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فال ش���ك أن فوز حزب النهض���ة في تونس يَُعدُّ حدث���اً تاريخياً مهّماً؛ 
فبع���د أن كان احلزب محظوراً بل طريداً مالَحقاً، أصبح اآلن بعد س���قوط 
الديكتاتوري���ة هو احلزب األبرز في تونس، وهذه نقلة نوعية كبيرة لن يقتصر 
تأثيرها على تونس فقط، بل سيمتد في احمليط العربي؛ وخاصة دول اجلوار. 
ونحن إذ نهنِّىء إخواننا في حزب النهضة التونس���ي بهذا الفوز 
املشهود، فإننا نحسب أن أمامهم حتدياٍت كبيرًة جداً في إدارة املرحلة 

القادمة، ومن أخطر هذه التحديات:
أواًل: إدارة البالد بعقلية الدولة وليس بعقلية احلزب، واالس���تفادة 
من جتربة احلركة اإلسالمية في السودان؛ التي حكم�ت أكثر من عقدين 
دون أن تتخل���ص في بعض مراحلها من عقلية احل���زب الضيقة؛ التي 

جعلت احلركة تنكفىء على نفسها وتفقد كثيراً حيويتها.
ثانيًا: ورثت احلركة تَِرَكة مهترئة خلَّفها النظام البائد، ومن واجبها 
أن تعالج تلك اإلصابات بسرعة من أجل أن تتفرغ للبناء والتنمية. أما أن 
تكون إدارة الدولة بأسلوب إطفاء احلرائق ومعاجلة املشكالت، فإن ذلك 
س���يُبقي احلزب منهكاً عاجزاً عن النم���و والتطور، ولن يحقق طموحات 

الناخبني في التنمية واإلصالح، وسيستمر الشعب متذمراً ضجراً.
ثالثًا: جتربة ح���زب العدالة والتنمية التركي جتربة مهمة يجب 
االستفادة منها وتوظيفها بطريقة صحيحة، مع ضرورة استيعاب حزب 
النهضة للخصوصية الدينية والثقافية للمجتمَعني )التركي والتونسي( 
والفروقات بينها، ومعرفة ما يصلح لالقتباس وما ال يصلح، وإن جناح 
حزب العدالة سياسياً واقتصادياً ال يعني بالضرورة استنساخ جتربته 

فكرياً وثقافياً وتربوياً؛ فلكل بيئة أولوياتها وظروفها املوضوعية.
رابعًا: ظاهرة اخلوف من اإلسالميني ال زالت مسيطرة على احلكومات 
الغربية، حتى وإن أعلن بعضها ع���ن َقبُوله بالتعامل مع حكومات أو أحزاب 
إس���المية، لكن محاوالتهم لاللتفاف على الثورات العربية لم تهدأ قط؛ من 
ع أن يتعرض حزب النهضة  أجل تفريغها من مقاصدها احلقيقية.  ومن املتوقَّ
لضغوطات كبيرة من الغرب وم���ن احمليط اإلقليمي ومن التيارات الليبرالية 
احمللي���ة؛ تهدف إل���ى جتريد احلزب م���ن منطلقاته الرس���الية. وتطمينُهم 
ر، لكن ال يعني ذلك بحال التماَس رضا الناس بسخط  ومداراتُهم مطلب مقدَّ
، ومقتضيات السياس���ة  الل���ه تعالى. وإن أطماعهم لن تتوقف عند حد معنيَّ
الش���رعية تتطلب فقهاً راسخاً، ووعياً بدرجات األعمال وأولوياِتها، ونحسب 
أن إخوانن���ا في النهضة يدركون أن املداراة ال تعن���ي املداهنة في احلق، أو 

التنازل عن ُمْحَكَمات اإلسالم. 
ومن واجب اإلس���الميني مبختلف أطيافه���م أن يقفوا صفاً واحداً مع 
إخوانه���م في حزب النهض���ة، وينصروهم بكل ألوان النص���رة لتحقيق ما 
يطمحون إليه من أهداف؛ فنجاحهم جناح للجميع، كما أن اإلخفاق س���يؤثر 

سلباً على اجلميع.
هذا ونس���أل الله - تعالى - أن يبِرم لهذه األمة أمَر رشد يعز فيه أهل 

طاعته ويحَكم فيه بشرع الله، ويؤَمر فيه باملعروف، ويُنهى فيه عن املنكر.
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] االفتتاحية [

بس��م اهلل واحلمد هلل والصاة والس��ام على حممد 
رسول اهلل #، أما بعد:

فآيات الله تتجلى في األنفس وفي اآلفاق وفي كل ش���يء، 
ش���اهدة أنه هو الله الواحد القهار ما ش���اء كان وما لم يشأ لم 
ع  يكن، وأن اإلنسان مهما بلغ من جودة الرأي وقوة الساعد وجتمُّ
ره الله - تعالى -  األع���وان حوله فإن ذلك ال يح���ول دون ما قدَّ
ر شيئاً أو أراده فإنه يحقق  عليه، وأن الله - س���بحانه - إذا قدَّ
مراده وقدره مبا يشاء؛ بل رمبا يظن بعض الناس أن في سلوكه 
النجاةَ مما يخاف ويحذر، فتستحيل قوة الساعد خوراً وضعفاً، 
وجودة الرأي خرقاً وكث���رة األعوان ِحْماًل وعبئاً، حتى إذا حان 
ره الله - تعالى - وقع ما أراد كيفما أراد على النحو  وقُت ما قدَّ
ال���ذي أراد، ال يحول دون ذلك حائل وال مينع منه مانع على أي 
نحو من األنحاء؛ حتى لو متاأل على ذلك من بأقطارها. ولذلك 
ته وقدره وأنه  فموقف اإلنس���ان احلكيم الذي يؤمن بالل���ه وقوَّ
ته ورأيه  غالب ال يُس���َبق: أن ال تتجه همته ملنع ما قدره الله بقوَّ
ره  فإن ذلك لن يكون؛ بل يس���عى في ذلك بق���َدر الله الذي قدَّ
ف���ي رفع البلوى واملصيبة ودفعها، وق���د مرَّ في التاريخ القدمي 
واحلديث ما يبنيِّ أن االحتماء بالقوة الذاتية في معاندة أَْمِر الله 
- تعالى - لن تكون له عاقبة سوى اخلذالن واخليبة واخلسران؛ 
فقد عاند اليهود في املدينة رس���وَل الل���ه # فجاءهم عقاب 
نوا  الله من حيث ال يحتس���بون وما نفعتهم حصونهم التي حتصَّ
فيه���ا؛ بل صاروا يخربونها بأيديهم وأي���دي املؤمنني، وقد بنيَّ 
ذلك الكتاب الكرمي؛ إذ يقول الله - تعالى - في س���ورة احلشر: 
ِل اْلـَحْشِر  }ُهَو اَلِّذي َأْخَرَج اَلِّذيَن َكَفُروا ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب ِمن ِدَياِرِهْم أَلَوّ
ِه َفَأَتاُهُم الَلُّه  ـــَن الَلّ اِنَعُتُهْم ُحُصوُنُهم ِمّ َمـــا َظَننُتْم َأن َيْخُرُجـــوا َوَظُنّوا َأَنُّهم َمّ

ْعَب ُيْخِرُبوَن ُبُيوَتُهم ِبَأْيِديِهْم  ِمْن َحْيُث َلْم َيْحَتِســـُبوا َوَقَذَف ِفي ُقُلوِبِهُم الُرّ
َوَأْيِدي اْلـُمْؤِمِننَي َفاْعَتِبُروا َيا ُأْوِلي اأَلْبَصاِر{ ]احلشر: ٢[. فها هم يهود 
بني النَّضير الذين أخرجهم رسول الله # من ديارهم بظلمهم 
قد بلغوا من املنعة ما ظن معه املؤمنون أنهم لن يخرجوا، وكذلك 
ظ���ن اليهود أن حصونهم متنعهم من بأس الله ونقمته، لكن الله 
لني واآلخرين أتاهم من حيث  العليَّ الكبيَر ربَّ العاملني وإلَه األوَّ
ال يحتسبون وال يقدرون؛ فقد ظنوا أن الهزمية تكون في َضْعف 
االستعدادات فاستعدوا باحلصون املانعة، ولكن الله الذي بيده 
ملكوت كل شيء أتاهم ِمن ِقبَل أنفسهم؛ فقذف الله الذي ميلك 
قلوب العباد ويقلِّبها كيف شاء في قلوبهم الرعب الذي تتضاءل 
أمام���ه كل قوة، وال يثبت أمامه اس���تعداد. فل���م تَُعد للحصون 
قدرة على املنع، ولم تَُعد األيدي قادرة على حمل الس���الح، ولم 
تع���د النفوس لها قوة على مالقاة األعداء. وهكذا يفعل الله في 
كل زمان ومكان من عجائ���ب قدرته وتقديره ما تعجز النفوس 
عن تصوره وم���ا تعجز العصبة أولي القوة عن الوقوف إزاءه أو 

محاولة دفعه أو صده. 
إن هذه املعاني ونحوها إمنا يتعظ بها أصحاب األبصار، الذين 
ميلكون بصيرة القلوب قبل بصر العيون، فنادى الله - تعالى - ذوي 
األفهام وأمرهم باالتعاظ مبا أحل بهؤالء اليهود - الذين قذف الله 
ف����ي قلوبهم الرعب، وهم في حصونهم - م����ن نقمته، ولم يفقهوا 
أن الله ولي َمن وااله، وناصر من نصره ورس����ولَه على كل من ناوأه 
وعاداه، وأن الله ُمِحل نقمته به ولو جاوز الفضاء وبلغ عنان السماء، 

فقال - تعالى -: }َفاْعَتِبُروا َيا ُأْوِلي اأَلْبَصاِر{ ]احلشر: ٢[. 
ومث����ل هذا ال���ذي حدث مع يهود بني النضير في املدينة 
زمن رس���ول الله # قد حدث نح����ُوه مع ولد رسول الله نوح 

ُه ِمْن َحْيُث َلْم َيْحَتِسُبوا{ }فَأَتاُهُم الَلّ
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- عليه الس���الم - حينما دعاه أبوه لإلميان بالله وركوب سفينة 
النجاة، لك���ن االبن الذي طمس الله بصيرته أغواه الش���يطان 
بامتناعه من قدر الله باللجوء إلى جبل مرتفع يظن أنه بارتفاعه 
َعَنا َوال  مينعه من ق���در الله على ما تبينه اآليات: }َيا ُبَنَيّ اْرَكب َمّ
َع اْلَكاِفِريَن #^٤٢^#( َقاَل َســـآِوي إَلى َجَبٍل َيْعِصُمِني ِمَن اْلـَماِء َقاَل ال  َتُكـــن َمّ

ِحَم{ ]هود: ٤٢ - ٤٣[.  ِه إاَلّ َمن َرّ َعاِصَم اْلَيْوَم ِمْن َأْمِر الَلّ
كما حدث ما هو أش���د منه مع فرعون لعنه الله؛ فقد مكر 
ه الذي جعل الله هالكه على  به - تعالى - حتى ربى في بيته عدوَّ
يديه وهو ال يدري، وعندما طغى وبغى وجتبَّر وتكبَّر أغرقه الله 
- تعال���ى - في اليم في اللحظة التي ظن فيها حلوقه بنبي الله 
موسى - عليه الس���الم - وظهوره عليه، فأتاه الله من حيث لم 
يحتسب وما تصور أن البحر سينطبق عليه وجنده معه ليكونوا 
ُه  من املغرقني الهالكني؛ حتى اضطر صاغراً أن يقول: }آَمنُت َأَنّ
ال إَلَه إاَلّ اَلِّذي آَمَنْت ِبِه َبُنو إْســـَراِئيَل َوَأَنا ِمَن اْلـُمْســـِلِمنَي{ ]يونس: ٩٠[ 
لك���ن متى؟ بعدما حدث ما قضاه الل���ه فلم يك ينفعه ذلك؟ ثم 
جن���اه الله ببدنه ليكون ملن خلفه آي���ة وِعَظة وعبرة؛ لكن كثيراً 
من الناس غلب عليهم الش���يطان حتى صور لهم أنهم ليس���وا 
كمن س���بقهم وأنهم قد اتخذوا من االحتياطات واالستعدادات 
ما يكون كفياًل بتثبيت ُملْكهم وسلطانهم وما هو قمن أن ينجيهم 
من مصير من س���بقهم؛ وكأنهم يحاربون أناساً مثلهم ميكن أن 
يحتالوا عليهم ليفسدوا خططهم، وقد سجل حقيقة الغفلة التي 
تس���يطر على أكثر القلوب قوُل الل���ه - تعالى - في قصة غرق 
يَك ِبَبَدِنَك  ى فرعون ببدنه: }َفاْلَيْوَم ُنَنِجّ فرع���ون، فقال بعدما جنَّ
َن الَنّاِس َعْن آَياِتَنا َلَغاِفُلوَن{ ]يونس:  ِلَتُكـــوَن ِلـَمْن َخْلَفَك آَيًة َوإَنّ َكِثيًرا ِمّ
٩٢[، فالل���ه - تعالى - قد جنى ب���دن فرعون وأخرجه من اليم 
ليكون ِعَظ���ة وعبرة ملن يأتي بعده فال يحادد الله ورس���له وال 

يعادي أولياءه وعباده الصاحلني. 
ولكن على الرغم من بيان ه���ذه اآلية الواضحة التي غفل 
عنه���ا كثير من الناس ول���م يعتبروا بها، فإنن���ا جند كثيراً من 
الناس س���اروا في مسار فرعون وس���لكوا ما سلك فحاق بهم 
من الله ما لم يكونوا يحتس���بون، وأتاهم اخلوف من حيث كانوا 
يأمن���ون، وإذا كان م���ا تقدم هو من قبي���ل التاريخ القدمي فإن 
الل���ه - تعالى - قد أرانا بأمهات أعيننا ما يش���بهه وما يقاربه 
في عصرنا احلاضر؛ فقد قامت عدة ثورات في بالد املسلمني 
على حكامهم مبا ظلموا وأفس���دوا في األرض، وأمام الشعوب 
التي خرجت تدافع عن كرامتها في حالة غير مسبوقة انكسرت 

باً  الش���رطة التي كان ينفق عليها الظاملون نفقات باهظة حتسُّ
ملثل ذلك اليوم عس���اها أن تنقذهم من املصير احملتوم، لكن إذا 
جاء أمر الله - تعالى - لم يقف أمامه تدبير املدبرين وال إرادة 
املريدين، ثم كان خروج اجليش - الذي كان يَُعد احلصن األقوى 
واألخير لتلك األنظمة - من عملية حماية النظام مبثابة الَقشة 
التي قصمت ظهر البعير؛ فإذا بأهم مؤسس���تني وأقواهما في 
البالد اللتني يس���تعني بها الطغاة تتراجع���ان عن القيام بالدور 
الذي أعدهما ل���ه الطغاة، فكانت آية عظيمة من آيات الله في 
اآلفاق واألنفس؛ فعندما قامت أول ثورة في تونس واستطاعت 
ر بعض املفكرين  ، حذَّ إجبار طاغيتها على الهرب في مشهد مذلٍّ
في دول أخرى تعيش الظروَف نفَس���ها من حدوث ثورة مماثلة، 
لك���ن القلوب التي لم تعد تبصر أخ���ذت تصيح وتتنادى: )نحن 
غي���ر تونس وليس مثَلُنا َمثَل تون���س(، هذا مع علمهم مبظاهر 
النقمة الش���عبية البادية، وعلى الرغم من علمهم مبوعد حترُّك 
اجلماهير؛ حيث جرى اإلعالن عن ذلك من فترة تسبق التحرك 
مب��دة كافي���ة؛ إال أنه أتاهم من الله ما لم يكونوا يحتس���بون، 
ولم تنفعهم الشرطة وال اجليش وال استعداداتهم التي استعدوا 
به���ا في أيام م��ن أيام الله املش���هودة، الت���ي يعلم فيها الطغاة 
ره الله  مبوعد هبة الشعوب ومع ذلك ال يقدرون على منع ما قدَّ
عليه��م، ورغ��م كل ما جرى مما كان ينبغي أن يقوِّي مش���اعر 
العبرة والعظ��ة وأال يكابر الطغاة بل يستجيبوا ملطالب شعوبهم 
)وهي مطالب يس���يرة لن تكلِّفهم ش���يئاً كبيراً( إال أن الطغيان 
والتكبر والش���يطان ما زال يؤزه���م أّزاً نحو مصيرهم احملتوم 
الذي يراه كل من حولهم وهم ال يبصرونه. وإذا كان هذا املصير 
احملتوم قد حاق بثالثة أنظمة من أش���د األنظمة العربية عتواً 
وطغياناً وفس���اداً فإنه ما زالت هناك شعوب في حالة انتفاضة 
جماهيرية منذ عدة أش���هر في مواجهة أنظمتها، ال تبالي مبا 
تلقى من عمليات القتل والعسف، ومع ذلك لم تتعظ تلك النظم 
مبا س���بقها وكأني ب���كل نظام يقول: نحن غي���ر... نحن غير! 
وس���وف يظل يرددها حتى يقضى علي���ه، ويأتيه من الله ما لم 
يكن يحتس���ب، حينها يقول: )ليتني فعلت واستجبت!( في وقت 
ال ينفع فيه الندم والتحس���ر. وكأني بهذه األنظمة قد اتخذت 
قطعان املاش���ية التي تس���اق إلى حتفها بظلفها قدوة لها، وإذا 
كان���ت تلك األنظمة الطاغية تظل ت���ردد )نحن غير( فإنا نردد 
ِه َما َلْم َيُكوُنوا َيْحَتِســـُبوَن{ ]الزمر: ٤٧[، وإن  َن الَلّ كذلك }َوَبَدا َلُهم ِمّ

غداً لناظره قريب.
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مناقشة تولي 
اإلسالميين 
السلطة

م���ا إن قامت الثورات في بع���ض البلدان وحتقق لها 
النجاح في إزالة األنظمة الطاغوتية التي كانت جتثم على 
صدور الش���عوب مبختلف طوائفها وخاصة اإلسالميني 
الذي���ن كان لهم النصي���ب األوفى من موجات العس���ف 
والظل���م والطغيان، وبدا أن هناك إمكانية أن تس���ترجع 
الشعوب حقوقها التي ُسلبَت منها عقوداً طويلة؛ من خالل 
قدرته���ا على أن تولِّي بإرادتها َم���ن تثق في دينه وأمانته 
وكفايت���ه وقدرته على حتقيق آمال الش���عوب وتطلُّعاتهم، 
وش���عر اإلس���الميون - باعتبارهم مكوناً أساس���ياً، بل 
املكون األساس���ي الغالب لهذه الش���عوب - أنه ليس من 
احلكمة العزوف عن املش���اركة السياسية ومغالبة القوى 
غير اإلسالمية التي تريد إخفاء هوية األمة َوَجعِلها تابعة 
للمنظومة الفكرية العلماني���ة أو الليبرالية، ورأت أن في 
عدم املش���اركة بقصد املغالبة نوعاً من املس���اعدة لتلك 
الق���وى املناوئة لهوية األمة التي تري���د أن حترفها بعيداً 
ع���ن منابعها األصلي���ة في حتقيق مش���روعها. لذا فقد 

حم��م��د ب���ن ش���اك���ر ال��ش��ري��ف
a l s h a r i f @ a l b a y a n . c o . u k

] السياسة الشرعية [
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قرر التيار اإلس���المي بفصائله املتعددة خوض غمار تلك 
املغالبة، التي تكون نتيجتها - عندما يتحقق لإلسالميني 
الغلب���ة على بقية االجتاهات كما ه���و متوقع - أن يحوز 
السلطة بكاملها؛ سواء تشكيل احلكومة التي تكون تعبيراً 
ع���ن التمكن من املجلس النيابي أو تولِّي رئاس���ة الدولة. 
ر بل رمبا يكون هو األقرب  وإزاء إمكانية حتقق هذا املتصوَّ
رة من تولِّي  للحدوث، فقد ارتفع���ت بعض األصوات محذِّ
اإلسالميني السلطة، وهذه األصوات تنتمي إلى اجتاهيني 

عقديني متباينني التباين كله ومتنافرين التنافر كله:
االجت��اه األول: اجت���اه يتحال���ف في���ه العلماني���ون 

رون  والليبراليون والنصارى وفل���ول األنظمة البائدة يحذِّ
فيه من تولي اإلس���الميني للسلطة؛ ملا في ذلك من تأثير 
س���لبي على تلك االجتاهات ويتوجه���ون بخطابهم هذا 
للخارج وللس���لطات احلاكمة ولعامة الشعب مستخدمني 
في ذل���ك الكذب والتهييج؛ رغبة في اس���تعداء األنظمة 

وعامة الشعوب على اإلسالميني. 
ر أيضاً من  االجتاه الثاين: اجتاه إسالمي خالص يحذِّ

تولِّي اإلس���الميني الس���لطة ولكن من منطلَق آخر، وهو: 
خشيتهم من إخفاق اإلس���الميني عند تولي السلطة في 
عدم قدرته���م على حتقيق ما كانت الش���عوب تأَمل فيه 
وتصبو إليه وتعقد عليهم فيه اآلمال العريضة، وهم على 
عكس الطائف���ة األُولَى؛ إذ يقولون ذلك بدافع اخلش���ية 
واخلوف على التجربة اإلس���المية، ويتوجهون بالتحذير 
للداخل اإلس���المي من قبيل النصح عن���د هذه الطائفة 

وليس من منطلق االستعداء.
 ومقص���ود هذه املقالة مناقش���ة االجتاه الثاني؛ ألنه 
م على  من داخل البيت اإلس���المي، وإصالح الداخل مقدَّ
إصالح اخلارج؛ فماذا يقدم االجتاه اإلس���المي من حجج 

تدعوه إلى إطالق هذا التحذير؟ 
يقدم هؤالء عدداً من املس���وغات من وجهة نظرهم، 

تتلخص في ما يلي:
1 - أن النظام البائد أفسد البلد في كل مجال: حيث 
مكث عدة عقود يفس���د ما وِسَعه اإلفساد؛ ولن يستطيع 
أحد يتولى األمر بعد هذا الفساد أن يصلح اخللل العميق 

الذي أصاب كل ش���يء مبا في ذلك اإلنس���ان واحليوان 
ع إلى  واجلماد. لذا فهم يتخوفون أن يرتد الفش���ل املتوقَّ
ل اإلسالم ِوْزر أوضاع وخطايا  اإلسالم نفسه؛ حيث يَُحمَّ
لم يكن هو املنش���أ لها بل لم تكن له بها أدنى عالقة أو 

صلة من َقبْل.
2 - الغربة الشديدة التي يعيشها الشعب عن اإلسالم 
وش���رائعه: حيث كانت همة األنظمة من خالل وس���ائل 
اإلعالم املتعددة متوجهة إلى إفس���اد العقائد والعبادات 
واألخالق والعقليات، ومن املتوقع أن تتسبب هذه الغربة 
في نفوٍر شديد من التطبيق الصحيح لألحكام الشرعية؛ 
وخاصة في ما يكون َوْقُعه ش���ديداً على النفس مما فيه 
منع الش���هوات الباطلة التي أَِلف كثي���راً منها كثيٌر من 

الناس.
3 - ضع���ف اخلبرة السياس���ية ل���دى االجتاهات 
اإلس���المية حلداثة عهدها باملمارسة السياسية: وهذا 
نها من إجادة سياسة الرعية؛ حيث يترتب على  قد ال ميكِّ
ذلك وجوُد احتقانات كثيرة بني اإلسالميني والشعب، تؤثِّر 
على جتاوب الش���عب مع ما تدعو إليه القوى اإلسالمية 
من حيث الرجوُع إلى الش���رع والتمسُك به وتطبيُقه في 
واقع احلياة لتكون الشريعة هي املرجع في األحكام كما 

أن العقيدة هي احلاكمة على العقائد. 
4 - وج���ود األقلي���ات - س���واء منه���ا الدينية أو 
األيديولوجي���ات العقدية - التي قد تختلق الذرائع لعمل 
ل  قالقل في البلد متهيداً إلحداث فتنة يترتب عليها تدخُّ

ته. أجنبي، وبذلك يسقط املشروع اإلسالمي برمَّ
5 - ع���دم موافق���ة الغ���رب وعلى رأس���هم الدول 
االستعمارية الناشئة كأمريكا والعتيدة كفرنسا على قيام 
حكم إسالمي في البلدان العربية، وهو ما يؤذن مبواجهة 

ال نستطيع خوضها اآلن.
ومن ثَ���مَّ فإن أصحاب هذا االجت���اه مع عدم تولي 
اإلس���الميني للس���لطة في الوقت احلالي في مقابل أن 
هم مصلحة البلد في املقام  ميس���كها أناس وطنيون تهمُّ
األول؛ وذلك إلى أن تصلح أحوال البلد وتس���تقر أركانها 
من غير أن تعترضها العراقيل الس���ابقة، وحينئٍذ ميكن 
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لإلس���الميني أن يتقدموا لتولِّي السلطة. هذا - تقريباً - 
هو كل ما أمكنني جمُعه م���ن حجج الغيورين على الدين 

احلريصني على بالدهم.
 واجل���واب على ذلك يكون من خ���الل نَظَرين: نظر 

إجمالي، ونظر تفصيلي:
اجلواب اإلمجايل: 

أقول: إن العراقيل والعقبات كانت وما زالت تعترض 
طري���ق الدع���وات، ولن يأتي اليوم الذي ت���زول فيه تلك 
العقبات حتى ننتظره، وأن االنسحاب من املواجهة واألخذ 
بزمام املبادرة ليس احلل الصواب بل االنسحاب والهروب 
مِل التبع���ات هو الذي يصيب الدعوات  من املواجهة وحتُّ
في مقتل، ثم يق���ال: لو كانت األمور ميكن أن تنصلح من 
خالل قيادات غير إس���المية وحتت مظلة غير إسالمية، 
فما احلامل الذي يدعو الناس الختيار اإلس���الميني بعد 
ذلك وقد رأوا إحجام اإلس���الميني وهروبهم من مواجهة 
التحدي���ات ف���ي الوقت ال���ذي أقدم غيره���م وواجهوا 
التحدي���ات واس���تطاعوا من خالل منهجه���م وجهودهم 
تصحيح األوض���اع وحتقيق اآلمال، ثم يق���ال أيضاً: إن 
اإلس���الم قادر على العمل في جمي���ع الظروف والبيئات 
وحتقيق ما يدعو إلي���ه من اإلصالح في جميع املجاالت، 
ول���و قيل: إن اإلس���الم ال يقدر على العم���ل إال في بيئة 
صاحلة. لكان في هذا القول إنقاص من قدره وطعن فيه.

اجلواب املفصل:

1 - بخصوص املسألة األُولَى نقول: إنَّا ال نشك أبداً 
في أن النظام البائد أفسد كل شيء في حياة الناس، كما 
ال نش���ك أيضاً في أنه ال يوجد منهج قادر على اإلصالح 
الصالح الكامل التام في جميع املجاالت من غير نقص أو 
اعتداء على حقوق الناس غير اإلس���الم بشريعته الكاملة 
السمحاء التي حكمت ديار املس���لمني عدة قرون فكانت 
تهم وظهورهم عل���ى الناس أجمعني.  مص���در عزتهم وقوَّ
وكل منهج مغاير لإلس���الم ال ميل���ك اإلصالح في جميع 
املج���االت، فإنه وإن كان ميلك إصالح���اً في جانب فإنه 
يفس���د في جوانب أخرى وحتى اجلانب الذي يصلح فيه 
فإن إصالحه غير كامل، ولو أردنا أن نضرب مثاالً قريباً 

على ذلك فعندنا األزمة املالية التي تعصف اآلن باألسواق 
الغربية التي تتبنى النهج الرأسمالي حتى اضطرتهم إلى 
أن يطالب كبار االقتصاديني بتطبيق األحكام الش���رعية 
اإلس���المية في ه���ذا اجلانب للخروج من ه���ذه األزمة 
الطاحن���ة، وضماناً لعدم تكرارها، وصدق الله - تعالى - 
 َ حيث يقول: }َســـُنِريِهْم آَياِتَنا ِفي اآلَفاِق َوِفي َأنُفِسِهْم َحَتّى َيَتَبنَيّ

{ ]فصلت: ٥٣[. ُه اْلـَحقُّ َلُهْم َأَنّ
2 - بخصوص املس���ألة الثانية وهي غربة اإلسالم 
التي حتيا فيها الش���عوب وإمكانية النف���ور من تطبيق 
بعض األحكام الش���رعية، فيقال: ال شك في وجود هذه 
الغربة وال ش���ك في وجود طائفة من الناس قد تنفر من 
تطبي���ق بعض األحكام، لكن يقال ف���ي املقابل: إن عدم 
تولي اإلسالميني للسلطة وتوليها من ِقَبل بعض الوطنيني 
- ولو كانوا مخلصني لوطنهم أشد اإلخالص - لن يحل 
هذه املش���كلة بل ق���د يفاقمها، وإنَّ تولِّي اإلس���الميني 
للس���لطة هو الكفيل بالعمل على إزالة الغربة وإزالة ما 
ران على القلوب جتاه بعض األحكام الشرعية بفعل تلك 
الغربة الس���الفة؛ وذلك عن طري���ق اإلعالم الذي ميكن 
تس���خيره للقيام بهذه املهمة؛ بل ال أحسب أني ابتعدت 
كثيراً عن الصواب حني أقول: إن حرص غير اإلسالميني 
على عدم تولي اإلس���الميني الس���لطة هو ما يتحسبونه 
من هذه النقطة التي قد يترتب عليها تغيير ش���امل في 
املجتمع؛ خاصة إذا كانت الس���لطة تدعم هذا املس���لك 
وتق���ف خلفه، وكلن���ا يدرك ما تقوم ب���ه بعض القنوات 
اإلس���المية - على ضعفها وقصورها - من نشر الوعي 
بني املسلمني وتفقيههم في أمر دينهم حتى عمت املظاهر 
اإلس���المية طبقات واسعًة من الش���عب ما كان يَُظن أن 
تصله���ا هذه املظاهر يوماً من الدهر ، ولعل هذا ما دعا 

بعض األنظمة قبل زوالها إلى غلق تلك الفضائيات.
ومن زاوية أخرى فإن في السياس���ة الش���رعية ما يكفل 
مواجه���ة مثل هذه األمور - التي يجهله���ا الناس وقد ينفرون 
منها في بادئ األمر - مواجهة حسنة تكفل احلفاظ على الدين 
وعدم جتاوز أحكامه وتكفل في الوقت نفس���ه جتاوب الشعب 
م���ع ذلك والرضا به واالطمئنان إلي���ه، وهذا املنهج متثِّله تلك 
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احملاورة الدائرة بني عبد امللك بن عمر بن عبد العزيز وأبيه؛ إذ 
قال عبد امللك ألبيه عمر: »يا أمي�ر املؤمن�ني! ما تقول لربك إذا 
أتيت���ه، وقد تركت حقاً لم حتي�ه وباط�اًل لم متته؟ فقال: يا بني! 
إن أب���اك وأجدادك قد دعوا الناس ع���ن احلق، فانتهت األمور 
َها َوأَْدبََر َخيُْرَها؛ ولكن أليس حسناً وجمياًل  ، َوِقيَل أَْقَبَل َشرُّ إليَّ
أال تطلع الش���مس عليَّ في ي���وم إال أحييت فيه حقاً وأمت فيه 
باط�اًل، حتى يأتيني امل�وت، ف�أنا عل�ى ذل�ك؟ وق�ال له أيض�اً: يا 
أمير املؤمن�ني! انَْق�د ألم�ر الله، وإن جاشت)1( بي وبك الق�دور. 
فق���ال: يا بني! إن باده�ُت)2( الن����اس مبا تق�ول أحوج�وني إلى 
الس����يف، وال خير في خير ال يحي�ا إال بالسيف«)3(، وفي لف�ظ 
آخ�ر: أن عبد امللك بن عم���ر قال ألبيه: »ما مينعك أن متضي 
للذي تريد؟ والذي نفسي بيده! ما أبالي لو غلت بي وبك القدور، 
فق���ال: احلمد لله الذي جعل لي من ذريتي من يعينني على هذا 
األمر، يا بني! لو تأهب ]لعله���ا: بادهت[ الناس بالذي تقول لم 
آمن أن ينكروها فإذا أنكروها لم أجد بُّداً من الس���يف، وال خير 
في خير ال يجيء إال بالسيف، إني أروض الناس رياضة الصعب؛ 
فإن يطل بي ُعُمر، فإني أرجو أن ينفذ الله مش���يئتي، وإن تغدو 
عليَّ منية فقد علم الله الذي أريد«)4(، وروى اخلالل بس���نده أن 
عبد امللك بن عمر بن عبد العزيز قال ألبيه: »يا أبت! ما مينعك 
أن متض���ي ملا تريده من العدل؟ فوالل���ه! ما كنت أبالي لو غلت 
ب���ي وبك القدور في ذلك، قال: »يا بني! إني إمنا أروض الناس 
رياض���ة الصعب، إني أريد أن أحيي األم���ر من العدل، فأؤخر 
ذلك حتى أُخِرج معه طمع���اً من طمع الدنيا، فينفروا من هذه، 

ويسكنوا لهذه«)5(.
فهذه السياس���ة احلكيمة وما ج���رى مجراها تكفل 
إحياء ما ان���درس من الدين في الوقت الذي ال ينفر منه 
الناس، وكون اإلنسان يتصور أنَّ تولِّي اإلسالميني السلطة 
يعني عدم مراعاة هذه األمور، وأنهم س���وف يصطدمون 
بالناس مبجرد توليهم وإجبارهم على فعل ما يجهلونه أو 

ترك ما يألفونه، فهذا تصوُّر وظن ال يعضده شيء.
بخصوص املسألة الثالثة من حيث عدُم اخلبرة التي 

))) جاشت: غلت.
. ))) بادهت: فاجأُت أو باغتُّ

))) الكامل في التاريخ، البن األثير اجلزري: 119/4.
)4) تاريخ اإلسالم للذهبي: 7/6)).

))) األمر باملعروف والنهي عن املنكر للخالل: )/6).

