حوله؛ فهي منه ،وإليه
ترجع في معانيها .فكل واحد من الكتاب والسنة يعضد بعضه بعضاً ويشد بعضه
بعضاً ...الوجه الثاني :االعتبار الوجودي الواقع من زمن الرسول  #حتى اآلن؛ وذلك
بتوفير الله  -تعالى  -دواعي األمة للذب عن هذه الشريعة ...ثم قيض الله رجا ًال يبحثون
عن الصحيح من حديث رسول الله  ،#وعن أهل الثقة والعدالة من النقل ،حتى ميزوا بني
الصحيح والسقيم وتعرفوا على التواريخ وصحة الدعاوى في األخذ لفالن عن فالن،
حتى استقر الثابت املعمول به من أحاديث رسول الله ُ .»#ينظر املوافقات بتحقيق الشيخ
عبد الله دراز ( )60- 58 /2املسألة الثانية عشر من مقاصد وضع الشريعة ابتداء.
((( هي( :صحيح البخاري ،وصحيح مسلم ،وسنن الترمذي ،وسنن النسائي ،وسنن أبي
داود ،وسنن ابن ماجه ،ومسند اإلمام أحمد ،وموطأ اإلمام مالك ،وسنن الدارمي).

���راج ًا
عس���كرياً ،وكان تاجراً وزوجاً وأباً َ
{و َد ِاعي ًا إلَى ال َّل ِه بِإذْ ِن ِه َو ِس َ

ُّم ِني���راً} [األحزاب .]٤٦ :كما أن مواضيع الس���نة الشريفة تغطي
جمي���ع املجاالت التي تؤطر حياة اإلنس���ان :من عقائد وعبادات

ومعامالت وأخالق وغيرها.
ِجم���اع القول إذن :أنه يكف���ي الواحد منا أن يلقي نظرة في
فهرست أحد كتب احلديث النبوي الشريف ليرى األبواب اجلامعة
جلميع أحوال الناس املتوقعة ،وصدق س���لمان الفارسي  -رضي
الله عنه  -حينما َر َّّد على بعض املشركني املستهزئني حينما قالوا

ل���ه :إن صاحبكم يُ َعلِّ ُم ُكم حتى اخل���راءة ،فقال  -رضي الله عنه
وأرضاه « :-أجل! أمرنا أن ال نستقبل القبلة وال نستنجي بأمياننا
وال نكتفي بدون ثالثة أحجار ليس فيها رجي ٌع وال عظم»(((.
((( جتدر اإلشارة إلى أن علماء أصول الفقه قد أبدعوا في حتديد وتصنيف التصرفات
النبوية ،كالشيخ الطاهر بن عاشور الذي عد من أحوالها «اثني عشر حاالً ،وهي:
التشريع ،والفتوى ،والقضاء ،واإلمارة ،والهدي ،والصلح ،واإلشارة على املستشير،
والنصيحة ،وتكميل النفوس ،وتعليم احلقائق العالية ،والتأديب والتجرد عن
اإلرشاد»ُ .ينظر :مقاصد الشريعة اإلسالمية ( :ص .)29 - 28
((( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ،وابن ماجة في سننه.
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المس��الك اإلجرائية التي تحقق
التربية النبوية لألمة اإلسالمية:

هذه املس���الك مترابطة ومتكاملة في م���ا بينها ،ومجموعها
ميكن أن يحقق املعية املعنوية للرسول  #بالنسبة للمسلم الذي
يسلكها ،وهي:
أو ً
ال :حمبة الرسول :(((#
الكالم عن «احملبة النبوية» هن���ا ليس ُمج َّرد دعوى ناقصة