قد تُنِتج عدم القدرة على سياسة الرعية سياسة حسنة، 
فيقال: إْن َصَدَق ه���ذا الكالم فإمنا يصدق على فصيل 
مع���نيَّ وال يصدق على التيار اإلس���المي كلِّ���ه؛ فالتيار 
اإلس���المي - بال ش���ك - فيه خبرات كثيرة جيدة، لها 
نها من السياس���ة  دربة متنوعة وفي مجاالت متعددة متكِّ
احلس���نة كما أن تراثنا العلم���ي والفقهي مملوء بنماذج 
رائقة في كيفية سياسة الرعية، ثم يقال أيضاً: إن تولِّي 
اإلس���الميني للسلطة ال يعني إقصاء أهل اخلبرة األمناء 
من التيارات الوطنية اجلادِة الس���اعيِة في خير أوطانها 
وصالحها إذا لم يكن لها مش���روع أيديولوجي قائم على 
محاربة اإلسالم، بل إن تولي اإلسالميني للسلطة ال مينع 
من االس���تفادة من غير املسلمني وتعيينهم في الوظائف 
- ول���و كانت كبيرة ومهمة - ما دام ليس فيها والية على 

املسلمني. 
وأخي���راً يقال: ل���و كان ما يُذَكر م���ن عدم اخلبرة 
السياس���ية حقاً فإن عدم تولِّي اإلسالميني السلطة لن 
يحل هذه املشكلة بل إن السعي في تولي السلطة وتولِّيها 
بالفعل هو الذي سيس���اعد على القض���اء على ضعف 
اخلبرة؛ فاكتساب اخلبرة عن طريق العمل أسرع وأفضل 

بكثير جداً من الدراسة النظرية.
وبخصوص املسألة الرابعة ومس���ألة وجود األقليات 
التي تختلق الذرائع متهيداً للتدخل األجنبي؟ فإن اجلواب 
أن يقال: إن األقليات موجودة س���واء تولَّى اإلس���الميون 
الس���لطة أم تواله���ا غيرهم، وتأخير تولِّي اإلس���الميني 
للس���لطة لن يكون فيه حل لهذه املشكلة بل رمبا تفاقمت 
بتولي غير اإلس���الميني كما ش���اهدنا في بعض األنظمة 
التي تعطي لألقليات ما ليس لها بحق نوعاً من الرش���وة 
له���ا حتى ترضى عنها الدول الغربي���ة. ثم قول: إن الظن 
أنه مبجرد تولِّي اإلس���الميني فستظهر القالقل والعقبات 
قائم عل���ى التصورات والظنون؛ فإنه مع ُحْس���ن التعامل 
من جهة واحل���زم من اجلهة الثانية ل���ن يكون عند عوام 
األقلي���ات الدافع إلثارة القالقل كما عند النخب الذين لن 
ل  يرضيهم إال إقصاء اإلسالميني كافة، كما أن تصوُّر تدخُّ
ال���دول األجنبية عند حدوث أي���ة قالقل تصوُّر غير جيد 



العدد 10293

ر التدخل إال عند وجود مذابح لألقلية أو نحو  ب���ل ال يُتَصوَّ
ذل���ك وهذا أمر غير وارد على اإلطالق؛ ألن اإلس���الميني 
يتصرفون في هذه املس���ألة وكل املسائل من خالل شريعة 
حاكمة وضابطة تعطي لكل إنس���ان يعيش في بلد املسلمني 
حقه من غير َوْكس وال ش���طط، وهم يرون أن القيام بذلك 
ليس مجرد مناورة سياسية يجذبون بها أصوات الناخبني بل 
يرونه ديناً مسؤولني عنه أمام الله - تعالى - قبل أن يكونوا 
مس���ؤولني عنه أمام اخللق، وال ش���ك أن الدول النصرانية 
لها قد خبرت املسلمني  االستعمارية التي يُخَش���ى من تدخُّ
وبأسهم وشدتهم في القتال والدفاع عن بلدانهم؛ خاصة إذا 
رأوا في التدخل شبهة حرب دينية، ولقد استطاع املسلمون 
بجهادهم وثباته���م أن يفككوا إح���دى القوتني العظيمتني 
)االحتاد الس���وفييتي س���ابقاً( وهم في طريقه��م - بإذن 
الله تعال���ى - إلى تفتيت القوة الثاني���ة )الواليات املتحدة 
لها  األمريكية(، وهذه الدول التي يخش���ى بعض الناس تدخُّ
عندها من املش���كالت الداخلية ما يكفيها وهي ليست في 
وضع يسمح لها بالقيام مبغامرة عسكرية نتائجها في غالب 

األمر ستكون عليهم ال لهم. 
وبخصوص املس���ألة اخلامس���ة: وهي أن الغرب لن 
يس���مح لنا بإقامة حكم إس���المي في بالدن���ا، فهذا في 

احلقيقة من أغرب ما ميكن قوله! 
أوالً: ألن هذا األمر معلوم تكلَّم عنه رب العزة واجلالل 
وُكْم َعن  ـــى َيُرُدّ فق���ال - تعالى -: }َوال َيَزاُلـــوَن ُيَقاِتُلوَنُكْم َحَتّ
ِديِنُكْم إِن اْسَتَطاُعوا{ ]البقرة: ٢١٧[، وليس باألمر اجلديد. 

وثاني���اً: إذا كانت هذه إرادتهم ورغبتهم، فأين إرادتنا 
نح���ن ورغبتنا، ثم إن إرادتهم هذه ل���ن تتغير نظراً ألنها 
إرادة نابعة من تصوُّر ديني واالستسالم لهذا التصور يعني 

أنه لن نقيم في يوم ما نظاماً يتقيد بالشريعة. 
م بعٌض منَّا أنفس���هم عند الكالم عن مكر  كثيراً ما يقزِّ
األعداء، وكراهية الكفار لإلس���الم شيء معلوم ال جديد فيه 
ورغبتهم في القضاء عليه وعلى املس���لمني أمر ال يَُشك فيه، 
وق���د كانت فارس والروم أقوى دولتني على وجه األرض عند 
بعثة النبي محمد # ولم يستس���لم املس���لمون أو يضعفوا 
أمام قوتهم؛ بل جالدوه���م حتى قضوا عليهم قضاء مبرماً، 

م أنفس���نا  ف���ال ينبغي ونحن نبني كراهية الكفار لنا أن نقزِّ
إل���ى درجة أن نظهر وكأننا ال ح���ول لنا وال قوة حتى يكون 
موقعنا اإلعرابي في محل املفعول به وليس الفاعل؛ فنكون 
من يقع عليه فعل الكف���ار وال نكون نحن الفاعلني ملا نريد 
َوْف���َق ديننا وعقيدتنا، لكن عند بي���ان مكر الكفار وكيدهم 
والتحذير منهم ينبغي أن نبني في الوقت نفسه قدرتنا على 
مصاولته���م وترحيبنا بذل���ك إن أرادوا املنازلة؛ ألن الكالم 
بالطريقة الس���الفة فيه إحباط للناس وكأن تسلُّط الكفار 

وغلبتهم للمسلمني للمسلمني قدر مقدور.
ويتبني من كلِّ ما تق���دم أن ما يقدمه احلذرون من 
تولِّي اإلس���الميني للسلطة ليس فيه شيء على احلقيقة 
يعيب اإلسالميني أو مينع من السعي في تولي السلطة، 
كم���ا أن بعض احلجج التي ذكرت ل���ن تزول بعدم تولي 
اإلس���الميني السلطة بل س���تظل كما هي، ومن احلجج 
التي ذكرت ما يَُعدُّ من قبيل التصورات التي ال يعضدها 
واقع صحيح، ومن هنا يكون االستسالم ملثل هذه احلجج 

نوعاً من إعطاء الدنيَّة في ديننا.
وإذا كن���ا كما يح���اول بعضهم أن يصور أن اإلس���الميني 
في هذه الفترة ضعف���اء فلذلك يكون من األفضل أن ال يتولوا 
الس���لطة حتى حتصل لهم القوة التي متكنهم من القدرة على 
تولي السلطة والقيام مبتعلقاتها على الوجه األحسن، أقول: لو 
كنا اآلن ضعافاً حقاً فهذا مما يحتم علينا السماح ملن يسميهم 
بعض الن���اس بالوطنني من خارج املنظومة اإلس���المية بتولي 
السلطة، فإن ذلك لن يزيدنا مبرور األيام إال ضعفاً على ضعف 
ووهن���اً على وهن، ونكون بذلك ق���د أفلتنا فرصة لقيادة البلد 
في اجتاه دينها وعقيدتها ال تتكرر بس���هولة؛ فعلى اإلسالميني 
أن يعزموا ويتوكلوا على الله - تعالى - لتولي السلطة بطريقة 
مقبولة ش���رعاً، ويبذلوا جهدهم ما وس���عهم البذل في قيادة 
بلدانهم في اجتاه حتكيم ش���ريعة رب العاملني وحتقيق اآلمال 

والتطلعات التي ترنو إليها الشعوب املسلمة من عقود خلت. 
والذي يظهر بعد كلِّ ما تقدم أن اخلطورة على املشروع 
اإلس���المي ال تأتي حقيقة من تولِّي اإلسالميني السلطة؛ 
وإمن���ا تأتي اخلطورة من تركهم هذا األمر ملن يس���مونهم 

بالوطنيني.



11 العدد 293



العدد 12293

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

popedia@windowslive.com

] الغرب: قراءة عقدية [

األزمة المالية... 
قراءة جديدة

في مقال نشر في 19 فبراير 2007م بعنوان »الكنائس 
تدعم خط���ة للتوحد حتت الباب���ا«)1( أفصحت »التاميز« 
عن عزم الكنيس���ة اإلجنليزية )األجنليكانية( على العودة 
حتت كنف البابوية، بعد كل الدماء التي س���فكتها الكنيسة 
الرومية عبر خمس���ة قرون - تقريباً - في س���بيل جعلها 
مملكة كاثوليكية. وكان كثيرون يستبعدون مثل هذه التحول 
التاريخي، لكن الواقع أثبت خالف ذلك. ففي خبر بعنوان 
»البابا يؤس���س بناء لألجنليكان الذي���ن يتحدون بروما« 
نشرته وكالة األنباء الكاثوليكية CNS في 22 من أكتوبر 
املاضي 2009م، قام البابا بتأس���يس نظام الهوتي خاص 
ميكنه استيعاب القساوسة األجنليكان الذين أبدوا رغبتهم 
في العودة إلى الكنيس���ة الكاثوليكية. هذا التحالف أعلن 
عنه الكاردينال األمريكي »ويليام ليفادا« في مؤمتر صحفي 
عقد في الفاتيكان في العشرين من أكتوبر 2009م، وعبر 
عن س���عادته بقوله: »لقد كان اله���دف الرئيس دائماً أن 

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

(1)  http://www.timesonline.co.uk/tol/comment/faith/
article1403702.ece
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نحقق وحدة تامة وظاهرة«)1(.
لكن األهم من هذا هو تنازل العرش البريطاني صراحة عن 
شرط »األجنليكانية« ملن يجلس عليه بعد قرار ملكي أيدته دول 
الكومونولث بإجراء تعديالت على »قانون االس���تخالف«؛ وقد 
مت هذا بش���كل مراوغ ال يتنبه له إال من تابع هذا الشأن. فنصَّ 
التعديُل – بحجة حرية التدين – على منح امللك أو امللكة حرية 
ال���زواج من كاثوليكي أو كاثوليكية بع���د أن كان ذلك محظوراً. 
أي أن امللكة التي تتبع الكنيس���ة األجنليكانية ميكنها الزواج من 
كاثوليك���ي؛ وهذا يعني – إذا م���ا جتاوزنا »اللف والدوران« في 
صيغة القرار امللكي لقانون االستخالف اجل��ديد – أن ملك أو 
ملكة ب��ريطانيا ميك�����ن أن يك��ونا م��ن الكاث���وليك)2(. وه���و 
بال شك انتصار كبير للكاثوليكية الرومية على »الثورة اإلجنليزية 
املجيدة« عام 1688م التي طرد بها اإلجنليُز البروتستانت امللك 
بوا الهولندي البروتس���تانتي  الكاثوليك���ي »جيمس الثاني« ونصَّ
م على أي  »ويلي���ام الثالث« مكان���ه، وصدر حينها قان���وٌن يُحرِّ
كاثوليك���ي اجللوس على العرش اإلجنلي���زي. وهذا يجعل املرء 
يتساءل حول س���بب عدم تكافؤ األمير ويليام وزوجته التي تَُعد 

من العامة. أكان ذلك متهيداً لهذا؟
إن الراصد ألخبار الكنيسة الرومية يجد أنها ال تزال تسعى 
بكل ما أوتيت من قوة لضم كل الكنائس حتت س���لطتها كخطوة 
جتاه الس���يطرة التامة وحتقيق »النظ���ام العاملي اجلديد«. كما 
أنها جُتيِّر األحداث التي مير بها العالم للتأكيد على هذا املعنى 
ر للبسطاء على أنه دعوة إلى السالم. فقد دعا البابا  الذي يصوَّ
الهالك »يوحنا بول���س الثاني« صراحة – كما أك���دت صحيفة 
ال� »جارديان« - إلى إقامة »نظام عاملي جديد« بحجة أن »األمم 
املتحدة« عاجزة عن إيقاف احل���رب األمريكية ضد العراق)3(. 
وفي مقال نش���رته »نيويورك تاميز« بعن���وان »البابا يحث على 
إنش���اء نظام اقتصادي عاملي جديد يعمل ألجل الصالح العام« 
بتاري���خ 7 يوليو 2009م، أكد البابا احلالي »بندكت الس���ادس 
عش���ر« على ضرورة »إقامة سلطة سياسية عاملية حقة« تشرف 

على االقتصاد العاملي)4(.

(1)  http://www.catholicnews.com/data/stories/cns/0904673.htm
(2)  http://www.bbc.co.uk/news/mobile/uk-15492607
(3)  http://www.guardian.co.uk/world/2004/jan/02/catholicism.

religion
(4)  http://www.nytimes.com/2009/07/08/world/europe/08pope.html?_r=1

أما »املقت���رح« املقلق حق���اً الذي أص���دره الفاتيكان منذ 
أس���ابيع، والذي س���أحتدث عنه بعد قليل فيجع���ل املرء يعيد 
النظر في األسباب احلقيقية وراء األزمة االقتصادية التي مير 
بها العالم بأس���ره. ولعلي أُذكر القارئ أنها ليس���ت املرة األولى 
الت���ي تنطلق فيها أزمة اقتصادية عاملي���ة من الواليات املتحدة 
– اإلمبراطورية الرومي���ة بالنيابة – لتعم أرج���اء العالم. ففي 
أثناء 1929 - 1940م اجتاحت العالم أزمة عرفت ب� »الكس���اد 
العظيم« وكانت نشأتها في الواليات املتحدة بسبب سقوط سوق 
األسهم في 29 أكتوبر 1929م الذي عرف ب� »الثالثاء األسود«، 
لكنها سرعان ما تفشت في العالم كله. كان املتسبب املباشر في 
تلك األزمة هو »بن���ك االحتياطي الفدرالي« الذي قدم اعتذاره 

عام 2002م على لسان رئيسه احلالي »ِبن ِبرنانك« بقوله:
»دعوني أختم حديثي باستغالل منصبي قلياًل كممثل رسمي 
لالحتياط���ي الفدرالي. أود أن أقول ل� »ميلت��ون« و »آنا«)5(: في 
ما يخص »الكس���اد العظيم« أنتما على حق، نحن تسببنا فيه. 

نحن نعتذر بشدة، ولكن بفضلكما لن يتكرر ذلك«)6(.
لكن بنك االحتياطي الفدرالي األمريكي ذا النفوذ املستقل 
متاماً عن احلكومة األمريكية)7( عاد إلى ما نُهي عنه، وتس���بب 
في أزمة أخرى لم يعتذر عنها بعد، وها هي األزمة تتفاقم بشكل 
 Chris Lowney »مريب. ثم يظهر اليس���وعي »كريس لوني
– ال���ذي كان عض���َو مجل���ِس اإلدارِة املنتدب لش���ركة »ج. ب. 
مورج���ان« العمالق���ة J. P. Morgan Co. – ليعلن أن حل 
األزمة االقتصادية احلالية يكمن في اتخاذ القديس »إغناطيوس 

لويوال« ومنهجه اليسوعي أسوة)8(!!
هذا التعليق م���ن »كريس لوني« يقودن���ا إلى احلديث عن 
الوثيق���ة اخلطيرة التي أصدره���ا »املجلس الباب���وي للعدالة 
 Pontifical Council for Justice and Peace »والسالم
في 2011/10/24م. وهي وثيقة رس���مية صادرة عن الفاتيكان 

)))  »ميلتون فريدمان« و»آنا شوارتس« إقتصاديان أمريكيان ألقيا بالئمة الكساد العظيم 
على البنك الفدرالي.

(6)  Harris, Ethan S. Ben Bernanke>s Fed: The Federal Reserve 
After Greenspan (Boston, Mass: Harvard Business Press, 
2008), p. 117.

)7)  »بنك االحتياطي الفدرالي« ليس خاضعاً لسلطان احلكومة األمريكية، بل يتحكم فيه 
 Secrets of »لوبيٌّ مستقل. حول هذا وغيره راجع كتاب »خفايا االحتياطي الفدرالي

.Eustace Mullins َملِنز«  the Federal Reserve ملؤلفه »يوسَتس 
(8)  http://www.catholicregister.org/content/view/2338/849/

lang,en/
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الذي نحن بصدده »وتأم���ل أن يكون فيها نفٌع لقادة العالم وكل 
أصحاب النوايا احلسنة«.

حتم���ل الوثيقة عنواناً جريئاً: »في س���بيل إصالح األنظمة 
املالية والنقدية الدولية في سياق مرجعية عاملية عامة«)1(، وتُعد 
هذه الوثيقة التي تربو صفحاتها على العشر من أهم ما أصدره 
الفاتيكان مؤخراً في امليدان االقتصادي، وهي جديرة بالقراءة. 
فف���ي أثناء مقدمة الوثيقة يتحدث الكاردينال »بيتر تركس���ون« 
عن ضرورة تعاون األمم حلل األزمة االقتصادية ويستدل لذلك 
بأن »قادة مجموعة العش���رين أنفَسهم صرحوا في بيانهم الذي 
تبنَّوه في بيتس���برغ ع���ام 2009م: إن األزمة االقتصادية تُظهر 
أهمية اس���تهالل عهد جديد من النش���اط االقتصادي العاملي 

املستمر...«)2(.
وحتت فصل بعنوان »سلطاٌن على العوملة« تشير الوثيقة إلى 
املنشور البابوي »سالم على األرض« Pacem in Terris الذي 
أصدره البابا »يوحنا الثالث والعش���رون« عام 1963م، والحظ 
في���ه »اجتاه العالم نحو توحد متزاي���د«، ثم أبدى طمعه في أن 
تقوم يوماً ما »س���لطة سياسية عاملية حقة«؛ وهي العبارة ذاتها 
التي اس���تعملها البابا احلالي – كما أوردتها أعاله – بعد سلفه 
بستٍة وأربعني عاماً. وهذا ما أكدته مراراً من أن مشروع العوملة 
س���ابق لألزمة املالية وليس ناجتاً عنها وال حاًل لها كما يصور 

ذلك اإلعالم الغربي ويردد صداه اإلعالم العربي.
وكما يس���تر الفاتيكان أجندته العوملية خلف س���تار األمم 
املتح���دة – التي هي بال ري�����ٍب عن��دي ن���واة للنظام العاملي 
اجلديد – فإنه يصنع الش���يء ذاته هنا فيقول في نص الوثيقة: 
»ال يزال أمامنا طريق طويل قبل أن نتوصل إلى إقامة س���لطة 
عام���ة ذات صالحيات عاملية؛ لذا ف���إن من املنطقي أن تنطلق 
عملية اإلصالح جاعلة من األمم املتحدة مرجعيتها نظراً التساع 
مسؤولياتها العاملية وكفاءتها في توحيد أمم األرض وتنوع مهامها 
ومه���ام وكاالتها املتخصصة. أما ثمرة هذه اإلصالحات فينبغي 
أن تكون القدرة األكبر على تبني سياسات وخيارات ملزمة ...«. 

)))  انظر النص الكامل للوثيقة باإلجنليزية على هذا الرابط:
http://www.news.va/en/news/full-text-note-on-financial-reform-

from-the-pontif
)))  لفهم هذا الكالم في سياقه أقترح على القارئ الكرمي مراجعة أقوال الساسة الغربيني 
والنظام  والفاتيكان  »اليسوعية  كتاب  في  جديد«  عاملي  »نظام  إقامة  ضرورة  حول 

العاملي اجلديد« )ص 94) - 07)).

أي أن العالم سيكون أسيراً لهذه السلطة املركزية املستبدة التي 
ستكون أقدر على إلزام غيرها بسياساتها العوملية.

ثم تقرر الوثيقة أن ثمة »افتقاراً متنامياً لهيئة تقوم بوظائف 
���ق ونظام التبادالت  بنك مرك���زي عاملي من نوٍع ما، ينظم تدفُّ
النقدية على غرار البنوك املركزية احمللية ... وميكن أن تُستَهل 
هذه العملية بتعزيز املؤسسات القائمة كالبنك األوروبي املركزي. 
لكن هذا لن يتطلب إعادة نظر على املستوى االقتصادي واملالي 
فحسب، بل أوالً وقبل كل ش���يء على املستوى السياسي، حتى 
راد  يقام عدٌد من املؤسس���ات العامة التي س���تضمن وحدة واطِّ
القرارات املشتركة«. فاألزمة املالية هي البداية وليست النهاية. 
وس���يعقب هذه اخلطوة خطواٌت أخرى »من العبث أن يُتنبأ بها 
في الوق���ت احلاضر« على حد تعبير الوثيق���ة. وأترك للقارئ 
الكرمي فهم ما بني األسطر. ثم تقترح الوثيقة بعض اإلجراءات 
اجلزائية: كف���رض الضرائب على املعام���الت املالية، وجتديد 

رؤوس األموال لدى البنوك... إلخ.
داً  ثم تثني الوثيقة على »العوملة« التي »تزيد الش���عوب توحُّ
وتدفعهم للتحرك من أجل س���يادة جديدة للقانون على املستوي 
الف���وق - قومي، يس���انده تعاون أكثر صرامة وأغ���زر نتاجاً«. 

وتضيف:
»إن مهم���ة جيل الي���وم أن يعت���رف ويتقب���ل بوعي هذه 
الديناميكية العاملية اجلديدة لتحقيق الصالح املشترك العاملي. 
بالطبع س���يكون هذا التحول على حساب تخلي كل أمة بشكل 
متدرج وموزون عن جزء من قواها ألجل السلطة العاملية... وكما 
قال اآلباء ]الكنس���يون[ في املجم���ع الفاتيكاني الثاني: إن هذه 

رسالة mission اجتماعية وروحية ]دينية[ على حد سواء«.
أختم به���ذه الكلمات التي تلخص األجن���دة الرومية: »في 
عالم يش���ق طريقه إلى عوملة متس���ارعة، تصبح اإلشارة إلى 
س���لطة عاملية a world Authority األف���ق الوحيد الذي 
يتناغم مع واقع عصرنا اجلديد ومع احتياجات البش���ر. لكن 
ينبغي أال ننسى أن هذا التطور – إذا ما اعتبرنا طبيعة البشر 
املكلوم���ة – لن تتأتى دون آالم ومعاناة«؛ فهل نحن مس���تعدون 

لتحملها؟
إن ما نش���هده في بالد الغرب من تظاهرات على رأس���ها 
حركة »احتلوا وول س���تريت« ليس���ت أصداء ملا يسمى بالربيع 
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العربي – مع حتفظي الش���ديد على هذه التس���مية – بل هي 
جزء من أجندة عوملية إلظهار هذه املؤسس���ات احمللية مبظهر 
العاجز عن إنعاش بالده – وهي اآلن كذلك – ودمج مؤسسات 
االقتصاد احمللية في مؤسسة عاملية أقوى، وتسويغ إقامة »بنك 

مركزي عاملي« كما سمته وثيقة الفاتيكان التي نحن بصددها.
لق���د صرح���ت foxbusiness على موقعها ب���أن وثيقة 
الفاتيكان »ال بد وأنها س���تُبِهج متظاهري »احتلوا وول ستريت« 
واحلركات املشابهة حول العالم«)1(. وفعاًل حدث ذلك؛ حتى إن 
بعض مسؤولي الفاتيكان حاول الدفاع عن املؤسسة الكاثوليكية 
قائاًل: »إن اش���تراكنا ]مع املتظاهرين[ في بعض وجهات النظر 
م���ن قبيل املصادف���ة. وعلى أية ح���ال فإن ه���ذه املقترحات 
]املطروح���ة في الوثيق���ة[ قائمة على املعقولي���ة«)2(. مبعنى أن 
أي عاقٍل متأمل للوضع االقتصادي العاملي س���ينتهي إلى فكرة 
مماثل���ة ملا ُطرح في هذه الوثيق���ة. وهذا كالم عاٍر عن الصحة 
م���ردود على صاحبه. فإن النَفس التآمري يوجد من بني كلمات 
الوثيقة، ولَيُّ الوقائع فيها لتسويغ املشروع العوملي ال يخفى على 

ذهن القارئ احلصيف.
إن احلديث حول الفاتيكان واحلكومة العاملية حديث يطول، 
وه���و يبعث في األذهان كلمات االقتصادي  »جيمز واربرغ« عام 
1950م في ش���هادته أمام »جلنة العالق���ات اخلارجية« التابعة 
ملجلس الش���يوخ حني قال: »س���تكون حكومة عاملية، شئنا ذلك 
أم أبينا. إن الس���ؤال هو مجرد م���ا إذا كانت احلكومة العاملية 
س���تتحقق بالس���لم أم باحلرب«)3(، وكلمات »روي م. آش« عام 
1972م أنه »خالل عقدين من الزمن س���يكون اإلطار املؤسسي 
جلماع���ة اقتصادية عاملية قد أخذ مكانه ... وس���تمنح مقاليد 
الس���يادة الفردية لس���لطة فوق - قومية«)4(. وكأنه يقتبس من 

وثيقة الفاتيكان!
وف���ي ع���ام 1975م َوّق���ع 32 عضواً في مجلس الش���يوخ 

(1)  http://www.foxbusiness.com/markets/2011/10/24/vatican-
calls-for-global-authority-on-economy/

(2)  http://www.washingtonpost.com/opinions/the-vatican-
meets-the-wall-street-occupiers/2011/10/26/gIQAGO8EKM_
story.html

(3)  Lesac, Jerry. Crop Circles and Climate Change (Xulon 
Press, 2008), p.212.

(4)  Epperson, A. Ralph. The Unseen Hand: An Introduction to 
the Conspiratorial View of History (Publius, 1985), 368.

و 92 عض���واً ف���ي مجل���س النواب ف���ي الكوجن���رس وثيقة 
 The Declaration of »بعنوان »إع���الن االعتماد املتب���ادل
Interdependence كتبها املؤرخ »هنري كوماجر« جاء فيها: 
»البد أن نتح���د مع اآلخرين إليجاد نظ���ام عاملي جديد... إن 
ن من عرقلة ذلك  املفاهيم الضيقة للسيادة القومية يجب أال مُتكَّ
الواجب«)5(. لكنَّ عضو الكوجن���رس »مارجري هولت« رفضت 

التوقيع على اإلعالن قائلة:
إنه يدعو إلى التنازل عن سيادتنا القومية لصالح املنظمات 
الدولي���ة. إنه يعل���ن أن اقتصادنا ينبغ���ي أن  يضبط من ِقَبل 
س���لطات دولية. إنه يقترح أن ندخل نظاماً عاملياً جديداً يعيد 
توزيع الث���روة التي جمعها الش���عب األمريك���ي... هذه قذارة 
س ]وثيقة[ إعالن االس���تقالل التي ُوّقعت قبل 200 عام في  تُنجِّ
»فيالدلفيا«.... فهو ]أي »إعالن االعتماد املتبادل«[ ينص – على 
سبيل املثال – على أن »اقتصاد كل األمم هو نسيج متداخل، فلم 
يعد باإلمكان ألمة واح���دة أن ترعى بكفاءة عملياتها اإلنتاجية 
وأنظمتها املالية دون االعتراف بضرورة التقنني املش���ترك من 
قبل الس���لطات الدولية.« هل تعجبكم فكرة »س���لطات دولية« 
تتحكم في إنتاجن���ا ونظامنا املال���ي... ؟... إذا ما تنازلنا عن 
اس���تقاللنا ل� »نظام عاملي جديد«... فقد ُخنَّا ِقَيمنا التاريخية 

من حرية وحكم ذاتي«)6(.
إن ه���ذا بالضبط ما يخطط له اآلن، بل ُش���رع في تنفيذه 
ونحن في جهالة جهالء وسهو وغفلة وكأن األمر ال يعنينا. أليس 
لدينا من احلصافة ما ندرك ب���ه التواطؤ الغربي على اقتصاد 
العالم وسياس���اته؟ أم أن هذه املرأة التي استشرفت هذا الواقع 
قبل أكثر من ثالثني عاماً هي أرجح عقاًل من رجالنا ونس���ائنا؟ 
من كان يظن أنه بتغافله عن هذا الواقع املرير سيكون في معزل 
عن آثار العوملة املقيتة فهو حالم، إن األمر أعظم من ذلك، إنها 
مؤامرة عاملية إلضعاف أهل اإلسالم وتقوية أهل الباطل. أسأل 
الله - عز وجل - أن يكفَّ عنا شر األشرار وكيد الفجار، وآخر 

دعوانا أن احلمد لله رب العاملني.

(5)  Myers, Sondra & Benjamin R. Barber. The Interdependence 
Handbook (IDEA, 2004), p. 98-99.

(6)  Melvin Stamper Jd. Fruit from a Poisonous Tree 
(Bloomington, IN: iUniverse, 2008), p. 118.
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] بلِّغوا عني ولو آية [

ُسوُل َبِلّْغ َما  َها الَرّ  }َيا َأُيّ
ِبَّك{ ُأنِزَل إَلْيَك ِمن َرّ

هذه الزاوية:
جتيء هذه الزاوية في س����ياق التجديد 
ف����ي  البي����ان  مجل����ة  علي����ه  درج����ت  ال����ذي 
مسيرتها املباركة التي دخلت عامها السابع 
والعش����رين، وألن رس����الة مجل����ة البيان هي 
بيان احلق وإيضاحه في مجاالته املتعددة؛ 
ف����إن م����ن أعظ����م بيان����ه إيض����اح ما ج����اء به 
الوحي كتابًا وس����نة، وإذا كانت أجلُّ وظائف 
الرس����الة هي إب����اغ ما أنزل الل����ه على مراد 
ُسوُل  َها الَرّ الله، كما قال - س����بحانه -: }َيا َأُيّ
ِبَّك{ فإن أهم وظائف  ـــْغ َما ُأنِزَل إَلْيَك ِمن َرّ َبِلّ
غه  غ ما بلَّ من استجاب لهذه الرسالة أن يبلِّ
رس����ول الل����ه #، فه����ذا ما وصى ب����ه # في 

غوا عني ولو آية«))). قوله: »بلِّ
وق���د اخترنا هذا اجل���زء من احلديث، 
ليك���ون عنوانًا له���ذه الزاوية، وه���ي تتناول 
ف���ي كل عدد آية فذة جامعة، أو حديثًا مما 
له داللة على أصل عظيم في املنهج احلق، 
لنق���ف مع ذل���ك النص م���ن خ���ال فرائَد 
وفوائ���َد واس���تنباطات علم���اء التفس���ير أو 
احلدي���ث؛ بحي���ث نهي���ئ م���ادة جاه���زة ملن 
أراد أن يوظفه���ا في خطبة أو محاضرة، أو 

حلقة تربوية. 
ه���ة للق���راء  فالزاوي���ة وإن كان���ت موجَّ
عام���ة؛ فإنه���ا تخاط���ب بوجه أخ���ص أهل 
الدع���وة والب���اغ والتربي���ة، لتس���اهم ف���ي 
تقري���ب وتس���هيل مهمته���م اجلليل���ة ف���ي 

استفاضة الباغ املبني.
)التحرير(

))) احلديث أخرجه أحمد في مسنده ))/159( رقم )6486(، 
والبخاري )07/4)( رقم )461)(، والترمذي )669)(، 

وأبو داود )674)).

ك���ام���ل ال����ع����زي����ز  ع���ب���د  د. 
d . a m k @ h o t m a i l . c o m

»بلِّغوا عين ولو آية«:
لعل من املناس����ب – قبل التع�رض لشرح اآلية املختارة لهذا العدد – 
أن نُلق���ي بإطاللة على ذلكم احلديث اجلام���ع املختار عنواناً للزاوية، 
فاحلديث معناه - كما قال املناوي في فيض القدير )269/3( -: »بلِّغوا 
عن���ي« »أي: انقلوا عني ما أمكنكم، ليتص���ل باألمة ما جئت به، )ولو( 
أي: ولو كان اإلنس���ان إمنا يبلغه مني أو عني )آية( واحدة من القرآن، 
وخصها ألنها أقل ما يفيد في باب التبليغ، ولم يقل: حديثاً؛ إما لش���دة 
اهتمام���ه بنقل اآليات ألنها املعجزة الباقية من بني س���ائر املعجزات، 
وألن حاجة القرآن إلى الضبط والتبليغ أش���د؛ إذ ال مندوحة عن تواتر 
ألفاظ���ه، وإما للداللة على تأكيد األمر بتبليغ احلديث؛ فإن اآليات مع 
كثرة َحَملتها واش���تهارها وتكفُّل حفظ الله لها ع���ن التحريف واجبُة 
التبليغ؛ فكيف باألحاديث؟ فإنها قليلة الرواة، قابلة لألخطاء والتغيير«.
لكن يشترط في املبلِّغ أن يكون على علٍم بالقدر الذي يبلِّغه، 
وهذا ما أشار إليه العالَّمة ابن عثيمني – رحمة الله – في كتابه 
)شرح رياض الصاحلني - 1583/1( عند شرحه لذلك احلديث؛ 
حيث قال: )»بلِّغ���وا عني: يعني بلِّغوا الناس ما أقول ومبا أفعل، 
وبجميع س���نته عليه الصالة والس���الم، بلِّغوا عني )ولو آية من 
كتاب الله و )لو( للتقليل؛ يعني: ال يقول اإلنسان أنا ال أبلِّغ إال إذا 
كنت عاملاً كبيراً، ال؛ إمنا يبلغ اإلنس���ان ولو آية، بشرط أن يكون 
ق���د علمها، وأنها مما بلغه رس���ول الله #؛ ولهذا قال في آخر 

احلديث: »ومن كذب عليَّ متعمداً، فليتبوأ مقعده من النار«(.
بن يدي اآلية:

تكفل الله - تعالى - بحفظ كلمته األخيرة إلى البشر )القرآن 
ا َلُه َلـَحاِفُظوَن{  ْكَر َوإَنّ ْلَنا الِذّ ا َنْحُن َنَزّ الكرمي( فقال - سبحانه -: }إَنّ
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]احلجـــر: ٩[، وذل���ك بعد أن أودعه علْمه، وعلَّمه للرس���ول # 
ُه َيْشـــَهُد ِبَا َأنَزَل إَلْيَك َأنَزَلُه ِبِعْلِمِه َواْلـَمالِئَكُة َيْشـــَهُدوَن  فقال: }َلِكِن الَلّ
ِه َشـــِهيًدا{ ]النساء: ١٦٦[، ولم ميِض على وفاة النبي #  َوَكَفى ِبالَلّ
أكثر من 50 س���نة حتى كان أكثر سكان األرض املعروفة يومئٍذ 

حتت سلطان )ال إله إال الله(.
أما اليوم، فالعالم يعج مبئات بل آالف املاليني من البش���ر 
الوثنيني الذين يعبدون الطبيعة في مظاهرها املختلفة )أرضاً 
وس���ماًء(، فنحو نصف سكان العالم البالغني اليوم نحو سبعة 
مليارات نس���مة ف���ي العقد األول من األلفي���ة الثاثة ال زالوا 
يعبدون األصن���ام واألوثان؛ فالصني )البوذي���ة( وحَدها يبلغ 
عدد سكانها بحسب إحصاء عام 2010م نحو مليار وثالثمائة 
وس���تة وثالثني مليوناً من البشر الذين يعبدون )بوذا(، وهو ما 
ميثل ما يقرب من 20٪ من س���كان األرض، عدا أقلية مقهورة 
من املس���لمني. والهند )الهندوس���ية( يبلغ عدد سكانها نحو 
مليار وثالثمائة وس���تة وأربعني مليوناً، يقدسون - إضافة إلى 
»البقر« - نحو عشرة آلهة »ذكور« وسبعة آلهة »إناث«، وميثلون 
معظم س���كان )القارة( الهندوس���ية. ويوجد في العالم اليوم 
نحو مليارين ومئة وخمسني مليوناً من النصارى الذي يعبدون 
)عيسى( إلهاً أو ابن إله أو ثالث ثالثة. أما الذين ليس لهم إله 
يعبدونه نهائياً ك� )املالحدة الشيوعيني(، فقد كانت لهم حتى 
عصر قري���ب دولة متثل القطب الدولي الثاني في العالم بعد 
أمري���كا. وإذا جئنا إلى خريطة العالم اإلس���المي الذي ميثل 
سكانُه ملياراً وستمائة مليون نسمة - منهم نحو 85٪ يحملون 
هوية إس���المية - وجدنا من بني هؤالء عش���رات إن لم يكن 
مئات املاليني الذين يقعون في الشرك الصريح بعبادة القبور 

واألضرحة واملزارات!
كم يحتاج كل هؤالء من اجلهد حتى تبلُغهم كلمة الله التي 
ل أهل التوحيد مس���ؤولية إيصالها  أنزلها هدى للعاملني؟ وَحمَّ
وتبليغها وإقامة احلجة بها على الناس أجمعني؟ إنها مسؤولية 
تنوء بها اجلبال، لكن ال بد من استشعار رهبة املسؤولية مهما 

ها على األقل.  تعلَّلنا بضعف اإلمكانات، ال بد من حمل همِّ
لقد جاء الرسول # في أجواء جاهلية عاملية شبيهة بهذه 
ل األمانة كلها  األوضاع التي يعيشها العالم اليوم، لكنه # حتمَّ
لها ألصحابه م���ن بعده بهذا القرآن حتى  عل���ى عاتقه، ثم حمَّ
غي���روا به وجه العالم؛ فأصبحت كلم���ة )ال إله إال الله( هي 

العليا، وكلمة الوثنيني والنصارى واليهود وامللحدين واملنافقني 
كاً  هي السفلى؛ ذلك أن آية من كتاب الله - تعالى - كانت محرِّ
جباراً لهمم املوحدين من الناس نحو إخراج الناس )باإلسالم( 
ُســـوُل  َها الَرّ من الظلمات إلى النور، وهي قوله - تعالى -: }َيا َأُيّ
ُه َيْعِصُمَك  ِبَّك َوإن َلّْم َتْفَعْل َفَما َبَلّْغَت ِرَســـاَلَتُه َوالَلّ ـــْغ َما ُأنِزَل إَلْيَك ِمن َرّ َبِلّ

ِمَن الَنّاِس إَنّ الَلَّه ال َيْهِدي اْلَقْوَم اْلَكاِفِريَن{ ]املائدة: ٦٧[.

ُسوُل َبِلّْغ َما ُأنِزَل إَلْيَك{ َها الَرّ }َيا َأُيّ
سنتجول )مع املفسرين( مع ما تعطيه هذه اآلية اجلامعة 
من معاٍن إجمالية، ثم نتوقف معهم من خاللها بعض الوقفات 

التفصيلية.
جاءت هذه اآلية من س���ورة املائدة في سياق حديث القرآن 
ين الناس عن سبيل الله  عن حترمي مواالة اليهود والنصارى الصادِّ
عونها ديناً وُقربى، وبيَّنت اآليات  مبا معهم من باطل وخرافات يدَّ
أن من خالف في ذلك وس���ارع إلى مواالته���م من دون املؤمنني، 
فإن���ه يدلل بذلك على م�رض قلبه بالنف���اق، الذي قد يؤول إلى 
الردة الصريحة. وقد ساق النظم الكرمي في ذلك السياق فظائع 
وفضائح االنحراف االعتقادي لدى الطائفتني الضالتني من أهل 
َها اَلِّذيَن آَمُنــــوا ال َتَتِّخُذوا  الكت���اب، بدءاً من قوله - تعال���ى -: }َيا َأُيّ
اْلَيُهــــوَد َوالَنَّصــــاَرى َأْوِلَياَء{ ]املائدة: ٥١[ وحتى قوله - س���بحانه -: 

ُبوا ِبآَياِتَنا ُأْوَلِئَك َأْصَحاُب اْلـَجِحيِم{ ]املائدة: ٨٦[. }َواَلِّذيَن َكَفُروا َوَكَذّ
وقد تعددت أقوال املفسرين من السلف واخللف في سبب 
نزول اآلية، لك���نَّ العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص الس���بب 
كما تقرر في علم األصول. وعموم اللفظ، مع س���ياق اآليات، 
ومقاصد السورة املتوجِه معظُمها نحو كشف أبعاد االنحراف 
االعتقادي لدى النص���ارى بعد اليهود، يبني ذلك كله أن اآلية 
جاءت أمراً للنبي # وألمته من بعده، باس���تكمال البالغ مبا 
أنزل الله من الدين احلق الناس���خ ملا كان عليه أهل الكتابني 
من شرائع، واملبطل ملا آلوا إليه من زيغ، حتى ال يكون باطلهم 
منهجاً متَّبعاً بني البش���ر على أن���ه احلق، واحلال أنه يبعدهم 
عن الصراط املستقيم املوصل جلنات النعيم. ولذلك قال في 
ُبوا ِبآَياِتَنا ُأْوَلِئَك َأْصَحاُب  خامتة ذلك السياق: }َواَلِّذيَن َكَفُروا َوَكَذّ

اْلـَجِحيِم{ ]املائدة: ٨٦[.
وقد اس���تُهلَّت اآلية بنداء التش���ريف والتكليف معاً: }َيا 
ُســـوُل{ ]املائدة: ٦٧[ املبعوث إل���ى العاملني من الثقلني.  َهـــا الَرّ َأُيّ
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}َبِلّـــْغ{؛ أي أوصل }َما ُأنِزَل إَلْيـــَك{ ففيه الهداية؛ ألنه }ِمن 
ِبَّك{ املالك أمرك واحلافظ لش���أنك، فال تخَش في الدعوة  َرّ
إليه أحداً، وال تخف من مكرهم إليقافها أبداً، فإن الله متكفل 
بالهداية وأنت مكلَّف بالبالغ }َوإن َلّْم َتْفَعْل{ ]املائدة: ٦٧[ فتؤدي 
الب���الغ الكامل - واألمر كذلك - ب���أن امتنعت عن البالغ أو 
كتمت بعضه }َفَما َبَلّْغَت ِرَســـاَلَتُه{ ]املائـــدة: ٦٧[؛ أي: فما أديت 
واجب الرسالة ومقتضاها؛ ألن كتمان بعضها إغفاالً لها ككتم 
كلها، وألن بعضها ليس أولى بالبالغ من بعض، فجميع الرسالة 
ُه َيْعِصُمَك  يكمل بعضه بعض���اً، ويوصل بعضه إلى بعض. }َوالَلّ
ِمـــَن الَنّاِس{ الذين هم أعداؤك من الكافرين، فلن ينالوك بضر 
- من قتل أو أس���ر - مينعك من اس���تكمال إبالغ الرس���الة، 
فما عليك أنت إال الب���الغ املبني، أما الهداية، فإنها إلى الله، 
ال يه���دي إليها إال من افتقر لها، فأنص���َت إليها بعد بلوغها، 
ـــَه ال َيْهِدي اْلَقْوَم  أما من جحد النبوة وأنكر الرس���الة ف� }إَنّ الَلّ

اْلَكاِفِريَن{ املستقرين في أمر الكفر عن علم وقصد وعناد.
هذا هو مجمل معنى اآلية، مأخوذاً من مجموع التفاسير 

املعتبرة.
أحكام ودالالت وفوائد:

أم���ا املعان���ي التفصيلية فق���د حملت اآلي���ة التي نحن 
بصددها، عش���رات الفوائد والدالالت واألح���كام املجموعة 
من مجموع التفاس���ير املشهورة، اجتهدت في اختصارها، فما 
تركتُه أضعاُف ما أثبتُُّه، حتى حتني الفرصة لبس���ط املجموع 
منها في مواضع أخرى بإذن الله؛ فإلى تلك الدالالت واألحكام 

والفوائد: 

ِبَّك{ ُسوُل َبِلّْغ َما ُأنِزَل إَلْيَك ِمن َرّ َها الَرّ }َيا َأُيّ
• نداء التكرمي هذا )يأيها( املقترن بأش���رف األوصاف التي 
ميكن أن يوصف بها بشر )الرسول(، تدل على أن نبينا محمد # 
هو أعظم األنبياء والرسل عند الله َقْدراً لقيامه بأسمى الرساالت 
وأدائ���ه ألعظم األمان���ات؛ لهذا لم يناده الله - تعالى - باس���مه 
املجرد كما نادى األنبياء قبله )يا آدم!( )يا نوح!( )ياإبراهيم!( 
)يا موس���ى!( )يا يحيى!( )يا داوود!( )يا عيسى!(؛ إمنا ناداه 
بلفظ الرسالة أو لقب النبوة: )يا أيها الرسول!( )يا أيها النبي!( 
إكراماً له وتشريفاً؛ ألنه أعظم الرسل، املَرسل بأشرف الكتب، 
ألكرم األمم. )راجع هذا املعنى في تفسير البحر احمليط ألبي 

حيان، وتفسير الكشاف للزمخشري()1(.
• النداء بوصف الرسالة )يأيها الرسول!( يدل على أن من 
شأن )الرسول( أال يكتم شيئاً من الرسالة، وفي هذا شهادة من 
الله لرس���وله بأداء البالغ، وأن ما قام ب���ه كان واجباً عليه، لم 
يهمل منه شيئاً واستمر واجب البالغ بعده على أهل البالغ من 
أمته؛ فاألمر هنا ليس خاصاً به #. قال الثعالبي في تفسيره 
لهذه اآلية: »كما وجب عليه التبليغ – عليه السالم – وجب على 

علماء أمته«.
ف )ابن عاش���ور( في تفسيره لآلية حدَّ التبليغ مبا  • عرَّ
حاصل���ه أنه: هو ما يحصل به ما يكف���ل للمحتاج إلى معرفة 
حكم، أن يعرفه في وقت احلاجة أو قبله، قال الس���عدي في 
تفس���يرها: »ويدخل ف���ي هذا كل أمر تلقت���ه األمة عنه #: 
من العقائد واألعمال واألقوال واألحكام الش���رعية واملطالب 
ر، وعلم اجلهال  ر ويسَّ اإللهية، فبلغ أكمل تبليغ ودعا وأنذر وبشَّ

األميني حتى صاروا من العلماء الربانيني«.
• )ما( االسمية هنا مبعنى )الذي(، فتفيد استغراق جميع 
املن���َزل من الل���ه، فالب�الغ املأمور به هو الب���الغ الكامل الذي 
اه  اه الرس���ول # كاماًل، وأدَّ ال يغفل ش���يئاً وال يخفيه، وقد أدَّ
الصحابة من بعده كاماًل، وكذلك التابعون وتابعوهم من بعدهم، 
حت���ى وصل إلينا الدين كام���اًل، ال يحتاج إلى زيادة وال ابتداع. 

)تفسير ابن كثير لآلية(.
���نة النبوية من البالغ املأمور ب���ه، باعتبارها تبياناً  • السُّ
للقرآن؛ فهي من البالغ الذي قام به الرسول #، فحياته كلها 
كانت بالغاً ِفعلياً، وتفس���يراً عملياً للقرآن، كما قال #: »أال 
���نة املفسرة له. قال  إني أوتيت الكتاَب ومثله معه«)2(؛ أي السُّ
القرطبي في تفس���ير قوله - تعالى - }أُلنِذَرُكـــم ِبِه َوَمن َبَلَغ{ 
]األنعام: ١٩[: )تبليغ القرآن والسنة مأموٌر بهما، كما أُمر النبي 
ُســـوُل َبِلّْغ َما ُأنِزَل إَلْيَك ِمن  َها الَرّ # بتبليغهما، فقال الله له: }َيا َأُيّ

ِبَّك{ ]املائدة: ٦٧[(.  َرّ
• الصحابة - رضوان الله عليهم - ش���هدوا للرسول #، 
بأنه قام بالبالغ الكامل؛ وذلك عندما استش���هدهم في حجة 
الوداع فقال: »يا أيها الناس! إنكم مس���ؤولون عني، فما أنتم 

نسخة  في  إال  بعضها  على  احلصول  ر  ولتعذُّ التفسير،  كتب  طبعات  لتعدد  نظراً   (((
إلكترونية، غير مطابقة في صفحاتها للمطبوع، فسأكتفي في هذه احللقات بإذن الله 
باإلحالة إلى اسم السورة ورقم اآلية من كل تفسير، دون رقم اجلزء والصفحة؛ حيث 

يسهل الرجوع إلى املوضوع املشار إليه من خالل اسم السورة ورقم اآلية فقط.
))) أخرجه أبو داود، رقم )4604( وصححه األلباني في صحيح اجلامع، رقم ))64)).
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قائلون؟« قالوا: نش���هد أنك بلغ���ت وأديت، ونصحت وقضيت 
ال���ذي عليك. فقال: بإصبعه الس���بابة يرفعها إلى الس���ماء 

وينكتها إلى الناس اللهم اشهد! اللهم اشهد!()1(.
• والصحابة هم خير من قام بأداء البالغ بعده. قال ابن 
كثير عن الصحابة في تبليغهم للقرآن: »كانوا أحرص ش���يء 
على أداء األمانات، وهذا من أعظم األمانة؛ ألن رسول الله # 
ُســـوُل َبِلّْغ َما ُأنِزَل  َها الَرّ أودعهم ذلك ليبلِّغوه؛ كما قال الله: }َيا َأُيّ
ِبَّك{، ففعل - صلوات الله وس���المه عليه - ما أُِمر  إَلْيَك ِمن َرّ
به، وقال: »بلِّغوا عني ولو آية«، فبلِّغوا عنه ما أمرهم به، فأدوا 

القرآن قرآناً والسنة سنًة، لم يلبسوا هذا بهذا«.
م���ه مما بلَّغ به، إمنا  • كل ما أحلَّه رس���ول الله # وما حرَّ
أخذه من القرآن، وقد ثبت عن عائش���ة - رضي الله عنها - أنها 
قالت: قال رسول الله #: »إني ال أُحلُّ إال ما أحلَّ الله - تعالى - 
مه الله - تعالى - في كتابه«، وهذا  في كتابه، وال أُحرم إال ما حرَّ
املعنى أشار إليه ابن تيمية - رحمه الله - عندما نقل في )مقدمة 
التفسير( قول اإلمام الشافعي: »كل ما حكم به رسول الله # فهو 

مما فهمه من القرآن«. )راجع تفسير اآللوسي لآلية(.
وه  • الرس���ول # بلَّغ القرآن لفظاً ومعنى، والصحابة تلقَّ
عنه لفظاً ومعنى. قال ابن تيمية في أول )مقدمة التفس���ير(: 
»يج���ب أن تعلم أن النبي #، بنيَّ ألصحابه معاني القرآن كما 
ب���نيَّ لهم ألفاظه«، وقال ابن القي���م: »النبي # بنيَّ ألصحابه 
الق���رآَن لفظه ومعناه، فبلَّغهم معاني���ه كما بلغهم ألفاظه، وال 
يحص���ل البيان والب���الغ املقصود إال بذلك. ق���ال - تعالى - 
َل إَلْيِهْم{ ]النحل: ٤٤[ )2(. ويس���تفاد من هذا  }ِلُتَبـــنِيَّ ِللَنّاِس َما ُنِزّ
أن تعليم تالوة القرآن وضبط ألفاظه يجب أن يقترن مبعانيه 
على حسب الِوْس���ع، فهذا من البالغ الواجب، حتى يستفيض 

العلم بالقرآن.
• س���ياق اآليات أعطى أمثلة لألشياء املأمور بالتصريح 
بإبالغها دون مجاملة أو مهادنة، فمنها: أن اليهود والنصارى 
يوالي بعضهم بعضاً ضد املسلمني، ومنها أن اليهود وقعوا في 
َه َفِقيٌر  الكفر الغليظ عندما س���كتوا عن قول بعضه���م: }إَنّ الَلّ
َوَنْحُن َأْغِنَياُء{ - تعالى الله عما يقولون - ومنها أن أهل الكتاب 
ليس���وا على ش���يء معتَبر أو مقبول من الدين ما لم يعترفوا 
بنبوة الرسول محمد # املوجودة في التوراة واإلجنيل، ومنها 

))) صحيح مسلم، رقم )18)1).
))) مختصر الصواعق املرسلة: ))/8))).

مواجهة النصارى بأنهم كفار؛ لدعواهم ألوهية املسيح وقولهم: 
َه َثاِلُث َثالَثٍة{ ونحو ذلك، وهذا يفيد في أن أمور العقائد  }إَنّ الَلّ
الباطلة ال بد من مكاش���فة أهلها بها في البالغ حتى ال يتكلوا 
على أوهام االصطفاء واالختيار، فهذا من البالغ املبني. )انظر 

تفسير الظالل لسيد قطب عند هذه اآلية(.

}َوإن َلّْم َتْفَعْل َفَما َبَلّْغَت ِرَساَلَتُه{ 
• ملا نودي الرس���ول # بأشرف األوصاف وهي الرسالة 
ُســـوُل{ ج���اء الكالم بعدها ف���ي صيغة التهديد  َها الَرّ }َيـــا َأُيّ
باالنس���الخ من هذا الش���رف في حال عدم القيام مبقتضى 
الرسالة ونشرها؛ وبثُّها إلخراج الناس من الظلمات إلى النور، 
وحاش���اه # أن يترك البالغ؛ ولكنَّ التعبيَر فيه ترهيب شديد 
من كتمان العلم، فغيره # غير معصوم من الكتمان. )الرازي 

في تفسير مفاحت الغيب(.
• اس���تعمال أداة الشرط )إن( في قوله - تعالى -: }َوإن 
َلّْم َتْفَعْل{جاء ألن )إن( من شأنها في كالم العرب عدُم اليقني، 
بخالف لو استعملت أداة الشرط )إذا(، ف� )إن( تفيد أن عدم 
التبليغ الكامل غير مظنون مبحمد #، فهذه ش���هادة أخرى 
ى أمانة البالغ كاملة، فقد اختاره الله }والله أعلم حيث  بأنه أدَّ
يجعل رسالته{. )اللباب في علوم الكتاب البن عادل احلنبلي( 

و )تفسير الواحدي(.
• افترض هذا الش���رط }َوإن َلّْم َتْفَعْل{ افتراضاً؛ ليُبنى 
عليه اجلواب، وهو قوله - تعالى -: }َفَما َبَلّْغَت ِرَساَلَتُه{ ليستفيق 
الذين كانوا يرجون أن يسكت رسول الله # عن قراءة القرآن 
النازل بفضائحهم من اليهود واملنافقني الصادين عن س���بيل 
َت م���ن قد علم الله أنهم س���يفترون فيزعمون أن  الل���ه وليبكِّ
قرآناً كثيراً لم يبلِّغه رس���ول الله # إلى األمة وهم الروافض، 
وهذا من اإلعجاز الغيبي املس���تقبلي للقرآن. )ابن عاشور في 

التحرير والتنوير(. 
• التأمل في سبب نزول اآلية وزمانه يبطل دعوى الرافضة 
أنه���ا نزلت في يوم )غدير خ���م()3(؛ ألن الذي يقتضيه ظاهر 
خطبة الوداع التي طلب الرسول شهادة الصحابة بالبالغ فيها، 

لوا،  ))) قصة )يوم غدير خم( مروية في كتب السنة، لكن الشيعة الروافض زادوا فيها وهوَّ
حتى جعلوها أصاًل ملذهبهم في أحقية عليِّ - رضي الله عنه - باخلالفة بعد رسول 
الله #، وغاية ما فيها أن الرسول # دافع عن علي - رضي الله عنه - ضد من نالوا 
منه بسوء الظن، فاتهموه بالبخل والظلم، فغضب النبي # له وقال: )من كنت مواله، 

فعلي مواله(. وكانت هذه القصة يوم الثامن عشر من ذي احلجة، عام حجة الوداع.
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يدل عل���ى أن اآلية نزلت قبل يوم الغدير؛ ألن النبي # طلب 
ش���هادة الصحابة في يوم عرفة، وي���وم الغدير كان بعد عودة 

النبي # من حجة الوداع. )اآللوسي في روح املعاني(.
• ف���ي اآلية ردٌّ على الرافضة ف���ي زعمهم جواز بل وجوب 
كتمان احلق وإظهار خالفه دون خوف باسم )الَِتقيَّة( التي جعلوها 
من أصول الدين، متذرعني بقول الله - تعالى -: }إال َأن َتَتُّقوا ِمْنُهْم 
عني أن رس���ول الله # كتم أموراً من الدين تقية، واآلية  ُتَقاًة{ مدَّ
هنا تثب���ت أنه بلًّغ وأظهر كلَّ ما أنزل إلي���ه دون تقية أو كتمان. 
)تفس���ير اآللوسي اآلية 39 من األحزاب(، و )احملرر الوجيز البن 

عطيةاآلية 28 من سورة النساء(.  
• هذه اآلية من س���ورة املائ���دة - التي هي آخر ما نزل من 
س���ور القرآن - من أهم مقاصدها قطع تخرُّص من قد يزعمون 
أن رسول الله # استبقى شيئاً لم يُبلِّْغه، أو أنه خصَّ بعض الناس 
بإبالغ ش���يء من الوحي لم يُبلِّْغه للناس عام���ة. فهي أقطع آية 
إلبطال قول الرافضة بأن القرآن أكثر مما هو عليه في املصحف 
الذي جمعه أبو بكر ونسخه عثمان ]رضي الله عنهما[ وبأن رسول 
الله # اختص كثيراً من القرآن علياً بن أبي طالب - رضي الله 
ثه أبناَءه، وأنه يبلُغ حمل بعير، وأنه اليوم عند اإلمام  عنه - وأنه ورَّ
املعصوم »املهدي املنتظر«. )راجع ابن عاشور- التحرير والتنوير(.
• كتمان بعض البالغ إغفاالً له، أو اس���تهانًة به، يساوي 
ترك اجلميع لقوله - تعالى -: }َوإن َلّْم َتْفَعْل َفَما َبَلّْغَت ِرَساَلَتُه{. 
ومعنى ترتب هذا اجلواب على ذلك الش���رط، أنك إن لم تبلغ 
جمي���ع ما أنزل الله إليك فتركت بعض���ه، لكنت كمن لم يبلَّغ 
الرسالة؛ ألن كتمان البع��ض كتم��ان للجمي��ع، وألن املكت��وم 
ال يُدرى أن يكون ف���ي كتمانه ذهاب فوائد ما وقع التبليغ به. 

)ابن عاشور – التحرير والتنوير(. 
• هذه األوهام الش���يعية في كتمان الرسول بعَض ما أنزل 
ت مبكراً ببعض أنفس املتشيعني إلى علي – رضي الله  إليه، أل�مَّ
عن���ه - في مدة حياته، فدعا ذلك البعَض إلى س���ؤاله عن ذلك 
فقال: )هل عندكم شيء من الوحي مما ليس من القرآن، فقال: 
»ال، والذي فلق احلبة وبرأ النس���مة! إال فهماً يعطيه الله رجاًل 
من القرآن، وما في هذه الصحيفة« قال: وما في هذه الصحيفة؟ 

قال: »العقل وفكاك األسير، وأال يقتل مسلم بكافر«)1((.
وقد نفت عائشة - رضي الله عنها - هذا الزعم والوهم، 

))) رواه البخاري ))461(، ومسلم )177).

مس���تدلة بهذه اآلية، فقالت ملسروق - في احلديث الذي رواه 
البخ���اري عنها -: )من حدثك أن محمداً قد كتم ش���يئاً مما 
ُســـوُل َبِلّْغ َما ُأنِزَل  َها الَرّ أُن���زل عليه فقد كذب، والله يقول: }َيا َأُيّ

ِبَّك{(... احلديث)2(. إَلْيَك ِمن َرّ
• ف���ي اآلية أيضاً ردٌّ على الصوفي���ة الذين يزعمون أن 
للدين ظاهراً هو الش���ريعة التي يج���ب إظهارها، وباطناً هو 
احلقيقة التي يجب إخفاؤها، وهو ما يسمونه )علم األسرار( 
فهو إن كان علماً فال يجوز إخفاؤه، وإذا لم يكن علماً فال يجوز 
اعتماده. وإن العلم ال يهلك حتى تكون س���راً كما قال عمر بن 

عبد العزيز رحمه الله.
• ولنا أن نقول: يس���تفاد من اآلية أيضاً إبطال قول منافقي 
العصر، من العلمانيني )ليبراليني ويساريني( بأن الدين تؤَخذ منه 
العقائد ال التش���ريعات، وأن العقائد هي أمور روحية بني املخلوق 
ع لنفسه في  واخلالق، ال عالقة لها بواقع احلياة. فاإلنس���ان يشرِّ
زعمهم، وأنه ال سياس���ة في الدين وال دين في السياسة، واآلية 
تبطل كل ذلك؛ ألن الرس���ول # أُِمر بتبلي���غ الدين كله )عقيدة 
وش���ريعة( ليُعَمل به كلِّه دون إغفال أو إهمال أو تبعيض، فتعطيل 
الش���ريعة إضاعة للعقيدة، كما قال - س���بحانه -: }َفال َوَرِبَّك ال 

ُموَك ِفيَما َشَجَر َبْيَنُهْم{ ]النساء: ٦٥[. ُيْؤِمُنوَن َحَتّى ُيَحِكّ

ُه َيْعِصُمَك ِمَن الَنّاِس{ }َوالَلّ
• مل���ا كانت الرس���الة بالغاً لكل الناس باحلق، وكش���فاً 
لكلِّ باطل مما عليه أنواع الكفرة، َكثُر أعداء الرس���ول وأعداء 
الرس���الة من املس���تفيدين ببقاء الناس على الضاللة. ولهذا 
نه م���ن أن يناله مكروه من أعدائه  طمأن الله رس���وله # وأمَّ
ُه َيْعِصُمَك ِمَن الَنّاِس{؛  الُكثُر يتوقف بس���ببه اكتمال البالغ }َوالَلّ
أي: ال تتوقف عن البالغ مخافة أحد منهم مهما كانت كثرتهم 

وقوتهم. )اجلواهر احلسان للثعالبي(.
• في هذا اجلزء م���ن اآلية معجزة ظاهرة من معجزات 
الق���رآن ومعجزات الرس���ول #؛ حيث حتقق وع���د الله له 
بالعصم���ة من القتل واله���الك قبل إمتام الب���الغ رغم كثرة 

األعداء وتتابع احلروب واحملن. )البحر احمليط للواحدي(.
• في اآلية إش���ارة إلى املبلِّغني رساالت الله، أال يخشوا أحداً 
إال الله، وفيها بشارة لهم بأن الله ينتقم من أعدائهم، ويُِضل سعيهم 
في إيقاف دعوتهم. كما فعل الله بأعداء الرسول #، وأن من امتثل 

)))  أخرجه البخاري برقم ))))).
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ألمر اخلالق يعصمه الله من شر املخلوق. )تفسير حقي(. 
وقد قال الش���وكاني ف���ي هذا املعنى عند تفس���يره لآلية: 
»وهكذا من س���بقت له العناية من علماء هذه األمة، يعصمه الله 
من الناس، إن قام ببيان حجج الله وإيضاح براهينه، وصرخ بني 
ظهران���ي من ضاد الله وعانده ولم ميتثل لش���رعه، من طوائف 
املبتدعة، وقد رأينا من هذا في أنفس���نا وس���معناه في غيرنا، 
ما يزيد املؤمن إمياناً وصالبة في دين الله، وش���دة شكيمة في 
القي���ام بحجة الله، وكل ما يظن���ه متزلزلوا األقدام ومضطربوا 
العقول من نزول الضرر بهم وحصول احملن عليهم، فهو خياالت 
مختلة، وتوهمات باطلة، فإن كل محنة في الظاهر، هي منحة في 

احلقيقة، وأنها ال تأتي إال بخير في األولى واألخرى«.
• ضمان العصمة للرسول # كان منصرفاً إلى املنع من القتل 
أو األس���ر، وهي عصمة مقترنة بأداء البالغ. وخوف الرسول # لم 
يكن من القتل لذاته؛ ألنه ش���هادة في سبيل الله تُرجى وتُغتَنم، لكنَّ 
َهمَّ الرسول # وخوَفه كان مما ميكن أن يحصل بسبب القتل، وهو 
ل اكتمال إبالغ الهدى للناس، وهذا ما كان يخش���اه # منذ بدء  تعطُّ
الرس���الة؛ حتى إنه كان يقول: من يؤوين���ي؟ من ينصرني حتى أبلِّغ 

رسالة ربي وله اجلنة)1(. )ابن عاشور – التحرير والتنوير(.
• الوعد بالعصمة من القتل تكرر في مراحل س���ابقة عن وقت 
ُه َيْعِصُمَك ِمَن الَنّاِس{، كما في قوله - تعالى -:  نزول آية املائدة }َوالَلّ
ا َكَفْيَناَك اْلـُمْســــَتْهِزِئنَي{ ]احلجر: ٩٥[، وقوله }َفَســــَيْكِفيَكُهُم الَلُّه{  }إَنّ
]البقرة: ١٣٧[؛ فآية املائدة على هذا تثبيت للوعد وإدامة له، ودليل 
قه مهما تغيرت صروف الزمن وتعددت  صدق لذلك الوعد وحتقُّ
صنوف األعداء. وهذا ما حصل لرس���ول الله # طوال املرحلة 

املكية واملرحلة املدنية. )ابن عاشور - التحرير والتنوير(.
• ارتبطت العصمة من القتل باستمرار البالغ، وملا انتهى 
أداء ه���ذا البالغ بقول الله - تعال���ى - : }اْلَيـــْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم 
ِديَنُكْم َوَأْتَْمُت َعَلْيُكْم ِنْعَمِتي َوَرِضيُت َلُكُم اإلْسالَم ِديًنا{ ]املائدة: ٣[. 
ش���اء الله - تعالى - أن يكتب لنبيه # أجر الشهداء، فيموت على 
���ته له يهودية في كتف شاة، فمات  فراش���ه من أَثَر السم الذي دسَّ
منه رس���ول الله # وهو يقول: لعائش���ة - رض���ي الله عنها - في 
مرضه الذي توفي فيه: »يا عائش���ة! ما أزال أجد ألم الطعام 
الذي أكلت بخيبر فه���ذا أوان وجدُت انقطاع أبهري من ذلك 
���م()2(. وله���ذا كان أصحاب النبي # ي���رون أنه – عليه  السُّ

))) رواه الهيثمي في مجمع الزوائد )49/6( بإسناد رجاله رجال الصحيح.
))) أخرجه البخاري برقم )8)44).

الصالة والسالم - مات ش���هيداً. )ابن كثير في تفسير لآلية 
من س���ورة البقرة(. وانظر هذا املعنى في تفسير ابن عثيمني 
ْبُتْم َوَفِريًقا َتْقُتُلوَن{ ]البقرة: ٨٧[. قال  لقوله - تعالى - }َفَفِريًقا َكَذّ
ى  البقاعي في تفسيره )نظم الدرر( عند هذه اآلية: »ولقد وفَّ
- سبحانه - مبا ضمن. فلما أمت الدين وأرغم أنوف املشركني، 
أنفذ فيه الُس���مَّ الذي تناوله بخيبر قبل سنيني، فتوفاه شهيداً 

كما أحياه سعيداً«.
• ترك التبليغ يأتي لس���ببني: أحدهما: اخلوف من القتل 
أو األسر، والثاني: اخلوف من عدم حصول ثمرة ذلك البالغ، 
فأج��اب النظم الكرمي في س���ياق تلك اآليات عن األول بقوله 
ُه َيْعِصُمَك ِمَن الَنّاِس{، وأجاب عن الثاني بقوله  - تعالى -: }َوالَلّ
بعدها: }إَنّ الَلَّه ال َيْهِدي اْلَقْوَم اْلَكاِفِريَن{؛ أي: ليست عليك ثمرة 
البالغ؛ إمنا عليك واجب البالغ في ذاته، ولو لم توجد ثمرته. 