َص��� ُد ُق عل���ى صاحبها مبج���رد النطق بها؛ ب���ل نتحدث عنها
ت ْ

باعتبارها عقيدة كاملة لها أس���باب تُنتِجها ،ومقتضيات تلزمها؛
فمن أسباب متتني محبة الرسول  #في النفس املؤمنة:
 كث���رة ذكره والصالة علي���ه  ،#والدع���اء الدائم بقبولش���فاعته في املس���لمني ،وباالجتماع معه  -عليه السالم  -على
{إن ال َّل َه َو َمال ِئ َك َت ُه ُي َص ُّلونَ َعلَى
احلوض يوم الدين .قال  -تعالى َّ :-
ين آ َم ُنوا َص ُّلوا َعل َْي ِه َو َس ِّل ُـموا َت ْس ِليماً} [األحزاب.]٥٦ :
ال َّنب ِِّي َيا َأ ُّي َها ا َّل ِذ َ
 -تعظيمه و توقيره  #وتذ ُّكر مكانته عند الله  -س���بحانه

وتعالى  -وفضله على الن���اس ،وذكره مبا يليق به من األوصاف
الر ُسولِ َب ْي َن ُك ْم كَ ُد َعا ِء َب ْع ِض ُكم
 .#قال  -سبحانه { :-ال جَ ْت َعلُوا ُد َع َاء َّ
َب ْعضاً} [النور.]٦٣ :

أما العالمات واملقتضيات الت���ي تبرهن على حصول محبة

الرسول  ،#فمنها:
 أن يلحظ املس���لم في نفسه أنه يحيي السنة النبوية؛ فهوالقائل « :#من أحيا س���نتي فقد أحبني ،ومن أحبني كان معي
في اجلنة»(((.
 أن يجد املس���لم في نفس���ه رغبة دائمة في االطالع علىأخباره وقراءة سيرته  ،#والشوق إلى لقائه حسب ما هو معلوم
في قانون احملبة.
ثانيًا :مطالعة السنة النبوية وتدبرها:
الرس���ول  #هو النموذج األمثل لإلنس���ان الذي استخلفه
الله  -س���بحانه  -في األرض ،وبه أظهر للمس���لمني التجسيد
العمل���ي ألحكام القرآن من غير إف���راط وال تفريط؛ لذلك جاء
األمر صريحاً بالتأس���ي به  .#قال  -سبحانه َ { :-لق َْد كَ انَ ل َُك ْم
((( هذه تفصيالت بسيطة في محبة الرسول  #ومن أراد التوسع فلينظر كتاب «الشفا
في التعريف بحقوق املصطفى» للقاضي عياض ،رحمه الله.
((( هذا جزء من حديث أخرجه الترمذي في سننه ،كتاب العلم ،باب «ما جاء في األخذ
بالسنة واجتناب البدعة» ،رقم ( ،)2678وقال :هذا حديث حسن غريب.
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ِفي َر ُس���ولِ ال َّل ِه ُأ ْس َو ٌة َح َس��� َن ٌة ِّل َـمن كَ انَ َي ْر ُجو ال َّل َه َوال َْي ْو َم ِ
اآلخ َر َوذَكَ َر ال َّل َه
كَ ِثيراً} [األحزاب ،]٢١ :و ُمن َْطلَق هذا التأسي أمران ،هما:

 - 1القراءة املس���تمرة ألحد املتون اجلامعة للس���نة النبوية

النبوي���ة الصحيحة((( ،والكتاب الذي جمع وأوعى في هذا الباب
هو «رياض الصاحلني» للنووي ،رحمه الله.
 - 2تد ُّبر أقوال وأفعال الرسول  #والسعي الدائم والدؤوب
ملقاربتها واتباعها؛ ألنها املقياس الذي أمرنا بأن نَزِ َن به أعمالنا،
وهي الوسيلة التي منارس بها النقد والتمحيص لتصرفاتنا .قال
 تعالى { :-قُلْ إن كُ ن ُت ْم حُ ِت ُّبونَ ال َّل��� َه فَا َّت ِب ُعو ِني ُي ْحب ِْب ُك ُم ال َّل ُه َو َي ْغ ِف ْر ل َُك ْميم} [آل عمران.]٣١ :
ُذ ُنو َب ُك ْم َوال َّل ُه غَ ف ٌ
ُور َّر ِح ٌ

وإنَّ هذين األمرين  -لعمر احلق  -يجعالن املسلمني ال يشعرون
بأنهم عن نبيهم  #غائبون ،وما أجمل البيت ِّ
ص َف
الشعري الذي َو َ
املشتغلني بعلم احلديث النبوي الشريف:

ِ
احلديث هم أه��� ُل النبي ،وإن
أه��� ُل

أنفاسه ِ
صحبوا
نفس���ه
َ
لم يصحبوا َ

ثالثًا :مالزمة العلماء الربانيني:

منزل���ة العلماء الربانيني في األمة مبنزلة األطباء ،وهم ورثة
األنبياء((( ،وال تس���مع منهم سوى( :قال الله ...قال رسول الله)،
كم���ا أن رؤيتهم تُذ ِّكر بالله ،وال تُ ِ
ُبص ُر في تعاملهم إال التطبيق ملا

اعتُ ِب َر تقليد الناس لهم نوعاً من
جاء في القرآن والس���نة؛ حتى ْ
اإلفت���اء بأفعالهم .قال الش���اطبي« :إذا كان كذلك وثبت للمفتي
ٌّ
محل
ونائب منابه ل���زم من ذلك أن أفعاله
أن���ه قائ ٌم مقام النبي
ٌ
لالقت���داء أيضاً»((( .لذلك َو َج َب علين���ا التواصل معهم وحضور
مجالسهم.

وخامت���ة الكالم أيه���ا األخ الكرمي! يجب علينا أن نس���لك
الطريق املس���تقيم ،وننهل من ذلك املص���در الـ َمعني الذي يحقق
لنا الصحبة املعنوية للرسول  ،#والذي يُف ِّع ُل فينا عملية التربية
مبح َّبته َمح َّب ًة
والتزكية على يديه  #عس���ى أن متتلئ قلوبن���ا َ
ص ْح َب ًة أبدية ،كما قال خير البرية« :المْ َ ْرءُ َم َع
َص َح َب ُه ُ
حقيقي���ة؛ فن ْ

َم ْن أَ َح َّب يَ ْو َم الْقِ َيا َمةِ »(((.

((( يجب احلذر من االعتماد على األحاديث الضعيفة؛ ألن االتباع ال يقوم على أساس
الشك ،كما ينبغي التحذير من بعض األحاديث الواهية أو املوضوعة املوجودة في
كتب الرقائق؛ خاصة التي لم حتقَّق حتقيقاً علمياً محكماً.
((( عن أبي الدرداء  -رضي الله عنه  -أنه قال :سمعت رسول الله  #يقول« :إن العلماء
ورثوا العلم؛ فمن أخذه
يورثوا ديناراً وال درهماً؛ إمنا َّ
ورثة األنبياء ,وإن األنبياء لم ّ
أخذ بحظ وافر» .رواه أبو داود والترمذي.
((( «املوافقات» لإلمام الشاطبي بتحقيق عبد الله دراز.248 /4 :
((( أخرجه الترمذي في سننه ،حديث رقم ( ،)3484كتاب الدعوات ،باب «في فضل التوبة
واالستغفار وما ذُكر من رحمة الله لعباده» .

[ بأقالمهن ]

َّ
سجادة المطبخ
د .ب����ش����رى ال���ل���ه���و

بت لهذا اخلبر.
فطر ُ
تقول :حصل زوجي على بعثةِ ،

ظم ��أ فضولي برؤية مس ��توى نظافة منزله ��ا ،فرأيت ما

فاألم ��ر ال يعدو بالنس ��بة لي س ��وى إج ��ازة براتب ،وحني

فاجأن ��ي؛ فعل ��ى الرغ ��م كل مش ��اغلها إال أن البي ��ت كان

حطط ��ت رحالي هناك أدركت صعوب ��ة األمر ،فال عاملة

شديد النظافة والترتيب.

تس ��اعدني ،وطف�ل�اي الصغيران ال ينف ��كان عني حلظة،

وأكث ��ر ما لفت انتباهي هي س ��جادة مطبخها؛ فلقد

وزوج يغي ��ب الي ��وم ك َّل ��ه ليأتي مرهق� � ًا يريد بيت� � ًا نظيف ًا
ٌ

كان ��ت بيضاء ناصعة البياض ،لون ال أجرؤ أن أضعه في

وهادئ ًا ووجبة دس ��مة ،ولرمبا اس ��تضاف الزمالء العزاب
أو أحد املغتربني محاو ًال تقليد حامت الطائي ،ونس ��ي أن

غرفة نومي يوم كانت عندي عاملة في بلدي.