)البقاعي في نظم الدرر(.

}إَنّ الَلَّه ال َيْهِدي اْلَقْوَم اْلَكاِفِريَن{
• فيها إش���ارة إلى أن من حكم الله القدري؛ أنه ال يهدي 
قوماً جحدوا نبوة األنبياء، وردوا رس���الة الرسل املبلَّغة إليهم 
ـــَه ال َيْهِدي اْلَقـــْوَم اْلَكاِفِريَن{ من  م���ن ربهم وهذه العبارة }إَنّ الَلّ
جملة البالغ الذي أمر الرسول # أن يبلغ به الناس؛ وهو أن 
الهداية محجوبة قدراً عن اجلاحدين، ما داموا غير مكترثني 
دوا وطلبوا  بالبحث عن احلق، ومعاندين ألهل���ه، أما إذا جترَّ
احلق، فتُرجى هدايتهم لك���ن على املوحدين أن يتخلصوا من 

إثم عدم البالغ. )تفسير حقي(.
• الهداي���ة نوعان: )قدرية( و )ش���رعية(؛ فالقدرية هي 
التس���ديد والتوفي���ق اإللهي لطريق الهدى ودي���ن احلق. أما 
)الشرعية( فهي بيان السبيل للوصول إلى ذلك الطريق، ومن 
أهل العلم من س���مى األولى هداية التوفي���ق والثانية هداية 
البي���ان والداللة. والهداية املنفية هنا عن القوم الكافرين هي 
الهداي���ة )القدرية( أو هداية التوفيق، الت���ي يُعاَقب بحجبها 
أعداء الرس���ل املشاقني للحق. أما الهداية الشرعية أو هداية 
الداللة فقد أفاض الرس���ول في بيان الشريعة املوصلة إليها، 
ُسوُل  َها الَرّ فكانت حياته كلها بالغاً بها، امتثاالً ألمر الله: }َيا َأُيّ
ُه َيْعِصُمَك  ِبَّك َوإن َلّْم َتْفَعْل َفَما َبَلّْغَت ِرَســـاَلَتُه َوالَلّ ـــْغ َما ُأنِزَل إَلْيَك ِمن َرّ َبِلّ

ِمَن الَنّاِس إَنّ الَلَّه ال َيْهِدي اْلَقْوَم اْلَكاِفِريَن{ ]املائدة: ٦٧[.
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ُه َكاَن َظُلوًما  ال ينفك املرء عن جهل وظلم }َوَحَمَلَها اإلنَســـاُن إَنّ
َجُهـــواًل{ ]األحـــزاب: ٧٢[. فاألصل في اإلنس���ان اجلهل وعدم 
العلم، كما أن طبيعة اإلنسان ال تفارق الظلم. لذا ال بد من رفع 
اجلهل بالتفقه في دين الله، والتحلي بفضيلة العلم؛ وال سيما إذا 
تكالب على املرء ركام الشبهات والشكوك والشهوات واحلظوظ 
التي حتول دون االهتداء واالنتفاع؛ فالقلوب ضعيفة، والشبهات 

افة جتلب احليرة، والشهوات مزالق تورث السكرة. خطَّ
كما أن علينا املصابرة واإلنابة إلى الله - تعالى - ومراقبته 
وخشيته؛ فهو الذي يدفع الظلم ويرفع البغي. فهما أمران: العلم 
بأحكام الله وشرائعه أمراً ونهياً، والعلم بالله وخشيته ومخافته، 

)وكفى بخشية الله علماً(.
فأعظم س���بيل لالهت���داء هو التفقه في العلم الش���رعي، 
وحتصيل املعارف الدينية، وفي احلديث الصحيح عنه #: »من 

يُِرد الله به خيراً يفقهه في الدين«.
»والزم ذلك أن م���ن لم يفقهه الله في الدين لم يرد الله به 

خيراً«)1(.
فالعل���م الش���رعي يقتضي االهت���داء، ويس���تلزم أثره من 
االس���تقامة والسداد، وإن كان قد يتخلَّف مقتضاه لفوات شرط 

أوقيام مانع)2(.
ه في دين الله لكن فاتته الهداية  فإذا تعلم الش���خص وتفقَّ
ولم يحقق االستقامة؛ فإن ذلك لعدم رسوخ العلم وغياب التصور 
ن في العلم يستلزم البصيرة  التام اليقيني ملسائل العلم؛ إذ التمكُّ

واالهتداء.
يقرر ابن تيمية هذه املس���ألة قائاًلً: »كل عاٍص فهو جاهل، 
)*( أستاذ مشارك في قسم العقيدة واملذاهب املعاصرة في جامعة اإلمام محمد بن سعود 

اإلسالمية - الرياض.
))) انظر: مجموع الفتاوى البن تيمية:0)/)1).

))) انظر: مجموع الفتاوى: )46/1)، واإلميان البن تيمية ص))، ومفتاح دار السعادة 
البن القيم: )/15) - 4)).

وكل خائ���ف منه فهو عالم مطيع لله؛ ألن تصوُّر املخوف يوجب 
الهرب منه، وتصوُّراحملبوب يوجب طلبه، فإذا لم يهرب من هذا، 

ره تصوراً تاماً«)3(. ولم يطلب هذا، دلَّ على أنه لم يتصوَّ
وآكد أسباب االهتداء: الدعاء واالفتقار إلى الله - تعالى - 
فهو أقرب طريق إليه س���بحانه؛ فاللجأ إلى الله - تعالى - بأن 
يس���أله الهداية إلى الصراط املس���تقيم؛ فالعبد مفتقر إلى أن 
يس���أل الله الهداية، وبالسؤال واالفتقار يهديه الله ويوفقه كما 
قال الله - تعالى - في احلديث القدسي: »يا عبادي كلكم ضال 

إال من هديته فاستهدوني أهدكم«.
َراَط اْلـُمْسَتِقيَم{  وأنفع الدعاء وآكده دعاء الفاحتة }اْهِدَنا الِصّ
]الفاحتة: ٦[؛ ولذا ُشِرع أن نقوله في الصالة سبع عشرة مرة في 

كل يوم )بأقل األحوال(. 
»فلما كان العبد في كل حال مفتقراً إلى هداية التوفيق في 
جميع م���ا يأتيه ويذره من أمور قد أتاها على غير الهداية فهو 
محتاج إل���ى التوبة منها، وأموٌر ُهِدي إلى أصلها دون تفصيلها، 
أو ُه���ِدي إليها من وجه دون وجه؛ فهو محتاج إلى متام الهداية 
لي���زداد هدى، وأمور هو محتاج إل���ى أن يحصل له من الهداية 
فيها في املستقبل مثل ما حصل له في املاضي، وأمور هو خاٍل 
ع���ن اعتقاٍد فيها فهو محتاج إلى الهداية فيها، وأمور لم يفعلها 

فهو محتاج إلى فعلها)4(«.
وقد يجد الشخص في نفسه تثاقاًل عن الدعاء وتباطؤاً عن 
املناجاة، وس���بيل اخلالص من ذلك أن يحاسب نفسه، ويتفقد 

زالَّته وعثراته، فهو طريق إلى االنكسار ودوام االفتقار.
ق���ال ابن القي���م: )زكاة النف���س وطهارته���ا موقوفة على 
لع على عيوبها ونقائصها،  محاس���بتها؛ فبمحاس���بة النفس يطَّ

))) اإلميان، ص19.
)4) انظر: مجموع الفتاوى البن تيمية: 4)/0))، وانظر: جامع الرسائل: )/99، وشفاء 

العليل البن القيم، ص175

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

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

االهتداء واالنتكاس
] قضايا دعوية[ 
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فيمكن السعي في إصالحها()1(.
وقال أيضاً: )وأضرُّ ما على املكلَّف: اإلهمال وترك احملاسبة 
واالسترسال وتس���هيل األمور ومتش���يتها؛ فإن هذا يؤول به إلى 
اله���الك، وهذه حال أهل الغ���رور؛ يغمض عينه ع���ن العواقب، 

ي احلال()2(. وميشِّ
والناظ���ر في أخبار املنتكس���ني يلحظ أن من أس���باب ذلك 
هو االعتداد بنفوس���هم، والُعْجب بقدراته���م ومواهبهم، والغرور 
بطاقاتهم. فقد أُوتوا ذكاًء وما أوتوا زكاًء، وأُعُطوا سمعاً وأبصاراً 
وأفئدة فما أغنى عنه سمعهم وال أبصارهم وال أفئدتهم من شيء. 
فاالعتماد والركون إلى غير الله ال يخلِّف إال احلرمان واخلذالن. 
والبن تيمية حترير بديع الشأن؛ حيث قال : )قد يكون الرجل 
هم نظراً ويعميه عن أظهر األش���ياء، وقد  من أذكياء الناس وأحدِّ
يكون م���ن أبلد الناس وأضعفهم نظراً، ويهديه الله ملا اختُِلف فيه 
م���ن احلق بإذنه، فال حول وال قوة إال ب���ه؛ فمن اتكل على نظره 

واستدالله، أو عقله ومعرفته، ُخِذل()3(.
ة تقوم على تطبيع  ومن املوجع أن جملة من الثقافات املستجدَّ
القدرات البش���رية وتهويلها، وترس���يخ الطاقات واالعتماد عليها 

والثقة بها.
ثم إن من أس���باب االنتكاس والضالل: أن في النفوس أهواًء 
نة والشرع، وتستروح الروغان واالنفالت،  وشهواٍت تأبى لزوم السُّ
فتُؤِثر هذه النفوس اجلامحة احملَدَث واجلديَد، بل تنشط وتندفع 
ف���ي احملَدثات والضالالت ما لم يكن قبل ذلك، ولكن كما قال ابن 

مسعود: )اقتصاد في ُسنة خير من اجتهاد في بدعة(.
وملا سئل سفيان بن عيينة: ما بال أهل األهواء يحبون أهوائهم 
محبة شديدة؟ قال أنس���يت قوله - تعالى -: }َوُأْشِرُبوا ِفي ُقُلوِبِهُم 

اْلِعْجَل ِبُكْفِرِهْم{ ]البقرة: ٩٣[؟
فالتسليم للشرع يوجب االنقياد واالستجابة للهدى، ومجافاة 
ِبُعوَن  ـــا َيَتّ َ اله���وى. قال - تعالى -: }َفإن َلّْم َيْســـَتِجيُبوا َلـــَك َفاْعَلْم َأَنّ
َأْهَواَءُهْم{ ]القصص: ٥٠[، وقد أش���ار ابن عقيل احلنبلي إلى هذه 
اآلفة فق���ال: )ملا صعبت التكاليف على اجله���ال والطغام عدلوا 
عن أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع وضعوها ألنفسهم، فسهلت 

عليهم؛ إذ لم يدخلوا بها حتت أمر غيرهم()4(.

))) مدارج السالكني: )/510.
))) إغاثة اللهفان: )/6)1.

))) الدرء: 4/9).
)4) تلبيس إبليس، ص))4.

وأخي���رًا فاالنت���كاس ل���ه مقدم���ة وبداي���ة، ث���م 
إن ل���ه خامت���ة ونهاي���ة؛ فم���ن كان حازمًا مع نفس���ه 
صادقًا مع ربه فهو من الثابتني املفلحني }َفَلْو َصَدُقوا 
ـــَه َلَكاَن َخْيـــًرا َلُّهْم{ ]محمـــد: ٢١[،  وم���ن كان متلونًا  الَلّ
مضطرب���ًا فُيخش���ى علي���ه م���ن غوائ���ل االنت���كاس؛ 
فالنف���وس ضعيفة، والباء ش���ديد، والش���يطان له 

مكائد وخطوات؛ فنسأل الله الثبات.
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من معوقات الحراك اإلستراتيجي
في المؤسسات الخيرية

] قضايا دعوية[ 

حلقة ضعف الثقة

حلقة ضعف الثقة:
تعتب���ر حلقة ضعف الثقة بني اإلدارة العليا واإلدارة التنفيذية من احللقات األكثر 
خطورة في عمل املؤسسات، وهي حلقة متصلة منظمة تدعم كلُّ خطوة فيها اخلطوة 

التي تليها، و يعسر إدراك بدايتها، ولكن يسهل اكتشافها.
تب���دأ احللقة - نظرياً - م���ن )انعدام ثقة اإلدارة العليا( ف���ي اإلدارة التنفيذية 
ألس���باب )تاريخية - ثقافية(، أو أسباب حقيقية فعلية. يؤدي انعدام الثقة بالضرورة 
إلى قلة دعم اإلدارة التنفيذية: إما بعدم اعتماد بنود التنفيذ، أو التش���ديد العالي في 
االعتماد، أو التشكيك في القدرة التنفيذية أو غيره من املظاهر التي تنتج في ختامها 
دعماً ضعيفاً للمخططات التنفيذية )مادياً ومعنوياً(، يؤدي االعتماد الضعيف للبرامج 
التنفيذية، إلى )إحباط( القائمني على التنفيذ، ويزداد األمر س���وءاً إن تس���رب إلى 
التنفيذيني ش���عور بعدم ثقة اإلدارة العليا به���م، فيزداد اإلحباط بالضرورة، ثم يؤدي 
ة مع ضعف الهمم أصالًة بسبب  هذا األمر إلى )ضعف التنفيذ(، لضعف البرامج املقرَّ
التس���ريب املتكرر بانعدام الثقة، واملواقف الداعمة إل���ى تصديق هذا األمر، فيؤدي 
ضعف التنفيذ إلى )إضعاف ثقة اإلدارة العليا( باإلدارة التنفيذية، فتعتمد حصة أقلَّ 
من البرامج التنفيذية، وهكذا تستمر حلقة ضعف الثقة في الدوران حتى تقضي على 

ة، منها - على سبيل املثال -: العمل في النهاية. وتنشأ نتيجة لذلك أمور عدَّ

ء

ع����اص����م حم���م���د ح��س��ن  
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1 اجتاه اإلدارة العليا - بس���بب ضعف ثقتها في اإلدارة 
ل  التنفيذية وتعرُّضها للضغط املستمر من املانحني - إلى التدخُّ
املباش���ر في التنفيذ، أو التنفيذ عب���ر جهات أخرى في قضايا 
ذها اإلدارة التنفيذية )ليس���ت قضايا  كان م���ن املفترض أن تنفِّ
فنية من املقبول أن تنفذها جهات متخصصة(، األمر الذي يزيد 
من اإلحب���اط، ومن ثَمَّ ضعف التنفيذ ل���دى اإلدارة التنفيذية، 
كما أن اجلهات القوية التي توَكل إليها مهام حساس���ة للتنفيذ، 
له���ا أدبياتها اخلاصة وأهدافها التي قد ال تتواءم بالضرورة مع 
اجتاه تلك املؤسس���ة، التي ستحتاج - إن عاجاًل أو آجاًل - إلى 

جسم تنفيذي ذي والء أكبر.

ة املدير التنفيذي، وحرصاً منه على  2 في حال يقظة همَّ
اإلجناز - أّياً كان اإلجناز - فإن���ه يتَّجه باإلدارة التنفيذية إلى 
تنفيذ بعض البرامج واملش���روعات الكبيرة املدعومة من جهات 
أخرى مم���ا ال عالقة له باإلس���تراتيجية، األم���ر الذي يعني 
في خالصت���ه: ضعف التوجه باإلس���تراتيجية املعتَمدة من كل 
األطراف، ولرمبا اعتب���رت اإلدارة العليا هذا التصرف خروجاً 
، وانقالباً على املتفق عليه، فيزداد األمر سوءاً،  عن النسق املَقرِّ
ويتعمق ضعف الثقة أكثر فأكثر، فيقود األمُر غالباً إلى خيارين:

أواًل: تش���ديد الرقابة على املدير التنفيذي، فتقل مساحة 
احلركة عنده، ويتضاعف لديه الش���عور بانعدام الثقة، فتحركه 
همته إلى ت���رك العمل والبحث عن بيئة منج���زة، وبالضرورة 
تختار اإلدارة العليا من تشعر بكمال والئه لها ليحل محل املدير 
التنفيذي الس���ابق، أو يبقى املدير التنفيذي في محله خاضعاً 
للتهديد، س���اعياً إلى إزالة أس���بابه بزيادة والئه لإلدارة العليا، 

وقبوله بالوضع على ما هو عليه.

ثاني���ًا: التس���اهل مع املدير التنفيذي، وإق��رار ما ينج�����زه 
- لرغب���ة اإلدارة العليا بالطب���ع في أن تنج���َز اإلدارة التنفيذية 
ا يرضي املانحني - فتوافق على خططه الطارئة والبديلة،  ش���يئاً مَّ

وهو ما يعني خروَج املؤسس���ة عن مسارها الذي رسمته، ومن ثَمَّ 
تكون: حصيلة ضعيفة على املدى الطويل للمؤسسة، وتناقض بني 
أدبياتها املكتوبة، وثمرة تنفيذها، األمر الذي يحمل احلصيفني من 
أصحاب املصلحة األساسيني )داعمني ومانحني( إلى إعادة النظر 

في دعمهم ملؤسسة تتناقض أدبياتها مع تنفيذها.
والنتيج���ة األخيرة م���ن كال اخليارين: ضع���ف في تنفيذ 

اإلستراتيجية الرئيسية.

3 في حال وج���ود همة عند األعضاء التنفيذيني، وحرصاً 
منهم على اإلجناز، فإنهم سيتجهون - بدافع الهمة - إلى البحث 
عن بيئات أخرى تسدُّ احلاجة الطبيعية إلى اإلجناز، ويؤدي هذا 
بالضرورة: إم���ا إلى ترك األفراد املتميزي���ن للعمل، ويبقى فيها 
العنص���ر الضعيف الذي يزيد ضعفه من انعدام ثقة اإلدارة العليا 
في التنفيذ، أو أن يبقى املوظفون املتميزون مع إهمالهم لعملهم غير 
ز، والبقاء الصوري في املؤسس���ة، واإلكثار من اإلسقاطات،  احملفَّ
ويزداد األمر سوءاً مع زيادة تس���رُّب األخبار بانعدام ثقة اإلدارة 
بة،  العليا في اإلدارة التنفيذية، فيصدق واقع احلال األخبار املسرَّ

فيضعف التواصل حول اإلستراتيجية، وتقل احلصيلة.

4 أم���ا إن كان���ت اإلدارة التنفيذية بطبعها مستس���لمة 
لتدني الثقة وغي���اب الدعم من اإلدارة العليا، والرضا بالوجود 
الصوري، فال يلب���ث هذا األمر أن يغري اإلدارة العليا بالتفكير 
اجلاد في تغيير الفريق أو تغيير اإلستراتيجية إلى التنفيذ عبر 
الش���راكات أو الوحدات الداعمة، وحتويل اإلدارة التنفيذية إلى 
جهاز تنس���يقي، إلى حني توفر بدائل أقدر على اإلجناز، وه���و 
ما يتطلب وقتاً إلحداث التناغم املطلوب في طريقة التفكير بني 
اجلهازين، وس���يظل الوقت عاماًل حرجاً على الدوام في املسار 

اإلستراتيجي لكل مؤسسة.
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كيف نكسر حلقة انعدام الثقة؟
، وهو إمكانية كس���ر حلقة انعدام الثقة هذه، والعودة بالعمل إلى مساره الصحيح، وهذا األمر  ومع هذا كله، فإن ثمة خبراً يس���رُّ

تقع مسؤوليته على كال الطرفني )اإلدارة العليا والتنفيذية( كالتالي: 

للذات واإلمكانات.
3 - الت����زام اإلدارة التنفيذية بتنفيذ ال�ُمَقر - على قلته - من 
اإلدارة العلي����ا، وجتويد التنفيذ؛ فتعزز النجاحات الصغيرة من ثقة 
اإلدارة العليا ف����ي اإلدارة التنفيذية، ويلزم ه����ذا بالطبع أن يقود 
ة العاملني،  املدير التنفي����ذي َحراكاً قوياً داخل املنظومة لترقية همَّ
ويصب����ر على ضعف املَُقر من اخلطط؛ رغب����ة في جتويده وزيادة 
الثقة على املدى الطويل في تنفيذ املش����روعات األكبر، وعلى فريق 

التنفيذ أن يستوعب دوره في تعزيز جوِّ الثقة في املؤسسة.
ي  4 - قطع مادة التس����ريب، وإجراء مقتضيات الشرع في تلقِّ

األخبار وروايتها، وتغليب ُحْسن الظن، وتعزيز احملاسبية.
5 - تطوير آليات فاعلة لقياس أثر التنفيذ.

6 - تعزي����ز التواصل ب����ني اإلدارة العام����ة والتنفيذية، وعدم 
االكتفاء بالعالق����ات اآللية التي ال تتجاوز التص����ورات والتقارير، 

ومما ميكن طرحه هنا: 
• اجتماع شهري ملناقشة التقدم في اإلستراتيجية.

• إدارة حلقات معرفية لتدارس التجارب اجليِّدة واالستفادة منها.
• اش����تراك اإلدارة العليا م����ع التنفيذية ف����ي بعض البرامج 
التدريبي����ة املهم����ة؛ إذ إن بيئة التدريب تس����اعد على اكتش����اف 

ق التواصل. اإلمكانات، وتعمِّ
• اهتم����ام اإلدارة العلي����ا بإجن����ازات التنفيذين الش����خصية 

واألسرية، كاهتمامهم بإجنازاتهم في التنفيذ.
ولله األمر وهو املستعان سبحانه.

التواصل واالتفاق 
والتطوير والتحفيز

والتثبت  التسريب،  حسم 
من األخبار، وتحفيز الفريق 

العامل

الموضوعية

التزام - مسؤولية - شفافية

التزام - مسؤولية - شفافية

التأهيل 
المحاسبية 

التحفيز

1 - بح����ث األس����باب املوضوعية لع����دم ثق����ة اإلدارة العليا 
بالتنفيذية: إذ في كثير من األحيان يظل االعتماد على الشائع من 
الثقافة، واملواقف املف����ردة، مضلِّاًل، وبافتراض كفاءة اإلدارة العليا 

فإن أسباب عدم الثقة تدور حول أمور، منها:
أ - ضع����ف في فاعلي����ة اإلدارة التنفيذية م����ن حيث: القيُم، 

طريقُة التفكير، منُط اإلدارة، ويعالج هذا األمر مبا يلي:
• االختيار اجليِّد منذ البدء لإلدارة التنفيذية.

• غرس املزيد من القيم املش���تركة في املؤسس���ة:  كاملسؤولية، 
واألمانة، والهمة، واحلرص على املس���تفيدين والش���فافية وغيرها، 
وزيادة معدالت البرامج التي تدعمها:  كالتحفيز، والتواصل، وغيرها.

ب - ضعف في كفاءة اإلدارة التنفيذية، وتعالَج مبا يلي:
• إحكام اختيار الفريق التنفيذي.

• التدريب املستمر للفريق التنفيذي ليرقى إلى مستوى تنفيذ 
اإلستراتيجية.

أما في حال )ضعف كفاءة اإلدارة العليا نفس����ها(، وبس����اطة 
أدوات تقييمها لإلجناز، واعتمادها على االنطباعات واملشافهات، 
بدون معايير مناس����بة، فإن األمر سيتطلب أن تتأهل اإلدارة العليا 

في القيادة مبفهومها الشامل.
2 - في حال اقتراح اإلستراتيجية من اإلدارة التنفيذية - وهو 
ح����ال معظم املؤسس����ات - فإنه على اإلدارة العلي����ا االلتزام التام 
، واالتفاق على حدِّ معقول من التنفيذ، يوازن ما بني  بدع����م ما أُقرَّ
ذي����ن ومراعاة إمكاناتهم، ويكون هذا األمر  بعث التحدي لدى املنفِّ
في جوٍّ م����ن الصراحة والتعاون والتحليل العميق، واإلدراك العالي 

ء
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احلديث عن التربية حديث مهم تنبع أهميته من أهمية 
التربية نفس����ها، وذلك باعتباره����ا املدخل الصحيح إليجاد 
الشخصية املس����لمة املتزنة املس����تقيمة، وتنشئة جيل فاقٍه 
لدينه متمسك به، عامل به وداٍع إليه، ليحقق خيرية األمة )1(.
ويَحُس����ن بنا في بداية هذا املقال أن نعرِّف بالتربية من 

جانبيها )اللغوي واالصطالحي(:
التربية في اللغة: يق����ول الراغب األصفهاني: الرب في 
األصل: التربية، وهو إنش����اء الش����يء حاالً فحاالً، إلى حد 

التمام، يقال: ربه ورباه ورببه )2(. 

 ))) صفحة: 56 بتصرف من كتاب نحو تربية إسالمية راشدة من الطفولة حتى البلوغ، 
حملمد بن شاكر الشريف، ط، األولى 006)م.

 ))) اإلحالة املفردات كتاب: الراء )ربب(.

 أما في االصطالح الشرعي فهي: تنشئة الفرد وإعداده 
على نحو متكام����ل في جميع اجلوان����ب العقدية والعبادية 
واألخالقية، والعقلية والصحية، وتنظيم س����لوكه وعواطفه 

في إطار كلِّي يستند إلى شريعة اإلسالم )3(. 
من هنا يتبني أن التربية - مبفهومها اإلسالمي - تُعنَى 
بتصحيح التص����ورات، ثم تصحيح التعب����دات، ثم تصحيح 
السلوك االجتماعي )4(. وهذا ما جتسده موعظة لقمان التي 

نحن بصدد استخراج الدعائم التربوية منها. 

 ))) انظر كتاب نحو تربية إسالمية راشدة مرجع سابق.
 )4) للمزيد من البيان انظر: كتاب: التوحيد والوساطة في التربية الدعوية ص 8، دارالكلمة 
املغربي،  اخلزرجي  األنصاري  فريد  للدكتور  )00)م  األولى  ط،  املنصورة،  مصر 

رحمه الله.

دعائم تربوية
من خالل الموعظة القرآنية

موعظة لقمان نموذجًا   

ب��������������������������ازز أمح����د  أ. 

] قضايا تربوية [
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موض����وع   - اآلي����ات   تتضم����ن 
الدراس����ة - منهج����اً تربوياً س����امياً ملن 
امتثله����ا وعم����ل مبقتضاها كم����ا يريد 
اآلباء ورج����ال التربية... وه����ي تغنيهم 
 عن غث النظريات التربوية املس����توردة. 
جاءت هذه املوعظة حتم����ل إلينا دعائم 
تربوي����ة م����ن األهمية مبكان، يس����تفيد 
منها املرب����ي قبل املُربَّ����ى )املتلقي(، وال 
يس����تطيع املهتم مبج����ال التربية - مهما 
كان متضلعاً ومتخصصاً في هذا العلم - 
أن ينكر أهميتها وشموليتها لكل املناحي 
)الدينية والدنيوية(، في األخالق واآلداب 

واملعامالت. 
قال - تعال���ى -: }َوَلَقْد آَتْيَنـــا ُلْقَماَن 
َا َيْشُكُر  اْلـِحْكَمَة َأِن اْشـــُكْر ِلَلِّه َوَمن َيْشـــُكْر َفإَنّ
َه َغِنـــٌيّ َحِميٌد #^١٢^#(  ِلَنْفِســـِه َوَمن َكَفَر َفـــإَنّ الَلّ
َوإْذ َقاَل ُلْقَماُن الْبِنِه َوُهَو َيِعُظُه َيا ُبَنَيّ ال ُتْشـــِرْك 
ْيَنا  ـــْرَك َلُظْلـــٌم َعِظيـــٌم #^١٣^#( َوَوَصّ ِه إَنّ الِشّ ِبالَلّ
ُه َوْهنـــًا َعَلى َوْهٍن  اإلنَســـاَن ِبَواِلَدْيـــِه َحَمَلْتـــُه ُأُمّ
َوِفَصاُلُه ِفي َعاَمنْيِ َأِن اْشـــُكْر ِلـــي َوِلَواِلَدْيَك إَلَيّ 
اْلـَمِصيـــُر #^١٤^#( َوإن َجاَهـــَداَك َعَلى َأن ُتْشـــِرَك 
ِبي َمـــا َلْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم َفـــال ُتِطْعُهَما َوَصاِحْبُهَما 
ِبْع َســـِبيَل َمـــْن َأَناَب إَلَيّ ُثَمّ  ْنَيا َمْعُروفًا َواَتّ ِفي الُدّ
إَلـــَيّ َمْرِجُعُكْم َفُأَنِبُّئُكم ِبَا ُكنُتْم َتْعَمُلوَن #^١٥^#( َيا 
ْن َخْرَدٍل َفَتُكن ِفي  ٍة ِمّ َها إن َتُك ِمْثَقـــاَل َحَبّ ُبَنَيّ إَنّ
ـــَمَواِت َأْو ِفي اأَلْرِض َيْأِت ِبَها  َصْخَرٍة َأْو ِفي الَسّ
الَة  َه َلِطيٌف َخِبيٌر #^١٦^#( َيا ُبَنَيّ َأِقِم الَصّ ُه إَنّ الَلّ الَلّ
َوْأُمْر ِباْلـَمْعُروِف َواْنَه َعـــِن اْلـُمنَكِر َواْصِبْر َعَلى 
َمـــا َأَصاَبَك إَنّ َذِلَك ِمْن َعـــْزِم اأُلُموِر #^١٧^#( َوال 
َك ِللَنّاِس َوال َتِْش ِفي اأَلْرِض َمَرحًا إَنّ  ـــْر َخَدّ ُتَصِعّ
الَلَّه ال ُيِحُبّ ُكَلّ ُمْخَتاٍل َفُخوٍر #^١٨^#( َواْقِصْد ِفي 
َمْشِيَك َواْغُضْض ِمن َصْوِتَك إَنّ َأنَكَر اأَلْصَواِت 

َلَصْوُت اْلـَحِميِر{ ]لقمان: ١٢ - ١٩[.

بين يدي الموعظة:
مما ينبغي أن نشير إليه ها هنا أن هذه املوعظة اتسمت بأمور 

جعلتْها بليغة ومثمرة:
أوالً: أنها حكيمة وصادرة من حكيم )1(.

ثانياً: استعمل لقمان احلكيم أسلوب النداء من باب املجاز لطلب 
حضور الذهن لوعي اخلطاب.

ثالثاً: اس����تعمل التصغير لكلمة االبن )بن����ي( لتنزيل املخاَطب 
الكبير منزلة الصغير كناية على الش����فقة به والتحبب له، وفي مقام 
املوعظة يدل على متحض النصح، وفيه حث على امتثال املوعظة.

رابعاً: تكرار أس����لوب الن����داء بني هذه الوصاي����ا التي ضمتها 
املوعظة لتجديد نشاط السامع لوعي فحوى اخلطاب.

ويستفاد مما ذكر أن اس����تقبال اخلطاب وفهم مراميه يختلف 
من ش����خص آلخر َوْفق استعداداته وإمكاناته العقلية، ولذلك ينبغي 
مراعاة ذلك حتى يكون ملا يُلقيه املربي )أباً كان أو مدرساً( من أقوال 

أو توجيهات قبول حسن ينتفع به سامعه )2(.
إن القرآن قد زكى هذه املوعظة احلكمة فس����طرها - سبحانه 
– ف����ي كتابه وصي����ة ذهبية صاحلة لكل زمان وم����كان، متى امتثلها 
اإلنسان انتفع بها أميا انتفاع، ونحن من منطلق عقيدتنا اإلسالمية 
أَْولى بها من غيرنا، وأن نس����تفيد منها كما سطرها الوحي في ثنايا 
املصحف الش����ريف، دون أن حتتاج إلى صياغتها في قوالب تش����به 
تلك النظريات التربوية الفاشلة املستوردة )بأموال طائلة( من غرب 

عاملنا وشرقه ألسماء بشرية يعتري النقص والقصور أفكارهم. 
وقفة مع لقمان احلكيم: من باب الوقوف على قائل هذه املوعظة 

البليغة ملعرفة أسبابها ونتائجها والعالقة بني القائل والسامع يَحُسن 
بن����ا أن نعرِّف بصاحب النص )الذي حك����ى القرآن موعظته( على 

عكس البنيويني الذين يقولون مبوت صاحب النص.
فلقمان: اس����مه لقمان بن عنقاء بن سدون، وكان أسود البشرة، 
اختلف أهل العلم في شأنه: هل هو نبي أم حكيم صالح فقط، غير 
أن م����ا ذهب إليه اجلمهور أنه لم يكن نبياً بل كان حكيماً قذف الله 
ف����ي قلبه احلكمة فنطق بها )3(، وقد قال الله - تعالى -: }َوَمن ُيْؤَت 

ُر إاَلّ ُأْوُلوا اأَلْلَباِب{ ]البقرة: ٢٦٩[. َكّ اْلـِحْكَمَة َفَقْد ُأوِتَي َخْيرًا َكِثيرًا َوَما َيَذّ

 ))) واحلكمة هي وضع الشيء في محله. أما احلكيم فهو املعلم واملرشد الناصح.
ط،  الشريف،  شاكر  بن  حملمد  البلوغ  حتى  الطفولة  من  راشدة  إسالمية  تربية  نحو  كتاب  انظر   (((  

األولى 006)م ص 108
املالكي:)/6)4 حتقيق  املعافري  العربي  القرآن البن  كثير: )/7)4، وأحكام  ابن  تفسير  انظر   ((( 

رضا فرج الهمامي، املكتبة العصرية، صيدا، ط، األولى 4)14هـ - )00)م. 
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مع الموعظة:
بنيَّ أه����ل العلم أن األقوال املنس����وبة إلى لقمان كثيرة، 
وقد عدَّ الطاهر بن عاشور )1( في تفسيره ِحَكمه املأثورة في 
س����بعني حكمة غير ما ُذكر في سورة لقمان موضوع بحثنا 

التي جمعت أصول الشريعة، وهي:
االعتق����ادات، واألعم����ال، وأدب املعاملة، وأدب النفس.
وحكمة لقمان تتجلى في أقواله الناطقة عن حقائق األحوال 

املقربة للخفيات بأروع األمثلة في مجاالت عدة.
مل����ا كان أخط����ر الذن����وب عل����ى اإلطالق وأش����دها 
 عقوب����ة ي����وم القيامة ه����و اإلش����راك بالله، فق����د ابتدأ 
 لقم����ان موعظة ابنه بطلب إقالعه عن الش����رك بالله؛ ألن 
النفس املعرضة للتزكية والكمال يجب أن يقدم لها قبل ذلك 
تخليتها عن مبادئ الفس����اد والضالل؛ فإن إصالح االعتقاد 
أصل إلصالح العمل. فجاءت املوعظة بقاعدة ذهبية ينبغي 
أن تكتب على أبواب املدارس واملعاهد واجلامعات؛ أال وهي 

التخلية قبل التحلية.
واحلقيقة الناصعة التي ال ينكرها لبيب: هي أن الشرك 
جرمية ش���نعاء فيه ظلم حلقوق اخلالق - س���بحانه - وظلم 
للنفس بإخضاعها لغير الله، وظلم حلقائق األشياء بإفسادها. 
فمنطلق العملية التربوية الناجحة هو تصحيح االعتقاد وربط 
العب���اد بخالقهم - جل وعال - في جميع أعمالهم قال النبي 
#: »ِإَن أَْخَوَف َما أَتََخوُف َعلَى أُمِتي اإِلْشَراُك ِباللِه. أََما ِإني 
لَْسُت أَُقوُل: يَْعبُُدوَن َشْمساً، َوال َقَمراً، َوال َوثَناً، َولَِكْن أَْعَماالً 

ِلَغيِْر اللِه، َوَشْهَوًة َخِفيًة« )2(.
فالبناء األس����اس الذي ينبغي أن نبدأ ب����ه في العملية 
التربوية: هو بناء اإلنس����ان املس����لم الذي يؤم����ن بالله حق 
اإلميان، ويكون وثيق الصلة به، دائم الذكر له والتوكل عليه، 

يستمد منه العون مع أخذه باألسباب )3(.
لقد رفع اإلس����الم مقام الوالدين إلى مرتب����ة لم تعرفها 
اإلنسانية في غير ش����ريعة الرحمن؛ إذ جعل اإلحسان إليهما 

 ))) التحرير والتنوير دار سحنون، عدد))/0)جزء الدار التونسية للنشر.
 ))) سنن ابن ماجة عن شداد بن أوس رضي الله عنه

علي  حملمد  والسنة  الكتاب  في  اإلسالم  يصوغها  كما  املسلم  شخصية  كتاب  انظر   (((  
واألوقاف  اإلسالمية  الشؤون  –وزارة  العلمي  والبحث  املطبوعات  وكالة  الهاشمي 

والدعوة واإلرشاد-اململكة العربية السعودية 5)14هـ-1995م

والِبر بهما في املرتبة الثاني����ة بعد اإلميان بالله والعبودية له. 
ورغم املقام العالي الذي وضع فيه املولى - عز وجل - الوالدين 
ف����إن أي تعارض بني مصاحلهم وعقي����دة التوحيد يعني عدم 
اخلض����وع لهما وال طاعتهما بل برهم����ا بدون أن ميس جناب 
ْيَنا  التوحيد بس����وء. وهذا ما يشير إليه قوله - تعالى -: }َوَوَصّ
ُه َوْهنًا َعَلى َوْهٍن َوِفَصاُلُه ِفي َعاَمنْيِ َأِن اْشـــُكْر ِلي  اإلنَســـاَن ِبَواِلَدْيِه َحَمَلْتـــُه ُأُمّ
َوِلَواِلَدْيَك إَلَيّ اْلـَمِصيُر #^١٤^#( َوإن َجاَهَداَك َعَلى َأن ُتْشِرَك ِبي َما َلْيَس َلَك ِبِه 
ِبْع َسِبيَل َمْن َأَناَب إَلَيّ ُثَمّ إَلَيّ  ْنَيا َمْعُروفًا َواَتّ ِعْلٌم َفال ُتِطْعُهَما َوَصاِحْبُهَما ِفي الُدّ

َمْرِجُعُكْم َفُأَنِبُّئُكم ِبَا ُكنُتْم َتْعَمُلوَن{ ]لقمان: ١٤ - ١٥[.
ما يزال اجلانب العقدي يشغل حيزاً وافراً في املوعظة 
اللقماني����ة، وألهميته لذلك جند احلكيم يبني البنه علم الله 
الواسع واحمليط بجميع الكائنات أنَّا كانت - من العالم العلوي 
والعالم السفلي - والقدرة احمليطة بجميع املمكنات، وساق 
مثال اخلردل كأدق األجس����ام املختفية في أصلب مكان أو 
أقصاه؛ ليكون ما فوَقه أَْولَى بأن يحيط به علم الله وقدرته.
وهذه الطريقة في التعلي����م باملثال، وباملثال األقل واألقرب، 
أجنع في حتصيل منافع كثيرة لدى املتعلم والسامع. وهو ما 
يس����مى عند علماء األصول داللة فحوى اخلطاب، وهو من 
األس����اليب القرآنية كما قال - تعال����ى - في حق الوالدين: 
{ ]اإلسراء: ٢٣[؛ ليكون ما فوق التأفف أَْولَى  }َفال َتُقل َلُّهَما ُأٍفّ

بالتحرمي.
تهدف ه����ذه الوصية إلى زرع الرقابة اإللهية لدى االبن 
وإطالعه على علم الله الواس����ع - سبحانه - الذي ال تخفى 

ت ولطفت وتضاءلت. عليه األشياء وإن دقَّ
ف���إذا قمنا بتصحي���ح املعتقد لدى األبن���اء ووجد الوازع 
الديني لديهم فإن األمر يس���توجب أن نتنقل بهم إلى اجلانب 
العملي الِعبادي، لذل���ك انتقل لقمان بابنه إلى موضوع جدير 
بوقفات؛ أال وهو موضوع الصالة، التي هي من أهم العبادات.
والصالة التي أمر بها لقمان ابنه هي التي تكون بحدودها 
وفروضها وأوقاتها؛ لتكون صلة بني العبد وربه وطريقة مثلى 
لتربية النفس واملجتمع. والذي يُحَسب على اإلسالم ويَنُظر 
إلى الصالة بازدراء َحريٌّ أن ينعت بالسفه وأال يكون موضع 
ثقة لقضاء حوائج العباد؛ ألنه ضيَّع الفريضة عمود الدين، 

ومن ضيعها فهو ملا سواها أضيع.
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أول  هي  والصالة 
ما يُحاَس����ب عليه العبد يوم 

القيامة من األعم����ال؛ فإن صلحت صلح 
سائر عمله.

ينبغي على رج���ل التربية والتعليم في كل مراحل تلقني 
الناش���ئة العلوم األبجدية واملع���ارف واآلداب واألحكام: أن 
يكون ملوض���وع الصالة فيها نصيب وافر بجانبيها )النظري 
والعملي(. وأبارك جهود ثلة من األساتذة الفضالء تطبيَقهم 
لبعض أحكام الصالة في مادة التربية اإلس���المية ألقسام 

اإلعدادية الثانوية.
إن م����ن األم����راض اخلطيرة ف����ي مجتمعن����ا الراهن 
االستهانة بهذه الشريعة )الصالة(؛ فأغلب الناس ال تصلي 
م����ع العلم أن العهد الذي بينهم وبني اإلس����الم هو الصالة 
فمن تركها فق����د كفر كفراً عملياً يقدح في انتس����ابه إلى 
اإلسالم! أال نخجل ِمن تركنا للصالة ونحن من املكلفني، ما 

عسانا جنيب به هذا احلديث؟
قال معاذ بن عبد الله بن خبب اجلهني المرأته: )متى 
يصلي الصبي؟ فقالت: كان رجل منا يذكر عن رس����ول الله 
# أنه س����ئل عن ذلك، فقال: إذا عرف مَيينه من ِش����ماله 

فُمروه بالصالة( )1(. 
والصالة هي البوابة إلى حسن اخللق؛ فهي التي تنه 
عن الفحش���اء واملنكر، وتعني على ذكر الرب س���بحانه، 
اها العبد كما أُمر فإنه ينتقل إلى مسؤولية األمر  فإذا أدَّ
باملع���روف والنهي عن املنكر والصبر في س���بيل الدعوة 
إلى الله عز وجل. لهذا جاءت موعظة لقمان مشيرة إلى 
أن هذه األشياء هي من عزم األمور، بل هي التي حتيلنا 
إلى قضية مفادها: أن اإلنسان اجتماعي ومدني بطبعه، 
يألف ويؤلف ويحتك مع بني جنس���ه يتبادلون النصيحة، 
فال خير في قوم ال يتناصحون وال خير في قوم ال يقبلون 

النصيحة، كما يقال.

 ))) أخرجه أبو داود كتاب الصالة، رقم: 419.

واألمر في املوعظة لالبن بأن يأمر باملعروف وينهى عن 
املنك����ر، يقتضي إتيان األمر وانتهاءه في نفس����ه؛ ألن الذي 
يأمر بفعل اخلير وينهى عن فعل الشر يعلم ما في األعمال 
من خير وش����ر، ومصالح ومفاسد، فال جرم أن يتوقاها في 
نفسه باألولوية من أمره الناس ونهيه إياهم. ومن املفروض 
في نظر املتعلم - وهو الرأي احلق - أن يكون املربي متمثاًل 
لكل الضوابط الش����رعية )عقدية وأخالقية وسلوكية( وهو 
يؤدي املهمة املنوطة به؛ مهمة الرسالة املتمثلة في بناء الفرد 
املسلم بناًء سليماً مثمراً، لكن وخليبة األمل فإننا جند أغلب 
املش����تغلني باحلقل التربوي أبعد َمن متثَّل القيم التي نحن 

بصدد دراستها في هذا املقال.
نح����ن في هذا الوقت في أمسِّ احلاجة إلى هذه اآلداب 
واألخالق التي جاءت بها املوعظة؛ لتحسني سلوكيات أفراد 
املجتمع؛ ال س����يما التالميذ، ولن جند أفضل فضاء نستقي 
منه هذه اآلداب مثل القس����م والفصل الدراسي. واملسؤولية 
ملقاة على عاتق املربني من األساتذة الشرفاء، الذين ميثلون 

شخص لقمان احلكيم في العملية التعليمية التعلُّمية.
فمن جملة ما جاء ف����ي املوعظة من اآلداب في معاملة 
الناس: النهي عن احتقار اآلخرين واالفتخار عليهم، واألمر 
 بإظهار املساواة مع الناس وعدِّ الشخص نفسه واحداً منهم.

وبينت املوعظة أمثلة لهذه األمراض التي تعيق صفاء القلوب 
واحملبة واإلخوة بني أفراد املجتمع: كاإلعراض عن املخاَطب 
عار أو  أثن����اء احملادثة، وهو ما عبَّر عنه اللفظ القرآني بالصَّ
ع����ر، فمن يفعل ذلك ال يجد قب����والً لدعوته وال صدى  الصَّ
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لتعليمه. فك����م كان عزيزاً علينا أن نلقى أس����اتذة اتَّصفوا 
بأحسن اخِلالل يتقربون من طلبتهم ويتوددون إليهم: إقبال، 
حنو، تواضع يزيدهم كلُّ هذا في أعيننا ِرفَعة وشموخاً على 
عكس مناذج ال يَحُسن بهم أن يتقلدوا تلك املناصب الشريفة 
في التربية والتعليم؛ ألن هذا األمر من مهام األنبياء والرسل 
- عليهم صلوات الل����ه أجمعني - لذلك عبر النص القرآني 
في املوعظة بعزم األمور تش����بيهاً بأول����ي العزم من األنبياء 

واملرسلني.
 وبالرجوع إلى لغة العرب نقف على حقيقة الكلمة، يقال: 
صاعر خده، صعره: إذا أماله عجباًص وكبراً. والصعر: داء 
في العنق ال يستطاع معه االلتفات )1(؛ فكأنه صيغ له صيغة 
تكلُّف مبعنى تكلف إظهار الصعر، وهو متثيل لاِلحتقار؛ ألن 
مصاعرة اخلد هيئة احملتِقر املس����تِخف في غالب األحوال. 

واالحتقار بالقول والشتم أَْولى بالنهي. 
وشمل النهي كذلك املشي الذي يوحي بالتكبر واخليالء. 
واملأمور به إذن، هو القصد فيه وهو الوس����ط بني السرعة 
املفرطة والدبيب، وكم عِهدنا أن نسمع وصفاً بالتشبيه يُشني 

التماوت في املشي فيقال لك: هل متشي على البيض؟
واملشي القصد من اآلداب املرتبطة بحالة الشخص اخلاصة، 
وينض����اف إليه الكالم، وهما أظهر م����ا يلوح على املرء من آدابه؛ 
فغ����ض الصوت في حقيقة األمر م����ن اآلداب العالية التي ينبغي 
أن نراعيه����ا في الكالم مع اآلخرين، وامل����راد بالغض هو الكالم 
املسموع الذي يكون دون اجلهر الفاحش وال السر اخلافت. ووجه 
النكارة في الصوت أن يكون عالياً فاحش����اً يش����به إلى حد بعيد 

نهيق احلمار، لذلك ورد تشبيهه به في موعظة لقمان احلكيم.
واحلم���ار عند العرب مثَُلٌ في الذم البليغ والش���تيمة 
وكذلك نهيقه. ومن استفحاش���هم لذك���ره مجرداً فإنهم 
يكنُّون عنه ويرغبون عن التصريح باسمه، فيقولون: طويل 
األذنني.كما يكنى عن األش���ياء املس���تْقَذرة، وقد ُعدَّ في 
مس���اوئ اآلداب أن يجري ذكر احلمار في مجلس قوم من 

أُوِلي املروءة.
ما أجملها وأقومها من قيم تضمنتها هذه املوعظة، وهي 
السبيل إلى تنمية بشرية حقيقية بأبعادها اإلميانية واملادية.

سورية   - دمشق  الفكر  دار  واصطالحاً،  لغة  الفقهي  القاموس  جيب،  أبو  سعدي   (((  
ص)1) - )1).

ومثل هذه املوعظة البليغة اجلامعة واملانعة ال ميكنها إال أن 
تنتج منوذجاً صاحلاً متقياً يخدم الصالح العام، واثقاً بنفسه 
ال يَهاب أح����داً إال مواله، حكيماً بليغ����اً وفاعاًل ومؤثراً في 

مجتمعه وقدوة لآلخرين. 
وإلي����ك هذا النموذج الفذ تقرب����ه إليك هذه القصة )2(، 

لنجعلها خير ما نختم به هذا املقال:

قحطت البادية في أيام هش���ام بن عبد امللك، فقدمت 

القبائل إلى هشام ودخلوا عليه، وفيهم )درواس بن حبيب( 

وعم���ره أربع عش���ر س���نة، فأحج���م الق���وم وهابوا هش���امًا، 

ووقعت عني هشام على درواس فاستصغره، فقال حلاجبه: 

ما يش���اء أحد أن يصل إلى إال وصل، حتى الصبيان.  علم 

درواس أن����ه يريده، فقال: يا أمير املؤمنني! إن دخولي لم 

يخلَّ بك ش����يئًا، ولقد ش����رفني، وإن ه����ؤالء القوم قدموا 

ألمر أحجموا دونه، وإن الكام نش����ر، والسكوت طي، وال 

ُيعَرف الكام إال بنش����ره، فقال هش����ام: فانشر ال أبا لك! 

وأعجب����ه كامه، فقال ي����ا أمير املؤمن����ني! أصابتنا ثاث 

س����نني: فسنة أذابت الش����حم، وس����نة أكلت اللحم، وسنة 

نق����ت العظ����م، وفي أيديكم فض����ول أم����وال، إن كانت لله 

ففرقوها على عباد الله املستحقني لها، وإن كانت لعباد 

الل����ه فعام حتبس����ونها عنهم؟ وإن كان����ت لكم فتصدقوا 

به����ا عليه����م فإن الله يجزي املتصدق����ني، وال يضيع أجر 

احملس����نني، واعل����م - ي����ا أمي����ر املؤمن����ني - أن الوال����ي من 

الرعية كالروح من اجلسد، ال حياة للجسد إال به. فقال 

هش����ام: ما ترك الغام في واحدة من الثاث ُعذرًا، وأمر 

أن يقس����م في باديته مئة ألف درهم. وأمر لدرواس مبئة 

أل����ف دره����م. فقال: يا أمير املؤمن����ني! أرددها إلى أعطية 

أه����ل باديت����ي فإن����ي أك����ره أن يعجز م����ا أمر لهم ب����ه أمير 

املؤمن����ني عن كفايتهم؟ فقال: ما لك من حاجة تذكرها 

لنفس����ك؟ ق����ال: ما لي م����ن حاجة دون عامة املس����لمني. 

فانظ����ر إلى ثقة هذا الغام وجرأته في احلق. واجعله - 

يا ربنا قدوة - لشباب املسلمني، آمني.

 ))) راجع هذه القصة وفوائد أخرى في الوجيز في التربية بقلم: يوسف محمد احلسن، ص )).
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] معركة النص [

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

الذي لفت نظري في كالمه أنه لم يكن - كما يظهر - يعرف 
أساساً بوجود إشكاالت على تقريره، فلما نُبِّه بها أخرج لها هذه 
املقطوعة املألوفة، وقد كان املوقف السليم أن يوقف نفسه قلياًل 

ويقول: لعلِّي أتأكد أو أبحث أو أسأل حتى أزيل هذا اإلشكال.
مثل هذا الكالم يعني أن أحكام اإلس���الم ليست ملزمة ألحد 
 ) ( و )ظنيٌّ وال حاكمة على أحد، فاختر أي قول تراه ثم قل )خالفيٌّ

و )متغيِّر( و )اختالٌف في الفهم( وينتهي حينها املوضوع!
نعم، في الش���ريعة مساحة واس���عة للقضايا الظنية، وفيها 
ة، ويقع فيها اختالف  خالف فقهي كبير، وتتضم���ن متغيرات عدَّ
في الفهم والتأويل وحتوي مدارَس مختلفة فيه، لكن هذا ال يعني 

ل اإللزام بها: ف التذكير بضوابط الشرعية ويتعطَّ أن يتوقَّ
أواًل: ألن الش����ريعة ليس����ت كلها ظنية وخالفية ومتغيرة، بل ثَمَّ 
مساحة للقطعيات واملتفق عليها في الشريعة، وحني يبادر الشخص 
فيتعلَّق بحبل الظنيات واخلالفيات مباش����رة لتجاوز أي إشكال يَِرد 
ة أخرى في القطعي�ات واملجَمع عليه�ا في  عليه، فإنه س����يتعلَّق به مرَّ
ما بعد، حتى تالحظ بجالء أن كافة الرؤى املتضمنة انحرافاً صريحاً 

ر بالشريعة: هذه مساحة خالفية وظنية! تقول دائماً حني تذكَّ
الثاين: أن وصف القضايا بكونها )ظنية( أو )خالفية( ال يعني 
أنها أصبحت مرس���لة وفارغة وغير ملزمة، أو أنها مساحة اختيار 
من متعدد ينتقي منها اإلنسان ما يشاء، أو يختار من واقعه وفكره 
ما يروق له ويصبح في ِحلٍّ من نصوص الشريعة وأحكامها ما دام 

فيها خالفاً أو ظناً!

ليست هذه منهجية مقبولة في الشريعة، فإذا كان ثَمَّ خالف 
وظن في كثير من أحكام اإلس���الم، فإن ثَمَّ منهجاً قطعياً ُمْجَمعاً 
عليه في كيفية التعامل معه، هو أن يبذل اإلنس���ان جهده ويسعى 
للوص���ول ألرجح ما يعتقد من خ���الل منهجية علمية موضوعية 
د الكش���ف عن مراد الله َقْدَر الطاقة }َوَمـــا اْخَتَلْفُتْم ِفيِه ِمن  تتقصَّ
وُه  َشـــْيٍء َفُحْكُمُه إَلى الَلِّه{ ]الشـــورى: ١٠[ }َفإن َتَناَزْعُتْم ِفي َشْيٍء َفُرُدّ
ُســـوِل{ ]النســـاء: ٥٩[ فالتنازع يُذَهب به إلى كتاب الله  ِه َوالَرّ إَلى الَلّ
وسنة رسوله #، وليس هو إش���ارة عفو أو إرشاد إلى االختيار 
 ،) ( أو )خالفيٌّ املفتوح. فال يكفي أن تأتي برأي ثم تقول: )ظنيٌّ
لت إلى هذا الرأي؟ ما املنهجية التي سلكتها  بل حدثنا كيف توصَّ
الختيار هذا الق���ول؟ ما هي الطريقة واآللية املتَبعة عندك في 
القضايا اخلالفية والظنية؟ فالعلماء وطالب العلم وعامة الناس 
لهم منهجية في التعامل مع املسائل الظنية واخلالفية فما هذه 

املنهجية التي يسلكها مثل هذا املتحدث؟

معرفة هذه املنهجية تضع يف يدك فائدتن:
الفائ��دة األوىل: أن تع���رف مدى موافقة ه���ذه املنهجية 
للشريعة: فحني يقول أحد: إن منهجه هو في االجتهاد واملوازنة 
بني األدلة لكونه عاملاً ومجتهداً، فهذا منهج س���ليم ومنضبط.
أو يق���ول: إن منهجه اتباع املذه���ب الفالني الذي يثق فيه وفي 
اختياراته، فهذا منهج سليم ومنضبط. أو يقول: أتَّبع علماء البلد 
ال���ذي أنا فيه لكوني أراهم أوثق علماً وديناً فهذا منهج س���ليم 

ظ بعضهم على  قة بالش���أن العام، حتفَّ م صاحب الورقة عددًا من األفكار والرؤى املتعلِّ في لقاء ثقافي عامٍّ قدَّ
بعض هذه األفكار وطالب بأهمية أن تدَرس لضمان التزامها بأحكام اإلسام؛ إذ رأى فيها جتاوزًا لبعض أحكامه، 

م الورقة إال أن فتح فمه بحديث طويل مأله بقائمة من الكلمات اآلتية: فما كان من مقدِّ
)هذه أحكام خافية، قضايا ظنية غير قطعية، هو فهمك للنص، هذه متغيرات وليست ثوابت(.
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ومنضب���ط. فمعرفة املنهج يخلِّص املنهج الش���رعي من املناهج 
العبثية الفوضوية كمثل من يقول: منهجي أن اختار األسهل! أو 
أن اختار ما أش���اء! أو أختار ما هو أقرب للواقع وأكثر مالئمة 

له، أو ما يكون متوائماً مع متطلبات احلداثة!
 فالقضاي���ا الظني���ة واخلالفية هي الدائرة األوس���ع في 
الش���ريعة اإلس���المية وال ميكن أن تكون قضايا مهَملة يختار 
الش���خص ما يشاء وينتقي ما يشاء، وإال فما فائدة وجودها من 
األس���اس؟ وملاذا أنفق العلماء أعمارهم في حتريرها وتفصيلها 
وبيان دالئلها ما دامت مجرد قائمة اختيارات متس���اوية يختار 

الشخص األسهَل واألجمل واألقرب؟
فهذه منهجيات مخالفة لقطعيات الش���ريعة، وتؤدي لتعطيل 
الشريعة وجتعل نظر املس���لم ليس إلى الشريعة بل إلى التخلُّص 
من قيودها، حتى ولو كانت في مسائل خالفية؛ فاخلالف ال يلغي 

ضرورة اتباع الشرع.
الفائ��دة الثاني��ة: أن نحاكم آراء هذا القائل التي يختارها 
إلى منهجه؛ فما دام أنه اختار منهجاً معيَّناً فيجب أن تكون آراؤه 
منطلقة منه، فيجب أن تكون هذه اآلراء مبنية على منهج صحيح 
عة ال يجمعها أي جامع؛ وإمنا يختار  وليست آراًء مش���تتة مقطَّ

العتبارات غير شرعية ثم يظنُّ أنها شرعية!
ومثَّ فائ��دة أخرى تزيد عل��ى هاتن الفائدتن: هي أن يحفظ 
اإلنس����ان أصولَه القطعية وأحكام����ه املجَمع عليه����ا؛ فالتهاون مع 
الظنيات سيُضعف الثقة في القطعيات تدريجياً؛ ألن الشخص حني 
يرتفع صوته دائماً ب�� )فيه خالف(، فإن هذا الصوت لن ينقطع حني 
ال يكون في املس����ألة )خالف(، بل سيتردد الصوت ذاته في املسائل 
د  القطعية واملجَمع عليها في ما بعد، ولن يبالي بذلك حينها ألنه عوَّ
نفسه أن ال يلتفت إلى األحكام الشرعية ما دام فيها خالف، وحدود 
اخلالف ليست معلومة له دائماً، فحني يعتاد أن ال ينظر في الشريعة 
إال في ما بعد فإنها س����تكون ثقيلة ومزعجة وس����يجد أي تأويل لها 
مخرج����اً مريحاً ومقبوالً. ولهذا - ومن واقع مالحظة ش����خصية - 
وجدُت أن كثيراً ممن يقول: )فيه خالف( وهذه مساحة )ظنية(، هو 
ذاته حني تأتي القضايا القطعية يقول لك: )كيف عرفت أنها قطعية( 
و )كل يظ����نُّ أن ما يراه قطعياً(! فيتهاون في املس����احة الظنية ألنه 
مستمس����ك بالقضايا القطعية، ثم صار يشك - أصاًل - في وجود 

القضايا القطعية التي هو مستمسك بها.
ي��أيت بعضهم فيقول: من الضروري مراعاة املتغيرات التي 
تؤثر في األحكام الشرعية؛ فليس كلُّ ما كان في عهد النبي # 

يكون ملزماً لنا اآلن لتغيُّر احلال.
فه���ذا كالم فيه ح���ق، وفيه باطل كثير أيض���اً، وهنا تأتي 

أهمي���ة حتديد املنه���ج؛ فما املنهج ملعرفة املتغي���ر والثابت في 
أحكام اإلسالم؟ وما هو املتغير والثابت مما كان في عهد النبي 
#؟ فهذا الكالم يقوله أش���دُّ العلماء متسكاً وتعظيماً ألحكام 
اإلس���الم، ويقوله أش���دُّ العلمانيني تفلتاً وانحرافاً عن أحكام 

اإلسالم.
وي��أيت آخر فيقول: لي���س كل ما صدر عن النبي # يكون 

تشريعاً فثَمَّ أمور ليست تشريعية.
ال بأس، السؤال املهم ما الضابط ملعرفة التشريعي من غير 
التش���ريعي لديك؟ فهذا الكالم قد يك���ون كالماً أصولياً دقيقاً 
منضبط���اً وقد يكون حتلُّاًل وتفلُّتاً من قيود الش���ريعة، والفارق 
بينهما هو في معرفة املنهج الذي سيسلكه الشخص في معرفة 

السنة التشريعية من غير التشريعية.
حتديد املنهجية يفتح العني على ظاهرة فكرية شائعة في 
زمننا، ظاهرة من يأتي باألقوال املنبتَّة التي ليس لها امتداد 
فقهي ولم تخرج من البيئة الش���رعية فيتمس���ك بها بدعوى 
أن فيها خالف وأنها ضمن املس���احة اخلالفية أو املتغيرة، 
واحلقيق���ة الظاهرة أن القول لم ي���أِت من قراءة فقهية، بل 
���ر في  من إس���قاط خارجي على الفقه، حاول بعده أن يكسِّ
أبنية الفقه ومذاهب���ه وأقواله حتى يجد لهذا الدخيل مكاناً 
مناسباً يجلس فيه فوقع بس���ببه في إشكاالت أكبر؛ فمثاًل: 
ينفي وجود حدِّ الردة في الشريعة اإلسالمية متأثراً بضغط 
مفاهيم احلريات املعاصرة وأس���ئلتها، فيحاول أن يبحث لها 
عن مذهب هنا أو قول هناك، لكنه يصطدم مبثل قول النبي 
ل دينه فاقتلوه« فيتملص منه بأنه حديث آحاد أو  #: »من بدَّ
... إلخ. وهكذا  ليس ُسنة تشريعية أو كان لظرف زمني معنيَّ
يدخل في منهجيات مضطربة حتى يس���تقيم له إسكان هذا 
الفرع الفقهي الدخيل؛ فه���ل من منهجك أن ترفض حديث 
اآلحاد؟ وما هي السنة التشريعية من غير التشريعية لديك؟ 
وما هي املتغيرات التي تؤثِّر في احلكم؟ كلها أس���ئلة منهجية 
راً؛ ألن هذا القول لم يخرج من منهج  لن جتد لها جواباً محرَّ

فقهي أساساً.
إنها )احللقة املفقودة( في كثير من القضايا املعاصرة، تضع 
يدك عليها ح���ني تبحث عن املنهج وآلية التفكير الني يس���ير 
عليها اإلنس���ان في القضايا اخلالفي���ة والظنية، وفي منهجية 
ومستندات األقوال التي يتبناها، ورمبا تُْصَدم حني جتد احللقة 
املفقودة التي وضعَت يدك عليها هي املنهج ذاته؛ حيث إن األمر 
كثي���راً ما يكون مبنهج مضطرب أو بال منهج وطريق واضح من 

األساس!
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] مسارات فكرية [

التداول الحداثي
لنظرية المقاصد

يق���وم االجتاه احلداث���ي على مبادئ مس���لَّمة لديه ال يقبل 
التش���كيك فيه���ا أو التردد ف���ي قبولها، ويعتق���د أن األخذ بها 
واخلضوع لها أم���ر محتَّم على اجلميع، ويصف كلَّ من لم يأخذ 

بها أو لم يسلم لها بكل أوصاف الذم والتقبيح.
وأهم تل���ك املبادئ وأعظمها منزلة وأخطرها ش���أناً: مبدأ 
التاريخية ال���ذي يعني: أن لألحداث واملمارس���ات واخلطابات 
أصلها الواقعي وحيثياتها )الزمانية واملكانية( وشروطها )املادية 
والدنيوية(، وخضوع البنى واملصطلحات واألفكار للتطور والتغير 

وإعادة التوظيف.
فهذا املبدأ يس���تفرد برأس الهرم ف���ي املنظومة احلداثية 
ل البعد املعرفي األكثر عمقاً وتقديساً في املشروع احلداثي. ويشكِّ
وألجل ه���ذا ال يزال اخلطاب احلداثي يس���عى جاهداً إلى 
إحالل النظرة التاريخية في التعامل مع الش���ريعة اإلس���المية 
والتراث القائم حولها بدل النظرة املطلقة التي يتعامل بها الفكر 

الديني كما يقول. 
وال يُخف���ي اخلط���اب احلداثي أنه يجد صعوب���ة بالغة في 
تأسيس تلك النظرة في العقل العربي املعاصر، وألجل هذا يلجأ 
في أحي���ان كثيرة إلى املراوغة الفكرية؛ فبدل أن كان يتعامل مع 
التراث بنفسية القطيعة، وأنه شيء مختلف عنه وميثل طرفاً آخر 
مباين���اً له، أخذ في محاولة البحث عم���ا ميكن أن ميثل جذوراً 
ولبنات تراثية يبني عليها النظرة التاريخية، وهذا التعاطي ميثل 
انعطاف���اً حاداً في الطرح احلداثي، ويكش���ف بصورة كبيرة عن 

مقدار األزمة االنهزامية التي يعيشها احلداثيون العرب.
ومن األبعاد الشرعية والتراثية التي وجد اخلطاب احلداثي 
فيها منفذاً ينفذ من خالله إلى تأسيس التأريخ الفكري ألنظمة 

الشريعة وأصولها وتفاصيل أحكامها )نظرية املقاصد(.
ويس���توقف القارَئ للمنتَج احلداثي كثرةٌ ملفتة من التداول 
املوس���ع ملصطلح املقاصد وحضور مكث���ف للمفاهيم التي ترجع 
إليها؛ فقد لقيت تلك النظرية اهتماماً واسعاً ونالت احتفاًء كبيراً 

في احملافل الفكرية واالجتماعات احلوارية لديه.
وانته���ى اخلطاب احلداثي من خ���الل االعتماد على نظرية 
املقاص���د إلى إه���دار أحكام الش���ريعة التفصيلية والش���رائع 
ل إلى اعتبار أن أحكام الش���ريعة لم تش���رع إال  التكليفية، وتوصَّ
لتحقيق مقاصدها، فهي تقوم مقام الوس���ائل بالنسبة للغايات؛ 
فأح���كام احلدود لم تش���رع إال لردع مقترف���ي املعاصي، ومنع 
الربا لم يش���رع إال لتحقيق مقصد العدالة ومنع استغالل القوي 
للضعي���ف، وهكذا األمر في كل حكم من أحكام الش���ريعة، فهي 
ال حتم���ل أي قيمة ف���ي ذاتها؛ وإمنا قيمتها م���ن جهة حتقيقها 
ملقاصدها، فإذا حتقق املقصد م���ن غيرها بحيث إن العصر أو 
حاجة الن���اس أوجبت طريقاً آخر يحقق لن���ا املقصد منها فال 
داعي لاللت���زام بها، وال يبقى مبرر الس���تمرارها، وهذا احلكم 
ش���امل لكل العبادات الشرعية؛ فالش���ريعة إمنا جاءت بها ألنها 
هي التي حتقق أغراضها في زمن الرسالة، وهذا يعني أنها غير 

مقصودة بالتشريع إال على جهة الوسيلة فقط)1(.
))) انظر: القراءة اجلديدة للنص الديني، عبد املجيد النجار )ص69).

سلطان العميري

 )1( دراسة نقدية
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وألجل حتقيق مزيد من العدل واالنضباط في نس���بة هذا القول 
إلى اخلطاب احلداثي ال بد من نقل بعض مقوالته الدالة على ذلك.