َّ
كل ما بي ال يتطابق مع زوجة حامت الطائي.
فقلب � ُ�ت حي ��اة زوج ��ي جحيم� � ًا ،ونال ه ��ذا اجلحيم
صغاري ،وتأفف زوجي وتذمر واعتراض.
�كنت بقرب ��ي ج ��ارة ،فاغتنمتُ ه ��ا فرصة ك ��ي أقارن
س� ْ

فأس ��ررت في نفس ��ي أمراً ،س ��أحتدى نفسي وسأضع
سجادة مثلها في مطبخي.
كان ��ت بيضاء في ب ��ادئ األمر ثم حتول ��ت إلى اللون
(البي ��ج) ث ��م الرم ��ادي ث ��م تداخل ��ت كل ألوانه ��ا حت ��ى
أصبحت ال لون لها.

حالها بحالي أمام زوجي ،فرأيت عجب ًا :امرأة تقية نقية،

وبس ��بب ه ��ذه الس ��جادة قم � ُ�ت بتعني ��ف صغ ��اري

طالبة علم وداعية ،أوالدها أكثر من أوالدي ،وذات نشاط

م ��رار ًا وتكراراً ،وتوقف ��ت عن تعنيفهم ي ��وم توقفت ألوان

عجيب ،تقيم الدروس للنس ��اء وتدرس الدراسات العليا،

السجادة.

بل قام أحد املش ��ايخ املفتني بإعطائه ��ا إجازة إفتاء ،كما
التبعل لزوجها وليست كحالي.
كانت َح َسنة
ُّ
دعتن ��ا ملنزلها ،فل ��م تكن كحال معظم نس ��ائنا ممن
يرغنب بزيارة األخريات ،وال يوددن دعوة أحد ملنازلهن.
وكن � ُ�ت ف ��ي حم ��اس ش ��ديد لرؤي ��ة منزله ��ا؛ ألروي

إنك لس ��ت إال مقلدة أو مجتهدة
فأس ��ررت لنفس ��يِ :
ول ��كل مجته ��د نصي ��ب ،لع ��ل الل ��ه رزق جارت ��ي نظاف ��ة
َ
فتبذل لآلخرين.
وترتيب ًا ليعينها ويعني زوجها وأوالدها
هم لي إال
ولع ��ل الل ��ه اطلع على حالي فوجدن ��ي ال َّ
نفسي فشغلني عنها.
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[ الورقة األخيرة ]

َّ
الشحن واإلفراغ

وأثرهما السلبي على البحث العلمي
ُ

د .ع���ب���د ال�����ك�����رمي ال���ق�ل�ايل
Karim_kallali@hotmail.com

للبحث العلمي ضوابط ومناهج على كل باحث أن يتقيد

تس���ود صفحات عدة بكالم الغير بش���كل تسلسلي وأحيانا

من البحوث العلمية اليوم حتمل هذا االس���م وليس لها من

أقوال اآلخرين أما قول الباحث الذي سينس���ب البحث إليه

عد منتوجه بحثا علميا ،وكم
بها ف���ي بحثه ،حتى ميكن أن يُ َّ
نصيبه ش���يء ،ومن تصفح ما ينتج���ه بعض الباحثني على

اخت�ل�اف درجاتهم العلمية يالحظ أن هن���اك أمرا تواطأ
الباحثون على التكثير منه ،ويعدونه أمارة دقة وداللة ضبط؛
ذل���ك األمر هو كثرة النقول من املصادر واملراجع ،وإيرادها

في مقامات ال تقتضي قواعد البحث إيرادها فيه.

متقطع ف���ي كافة مباحث البحث ،ويصير البحث عبارة عن
فغائ���ب ،وعمله في البحث يكاد ينحصر في التنس���يق بني
اجلمل والفقرات ثم وضع الئحة املصادر واملراجع وفهرس

البحث.