ومن أكث���ر من أَْولى نظرية املقاص���د اهتماماً: عبد املجيد 
الشرفي؛ فإنه انطلق من أن الشريعة تعيش في أزمة مع معطيات 
احلداث���ة املعاصرة، وأنه ال س���بيل للخروج م���ن تلك األزمة إال 
بالتخلص من املْطلََقات الت���ي ال تراعي اختالف البيئة والتاريخ 
وامل���كان، وبنيَّ أن التخلص من تلك املْطلََقات املنافية مع احلادثة 
يتم عبر طرق منها: »ضرورة التخلص من التعلق املَرِضي بحرفية 
النصوص - وال س���يما النص القرآني - وإيالء مقاصد الشريعة 
املكانة املثلى في َس���نِّ التشريعات الوضعية التي تتالءم وحاجات 

املجتمع املعاصر«)1(.
ودع���ا إلى: »قلب املس���لَّمة التي اس���تقرت ف���ي الوجدان 
اإلس���المي من القرن الثاني للهجرة، وإلى اإلق���رار بأن العبرة 
ليس���ت بخصوص الس���بب وال بعموم اللفظ معاً؛ بل في ما وراء 
الس���بب اخلاص واللفظ املس���تعَمل له يتعني البحث عن الغاية 
واملقصد« ثم كش���ف نتيجة ذلك فقال: »وفي هذا البحث مجال 
الختالف التأويل بحس���ب احتياجات الن���اس واختالف بيئاتهم 

وأزمنتهم وثقافتهم«)2(.
ونتيج���ة لذلك توصل إلى إلغاء ل���زوم العبادات الكبرى في 
اإلس���الم: من صالة وصيام وزكاة وحج؛ بحجة أن الشريعة إمنا 
ج���اءت بأحكامها ملصلحة تناس���ب ذلك العص���ر، فإذا حتققت 
مقاصدها في ترقية الروح وحتقيق العدالة بأشكال أخرى فنحن 

لسنا ملزمني بتفاصيلها التشريعية)3(.
ويجعل حسن حنفي املصلحَة املصدَر األوَل للتشريع واألساَس 
الذي حتاَكم إليه نصوص الوحي، واملرجَع املعتمَد في التسليم به، 
فيقول: »تقوم مصادر التش���ريع كله���ا... على مصدر واحد هو 
املصلحة باعتبارها املصدر األول للتش���ريع؛ فالكتاب يقوم على 
ل  املصلحة، والسنة أيضاً تقوم على املصلحة«)4(، ويقول: »كما يؤوَّ
النقل لصالح العقل في حالة التعارض، كذلك يؤول النقل لصالح 
املصلحة ف���ي حالة التعارض«)5(، ولم يف���رق بني النقل القطعي 

وغيره؛ فالكل خاضع للمصلحة.
وينتقد اجلابري عمل الفقهاء ويصفهم بأنهم انشغلوا باملسائل 
اللغوية عن املقاصد الشرعية، وينتقد قاعدة الفقهاء التي جتعل 
احلك���م يدور مع علته وجوداً وعدماً، ويدعو إلى تغييرها؛ بحيث 

))) لبنات، الشرفي )ص)16).
))) اإلسالم بني الرسالة والتاريخ، الشرفي )ص70).

))) انظر: اإلسالم بني الرسالة والتاريخ، الشرفي )ص59( وما بعدها.
)4) من النص إلى الواقع، حسن حنفي: ))/488  - 489).

))) حصاد الزمن ) اإلشكاالت(، حسن حنفي )ص76).

يك���ون احلكم يدور مع مصلحته وج���وداً وعدماً، ويضرب لذلك 
مث���اًل، وهو: حترمي الربا في بعض املس���تندات واالس���تثمارات 
البنكية، وجزم بإباحتها لعدم وجود االستغالل فيها، ويؤكد ذلك 
بقوله: »ومعلوم أن منه االستغالل هو احلكمة من حترمي الربا«)6(.
وأما نصر حامد أبو زيد فإنه يرى أن الفكر الديني يعاني من 
سيطرة فكرة قداسة النص الديني عليه وأنه يتعامل معه على أنه 
ل فيه، ويرى أن احلل في التخلص  نص متجاِوز لواقعه الذي تشكَّ
من س���لطة النص الديني، وإحالل النظرة التاريخية في التعامل 
مع العقائد والتش���ريعات التي تضمنها، ميكن من خالل إحالل 
النظ���رة املقاصد في التعامل مع النص الديني، كما فعل عمر بن 

اخلطاب، كما يقول)7(.
وتتابعت إش���ادات اخلطاب احلداثي بنظرية املصلحة على 
أنها هي التي متثل األس���اس واملرجع للتش���ريع اإلسالمي وهي 
الت���ي ميكن م���ن خاللها احلفاظ على روح اإلس���الم في عصر 
احلداثة، وهي التي من خاللها ميكن للمجتهدين أن يقوموا بنسخ 
ما فقدت مصلحته، وميكنهم من خالله التخلص من سلطة النص 
الديني كما يقولون ويسيحون أحراراً في كيان التشريع اإلسالمي 

ليغيروا من معالم خريطته بناء على ما يرونه مصلحة)8(.
ا على  وال نريد من القارئ الكرمي أن يبادر إلى إصدار حكم مَّ
هذه النظرية مبجرد قراءتها؛ إذ ليس من املنهجية الصحيحة في 
التعامل الفكري مع الدعوة احلداثية إلى حتكيم نظرية املقاصد 
أن نبادر إلى إنكارها أو نتسرع في احلكم عليها بالبطالن؛ وإمنا 
ال ب���د - ابتداًء- أن نقوم بالتوجه نحوها بالتحليل ونس���تحضر 
املنهجية التي تراع���ي الضرورات العقلي���ة والدالئل التاريخية 

واملتطلبات املعرفية.
 وإذا قمن���ا بذلك فإنَّا سنكتش���ف بوض���وح أنها تعاني من 
إشكاليات معرفية ومنهجية عميقة أحدثت خلاًل كبيراً في بنيتها 
وفس���اداً معرفياً في كيانها، وحتى ال يكون الكالم مقتصراً على 
مجرد الدعوى اخلالية مما يس���ندها من الواقع فال بد من سرد 

تلك اإلشكاليات توضيحها.
وقد أخذت تلك اإلشكاليات أشكاالً متعددة؛ فمنها ما يرجع 
إل���ى الفكرة املنتجة، ومنها ما يرجع إلى اآللية التي قامت عليها 
النظرية، ومنها م���ا يرجع إلى الذهنية التي تناولت الش���واهد 

واألمثلة.

)6) وجهة نظر، محمد اجلابري )ص61(، وانظر بنية العقل العربي )ص)6).
)7) انظر: مفهوم النص، نصر حامد أبو زيد )ص104).

)8) انظر في جمع مقوالتهم: العلمانيون والقرآن، أحمد الطعان ))8) - 418).
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وتتضح تلك اإلشكاليات بأنواعها يف األمور التالية: 
األم��ر األول: املفه��وم الزئبق��ي: فعل���ى الرغم من األهمية 

البالغ���ة التي أوالها اخلط���اب احلداثي للمقاص���د، واملنزلة 
العالي���ة التي حظيت به���ا لديه؛ إال أنه لم يق���دم للقارئ بياناً 
ملفه���وم املقاصد الت���ي يقدمها على النص الش���رعي ويجعلها 
م له املضامني املعرفية التي تكش���ف عن  مة فيه، ولم يقدِّ متحكِّ
جوهرها وحدودها ومعاملها، وتضمن استعمالها بشكل منضبط؛ 
فإذا كانت النظرة املقاصدي���ة تبلغ عند اخلطاب احلداثي إلى 
أن تك���ون أحد املرتكزات الكبرى الت���ي حتاَكم إليها النصوص 
الشرعية وتفَهم على ضوئها، وتغيَّر قطعيات الشرعية بناًء على 
تغيره���ا، فإن هذه املنزلة تتطلب مهامَّ كبيرًة تس���توجبها اآلثار 

املترتبة عليها وتؤكدها األبعاد املعرفية التي بنيت عليها.
ولنا أن نتس���اءل: هل قام اخلطاب احلداث���ي بتلك املهام 

الكبيرة بالشكل الذي يلبي املهام املنهجية؟
إننا حني نس���تقرئ املنتَج احلداث���ي ال جند فيه إال التكرار 
ألهمية املصلحة واملطالبة بتحكيمها على النصوص الش���رعية 
وتقدميه���ا عليها، ولكن���ه لم يتوجه إلى بن���اء منظومة معرفية 
متكاملة يكشف من خاللها عن ماهية املصلحة التي ينادي بها، 
وب���نيَّ فيها هويتها ويوضح معاملها، وب���ني حدودها وضوابطها، 
ويش���رح أسسها ومبادئها، ويزيل اللبس والغموض عن أقسامها 
وأصنافه���ا، وبني املعيار احلقيقي ف���ي اعتبارها؛ فما املصلحة 
م وما ش���روطها؟ وما ضوابطه���ا؟ وما حدودها؟ ومن  التي تقدَّ
ميكنه أن يفعل ذل���ك؟ وكيف اجلواب عما يعارض تلك الفكرة؟ 
كل هذه األسئلة املنهجية ال جند لها جواباً في املنتَج احلداثي.

فاملصلح���ة التي يطالب بها احلداثي���ون، مصلحة هالمية 
زئبقي���ة فضفاضة بال هوية وال معنى وال كيان وال حدود، وهذا 
ما صرح به حس���ن حنفي حيث يقول عن املصلحة: إنها »أمور 
إضافية تختلف باختالف األف���راد واألحوال والظروف، ورمبا 

العصور واألزمان«)1(.
فه���ل من املقبول عق���اًل أن تتم املطالبة بش���يء ويُعلَى من 
ش���أنه إلى درجة عالية؛ بحيث يكون هو املتحكم في النصوص 
الش���رعية، ثم يهَمل ويبقى بال شرح وال بيان؟ وهل من املقبول 
عقاًل أن تترك النصوص الشرعية الواضحة في داللتها والبينة 
ف���ي لفظها واملتس���قة في معانيها وتصب���ح خاضعة ألمر غير 

واضح وال محدد املعالم؟

))) من النص إلى الواقع، حسن حنفي: ))/487).

ول���و كان اخلط���اب احلداث���ي ملتزماً باملنهجي���ة العلمية 
الصحيح���ة لبادر إلى تنفيذ املهام املعرفية الواجبة عليه، ولكنه 

لم يف بشيء من ذلك.
ول���و قمنا بعقد مقارنة بني تعامل الفقهاء واألصوليني وبني 
احلداثيني مع نظرية املقاصد، لوجدنا أن الفقهاء استوعبوا كل 
م���ا تتطلبه املصلحة من مهام؛ فق���د اجتهدوا في بيان ماهيتها 
ومفهومها، ودرس���وا تاريخها ومراحلها، وبحثوا في أقس���امها 
وأصنافه���ا، وبالغوا ف���ي ترتيبها وتصنيفها، وبي���ان حدودها 
وخصائصه���ا، وأوضحوا أهميته���ا وأقاموا األدلة الش���رعية 
والعقلية والتاريخية على ذلك، وكش���فوا عن فوائدها وآثارها، 

واستغرق ذلك منهم مئات الصفحات.
وجند في املقابل اخلطاب احلداثي لم يفعل شيئاً من ذلك، 
مع أن منزلة املصلحة لديه أكبر وأعلى من منزلتها لدى الفقهاء.
أال يدل هذا على تس���رُّب كبير في منهجية البحث العلمي 
وإهمال للواجبات املعرفية، وتضييع لألمانة العلمية ولألس���س 
الفكري���ة؟ وهو ما أدى إلى إحداث اخللل في النظرية وفقدانها 
االنضباط واالتس���اق في نفسها وانسيابها مع األصول واملبادئ 
العملية، أال يدل إهمال اخلطاب احلداثي لتنفيذ املهام الواجبة 
عليه على ع���دم احترامه للعقل العربي وع���دم تقديره للوعي 

املعرفي لدي؟
وال بد من التأكيد على أن املشكلة ليست في ضرورة اعتبار 
املصلح���ة وال في أهميتها، وال في اإلقرار باالرتباط الوثيق بينها 
وبني أحكام الش���ريعة، فإن ه���ذه القضية غدت من الضروريات 
العلمية الواضحة، وه���ي من البدهيات املعرفي���ة لدى الفقهاء 
واألصوليني؛ وإمنا املشكلة في حتديد ضوابطها ومعاملها وتوضيح 
معاييرها ومحدداتها)2(، والكشف عن الضمانات املوضوعية التي 
يعتمد عليه���ا ويرجع إليها في التحقق م���ن املصلحة، وكل هذه 

األمور مت طيها وإغفالها في اخلطاب احلداثي.
وه���ذا اإلهمال املنهجي الذي ظهر بش���كل بنيِّ في تعاطي 
اخلطاب احلداثي م���ع النظرة املقاصدي���ة يتجلى في مواطن 
عديدة من منتجه املعرفي؛ فقد أضحى الغموض واالعتماد على 
املصطلح���ات املجملة الفضفاضة والغامضة س���مة بارزة فيه، 
وتتالت الشكاوى من تلك االستعماالت حتى من بعض اخلطاب 

نفسه)3(.

)ص))(،  باروت  ومحمد  الريسوني،  أحمد  املصلحة،  الواقع  النص  االجتهاد،  انظر:   (((
وضوابط املصلحة، البوطي )ص)4)).

))) انظر: التفسير السياسي للقضايا العقدية، سلطان العميري )ص19).
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والعقل املسلم ال يستطيع أن يعتمد على املصلحة الهالمية 
احلداثية؛ ألنها س���تؤدي - حتماً - إلى الس���يالن في األحكام 
الشرعية، وإذابة احلدود التي وضعتها الشريعة ألحكامها، وعلى 
مخالفة ما أجمع عليه الصحابة الكرام واألمة اإلس���المية كلها 
ل أحكام الش���ريعة  على مرِّ تاريخها، ويبقى الباب مفتوحاً لتبدُّ
القطعية، وتغيُّرها بحسب تغيُّر املصالح الطارئة، ومن ثمَّ تصل 
النتيجة إلى ذوبان هوية اإلسالم نفسه وميوعة أحكامه وضياع 

معامله.
وال ب���د من التأكي���د أيضاً على أن املطالبة بالكش���ف عن 
ماهي���ة املصلحة وتبي���ني حدودها وضوابطها ليس���ت خاصة 
باملصلح���ة وال باخلطاب احلداثي فق���ط، بل األمر عام في كل 
األصول املنهجية التي يرجع إليها في دراس���ة الش���ريعة؛ فَمن 
طالََبنَا باألخذ بالنصوص ال بد أن يقدم لنا الشروط والضوابط 
التي تضمن لنا االعتماد على تلك النصوص بالشكل املنضبط، 
وم���ن طالََبنَا باالعتماد على اإلجم���اع أو القياس، ال يُقَبل منه 

كالمه حتى يكشف عن ماهية ما يدعو إليه وحدوده.
األم��ر الث��اين: االخت��زال الش��ديد: فاملتج���ول في املنتج 

احلداثي يجد أنه قد مارس تضييقاً واسعاً في طبيعة املصلحة 
التي ادَّعى أنها مقَدمة على الش���ريعة، أو ادَّعى أن الش���ريعة 
خاضعة لها؛ فاملتلمس لطبيعة املصلحة التي ينادي بها اخلطاب 
احلداث���ي يجد أن الطابع الغالب عليها هو الطابع املادي، الذي 
يقوم على إبراز املصال���ح الراجعة إلى احلياة املادية كاحلفاظ 
على املال وش���ؤون احلياة اليومي���ة، أو الطابع الذي يرجع إلى 
املصلحة احملسوس���ة فقط، وال ش���ك أن ه���ذه املصالح أمور 
مقصودة للش���ريعة، ولكن���ه يغفل املصالح املعنوي���ة، واملتعلقة 
باجلوانب الروحية والنفسية واألخروية، ويغفل املصالح اخلفية 

املتعلقة بسياسة النفس اإلنسانية واملجتمعات البشرية.
 والس���بب وراء االختزال احلداثي لنظرية املقاصد: أنه لم 
يقم باس���تقراء النصوص الش���رعية؛ وإمنا اكتفى بالعموميات 
فق���ط، ولو رجعنا إلى املنتج الفقه���ي واألصولي لوجدنا تأكيد 
عدد من علماء املقاصد على أن الشريعة اهتمت ببيان املقاصد 

التي يريد الشارع حتقيقها بوضوح.
وه���ذا ما تؤكده داللة العقل أيضاً؛ فبما أن املقاصد قضية 
محورية في الشريعة فمن املستبَعد عقاًل أال تتضمن نصوصها 
بياناً لها؛ فإن الش���ريعة قد بينت تفاصيل األحكام الش���رعية، 
وهذا يقتضي بالضرورة أن تبني – نصاً أو إش���ارة - مقاصدها 

األصلي���ة والفرعية، وهذه القضية كانت واضحة بش���كل كبير 
لدى علماء املقاصد – كالش���اطبي وغيره – ولهذا تراهم كثيراً 
يؤكدون على أن السبيل إلى معرفة املقاصد املؤثرة في األحكام 

هو نصوص الشريعة نفسها.
وإذا رجعن���ا إلى النصوص الش���رعية )الكتاب والس���نة( 
لنتحقق من طبيعة املصالح التي انبنت عليها األحكام الشرعية 
جند أنها ش���ملت كال النوعني )املصالح املادية واملعنوية( بشكل 
متوازن ولم تفرق بينهما، بل أبانت عنهما بشكل واضح، وأقامت 

لكال النوعني وزناً وثقاًل معتبراً في األحكام التفصيلية.
ومن األمثلة الشرعية التي تبرز فيها املصالح املعنوية: قوله 
الَة  الَة إَنّ الَصّ - تعالى -: }اْتُل َما ُأوِحَي إَلْيــــَك ِمَن اْلِكَتاِب َوَأِقِم الَصّ
ُه َيْعَلُم َما َتْصَنُعوَن{  ِه َأْكَبــــُر َوالَلّ َتْنَهى َعِن اْلَفْحَشــــاِء َواْلـُمنَكِر َوَلِذْكُر الَلّ
]العنكبوت: ٤٥[، فه���ذه نبهت على أن مقاصد الصالة منها ما 
يرج���ع إلى املعاني املعنوية والعبادية ومنها ما يرجع إلى املعاني 

املادية الظاهرة.
ومن أمثل���ة ذلك: قوله - تعالى -: }ُخْذ ِمــــْن َأْمَواِلِهْم َصَدَقًة 
ُه َســــِميٌع  يِهم ِبَها َوَصِلّ َعَلْيِهْم إَنّ َصالَتَك َســــَكٌن َلُّهْم َوالَلّ ُرُهْم َوُتَزِكّ ُتَطِهّ
َعِليــــٌم{ ]التوبة: ١٠٣[ فهذه اآلية دالة على أن من مقاصد الزكاة 

مقصداً معنوياً، وهو تطهير النفس وتزكيتها.
ومن أمثلة ذلك: قوله #: »تبايعوني على أال تش���ركوا بالله 
ش���يئاً وال تزنوا وال تسرقوا وال تقتلوا النفس التي حرم الله إال 
باحل���ق، في رواية وال تقتلوا أوالدك���م وال تأتوا ببهتان تفترونه 
ب���ني أيديكم وأرجلكم وال تعصوني في معروف؛ فمن وفى منكم 
فأجره على الله، ومن أصاب شيئاً من ذلك فعوقب به في الدنيا 
فه���و كفارة له وطهوٌر«)1(، فهذا احلديث يدل على البعد املعنوي 

في مقاصد إقامة احلدود بخالف التصور احلداثي عنها.
وقد تك���رر التنبيه في النصوص الش���رعية على املصالح 
املعنوية بش���كل مكثف، كما جاء في وج���وب الصيام، وتقدمي 

الهدي في احلج، وحترمي اخلمر، ووجوب القصاص وغيرها.
وهذا احلال يستوجب على من أراد أن يتعامل مع النصوص 
الشرعية بالنظرة املقاصدية أن يراعي جميع أصناف املقاصد 
التي جاءت الشريعة لتحقيقها، وعليه أن يكون مدركاً للفرق بني 
املقاصد األصلية من العبادة وبني املقاصد التابعة، ومتى لم يكن 
لديه اإلدراك الكافي للفرق بني النوعني فإنه س���يقع في اخللل 

واالنزواء نحو اجلور في التعامل مع الشريعة املتكاملة املتزنة.

))) أخرجه: البخاري ))89)).
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وانظر إلى الش���اطبي كيف كان مدركاً لهذه احلقيقة، وكيف 
اس���تطاع أن يتعامل مع مقاصد الش���ريعة مبهارة فائقة، واستمع 
إليه وهو يقول عن الصالة: »الصالة - مثاًل - أصل مش���روعيتها 
اخلضوع لله - سبحانه - بإخالص التوجه إليه، واالنتصاب على 
ق���دم الذلة والصغ���ار بني يديه، وتذكير النف���س بالذكر له. قال 
الَة  الَة ِلِذْكـــِري{ ]طه: ١٤[، وقال: }إَنّ الَصّ - تعالى -: }َوَأِقِم الَصّ
ُه َيْعَلـــُم َما َتْصَنُعوَن{  ِه َأْكَبُر َوالَلّ َتْنَهى َعِن اْلَفْحَشـــاِء َواْلـُمنَكِر َوَلِذْكـــُر الَلّ

]العنكبوت: ٤٥[، وفي احلديث: »إن املصلي يناجي ربه«.
ثم إن له����ا مقاصد تابعة: كالنهي عن الفحش����اء واملنكر، 
واالس����تراحة إليها من أنكاد الدنيا ف����ي اخلبر: »أرحنا بها يا 
بالل«، وفي الصحيح: »وُجعلَت قرة عيني في الصالة«، وطلب 
الِة َواْصَطِبْر  ال����رزق بها. قال الله - تعالى -: }َوْأُمْر َأْهَلـــَك ِبالَصّ
ْحـــُن َنْرُزُقَك{ ]طـــه: ١٣٢[، وفي احلديث  َعَلْيَهـــا ال َنْســـَأُلَك ِرْزًقا َنّ
تفس����ير هذا املعن����ى، وإجناح احلاجات: كصالة االس����تخارة 
وصالة احلاجة، وطلب الف����وز باجلنة والنجاة من النار، وهي 
الفائ����دة العامة اخلالصة، وكون املصلي ف����ي خفارة الله، في 
احلديث: »من صلى الصبح لم يزل في ذمة الله«، ونيل أشرف 
ْد ِبِه َناِفَلًة َلَّك َعَســـى َأن  ْيِل َفَتَهَجّ املنازل. قال - تعالى -: }َوِمَن الَلّ
ْحُموًدا{ ]اإلســـراء: ٧٩[؛ فأعطى بقيام الليل  َيْبَعَثَك َرُبَّك َمَقاًما ُمّ
املقام احملم����ود«)1(، فهو يفرق بوضوح ب����ني املقاصد األصلية 
واملقاص����د التابعة، ويحق����ق التوازن بني املقاص����د الظاهرة 

واملقاصد املعنوية.
ونبَّه اب���ن تيمية منذ زمن مبكر على خطورة تغليب املصالح 
املادية وإغفال املصالح الروحية واملعنوية، وحذر من ذلك وكشف 
عن آثارها وكأنه يتنب���أ باخلطاب احلداثي؛ حيث يقول: »وكثير 
من الناس يقص���ر نظره عن معرفة ما يحبه الله ورس���وله من 
مصال���ح القلوب والنفوس ومفاس���دها وم���ا ينفعها من حقائق 
اإلميان وما يضرها من الغفلة والشهوة كما قال - تعالى -: }َوال 
َبَع َهـــَواُه َوَكاَن َأْمُرُه ُفُرًطا{ ]الكهف:  ُتِطْع َمـــْن َأْغَفْلَنا َقْلَبُه َعن ِذْكِرَنا َواَتّ
ن َتَوَلّى َعن ِذْكِرَنا َوَلْم ُيِرْد إاَلّ  ٢٨[، وق���ال - تعالى -: }َفَأْعِرْض َعن َمّ
َن اْلِعْلِم{ ]النجم: ٣٠[  ْنَيا{ ]النجــــم: ٢٩[ }َذِلَك َمْبَلُغُهم ِمّ اْلـَحَياَة الُدّ
فتج���د كثيراً من هؤالء في كثير من األحكام ال يرى من املصالح 
واملفاس���د إال ما عاد ملصلحة املال والبدن. وغاية كثير منهم إذا 
ى ذلك أن ينظر إلى سياسة النفس وتهذيب األخالق مببلغهم  تعدَّ

من العلم.

))) املوافقات، الشاطبي: ))/)14 - )14).

وقوم م���ن اخلائضني في أص���ول الفقه وتعلي���ل األحكام 
الش���رعية باألوصاف املناس���بة، إذا تكلموا في املناس���بة وأن 
ترتيب الشارع لألحكام على األوصاف املناسبة يتضمن حتصيل 
مصالح العباد ودفع مضارهم ورأوا أن املصلحة نوعان )أخروية 
ودنيوية(: جعلوا األخروية ما في سياسة النفس وتهذيب األخالق 
من احلكم، وجعلوا الدنيوية م���ا تضمن حفظ الدماء واألموال 
والفروج والعق���ول والدين الظاهر، وأعرضوا عما في العبادات 
الباطنة والظاه���رة من أنواع املعارف بالله - تعالى - ومالئكته 
وكتبه ورس���له، وأحوال القلوب وأعمالها: كمحبة الله وخشيته 
وإخالص الدين ل���ه والتوكل عليه والرجا لرحمته ودعائه وغير 
ذلك من أنواع املصالح في الدنيا واآلخرة. وكذلك في ما شرعه 
الش���ارع من الوفاء بالعهود، وصلة األرح���ام، وحقوق املماليك 
واجليران، وحقوق املس���لمني بعضهم على بع���ض، وغير ذلك 
من أنواع ما أمر به ونهى عنه حفظاً لألحوال الس���نية وتهذيب 
األخالق. ويتبني أن هذا جزء من أجزاء ما جاءت به الش���ريعة 
من املصالح. فهكذا من جعل حترمي اخلمر وامليس���ر ملجرد أكل 
املال بالباط���ل؛ والنفع الذي كان فيهما مبج���رد أخذ املال«)2(، 
فابن تيمية في هذا النص يؤكد على ضرورة التوازن في مراعاة 
املقاصد التي جاءت الشريعة بها، وأنه ال يجوز تغليب نوع على 

نوع وال إغفال نوع حلساب نوع آخر.
ومرة أخ���رى، فإنا ل���و قمن���ا باملقارنة بني جه���ود الفقهاء 
واألصولي���ني وب���ني جهود املش���روع احلداثي في بي���ان مقاصد 
الش���ريعة العامة واخلاصة واملادية واملعنوي���ة منها، فإنا جند أن 
الفقهاء بذلوا جهوداً كبيرة، وقطعوا مس���افات شاسعة في البحث 
والتنقيب عن مقاصد الشرع، واستطاعوا من خاللها أن يتوصلوا 
إلى أنواع من املقاصد التي جاءت الشريعة بتحقيقها ونحن ال ننكر 
أن مش���روعهم ذلك قد وقعت فيه أخطاء ومبالغات، ولكن القارئ 
يس���تطيع أن يخرج من جملة ما قدم���وا بصورة ناضجة يتبني بها 
أحقية الش���ريعة ووجاهتها ولزوم تطبي���ق ما جاءت به من أحكام 
وح���دود، وأنها جاءت على أكمل وج���ه وأنصع صورة وأبني حالة، 
ويج���د في املقابل قصوراً ظاه���راً في اخلطاب احلداثي في هذه 
القضية، وهو ما أوقع بحوثهم ف���ي أخطاء كبيرة مخالفة للتاريخ 

فضاًل عن مخالفتها للنص الشرعي نفسه.

))) مجموع الفتاوى، ابن تيمية: )))/))) - 4))).



41 العدد 293

] نص شعري [

م���ا ه������ؤالء؟ رك�����ام ال���ل���غ���ِو وال���زب���ِد
اجل��اث��م��ون ص���خ���ورًا، ف���وق أض��ُل��ع��ن��ا
ب��ن��و مت��ي��م، ب��ن��و َع���ب���ٍس، ب��ن��و ُج��َم��ٍح
��ض��ي��ُر م��ع��ًا ! ق��ري��ظ��ة ه����ذي وال��نَّ ك����اَّ
ب��َغ��ْف��ل��ت��ن��ا؟ ���ا؛  م���نَّ َأْم  ال��ظ��ل��م،  أِم���ْن���ُه���م 

منهمكًا ال��ذئ��ب  ي��ل��وم  ذا  َم���ن  ل����وم،  ال 
���ت���ن���ا ���ن���ْت���ه ُت����ي����وٌس م����ن أزمَّ ق����د م���كَّ
ب��ه، اخُل���ص���وَم  لتصطاد  ج����روًا  ��ْت��ه  ربَّ
أل��ق��ى ب��ه��ا خ����ارج ال���ت���اري���خ، م��ه��َم��ل��ًة

وأص���ب���َح ال���وط���ن امل���ن���ك���وُب م���زرع���ًة
منتظرًا ال��َق��ه��ِر  ذلَّ  مي��ض��غ  وال��ش��ع��ُب 
ق����ًا َت����لِ����ُغ ال����ذؤب����ان ف���ي دِم����ه، مم����زَّ
ال���رع���ُب واجل�����وع ش����اَّ ع���زم���ه، ف��غ��دا

وص���ٌف، ِه��ج��اٌء، رث�����اٌء... م��ا أق���ول به؟
ل��و ل���ْم أج���د ف��ي��ه م��ا أرج����وه ِم���ن أَم���ٍل
واس��ع��ٌة الظلم،  ُك��ه��وف  ف��ي  ال��ُك��وى،  إن 

األب���ِد إل���ى  ق��ال��وا -  اخل���ال���دون - ك��م��ا 
وال����اِث����م����ون م���ن األع��������داِء ُك�����لَّ ي��ِد
���ي���ر، ب��ن��و ُك���ل���ي���ٍب، ب��ن��و أَس����ِد ب��ن��و ُنَ
وق���ي���ن���ق���اُع... َح���م���اَك ال��ل��ه ي���ا َب��ل��دي!
العدِد ف��ي   ، ك��ال��َق��شِّ أو  ك��ال��رم��ِل،  ونحن 

َس���ن���ِد؟ وال  راٍع  ب���ا  ق��ط��ي��ع��ًا  ي���ف���ري 
َم���دف���وع���ًة ب��ُس��ع��ار ال���ل���ؤم واحل���َس���ِد
ف��اص��ط��اده��ا، ِب��َع��م��اه��ا، وه���و ف��ي رم��ِد
َرَش������ِد وال  ع������زم،  وال  ن���ص���ي���ر،  ب����ا 

ل����ب����ارٍع ب���ف���ن���ون ال���س���ط���و م��ج��َت��ِه��ِد
غ��ِد الن���ت���زاع  َس��ع��ي  دون  غ����ٍد،  ُل��ق��ي��ا 
واجل��َس��ِد النْفس  طعني  ط��ري��ح��ًا،  ملقى 
����ه م��ث��ل )ع��ي��ر احل���ي وال���وت���ِد(! ف��ي ُذلِّ

َكبدي لظى  أهلي،  دم��ي،  شعبي:  هيهاَت: 
ل��ُل��ذُت ب��ال��ص��م��ت، واإلذع������ان، وال��َك��م��ِد
واجَل��َل��ِد واإلص�����رار  ��بِّ  ال��لُّ ذوي  ت��دع��و 

عبد الله عيسى السامة

غو والَزَبد! ُرَكام اللَّ
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ح���������وار: أب������و ب���ك���ر أمح���د

] حوارات [

الشيخ الدكتور طه الدليمي: 
»الصراع بين أهل السنة والشيعة ديني وليس طائفيًا«.

في حوار مع ^

امل��ت��اب��ع��ني  ب���ع���ض  ي���ص���ن���ف   :^
مخالف  أن���ه  ع��ل��ى  ال��ط��ائ��ف��ي  التصعيد 
ل��س��ن��ة ال��ل��ه - ت��ع��ال��ى - ف���ي ال��ت��ع��اي��ش 
���ق���ون ب���ني ه��ذا  وال����ت����ع����ارف، ك��ي��ف ت���وفِّ
التصعيد وُسنة التعايش والتعارف؟ وهل 

تصنفونه ضمن ُسَن التداُفع؟
الدكت��ور ط��ه الدليم��ي: هذا يؤكد 

احلاجة إل���ى مراجعة املفاهيم. يبدو أننا 
نتحرك ف���ي ركاٍم منها م���ا أحوجه إلى 
تصفي���ة وتنحية وإضافة إلع���ادة البناء 
على عناصر سليمة. فتسمية التصعيد أو 
الصراع بني الشيعة والسنة ب� )الطائفي(، 

هو برأيي خطأ فكري وعقائدي ِمْفَصلي 
أو أصولي، والصحيح تسميته ب� )الصراع 
الديني(؛ فما بني الشيعة والسنة )عقيدًة 
وديناً وعالقًة(، أشد وأبعد مما بني اليهود 
والعرب. وتس���مية األش���ياء مبسمياتها 
ليست فناً إنشائياً وال ترفاً فكرياً، بل هو 
في صلب األمر )مفهوماً وبناًء(. فما يبنى 
الطائفي( يدخل  )الصراع  على مس���مى 
ضمن ما يبن���ى على مفهوم )الفتنة(. أما 
ما يبنى على مس���مى )الصراع الديني( 
فيدخل في ب���اب )اجله���اد(. وهذا كله 

متفرع عن: هل التشيع والتسنن دين واحد 
أم دينان؟ 

أما )التعايش( الشيعي السني فنفهمه 
على أنه َعْقد اجتماعي له طرفان، هما: 
)الشيعة والس���نة(. وإذا كان العقد - أيُّ 
عق���ٍد بني اثن���ني - يبنى عل���ى موافقة 
الطرف���ني ش���رطاً أو ركناً، ف���إن تخلُّف 
موافقِة أيٍّ منهما ناق���ض ملاهية العقد. 
واآلن نس���أل: هل لدى الشيعي استعداد 
للتعايش مع )اآلخر(؟ أم أن الش���يعي ك� 
)اليهودي( ال ينظر إل���ى عالقته باآلخر 

الصراع الديين آخذ بالتصاعد يف اآلونة األخرية، وتنوعت صوره وأش��كاله؛ فمنه على شكل 
احتال إقصائي استيطاين إجائي، ومنه َنُفوذ يف شراين احلياة يرمي إىل إبادة وتصفية دموية 
وفكرية وسياس��ية واجتماعية هتدد الوجود مثلما هتدد اهلوية العربية واإلسامية، ويسرُّ جملة 
البيان أن تستضيف عََلمًا من أعام هذا الصراع جتمعت فيه فروسية املنافحة باحلجة والربهان، 
إنه الشيخ الدكتور )طه حامد الدليمي(، املشرف العام على موقع القادسية، الذي بادرنا بالتعبري 

عن سعادته وحبه قائًا: »يسعدين أن ألتقيكم يف جملتكم الرائدة«.
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إال عل���ى أنه���ا عالقة وج���ود ال حدود؟ 
وما حص���ل في العراق ولبنان وس���ورية 
والبحري���ن والكويت وإيران ش���اهد على 
أن التعايش لم يكن إال من طرف الس���نة 
نة ينمو الشيعة في  فقط؛ فحني يحكم السُّ
ظلهم ليكونوا )دولة داخل دولة(؛ حتى إذا 

نة! سيطروا بدؤوا باجتثاث السُّ
إن الش���يعي ملغ���وم بش���يئني: عقدة 
وعقي���دة، وثالثة أخ���رى: مرجعية إيرانية 
تق���وده باجتاهني: مخالف���ة وإلغاء اآلخر، 
والتوجه نحو إي���ران قبلًة وانتماًء وخدمة. 
فعقيدة الش���يعي توجب عليه – بعد تكفير 
���نة – وجوَب قتلهم وسلَب مالهم متى  السُّ
ما قدروا عل���ى ذلك. وأما الِعرض فيؤجل 
إلى حني مجيء املهدي املزعوم، غير أنهم 
ميارس���ون انتهاكه عملياً. كيف إذن ميكن 
حتقي���ق التعاي���ش مع فصيل م���ن الناس 
بهذه العقائد املتخلِّفة؟ فإذا أضفَت الُعَقد 
النفس���ية اجلمعي���ة - ومنه���ا املظلومية 
واحلق���د والش���ك والغدر والل���ؤم ضمن 
عشرين عقدة أحصيتها في كتابي »التشيع 
عقيدة دينية؟ أم عقدة نفسية؟« - تبني أن 
سنة الله - تعالى - في التعارف والتعايش 

قد عطلها الشيعة بأنفسهم.
إن الس���نن كلها مش���روطة بش���روط 
ومقي���دة بقيود، إن لم تتوف���ر باتت لوازمها 
الغية م���ن األصل؛ فوثيق���ة التعايش التي 
كتبت بني الرس���ول # واليه���ود لم يلتزم 
بها الطرف املس���لم من جان���ب واحد بعد 
أن نقضه���ا اجلانب اآلخر. والله - تعالى - 
يقول: }َلِئن َلّْم َينَتِه اْلـُمَناِفُقوَن َواَلِّذيَن ِفي ُقُلوِبِهم 
ـــَرٌض َواْلـُمْرِجُفوَن ِفي اْلـَمِديَنِة َلُنْغِرَيَنَّك ِبِهْم ُثَمّ ال  َمّ
ُيَجاِوُروَنَك ِفيَها إال َقِلياًل #^٦٠^#( َمْلُعوِننَي َأْيَنَما ُثِقُفوا 
َة الَلِّه ِفي اَلِّذيَن َخَلْوا  ُأِخُذوا َوُقِتُّلوا َتْقِتيـاًل #^٦١^#( ُسَنّ
ِه َتْبِدياًل{ ]األحزاب: ٦٠  ِة الَلّ َد ِلُسَنّ ِمن َقْبُل َوَلن َتِ
- ٦٢[. هذه هي )سنة الله( في التعايش مع 

الس���فهاء الذين ال يردعهم رادع من عهد أو 
ُخلُ���ق أو رعاية ملصلحة. وهم ثالثة أصناف 
ومرجفون(.  قل���وب،  ومرضى  )منافق���ون، 
وعندم���ا نرجع إلى اآليتني اللتني س���بقتا: 
َه َوَرُســـوَلُه َلَعَنُهـــُم الَلُّه ِفي  }إَنّ اَلِّذيـــَن ُيْؤُذوَن الَلّ
ِهيًنا #^٥٧^#( َواَلِّذيَن  ْنَيا َواآلِخَرِة َوَأَعَدّ َلُهْم َعَذاًبا ُمّ الُدّ
ُيْؤُذوَن اْلـُمْؤِمِننَي َواْلـُمْؤِمَناِت ِبَغْيِر َما اْكَتَســـُبوا َفَقِد 
ِبُيّ ُقل  َها الَنّ ِبيًنا #^٥٨^#( َيـــا َأُيّ اْحَتَمُلـــوا ُبْهَتاًنا َوإْثًما ُمّ
أَلْزَواِجَك َوَبَناِتَك َوِنَساِء اْلـُمْؤِمِننَي ُيْدِننَي َعَلْيِهَنّ ِمن 
ُه  َجالِبيِبِهَنّ َذِلَك َأْدَنى َأن ُيْعَرْفَن َفال ُيْؤَذْيَن َوَكاَن الَلّ
ِحيًمـــا{ ]األحزاب: ٥٧ - ٥٩[: نفهم أن  َغُفوًرا َرّ
هذه )ُس���نة الله( التي ال تتبدل في التعامل 
مع من آذى النبي في أهله )أزواجاً وبناٍت(، 
وآذى املؤمن���ني في مثل ذل���ك. فأين تضع 

الشيعة بالنسبة حلكم هذه اآليات؟
أرى أن املس���لمني ف���ي حاج���ة إلى 

)قرأنَة( مفاهيمهم.
ان للمسلمني:  أما التدافع فهناك عدوَّ
يجاَهدون  واملنافقون، وكالهم���ا  الكف���ار 
بإحدى الوسيلتني )الس���لمية والعسكرية( 
حس���ب احلال. وم���ا يُعَرف م���ن احلكم 
للمنافقني بأحكام املسلمني، فهذا إمنا في 
حال ما لم يظهروا نفاقاً، أو يحِدثوا حدثاً. 
واآليات الس���ابقة دليل. وليس الس���لم مع 
املنافقني ُحْكماً ُمطلَقاً في كل حال. ولذلك 

تفصيل رمبا يخرجنا عن السياق.

^: إن مواجهة الصراع العقائدي 
غ ش��رع��ًا وع��ق��ًا. أم��ا ك��ون ال��ص��راع  م��س��وَّ
عقيدة،  وليس  عقدة  أس��اس��ه  الطائفي 

فهذا أمر يقتضي التفصيل والتأصيل؟
الدكتور طه الدليمي: العراق )مطبخ 

التش���يع(؛ فمركز وبؤرة التحدي اإليراني 
والش���يعي في هذا البلد املبتلى على مرِّ 
التاريخ بهذا التحدي منذ عصور ما قبل 
اإلسالم وإلى اليوم. وعليه فإن )التجربة 
العراقية( غنية، بل ه���ي أغنى التجارب 

ط����راً، وأنضجها. مم����ا أضافت����ه التجربة 
العراقية - بسبب حدة التحدي وضراوته - 
البعُد النفس���ي اجلمعي للصراع الشيعي 
���ني. التشيع ليس مشكلة فكرية حتى  السُّ
يعالَ���ج بتصحيح الفك���ر وحده. ليس هو 
)س���وء فهم( إمنا هو )س���وء قصد(، كما 
يقول األس���تاذ عالء الدين البصير. خذ 
مثاًل الكذب عند الشيعة: ليس هو رذيلة 
يشعر بها صاحبها ويتألم منها حتى يكون 
ثمة أمٌل في أن يدعها يوماً. إن الش���يعي 
ميارس الك���ذب على أن���ه فضيلة دينية 
يؤج���ر عليها، وحال���ة اجتماعية صحية 
���ني  ينتفع من ورائها. انظر إلى وجه السُّ
ح���ني يكذب، ترى وجهه يتغير، ولس���انه 
يتلعثم، وحركات ي���ده تختلج. لكن جرب 
أن تنظر إلى وجه ش���يعي ع���ندما يعبر 
عن هذه الطبيع��ة النفس���ي���ة املت��أصلة 
في��ه: ال ش���يء من ذلك تراه! ثم إن كذب 
الشيعة من النوع الذي قيل عنه: إن رجاًل 
ق���ال: إن ألب���ي ِقْدراً عثر ب���ه ثور هائج 
فضاع في جنباته وظلوا يبحثون عنه فلم 
يجدوه إال بعد ثالثة أيام رابضاً في زاوية 
من زواياه. فق���ال آخر: وأبي غرس بذرة 
يقطني على ش���اطئ بحر فخرجت منها 
ثم���رة كبرت وكبرت حتى غطت س���طح 
البحر وعبرت إلى شاطئه اآلخر فاتخذها 
الناس جسراً يعبرون عليه. فأجابه األول: 
أال ما أكذبك! ه���ال أخبرتنا في أي قدر 
ميكن أن توض���ع وتطبخ؟ فقال: في قدر 
أبيك الذي ضاع فيه الثور فلم يجدوه إال 

بعد ثالثة أيام!
م مثل هادي املدرِّسي  عندما يقول معمَّ
)واملقطع في اليوتيوب(: إن اليمن شيعية، 
والس���عودية أغلبية ش���يعية، نعم أغلبية 
شيعية وأقولها بالفم املليان. وعندما تعلن 
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قناة )العالم( اإليراني���ة أن ثمانية ماليني 
س���يارة )ش���يعية( خرج���ت للتظاهر في 
ش���وارع البحرين في ما أس���موه ب� )طوق 
الكرامة(، واحلقيقة أنه وال س���يارة واحدة 
)وقد ش���هدت ذلك بنفسي(. ماذا نسمي 
هذا؟ إنَّ هذا - حس���ب الوصف الطبي، 
وأنا طبيب - عقدة متأصلة وليس َخصلة 
طارئة. عقدة نتجت عنها عقائد وسلوكيات 
ال تعالج بالوسيلة الطبيعية التي جتنح إلى 
مالحظة الفكر وتصحيح���ه. إنها عميقة 
الغور في التركيبة النفسية اجلمعية؛ بحيث 
متاَرس ِطبقاً لالوع���ي اجلمعي. صراعنا 
مع الش���يعة ليس من النوع البس���يط؛ إنه 
د البتنائه على ُعَقد قبل أن  من النوع املعقَّ
يبنى على عقائد. إن هذا يحتاج إلى عقد 
ندوات ملناقشته ومدارسته وإقراره منهجياً 
إلضافته إلى منظومة املواجهة. وقس عليه 
بقية الُعَقد. التش���يع ُعَقد أنتجت عقيدة 
وفكراً وس���لوكاً، وليس العكس. التش���يع 
عصيٌّ على الفهم والتفسير، بله )املعاجلة( 

دون فهم هذه املعادل���ة. وقد أتيت عليها 
في كتابي )التش���يع عقيدة دينية أم عقدة 

نفسية؟(. 

^: ل��ق��د ك��ان��ت ل��ك��م م��س��اه��م��ات 
في  واألقلية  األغلبية  مسألة  في  رائ��دة 
��ق��ون بني  امل��ج��ت��م��ع ال��ع��راق��ي، ك��ي��ف ت��وفِّ
ال��ن��ظ��رة ال��ق��رآن��ي��ة ل��ه��ذي��ن امل��ف��ه��وم��ني، 
سيما  ال  وتداعياتها  الواقعية  والنظرة 
السياسية؟ وهل نحن نعمل على أساس 

الكم أم النوع؟
الدكتور طه الدليم��ي: احتُل العراق 

في س���نة 2003م بحجة إنق���اذ مكوناته 
من اضطهاد )األقلية الس���نية احلاكمة(. 
مع دع���وى عريضة بأن الش���يعة ميثلون 
أغلبية املكونات في الع���راق، وجاء على 
لس���ان جورج بوش االبن أن نسبتهم ٪65 
! وذكر احلاكم املدني بول برمير في أكثر 
من موضع ف���ي كتابه )عامي في العراق( 
أن نسبة السنة العرب ٪19، بينما أعطى 
إلخواننا الكرد نسبة ٪20، بينما احلقيقة 

أن الس���نة العرب ينوف على عدد الكرد 
بأكثر من ثالثة أضع���اف. فتصور مدى 

الصفاقة!
وهي النس���بة التي اعت���ادت عليها 
جميع التقارير األمريكية التي تُرَفع ملراكز 
الق���رار! وأصل هذه الدع���وى إحصائية 
مبتس���رة قام بها اإلجنليز س���نة 1919م 
ال تصل���ح أن تس���مى إحصائي���ة؛ إمنا 
ه���ي عبارة عن )تخم���ني ورد في تقارير 
احلكام السياسيني البريطانيني عن إدارة 
مناطقه���م في وادي الرافدي���ن()1(. وقد 
أشاع اإلجنليز أثناء احتاللهم العراق هذه 
األكذوبة كي يثيروا الش���يعة ضد السنة 
فها الشيعة  طبقاً ملبدأ )فرق تس���د(، وتلقَّ
ليبنوا عليها أص���ل )مظلوميتهم(.  منهم 
بينما احلقيقة ه��ي أن الشيع���ة ال�عرب 

ال يتجاوزون نسبة 35٪ من العراقيني.
ى  ر وتغطَّ ف احلقائق وتزوَّ وعندما حُترَّ
إلى هذه الدرجة، ويكون الكذب من هذا 
العيار، ويُحتَل وطن على أساسه، ويُجتَث 
أهل العراق احلقيقيون تبعاً لذلك: ال بد 
من البيان مقارعة لدعاوى الباطل بدالئل 
احلق؛ وذلك باس���تعمال الس���الح الذي 
شهروه نفسه. وقد استعمل أسالفنا هذا 
األسلوب، فكثيراً ما يرد شيخ اإلسالم ابن 
تيمية على املبطلني مستعماًل من احلجج 

ما هو من جنس حججهم. 
الش���رعي  املقي���اس  إذا أردت  أم���ا 
لألغلبية واألقلية فليس هو هذا على وجه 
الدقة. إن الكثرة والقلة ليس���ت هي املعيار 
ف���ي ترجيح كفة على كفة إال في مس���ائل 
مح���ددة. يقول تعال���ى: }إَنّ إْبَراِهيـــَم َكاَن 
ـــًة{ ]النحل: ١٢٠[. ويقول أحد الس���لف:  ُأَمّ
»اجلماعة ما وافق احلق وإن كنت وحَدك. 
فاألغلبي���ة احلقيقية للح���ق وأهله مهما 

))) هذه هي احلقيقة، ص5)، د. طه حامد الدليمي.
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غ���ار للباطل وأهله  قلُّ���وا، واألقلي���ة والصَّ
مهما كثروا، كما قال - س���بحانه -: }َكم 
ُه َمَع  ِه َوالَلّ ـــن ِفَئٍة َقِليَلٍة َغَلَبْت ِفَئًة َكِثيَرًة ِبـــإْذِن الَلّ ِمّ
اِبِريَن{ ]البقرة: ٢٤٩[. وهذا هو مقياس  الَصّ
املنطق والعقل، حتى إن نيتش���ة يقول: »أنا 

واحلقيقة أغلبية«!
ونحن نقول: )البلد ملن يبنيه ال ملن يبغيه، 
وهو ملن يحميه ال ملن يش����ريه(. نحن الذين 
بنيناه، ونح����ن الذين حميناه. أما الش����يعة 
فشروه لألجنبي وخربوه من قبل أن يحكموه 

ومن بعد أن حكموه، إال قلة قليلة منهم.

ما  أن  املتابعني  بعض  يشير   :^
إمنا  الفضائية  القنوات  بعض  به  تقوم 
تبثه وسائل اإلعام  رد فعل على ما  هو 
ع��ادة  ال��ف��ع��ل  ردَّ  أن  ال��ش��ي��ع��ي��ة، وم��ع��ل��وم 
كيف  ومحكومًا ال حاكمًا،  يكون ضعيفًا 
أن نكون مبادرين في صراعنا مع  ميكن 

الصفويني؟
لي  ق���ال  الدليم��ي:  الدكت��ور ط��ه 

صديق منذ عشر سنوات: يتهمك البعض 
بأن موقفك من الش���يعة هو رد فعل على 
ت له م���ن أذاهم؟ فأجبته: وما  ما تعرضَّ
الغرابة في ذلك؟ امليت هو الوحيد الذي 
ال ردة فعل له، وأنا حيٌّ بحمد الله. ليس 
املهم أن يكون داف���ع احلركة فعاًل أم ردَّ 
فعل؛ إمنا املهم هو: ه���ل إن حركتي في 
االجتاه املضبوط وبامل���دى املنضبط؟ أم 
تريد مني أن أظل جامداً إزاء ما يجترحه 
الش���يعة بحقنا من أذى قبل أن أحس���م 
وص���ف حركتي: هل هي فعل أم رد فعل؟ 
هذا منطق غريب؛ فكيف وهم يحاربوننا 
وجوداً وديناً وموقفاً؟ فكيف وهم يحاربون 

الله - جل في عاله - جهاراً نهاراً!
ه���ذا إن كان ما نفعل���ه ردُّ فعل. أما 
الواقع فبعض ما يصدر عنا ردُّ فعل على 

فعٍل مقابل، وبعضه فع���ل يوجبه الدين، 
ويس���تدعيه األهل والوط���ن. وهذا إمنا 
يكون حني نعمل ضمن مشروع مبنيٍّ على 
فكرة صحيحة، وهدف واضح، ووس���يلة 
صاحلة للوص���ول، آخذين بنظر االعتبار 
اإلمكانات املتاح���ة، والظروف احمليطة. 

وبذلك نكون فاعلني مبادرين.

العراق  في  الطائفي  الصراع   :^
م��ح��طُّ ج���دل؛ فمنهم م��ن ي���راه ص��راع��ًا 
سياسيًا يوظف الدين والطائفة لكسبه، 
ومذهبيًا  دينيًا  صراعًا  ي��راه  من  ومنهم 
يوظف السياسة لتغذيته وتصعيده حتى 
تتحقق األهداف الدينية القائمة عليه؟ 

فونه في مشروعكم؟ كيف تصنِّ
الدكت��ور ط��ه الدليم��ي: نحتاج إلى 

حترير املعنى امل���راد بوصف )الطائفي( 
قبل اجل���واب؛ حتى نصل إل���ى النتيجة 

بعيداً عن اخللط والضبابية: 
ف���إن كان هذا الوص���ف تعبيراً عن 
طائفة من البش���ر، فيبقى السؤال هو: ما 
اخلصائص التي متيز طائفة عن أُخرى؟ 

ومن املقطوع به أن هذا غير مقصود.  
وإن كان معن���ى )الطائف���ي( يعبِّر عن 
املذهبي���ة الفقهي���ة مبعن���ى أن اخلالف 
ني( خالف فقهي فهذا باطل.  )الشيعي السُّ
وإن كان للتعبير عن خالف في العقيدة 
ضمن دائرة اإلسالم الواسعة كاخلالف مع 
املتصوفة فهذا  واألشاعرة وعموم  املعتزلة 
غير دقيق؛ إذ التش���يع دين كامل مناقض 
بالكامل لدين اإلسالم بالكامل، وأوله تكفير 
املسلمني وأولهم الصحابة، وقد أجمع علماء 
األمة من املذاهب األربعة دون مخالف على 
ر جمهور الصحابة؛ فكيف إذا  تكفير من كفَّ
رات. هذا  أضفَت إلي���ه بقية املوبقات املكفِّ
ما يتعلق بالتشيُّع ِديناً، فإذا أضفنا إليه ما 

يتعلق بالش���يعة طائفًة معبأًة بهذه العقائد 
والش���عائر والس���لوكيات والُعَقد النفسية، 
وم���ا يصدر عنها لذلك من عداوة واعتداء 
متع���دد األصن���اف واألوص���اف، اكتملت 
الصورة وتبنيَّ أن ذل���ك الوص���ف بع��يد 
كل البعد عن التعبي������ر عنه���ا؛ فوصف 
)الطائفي( ال ينطبق على الصراع الشيعي 
���ني، فليس صحيحاً إذن أن يقال عما  السُّ
هو حاصل في العراق: إنه صراع طائفي؛ 
فال هو مس���تِند على خالفات فقهية، وال 
خالفات عقائدية مح���دودة. وال يصدقه 

الواقع. 
إن الف���رق بني التش���يع واإلس���الم 
هو ف���رق بني دين ودي���ن. والصراع بني 
���نة قائم على هذا األساس،  الشيعة والسُّ
وليس على أس���اس آخر. إنه صراع ديني 
حقيقي، يستند على عقيدة دينية تختلف 
عن عقيدة اإلس���الم جذرياً؛ س���وى أنها 
تتخذ من مصطلحاته وأسمائه غطاًء لها. 
ا أن هناك من يستثمر الدين ألغراض  أمَّ
سياسية فهذا ال يغير من احلقيقة شيئاً. 
وإذا كان هذا هو املعيار السياسي للصراع 
فالشيء نفسه ميكن أن يقال عن الصراع 
بأنه  فيوصف  الفلسطيني(،  )اإلسرائيلي 
صراع سياسي، ال ديني؛ ألن السياسيني 
يوظفون الدين أو اخل���الف بني الدينني 

اليهودي واإلسالمي ملكاسب سياسية.
على أن���ك إذا أردَت وصف الصراع 
عل���ى وج���ه الدق���ة وجدتَ���ه أعمق من 
سياس���ي، وأكبر من طائفي، وأوسع من 
ديني. إن اخلالف بني الش���يعة والس���نة 
هو خالف بني ثقافتني، وصورة من صور 
الصراع بني حضارت���ني: حضارة عربية 
ليعبِّر  التشيع  أنتجت  وحضارة فارس���ية 
عنها ف���ي مضامينه، ويحق���ق أغراضها 
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في أهداف���ه. فكما اس���تطاع الغرب أن 
يهضم املس���يحية ويتمثلها في شخصيته، 
الصلي���ب )صليبيًة(  لتظهر في ص���ورة 
متثل احلضارة الغربي���ة وتعبِّر عنها في 
كل عناصرها األساسية في صراعها مع 
ن  حضارتنا العربية اإلسالمية، كذلك متكَّ
الش���رق من أن يهضم اإلس���الم ويتمثله 
في ش���خصيته ليظهر في صورة العمامة 
)تشيعاً فارسياً( ميثل احلضارة الفارسية، 
ويعبِّر عنها في كل عناصرها األساس���ية 

في صراعها مع ديننا وحضارتنا.
د  والص���راع احلضاري ص���راع معقَّ
وعمي���ق، صراع حتاول في���ه كل حضارة 
أن جتت���اح األخ���رى أو تزيحه���ا لتُحل 
محلها ف���ي كل عناصرها ومقوَماتها: في 
دينه���ا وعقيدتها، وقوميته���ا وأصالتها، 
ولغته���ا وآدابه���ا، وثقافته���ا وتراثه���ا، 
وقيمها وأخالقه���ا، وتقاليدها وعاداتها، 
وتاريخها وأمجادها، وتطلعاتها وأهدافها، 
ومستقبلها. هذا هو صراعنا  وحاضرها 

مع الشيعة. 
وه���و صراع ق���دمي، بدأ م���ع فجر 
التاري���خ قبل أكثر من س���بعة آالف عام، 
واس���تمر طيلة هذه احلقب املتطاولة من 
الزمان، وسيس���تمر ما دام هناك ثقافتان 
متناقضت���ان  وحضارت���ان  مختلفت���ان، 

متصارعتان. 

^: ف��ي ال��ش��أن ال��ع��راق��ي يبدو أن 
امل��ش��روع ال��ص��ف��وي ُي��ل��ق��ي ب��ظ��ال��ه على 
آث��اره  ولكن  واألم��ن��ي،  السياسي  املشهد 
غير  والتعليمية  والثقافية  االقتصادية 

جلية، هل لكم رصد لهذه اجلوانب؟
الدكتور طه الدليمي: لدينا دراسات 

ف���ي اجلان���ب الثقافي على ش���كل كتب 
ومقاالت رصدت بع���ض مظاهر التزوير 

في التاريخ والفك���ر والعقيدة. كما أن لنا 
دراس���ة علمية ميداني���ة رصدنا فيها ما 
استطعنا من التغيير في املناهج التعليمية 
خصوصاً في مادة الدي���ن عقيدة وفقهاً، 
وفي مادة التاريخ. أما اجلانب االقتصادي 
فتقارير اجله���ات واملنظمات املتخصصة 
داخل الع���راق وخارجه كثيرة جداً، أغنتنا 

عن املتابعة املركزة.

التشيع  ��ي  ت��ولِّ ت��داع��ي��ات  م��ا   :^
ال��س��ي��اس��ي احل��ك��م ال��ع��راق ع��ل��ى مناهج 
ال��ت��ع��ل��ي��م س����واء ل��ل��م��راح��ل األول���ي���ة أو 
الكليات  في  سيما  ال  اجلامعي  التعليم 
ه���ل قمتم  اإلس���ام���ي���ة؟  واجل���ام���ع���ات 
وهل  األم��ر؟  لهذا  بعملية رصد وحتليل 

ميكن عرض مناذج منه؟
الدكت��ور طه الدليمي: بدأ الش����يعة 

بتغيير املناهج الدراسية منذ وقت مبكر بعد 
االحتالل، ودخل التشيع في عقائده وفقهه 
وتاريخه كل بيت س����ني عربي تقريباً. وقد 
رصدنا هذا التغيير منذ سنوات. وإذا كانت 
الصورة تتضح باألمثلة فإليكم آخر األخب�ار 
ع�����ن بعض ما فعله عل������ي األديب - وهو 
الرج����ل الثاني في حزب الدع����وة، إيراني 
اجلنس����ية - بوزارة التعليم العالي. فبمجرد 
أن تولى منصبه وزيراً للتعليم باش����ر بحملة 
نة  ى من السُّ علنية ومباشرة باجتثاث من تبقَّ
من مناصبهم ووظائفه����م في الوزارة. هذا 
ه س����بعة من موظفي مكتب الوزير  بعد زجِّ
السابق )الس����نِّي( في الس����جن، ووضعهم 
جميع����اً حت����ت طائلة القان����ون املعروف ب� 
)4 إره����اب( وعقوبتها اإلع����دام. مصرحاً 
ب����أن قان����ون اجتثاث البعث ل����م يطبَّق في 
الوزارة، وعلينا الي����وم أن نعمل على تفعيل 
هذا القانون. علم����اً بأن عملية التطهير لم 
تش����مل أياً من الش����يعة حتى الذين ثابت 

البع����ث وآخرها  انتماؤهم حلزب  عليه����م 
شمول )140( أس����تاذاً جامعياً في )جامعة 
تكريت( بالطرد االجتثاثي، وقبلها مت تنحية 
نحو 30 كفاءة ُسنية من مناصبهم )معاوني 
رؤساء اجلامعات، وعمداء الكليات، ومدراء 

املراكز( ومت استبدالهم بشيعة. 
ثم أصدر الوزير املذكور أوامر رسمية 
لالعت���راف بعدد من اجلامعات والكليات 
األحزاب  م���ن  لعدد  العائ���دة  األهلي���ة 
الش���يعية واملراجع الدينية، التي ازدادت 
بنس���بة كبيرة بعد االحتالل. وفي الوقت 
نفسه قام بإلغاء أو أصدر قرارات بإلغاء 
االعت���راف ببعض اجلامع���ات والكليات 
واملعاه���د العربية مث���ل )معهد البحوث 
العرب���ي( التاب���ع إلى اجلامع���ة العربية 
والكائن في منطقة املنصور وسط بغداد 
واملعهد  والبح���وث،  الدراس���ات  ومعهد 
العرب���ي العال���ي للدراس���ات التربوي���ة 
والنفسية وغيرها. فضاًل عن فتح الباب 
واس���عاً أمام الطلبة الش���يعة للقبول في 
اجلامعات  وهي من  اإلسالمية،  اجلامعة 
القليلة الس���نية في بغ���داد. كما أصدر 
قراراً بإغالق الدراسات العليا )املاجستير 
والدكت���وراه( فيها. ووص���ل التغيير إلى 
اس���م اجلامعة الذي حتول إلى )اجلامعة 
العراقية( بدالً من )اجلامعة اإلسالمية(.

هذه أمثلة قليلة جداً على حملة تش�ييع 
التعليم اجلارية على قدم وساق في العراق، 
وفي قطاع واحد هو وزارة التعليم العالي! 

واملوضع ال يتسع ألكثر من ذلك.

ال��ت��ش��ي��ع  م���ش���روع  ت��ص��ن��ف��ون   :^
ال��ص��ف��وي ع��ل��ى أن���ه حت���دٍّ ل��ألم��ة وليس 
لبلد أو طائفة، وما دام األمر كذلك فإنه 
وليس  أم��ة  م��ش��روع  يقابله  أن  يس�تلزم 
لديكم  ه��ل  دول���ة؟  أو  أو مؤسسة  أف����رادًا 

تصور ملشروع بهذا املستوى؟
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نع���م،  الدليم��ي:  ط��ه  الدكت��ور 

مشروع التش���يع الصفوي أو الفارسي 
هو التحدي األول لألمة، وهو قضيتها 
لة األول���ى، على األقل  املركزي���ة املعجَّ
بالنسبة للعراق واخلليج والشام )سوى 
فلسطني فالتحدي األول فيها يهودي(، 
وه���ؤالء ميثل���ون - تقريب���اً - ثالثة 
أخماس األمة إذا أخذنا بنظر االعتبار 
مقياس التأثي���ر في األحداث العاملية. 
وقارن بني السعودية )22 مليون نسمة( 

وإندونيسيا )220 مليون نسمة(.
املنطق���ة  ستس���وق  واألح���داث 
إل���ى ه���ذه النتيجة. وس���تفصح عن 
مش���روع جماعي للمواجهة عاجاًل أم 
آجاًل. أما رؤيتنا للمش���روع فواضحة 
ومكتوبة ومعلَنة ومنش���ورة على موقعنا 
)القادس���ية( في مح���ور )منهجنا في 
التغيير(. واملشروع في أساسه وخطوته 
األُولَى من مرحلت���ه األُولَى يقوم على 

ركنني: )املنهج والبرنامج(. 
نية(  أما املنهج فأساسه )الهوية السُّ
القائمة على العقيدة مبنهجها القرآني 

العابر للتس���ميات، ووسيلتها التجديد 
واإلبداع مس���تفيدين م���ن علم النفس 
العلوم  واالجتماع والتاريخ وغيرها من 
احلديث���ة. وأم���ا البرنامج فأساس���ه 
التخطي���ط طبقاً للعل���م احلديث في 

علمي اإلدارة والقيادة.
ه���ذا – باختصار – ه���و املنهج. 
الذي يتكامل مع البرنامج لتحويله إلى 
مفردات عمل في ساحة الواقع. وهذا 
كله ميثل بداية الطريق لتحقيق املرحلة 
األولى وهي مرحلة )التحصني(. انتقاالً 
إل���ى مرحلة الثانية وه���ي )التكوين(، 
الثالث���ة وهي  املرحل���ة  إلى  وص���والً 

)التمكني(.
وهو منفتح على كل املشاريع األخرى 
)ديني���ة وغير ديني���ة(، يتعام���ل معها، 
ويتفاع���ل ويتعاون م���ع أصحابها على 
الب���ر والتقوى؛ ما ل���م يتعارض ذلك مع 
منهجيته اإلسالمية، أو هويته العروبية، 
أو خصوصيته العراقية. من هنا ننطلق 
لتأسيس مشروع عربي جماعي ملواجهة 

املشروع الشعوبي اإليراني.

ال���ت���ق���ري���ب  دع���������اوى  ب�������دأت   :^
مسألة  مون  تقيِّ كيف  جديد.  من  تظهر 
أن  لكم  وه��ل  والح��ق��ًا؟  سابقًا  التقريب 
تنسيقيًا  أط�����ارًا  أو  م��ش��روع��ًا  ت��ص��وغ��وا 

ملسألة التقريب؟
كل مح���اوالت التقريب بني الس���نة 
اس���تثناء. وهي  بال  والش���يعة فش���لت 
محكوم عليها بالفش���ل ابت���داًء وانتهاًء؛ 
ألس���باب جوهرية ال ميكن عبورها: فإن 
كان املقصود بالتقريب صنع ديٍن وس���ط 
فه���ذا غير ممك���ن؛ ألن اخل���الف في 
أساس الدين وأصوله. وإن كان املقصود 
به التقريب السياس���ي فهذا غير ممكن 
لعدم وجود نية صادقة لدى الشيعة لهذا 
التقري���ب. كما أنه ليس ف���ي مقدورهم 
امت���الك ه���ذه الني���ة؛ إذ دينهم يفرض 
عليهم - بعد تكفير السنة - وجوب قتلهم 
وسلب أموالهم، وعقدهم النفسية تدفعهم 
خلدمة أغراض دينهم دفعاً ليس مَبلْكهم 
ني في  مقاومته. الشيعي ال يؤمن بحق السُّ
احلياة وال في التملُّك، وهذان هما أساس 
الس���لم االجتماعي ال���ذي نحتاجه للبدء 
بأي مشروع. حالة واحدة ميكن أن تلتقي 
فيها مع الشيعة سياسياً فقط وليس دينياً 
ق���ط، هي أن تكون قوي���اً لتفرض عليهم 
الوفاء بالعهد وااللتزام بتنفيذ بنود العقد، 
كما فعل ربنا مع بني إس���رائيل، وهو ما 
أخبر عنه بقوله: }َوإْذ َأَخْذَنا ِميَثاَقُكْم َوَرَفْعَنا 
ٍة َواْذُكُروا  ـــوَر ُخُذوا َما آَتْيَناُكم ِبُقـــَوّ َفْوَقُكُم الُطّ
ْن َبْعِد  َما ِفيِه َلَعَلُّكـــْم َتَتُّقوَن #^٦٣^#( ُثـــَمّ َتَوَلّْيُتم ِمّ
َن  ـــِه َعَلْيُكْم َوَرْحَمُتُه َلُكنُتم ِمّ َذِلَك َفَلْوال َفْضُل الَلّ
اْلـَخاِســـِريَن{ ]البقـــرة: ٦٣ - ٦٤[. امتالك 
القوة هي املنطلَق لبناء مش���روع تقريب 
سياس���ي )ال ديني( مع الشيعة، ومن دون 

ذلك فاملشروع فاقد ألساسه.
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النموذج الخامس

] عاجل إلى اإلسالميين [

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

إن���ه حتدٍّ كبيٌر يواجه التيارات اإلس���المية في مصر، 
حتدٍّ ميك���ن اختصاره ف���ي جملة واحدة ه���ي: »النموذج 

اخلامس«؛ فما هي قصة هذا النموذج؟
م���ن يتابع الكتابات الغربية عن احلركات اإلس���المية 
في العالم اإلس���المي، وكذا كتاب���ات من يتوافق معهم من 
أصح���اب التوجهات الَعلمانية، ميكن له بيس���ر أن يحصر 
أربعة مناذج للحكم، يبرزها هؤالء بوصفها منظومة معيارية 

لتوقع مسار أي محاولة إسالمية للوصول إلى احلكم.
النم���اذج األربعة متثل أربعة تيارات مختلفة تنتمي إلى 
أربعة بلدان، واحدة منهم فقط عربية، وهذه هي حس���ب 

ترتيب ظهورها الزمني:
 منوذج والية الفقيه في إيران.