وس���بب اللجوء إلى كثرة النقل ل���دى الباحثني ،يرجع

إلى أمرين:

ونق���ل النصوص وإيرادها لالس���تدالل واالستش���هاد

األول :يتعلق بالباح���ث؛ حيث جتده في غالب األحوال

التزام ضوابط النقل وقواعده؛ ليال يصبح البحث نس���خة

بإيراد أقوال الناس ونس���خها من هاهنا وهاهنا ،ويقول في

به���ا ،ال أحد يق���ول بقبولها أو ردها إطالق���ا؛ بل البد من

مس���تخرجة من مجموعة كتب فق���ط؛ فاإلفراط في النقل

يضر بالبحث وقيمته العلمية ،ويفقده قيمته النوعية.

عاج���زا عن إضافة أي جديد أو مناقش���ة ما قيل ،فيكتفي
النهاية “ :هذا بحثنا”.

ومن تصفح عددا من الرس���ائل والبحوث املقدمة لنيل

وفي عدد من البحوث جتد مباحث بكاملها ليس فيها

الدرج���ات العلمية -على اختالفها -يجدها طافحة بالنقول

م���ن إيراد قول لزيد أو عمرو م���ن الناس إال وينتقل إليراد

بعض ،وهي بذلك ال تعدو أن تكون نسخا مكررة ،وال تضيف

من كالم صاحب البحث إال أس���طرا ،وما إن ينتهي الباحث
قول آخر لغيره مشابه ،ثم يورد قوال ثالثا على سبيل التأكيد

مل���ا أتى به ،وقد يورد نقال رابع���ا لتأكيد ما أكد به ،وهكذا
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مليئة به ،فقراتها نقلت نقال مش���تتا ثم أضيف بعضها إلى
للبحث أي قيمة علمية؛ وال يستفيد من البحث سوى الباحث
الذي نال به درجة علمية معينة ،وإذا كان الباحثون القدامى

يجدون عناء في النقل ويكلفون أنفس���هم مشقة البحث عن

عناء الرج���وع إلى تلك املصادر والتأكد مما يورده الباحث،

إل���ى نص لالستش���هاد به في البحث؛ فق���د كان ذلك مما

تزيد القارئ إال حيرة وضالال ،ويستشهد للمسألة الواحدة

النصوص في املص���ادر واملراجع ،وقراءة عدة كتب للوصول
يس���تفيدونه في عملية النقل ،أما اليوم ومع ما تيس���ر من

وس���ائل-على الرغم من إيجابياتها-أصبحت كتابة البحث
أمرا هينا ويس���يرا لدى من ال يق���در البحث العلمي قدره؛

حيث يعتمد عدد من الباحثني على النقل املباشر للنصوص

والتي يصلون إليها بطريقة مباشرة ،وقد ال يعرفون الكتاب

ال���ذي توجد فيه .وال يس���تغرق الباحث في نقل عش���رات
النصوص سوى بضع دقائق ،وينجز بحثا بعشرات الصفحات
كان من قبل يتطلب س���نوات وأصبح اليوم يتطلب أشهرا أو

أياما ،ولس���نا ننكر بهذا االس���تفادة مما تيسر من الوسائل

التقنية؛ بل ذلك مطل���وب الختصار اجلهد والوقت ،لكن ما
ننكره هو اإلفراط في النقل والركون إلى املوجود ،وعدد من

البحوث العلمية اليوم عبارة عن مس���تخرجات ،لو وجد من

يحترم البحث العلمي النتزع من أصحابها ما نالوا عليها من
درجات منحت لهم زورا ،ليس لهم فيها من عمل سوى النسخ

والتنس���يق والترتيب ،وبعض املتجنني على البحث العلمي ال
يحيل���ون إلى ما ينقلون ويوهمون الق���ارئ أن ما أتوا به من

قريحتهم وإبداعهم ،وعند التمحيص جتد صفحات مطولة
سرقت بدون إحالة أو إشارة ،وقد اكتشف أمر بعضهم ممن

كان يزع���م ويدعي أنه من كبار الكتاب واحملققني؛ فافتضح
أمره ونش���ر على املإل ،والسرقة بهذا الشكل عمل مشني ما
كان ينبغ���ي أن جتد لها موطئا لدى الباحثني؛ لكن الش���ره

والوله باملناصب والدرجات س���وغ كل ش���يء وأمات ضمير
األمانة والدقة.

أو جتده يطنب في كثرة النقول وأحيانا تكون متناقضة فال

والفكرة القصيرة بأقوال عدد من األئمة واألعالم ،وقد كان
يكفي إيراد استدالل واحد للمسألة ،واالكتفاء باإلشارة إلى

ما اطلع عليه من كالم في املجال.

وبعض املش���رفني على بعض البحوث يلزمون الباحث

بتعطيل فك���ره وعدم إبداء رأيه؛ وإذا أتى بش���يء لم يدلل
علي���ه ،اتهم فيم���ا أتى به ،وكتب له ف���ي التعليق“ :من أين
لك هذا؟” وكأنه قد كتب عليه أن يأتي بكل ش���يء إال برأيه
هو! وإن أصر وزعم أن ما أتى به من رأيه واس���تنتاجه فقد

يش���كك فيه وأحيانا يكذب بدع���وى أنه ال يزال في مرحلة

البح���ث ،وكأن من كان في هاته املرحل���ة ال يحق له إبداء
الرأي ومناقش���ة األقوال .وإزاء هاته املواقف التي ال متت

للبحث العلمي بصلة ال ميلك الباحث سوى االستجابة وإال

رف���ض بحثه ،وهكذا يلزم بإخراج بحث مليء بالنقول عبارة

عن شحن وإفراغ ضيع فيه الكثير من اجلهد والوقت واملال.
وعوض التشدد في التكثير من إيراد النقول كان ينبغي

التش���دد في عدم التكثير م���ن إيرادها وحمل الباحث على
مناقشة بعض ما يورد واحلرص على معرفة مصدر ما يقول
وحثه على إعمال رأيه وفكره؛ ومائة صفحة من لبنات فكر

الباحث وآرائه خير من ألف صفحة اس���تخرجت من عدة
بح���وث وال حتمل أي جديد ،ومهما يكن اجلديد الذي يأتي

به الباحث فإنه والش���ك فيه فائدة أقلها مترينه على النظر

واالستنباط وإعمال الفكر وإبداء الرأي ،وذلك باب التمكن
واالجتهاد واالستقالل في الرأي.

الثاني :ما يتعلق باجلهة املشرفة على البحث من تشدد

وبع���ض الباحثني ملا ينتصر لق���ول أو يرجحه ال ينطلق

أس���يء فهمها من قبل املش���رفني على البحث أنفسهم ،من

ما مال إليه؛ ملا وجده من نقول وتوفر له من كالم ألحد من

غير الئق في بعض األمور ووقوف عند بعض اجلزئيات التي
ذلك إلزامهم الباحث الذي يبحث حتت إش���رافهم بالتدليل
لكل ما أتى به ،واالستش���هاد له بالنق���ول واألقوال ،وجتد
الباحث أحيانا يتكلف ذلك حتت ضغط اجلهة املشرفة على

البحث ،وقد يقتبس نصوص���ا ال عالقة بالفكرة التي يريد

االستشهاد لها ،ولرمبا نسب قوال إلى من لم يقله ،وقد يوثق
ذلك ويثبته ليس���لم من انتقاد املشرف الذي ال يكلف نفسه

في ذلك من قناعاته الفكري���ة ورؤاه املبدئية؛ بل مييل إلى
العلماء الباحثني فرجح ما رجحه اتباعا وتقليدا ال اجتهادا

واقتناعا ،وهذا ترجيح ال قيمة له من الناحية العلمية؛ ألنه

مجرد تكرار قول قد قي���ل ،وهو ناجت عن تقليد وليس عن
جه���د وإعمال فكر .وعدد م���ن الباحثني الذين متأل كتبهم

الس���احة طوال وعرضا بحوثهم منقول���ة من هاهنا وهاهنا

ورغم شناعة ذلك ال يكفون عن تضييع احلبر والورق.
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