 منوذج جبهة اإلنقاذ في السودان.
 منوذج طالبان في أفغانستان.

 منوذج حزب العدالة في تركيا.
يتناول الغربيون هذه النم���اذج وكأنها صارت »حتمية 
تاريخية« ال متلك أيُّ قوى إس���المية جديدة أن تخرج عن 
إطارها، واحلتمية بحسب التعريف: هي افتراض أن كل ما 
يحدث في تاريخ اإلنس���ان يخضع لتسلسل منطقي سببي 
ضمن سلسلة غير منتظمة )ظاهرياً( من حوادث متعاقبة، 
وأن كل ما يبدو في الظاهر عشوائياً، هو في حقيقة األمر 

خاضع لقوانني ُمْحَكَمة ال ميكن اخلروج عنها.
وهك���ذا تصبح هذه النماذج األربع���ة وكأنها »حتمية« ال 
تقبل اجلدل، ويصبح التساؤل محصوراً في: أي هذه النماذج 
ميكن أن تس���لُكها التجارب اإلس���المية الناش���ئة في دول 
الث���ورات العربية؟ فال مجال إذن للحديث عن منوذج خامس 

يتجاوز سلبيات النماذج األربعة، أو حتى يضيف إليها.

لست معنياً في هذا املقال مبناقشة ذلك الطرح الغربي 
األعوج، إمنا أري���د فقط حتليل ه���ذه املنظومة الرباعية 
ع املسارات التي ستسلكها  وبيان كيفية استخدامها في توقُّ

التجارب اإلسالمية اجلديدة.
نات أساس���ية تتحكم في تقومي هذه  توج���د ثالثة مكوِّ
النماذج ويكشف حتليلُها ما إذا كان النموذج )محلُّ البحِث( 
ميكن تصنيفه على أنه »منوذج إيجابي« أم »منوذج سلبي«، 
وه���ي مكونات مس���تنَبطة من خالل الدراس���ة التاريخية 
للنماذج األربعة ومس���اراتها التاريخي���ة، كما أنه باإلمكان 
استخدامها من ِقبَل أي جهة سواء كانت موالية أو معادية. 
فهي تتسم باحليادية املوضوعية، واخللفية الفكرية للباحث 
هي التي حتدد كيفية استخالص النتائج من هذه املكونات. 

وهذا تعريف مبسط لها. 
أواًل: املشروع السياسي: ويقصد به البرنامج السياسي 

الذي تتبناه القوة اإلس���المية وتس���عى لتطبيقه في البلد 
الذي تتس���لم مقاليد حكمه، ومدى جناحها أو إخفاقها في 
تطبيق هذا البرنامج، ومدى التزامها باحلريات السياسية 

وتداول السلطة.
ثانيًا: التوافق الداخلي: ويقصد به مستوى التقارب أو 

التنافر بني احلزب اإلسالمي احلاكم وأقرانه )أو شركائه( 
اإلسالميني، وبينه وبني بقية القوى السياسية في املجتمع.
ثالث��ًا: احملتوى الديني: ويقَصد به مس���توى التطبيق 

ملبادئ وأحكام اإلسالم الذي يتبناه احلزب احلاكم، واآللية 
التي يعتمدها في التطبيق.

بحس���ب وجهة النظر الغربية، لو طبقنا هذه املكونات 
الثالثة على النماذج األربعة، فسنجدها كالتالي: 
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أواًل: النموذج اإليراني:

س���ي، ولكنه تخلى عن  ن من إقامة نظام مؤسَّ لديه مش���روع سياس���ي قوي، ومتكَّ
وعوده بحرية تداول السلطة، وقلَّص احلريات السياسية؛ فمحصلة هذا املكون سلبية.

على مستوى التوافق الداخلي، فقد تخلَّت القوى الدينية عن رفاق الثورة وأبعدتهم، 
وانقس���مت الس���احة الحقاً إلى محافظني وإصالحيني، وهم بدورهم منقسمون إلى 

تيارات شتى، واجلميع يتصارع بدرجة تؤثر سلباً على األداء السياسي للنظام ككل.
ه الغربيون محتوًى متطرفاً بالنظر إلى مس���توى تطبيق  أما احملتوى الديني: فيعدُّ

اإلسالم وآلياته.
بهذا الشكل ينظر الغربيون إلى تلك التجربة على أنها منوذج سلبي في املجمل.

ثانيًا: التجربة السودانية:

قدمت مش���روعاً سياس���ياً متماس���كاً من الناحية النظرية، لكنها أخفقت في 
تطبيقه، ولم تسمح إال بقدر شكلي من تداول السلطة، ومستوى احلريات السياسية 
غير ُمْرٍض، كما أن الفساد السياسي متفشٍّ في أوساط النخبة احلاكمة؛ فالتجربة 

في عمومها سلبية.
أما التوافق الداخلي: فالعالقة بني احلزب احلاكم والقوى اإلس���المية األخرى 

غير مستقر، وأما مع بقية القوى السياسية فالعالقة متوترة للغاية.
ر« التجربة الس���ودانية )د. حس���ن  وأما احملتوى الديني: فعلى الرغم من أن »منظِّ
ه الغرب في مصافِّ األستاذ راشد الغنوشي؛ من حيث أطروحاتُه املتعارضُة  الترابي( يعدُّ
مع املنهج السلفي - وهذا تصنيف إيجابي - إال أن احملتوى الديني ال يزال متطرفاً في 

نظرهم؛ سواء من حيث الطرُح النظريُّ أو التطبيُق العملي.

ثالثًا: جتربة طالبان:

 ال يوجد مشروع سياسي واضح، فالوصول إلى احلكم حدث باستخدام 
القوة العسكرية، ولم تفلح احلركة في »مأسسة« الدولة، ولم تسمح بتداول 

السلطة، أو باحلريات السياسية.
أما التواف���ق الداخلي: فاحلركة تعمل في إط���ار عرقي َقَبلي محكوم 
بصراعات تاريخية تش���كل خريطة الوالءات داخل الدولة، كما أن عالقاتها 

مع األقران اإلسالميني سيئة إلى درجة التقاتل.
وبالنس���بة للمحتوى الديني الذي تبنَّته طالب���ان، فيعده الغرب األكثَر 
تطرف���اً في النماذج األربعة، وهذا س���بب كاٍف لوضع التجربة في أس���فل 

املنظومة الرباعية.
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رابعًا: التجربة التركية:

لديها مش���روع سياسي قوي ومتميز، ملتزمة بتداول السلطة، محافظة على مناخ 
احلرية السياسية.

أم���ا التوافق الداخلي: فقد أثب���ت حزب العدالة التزام���ه بعالقات متوازنة مع 
منافسيه، كما أن الساحة التركية خالية من أي منافسة إسالمية.

تها من  احملت���وى الديني في التجربة التركية، هو نقطة قوَّ
الوجهة الغربية، ونقطة ضعفها من الناحية اإلسالمية؛ فبالكاد 
ميكن تلمُّس مالمح دينية باهتة في األداء السياس���ي للحزب، 
فض���اًل عن كون قادته أقروا عالنية ودون مواربة بتمس���كهم 

بالنهج الَعلماني للدولة، لكن دون تطرف.
هذه ه���ي النماذج األربعة حلكم اإلس���الميني كما يراها 
الغربيون، ومن اجللي أنهم يصنفونها: ثالثة س���لبية، وواحدة 
إيجابية، وهذا التصنيف )الغربي( ينطلق من ترتيب عكس���ي 
للمكونات الس���ابقة )احملتوى الديني - التوافق - املش���روع 

السياسي(.
فزيادة احملتوى الديني، من أهم أس���باب الضعف والفشل 
حس���ب الرؤية الغربي���ة، ثم يأتي التوافق. وه���م هنا يهتمون 
أكثر بعالقة اإلس���الميني مع الق���وى الَعلمانية األخرى وليس 
اإلسالمية؛ فتضييق اإلسالميني على املعارضة الَعلمانية سبٌب 

آخر للفشل، وأخيراً يأتي املشروع السياسي.
هكذا يصبح منوذج طالبان هو األكثر إخفاقاً؛ ألنه األكثر 
»تطرفاً« من الناحية الدينية بحس���ب الرؤية الغربية، واألكثر 
إبعاداً لق���وى املعارضة. يليه النموذج اإليران���ي، ثم النموذج 
الس���وداني، ثم يتحول املؤش���ر إلى املنطق���ة اإليجابية حيث 
النموذج التركي صاحب التجربة األضعف من حيث محتواها 
الدين���ي، والتجربة األقوى من حيث التزامه بقواعد اللعبة في 

تعامله مع املعارضة الَعلمانية.
التحليل السابق يفسر ملاذا بادرت دول غربية إلى الترحيب 
بفوز حركة النهضة التونسية باألغلبية في االنتخابات األخيرة، 

فاحلزب يؤكد على أمرين: 
األول: التزامه بعدم تغيير مكتسبات َعلمانية حتققت في 

الفترة املاضية، ومن ثَمَّ تخفيف احملتوى الديني. 
والث��اين: حرص���ه على حتقيق تواف���ق وحتالف مع قوى 

لي  َعلمانية، وهذا يعني أن الترحيب الغربي ينطلق من تقومي أوَّ

بأن النهضة تتجه ناحية النموذج التركي، وهذا هو املطلوب.
إننا لو نظرنا إلى الساحة الليبية، فسنجد تيارات إسالمية 
ناش���ئة متفرقة، ليس لديها رؤية سياسية واضحة أو مشروع 
متكامل بس���بب الظروف التاريخية الصعب���ة التي مرت بها، 
وهذا ينقلنا مباشرة إلى الساحة املصرية؛ حيث تنعم التيارات 
اإلس���المية بحالة أكثر اس���تقراراً، كما أنها متتلك إمكانات 
أكث���ر رحابة، وجتربة عريقة في املجال السياس���ي )اإلخوان 
املسلمون( وشعبية كبيرة تضعهم في مقدمة القوى السياسية.
بعض الكتابات الغربية تتوقع أن تنطلق جتربة اإلسالميني 
ف���ي مصر ص���وب النموذجني )اإليراني أو الس���وداني(؛ ألن 
منوذج طالبان مقترن بقوة عس���كرية غي���ر موجودة، ومنوذج 
تركيا ينطلق من خلفي���ة علمانية حاكمة تتعارض مع الظرف 

السياسي املصري.
إن التح���دي الذي تواجهه تل���ك التيارات في هذه احلالة 
املعقدة: هو أنها مطالَبة بتقدمي منوذج خامس يكسر »احلتمية 
الرباعية« املعتسفة التي يروج لها الغرب وأذيالُه، هذا النموذج 
نات الثالثة الس���اِبق ِذكُرها على  يجب أن يعي���د ترتيب املكوِّ

النحو التالي:
 احملتوى الديني املكثف واملتدرج في الوقت نفسه.

 التوافق الداخلي بني الش���ركاء اإلسالميني، ومع القوى 
السياسية األخرى، وجتنب مناخ الصراع.

 تقدمي مشروع سياس���ي متكامل يحافظ على ما سبق 
اإلقرار به قبل الدخول إلى الساحة السياسية: من َقبُول مببدأ 
تداول السلطة وإتاحة احلريات السياسية، مع وضع ذلك كله 

في إطار إسالمي صحيح.
إذا جنح اإلس���الميون في مصر في تقدمي هذا النموذج 
املتكامل، فإنهم س���يُْحِدثون بذلك شرخاً هائاًل في النظريات 
رة للحركات اإلسالمية، وسوف يكون  السياسية الغربية املفسِّ

فعلهم هذا مبثابة الثورة الثانية والربيع العربي احلقيقي.



51 العدد 293
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] المسلمون والعالم [

التحديات التي
تواجهها تونس

الدول�ة ك�ائن ل���ه )والدة( و )حياة( و )تغيُّر هيئة( 
و )موت(.

اإلجابة على عنوان املقالة )التحديات التي تواجهها 
تون���س(، مرتبطة بطبيع���ة اللحظ���ة التاريخية التي 
نعيش���ها: أهي من حلظات التحول الهادئة التي يتغير 
فيها مس���ار الدولة عبر تراكمات داخلية، مع احملافظة 
على حدودها ولو بتغيُّر نس���بي ف���ي بُنَاها؟ أم هي من 
�ل فيه�ا  اللحظات املتفجرة املنتجة لوالدة ج�ديدة تُشكَّ

حدود جديدة ومسارات قاطعة مع السابق؟
االستش���راف على املدى البعي���د للتحديات التي 
تواجهها تونس صعب جداً؛ لعدم القدرة على استقراء 
انزالق���ات ما نعيش���ه من أح���داٍث، أح���داث أنتجت 
مخاض���ات جديدة داخل الب���الد وخارجها: في مصر 
وليبيا وس���وريا واليمن... وج���اوز تأثيرها بالد العرب 

حتى وصل إلى وول ستريت.
لذلك س���وف نأخذ في ه���ذا الطرح ما هو ممكن 
م���ن ناحية التحليل النظري؛ أي أن البالد تواجه حتوالً 
يحاف���ظ على الدول���ة وحدودها، ولكن يعاد تش���كيل 
البُنَى االجتماعية واالقتصادية فيها ويقطع مع النظام 

السياسي السابق وآلياته.

الس��عيدي)*( فتح��ي 
www.alkhayr-tn.org

)*( رئيس جمعية اخلير اإلسالمية - تونس.

التحدي السياسي:
كس���بت النهضة االنتخابات عن جدارة، وبحنكة سياسية 
وتنظيمية، تُدَرس. ولكنها لن تس���تطيع في السنة أو السنتني 
األوليتني إجناز جناحات سياس���ية جوهري���ة نتيجة املراقبة 
اللصيقة املوضوعة حتتها، وه���ي التي وافقت عليها. مراقبًة 
م���ن طرف أمريكا وأوروبا وبعض ق���وى االبتزاز الَعلماني في 
تونس. وكي تُخِرج نفس���ها من هذه الزاوية وتفتح زوايا أوسع، 
عليها العمل على إجناز جناحات جذرية وفاعلة في االقتصاد 
وف���ي إصالح القضاء، متكنها في م���ا بعد من احلصول على 

موقع سياسي أثبت أمام املنافسني واألعداء.
للنهضة واحد وتس���عون عضواً في املجلس التأسيس���ي، 
دون حس���اب األعضاء الذين مررتهم عبر األحزاب األخرى، 
أولئك الذين سيُؤكدون قراراتها عند أي تصويت؛ وذاك تكتيك 
انتخابي كان من حقها اس���تعماله نتيجة لنظام القوائم اجلائر 
الذي اس���تعمل في االنتخابات، والذي ُوضع أساس���اً لضرب 

النهضة. ولواله جلاوزت نسبتها ٪80. 
س���تعمل النهضة بحرية على تغيي���ر أو تركيز اآلليات، دون 
تغيير جذري في املضمون، مثال ذلك: س���يكون رأيها حاس���ماً 
في مسألة تنزيل الدس���تور من عدمه لالستفتاء الشعبي، وهذا 
أمر ليس مبقدور الضاغط���ني عليها ردُعها فيه، ولكن مضمون 
نصوص الدس���تور نفسه لن تكون لديها فيه الكلمة الفصل. هذا 
ال يعني أنها لن تكون عامل حتيي���د ملتطرفي الَعلمانية، وأذناب 
فرنس���ا، بل هي ضمانة شعبية أمام أعداء اإلسالم والعروبة في 
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تونس، وهم قلة قليلة ولكن مدعومون بشكل كبير خارجياً.
فرنس���ا وإيطاليا )التي ميلك رئيس وزرائها برلسكوني نسبة 
كبيرة من أس���هم قناة نس���مة التلفزيونية التي استفزت املسلمني 
بالفل���م اإليراني األخير املس���يء لل���ذات اإلالهي���ة( وأذنابهما، 
سيُخِرجون كل أسلحتهم وخيوطهم في تونس في معركتهم األخيرة 
واحلياتية أمام صحوة هذا الش���عب املسلم. قد يتعدى األمر إلى 
إلصاق بع���ض األعمال اإلجرامية أو املنفلتة بالس���لفيني ومن ثَمَّ 
بالصحوة اإلسالمية. ولكن يبدو أن الشعب - ولله احلمد واملنة - 

ح جيداً ومستعدٌّ ملثل هذه )السيناريوهات(. ملقَّ
قد تس���تعمل أوروبا ورقة االقتصاد للضغط على القرار 
السياسي التونسي، فأغلب منتوج زيت الزيتون والنسيج مثاًل 
ر  - وهما من القطاعات املركزية في االقتصاد التونسي - يصدَّ
إلى أوروبا. هي بالطبع لن تستطيع محاصرة تونس مثلما فعل 
الصهاين���ة مع حماس ملا ف���ازوا باالنتخابات؛ ولكنها قد تقلل 
من الصادرات التونس���ية ألوروبا، أو قد تستعمل الديون التي 
أسندتها للدولة للضغط عليها. ونحن نعتقد أن للنهضة طوَل 

نََفس وصبراً ومخارَج ملواجهة مثل هذه الضغوطات.
موازنة احلكومة القادمة بني مصلحة الش���عب واملصالح 
الوطنية من جانب ومصالح قوى خارج تونس )اجلزائر وليبيا( 
وقوى أجنبية )فرنس���ا، وأمريكا، والع���دو الصهيوني، وإيران 
الصفوية...( من جانب آخر، كلٌّ حسب تأثيره وأهدافه. هذه 
املوازنة س���تأخذ جهداً كبيراً من حكومة ليس م���ن خياراتها 

وال شخصيتها احلسم مع اآلخر. 

التحدي األمني:
التحدي األمني فيه ما هو مرتبط بالسياسي وفيه 
ما هو مرتبط بالفس���اد أو اإلج���رام أو كذلك بالوضع 

االجتماعي.
قطاعاً، سيبرز اإلشكال األمني في املواضع التالية:
وزارة الداخلي���ة: كانت للحبي���ب بورقيبة الرئيس 
التونس���ي األس���بق فوبي���ا االنقالب���ات العس���كرية؛ 
وخصوص���اً أن أوج وهجه زعيماً كان في الس���تينيات 
وبداية السبعينيات من القرن املاضي، الفترة تلك التي 
اش���تهرت بكثرة حدوث االنقالبات العسكرية فيها، في 
مشرق بالد العرب أساساً. لذلك ركز جهده على تقوية 
وزارة الداخلية على حس���اب وزارة الدفاع التي أفرغها 

مادياً وعقدياً.
وبدأ الظ���ل الثقيل لوزارة الداخلية يغطي ش���يئاً 

فشيئاً كلَّ مكامن احلياة في تونس.
تغولت ه���ذه الوزارة وكانت عص���ى اإلجرام التي 
اس���تعملها ابن علي ض���د الش���عب ومنظماته املدنية 

والسياسية، اإلسالمية منها باخلصوص.
اآلن، وبعد الث���ورة، توجد صراع���ات قوية داخل 
وزارة الداخلي���ة، ومن الصعب جداً أن يقبل عناصرها 
بوزير من النهضة. فقد ُعنيِّ عليها بعد ثورة قاٍض فيه 
نزاه���ة، فكادوا له إلى أن مت عزله؛ فما بالك بوزير من 
النهضة يترأس م���ن كان جالده. ال أرى وزير الداخلية 

في احلكومة األولى من النهضة.
لوزارة الداخلية أجنحة متعددة مستقلة بعضها عن 

بعض وكانت في وقت ابن علي يراقب بعضها بعضاً.
عملي���ة اغتيال خلي���ل الوزير )أبو جه���اد( القائد 
الفلسطيني في تونس كانت مبشاركة عنصر من املوساد 
برتبة عالية جداً من داخل وزارة الداخلية التونس���ية، 
وه���ي دليل من ضمن عديد األدل���ة على وجود خاليا 
للموساد في هذه الوزارة من ضمن خاليا استخباراتية 

أخرى لدول أخرى.
إن تراخي الوزارة ف���ي القيام بواجبها األمني بعد 
د من  الثورة وفي حلظات حرجة جداً، زاد بش���كل متعمَّ

فوضى اإلجرام التي وقعت في البالد.
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وتطهير هذه ال���وزارة من أخطبوط���ات اإلجرام 
واخليانة والفس���اد، من أكبر التحدي���ات األمنية التي 

ستواجه أُولَى احلكومات اجلديدة.
إن بقايا التجمع الدستوري الدميقراطي )احلزب 
احلاكم السابق( هم أصل الداء ومكمن البالء، واحلديث 
هنا عن الذين تلطخوا بدماء ومعانات التونس���يني أو 
تلطخوا بالفساد، وليس الذين دخلوه اضطراراً أو عن 
مصلحة شخصية ال تضر، مثل احلصول على ترخيص 

ملقهى أو تاكسي.
لقد بدأ تسرُّب السالح إلى املجتمع التونسي ضمن 
التهريب غي���ر القانوني املتعود عليه للبضائع بني ليبيا 
وتونس. وهذا موضوع دقيق له حتليل خاص ال يس���ع 

مجال املقالة التعمق فيه.
إن غموض ما يقع داخ���ل اجليش هيكلياً، مبعنى 
حج���م اإلعداد واإلنفاق ال���ذي ال يخفى على املراقب 
أنه تطور في األش���هر األخي���رة، دون وضوح مصدره 
وال ش���روطه. رغم أنه تب���ني أن اجليش كان مطروحاً 
ضمانًة أمريكية أمام التفاف النهضة على الش���روط 
التي أُلزم���ت بها بعد زيارة الباجي القايد السبس���ي 
)الوزير األول التونس���ي املؤقت( إلى الواليات املتحدة 
األمريكية؛ فهل س���يتدخل اجليش بش���كل مباشر في 

القرار السياسي؟ ما هي عقيدته اجلديدة؟
اإلج���رام: ظاهرة استش���رت في وق���ت ابن علي، 
ووجدت لها اآلن واقعاً مس���اعداً. ولكنها لم تصل إلى 
حدود َمَرضيَّة. لو تشكلت حكومة قوية، ميكن التعامل 

مع هذه الظاهرة. 

التحدي االجتماعي:
واقعيًا: حتى مقدم زين العابدين بن علي إلى الس���لطة 
عبر انقالب أبيض، كان النسيج االجتماعي للشعب التونسي 
يتكون من حزام واس���ع من الطبقة املتوس���طة تقارب ٪80 
من الشعب، وتنقسم 20٪ الباقيات بني أغنياء وفقراء، عبر 
طيف ليس فيه الغن���ى الفاحش وال الفقر املدقع، مع وجود 

استثناءات فردية بالطبع.
هذه التركيبة )االجتماعية - االقتصادية( نتجت بعد ما 
ضرب بورقيبة النس���يج القبلي واألوقاف في تونس. وهذا 
في رأيي من أبشع جرائم بورقيبة التاريخية في حق الشعب 
التونس���ي، ويجب أن تخصص له دراس���ة خاصة - إن شاء 
الل���ه - عبرة ونذيراً لباقي أقطار األمة التي حتاول أنظمتها 

اإلعالمية املسَّ من املنظومة القبلية.
فالف���رد العربي محمي بأحزمة، وه���ي )العائلة والقبيلة 
والدولة(؛ فلما سقطت الدولة في العراق والصومال - مثاًل - 
حمت القبيلة الف���رَد، ولوال وجودها لرأينا مآٍس فيهما أعظم 
مما حصل. فتصوروا لو سقطت الدولة في تونس إبان الثورة 

في ظل غياب القبيلة، فمن كان سيحمي الفرد والعائلة؟
نعلم من بديهيات ديننا أن أمتنا صاحبة رس���الة ومبتالة 
بفنت إلى قيام الس���اعة. والقبيلة من ضمانات الفرد املسلم 

عموماً والعربي خصوصاً، في مواجهة هذه الفنت.
قد تشوب القبيلَة شوائٌب - ويجب معاجلتها وتنقيتها - 
لكن من اإلجرام اقت���الع املنظومة القبلية متاماً. مثل الدين 
قد تشوبه بدع وشوائب وهذا من السنن التاريخية مع الدين، 
ويبع���ث الله من ينقيه قرناً بعد ق���رن وليس ُمتخَياًل اقتالع 

الدين من األمة.
والكائن االجتماع���ي عموماً - وأهم���ه القبيلة - أكثر 
جتذراً وأكبر عمراً من الكائن السياسي )أي الدولة(. ق��ال 
- تعالى -: }َوَجَعْلَناُكْم ُشـــُعوًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا{ ]احلجرات: ١٣[ 

ولم يقل: )شعوباً ودوالً(.
أتى ابن علي ومنظومة الشعب قائمة على الطبقة املتوسطة، 
وعلى نسيج اجتماعي محافظ، فتوجه لهذه الطبقة قهراً وتنكياًل 
وأثقلها بالديون واإلفساد، وإغراقها في هموم احلياة. فاستنزفت 
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أميا استنزاف، وأصبحت هشة، فكثرت األمراض 
االجتماعية من طالق وعنوسة، وشوهدت جرائم 
لم تكن معروفة س���ابقاً في تونس، بل وظهر في 
تونس شيء غريب جداً عنَّا وهم أطفال الشوارع! 
واحلمد واملنة لل���ه أنَّ هذه الظاهرة ما زالت في 
ق من ميسك بزمام  بداياتها ونرجو من الله أن يوفِّ

األمور في البالد ملعاجلتها سريعاً.
البعض يرى أن أه���م التحديات هو التحدي 
االقتصادي أو السياسي، وال أعتقد ذلك. إن أهم 
التحديات في تونس، هو التحدي االجتماعي؛ ألن 
حل اإلش���كاالت االقتصادية والسياسية مرتبط 
ب���اإلرادة السياس���ية والتخطيط. أم���ا التحدي 
العنصرين  إل���ى هذي���ن  االجتماع���ي فيضاف 
عنصر الزمن. اإلص���الح االجتماعي يحتاج إلى 
إمكانيات وجهد دعوي وزمن. وحلول اإلشكاليات 

االجتماعية تتطلب شجاعة ومواجهة وصبراً.
ال ميك���ن أن نغلق الفق���رة االجتماعية دون 
احلديث على نقابات العمال: س���تحصل تغيرات 
كبيرة داخل )االحتاد العام التونسي للشغل( هذه 
املنظم���ة العتيدة، التي كانت ِمن أبرز َمن س���طر 
التاريخ التونس���ي املعاصر؛ حي���ث ال نرى أمينَها 
العام )عبد السالم اجلراد( يبقى على رأسها بعد 

مؤمترها الذي سيعقد قريباً.
هذه املنظمة من أبرز الالعبني، وراء الستار، 
هي وبع���ض رجال األعمال، في عملية تش���كيل 
احلكومة. كانت في وق���ت بورقيبة، مع اجلامعة 
التونسية، متنفَسي الشعب. عرف ابن علي كيف 
يغرق قادتها ف��ي امل��زايا وأصب��ح كثي��ر منه��م 
ن  ال يبحث إال عن مصلحته الشخصية، فبهِّت وُدجِّ
االحتاد. اآلن مع واقع احلرية الكبير سياسياً، قد 
تول���د نقابات جديدة أو قد يقع حتول جذري في 

مساراتها بعد مؤمترها الذي سيقام قريباً.

الفس���اد: هو مرض مستش���ٍر، ولكن اللحظة مناسبة 
جداً ملداواته، مع الروح اجلديدة للمواطن بعد الثورة الذي 

لم يعد يقبل أن يدفع رشوة أو أن يُظلَم.
واملداواة الفعلية والدائمة للفس����اد والرش����وة لن 
مترَّ إال عبر إصالح منظومة القضاء. وحتضرني هنا 
قصة لتشرش����ل )الوزي����ر األول البريطاني إبان وبعد 
احلرب العاملية الثانية(: أتاه من يش����تكي ِمن تفش����ي 
الرشوة في البالد، فس����أل تشرشل: هل وصل األمر 
إلى القضاء؟ أُجابوه بالنفي، فالقضاء بقي سليماً من 
داء الرشوة. فطمأنهم تشرشل وقال لهم بأن ال يهتموا 

فسيُصلح األمر.
إن منظومة قضائية نزيهة وذات صالحيات مناسبة، 
قادرة وبإمكانها - بإذن الله - التصدي للفس���اد. أعتقد 
أننا نحتاج من س���نتني إلى أربع سنوات إلصالح القضاء. 
وبداية اإلص���الح تكون مبعهد القض���اة الوحيد بالبالد، 

الكائن مبنطقة )مقرين( من والية بن عروس.
من املكاس���ب التي ميكن بسهولة تأكيدها بعد الثورة: 
القضاء على احملس���وبية في املناقصات، وهو ما سيمكن 
ش���ركات جديدة من البروز في أطر ش���فافة ومنافس���ة 
نزيهة. وهذه عوامل ضرورية لتنمية اقتصادية سليمة. قد 
يكون هذا في غير صالح الشركات األوروبية املتعودة على 
سوق تونسية تعتبرها مجالها. وفي املقابل هي في صالح 

شركات دول أخرى مثل تركيا.

التحدي االقتصادي:
النجاح في مجابهة هذا التح���دي يعني النجاح في محاربة 
البطالة وإعادة نوع من االس���تقرار االجتماعي إلى التونس���ي. 
استقرار وطمأنينة قد تعيده إلى فطرته السليمة وأصله الطيب 
احملافظ املتدين. فرميه من طرف ابن علي ومن سبقه في إعصار 
مادي���ات احلياة واللهث وراء لقمة العيش لعقود مريرة، أَنَْس���ت 
بعض التونس���يني للحظات من هم، وما ه���ي قيمهم وأعرافهم 

وشيمهم.



العدد 56293

احلم���د لله أننا نرى اآلن عودة لهذا األصل الطيب ناجتًة 
عن نفحات احلرية وليس م���ن فتحات االقتصاد. ونرجو من 
الله بناًء فاعاًل لالقتصاد يعيد لإلنسان كرامته كي تتأكد هذه 

العودة.
قد تس���اهم املنافسة الش���ريفة في انتخابات محلية في 
تنمية اقتصادية جهوية بش���كل جدي. وكي يكون هذا املسار 
فاعاًل أكثر، يجب إيجاد تقسيم جهوي إداري جديد من حيث 
املساحُة يكون أكبر من الوالية. وهذه جتربة ناجحة في أوروبا.
تقس���يم قائم إدارياً على االنتخاب ومواٍز لنظام الواليات، 

القائم على التنصيب.
ب من ِقَبل وزير الداخلية ولن يحمل  حي���ث إن الوالي يُنصَّ
همَّ التنمية اجلهوية مثلما س���يحمله ابن اجلهة الذي انتخب، 
والذي من البديهي أنه س���يركز على برامج تنموية للجهة كي 
يتم انتخابه. يضاف إلى ذلك ما س���يكون - إن شاء الله - من 
ها التنمية البلدية. انتخابات بلدية ستفرز بالضرورة نَخباً همُّ

مثال: لنأخذ الش���مال الغربي التونسي الذي ميثل الواليات 
ب  األربع: باجة، جندوبة، الكاف وس���ليانة. لكل والية واٍل ينصَّ
م���ن وزارة الداخلية. قد يكون من غير اجلهة أصاًل، وهذا مهم 
وهو ضمانة إضافية للتماسك الوطني، ولكنه غير فاعل تنموياَ.
ل���و قامت الدولة بإنش���اء مجالس جهوي���ة منتَخبة، لها 
صالحيات تنموية فس���يتكفل رؤوس املال بكل جهة الش���مال 
الغربي الغني باملوارد، والذي يعاني الفقر نتيجة لهجرة رؤوس 
أمواله وعدم وجود مخططات تنموية خاصة باجلهة، ستتكفل 
رؤوس األموال هذه بجان���ب كبير من التنمية للمحافظة على 
وجوده���ا صاحبَة ق���رار في اجلهة، وك���ي ال يفلت منها هذا 

القرار اجلهوي.
عموماً من املفي���د أن تدرَس احلكوم���ات اجلديدة هذه 

النقاط:
1 - العمل على تثمني الثروات اجلهوية واحمللية بش���كل 

دقيق مهني فاعل، وتنميتها)1(. 
2 - العم���ل على إيج���اد احللول االقتصادية املناس���بة 
للقطاعات التي تعاني أزمات كقطاعات وليس كحاالت فردية، 

منطقة  على   - املبدأ  هذا  معتمدة   - تطبيقية  بدراسة  اإلسالمية  اخلير  جمعية  قامت   (((
)سجنان( من والية بنزرت، وهي مستعدة لتقدميها ملن يهمه األمر.

وتكون مداوات احلاالت الفردية داخل القطاع ذاته)2(. 
3 - الكرام���ة تقوي االقتص���اد على املس���تويني )العام 
واخلاص(؛ ولهذا يجب أن تكون األجور س���نداً لكرامة الفرد 
ورخائه ومس���اعداً له في احلصول عل���ى نوعية حياة مقبولة 
ودافعة للمبادرات. فأجور العمال املدروسة على أسس كرامة 
العامل تس���اهم في النمو االقتصادي بتنمية القدرة الشرائية 

للعامل.
وطني���ًا: وع���ي املجموع���ة مبفهوَمي )الكرام���ة الوطنية 
والس���يادة( يجعل كلَّ من يريد التعامل معه���ا مهتماً بتقدمي 
األحس���ن في النوعية والتكلفة. وفي إطار هذه النقطة، جتب 
مراجع���ة فورية حليثي���ات قانون )72( اخلاص باالس���تثمار 
األجنب���ي، الذي اس���تعبد عش���رات اآلالف من التونس���يني 
وخصوصاً النس���اء. هذا القانون الذي يكاد يبيح للمس���تثمر 
كل ش���يء، وكان النظام يروج له خارج تونس ويتفاخر برخص 
اليد العاملة التونسية؛ وكأن إهانة واستغالل املواطن مفخرة.

قط���اع خدمات متطور وبرنامج )مراقب���ة اجلودة( عالي 
الفاعلية)3(.

تقدمي إجابة للتحدي الغذائي، واإلسراع في إصالح البنية 
األساسية املائية الزراعية.

إدارة مرنة وسلسة وسريعة:
وأخيراً، إن أمكن - رغم أنه من املس���تبعد أن تلتفت إليه 
احلكومة اجلديدة في املرحلة األولى - مراجعة العقود الكبيرة 
التي أبرمتها الدولة في عهد بن علي، مثل عقود الطاقة، التي 
لو بُنَيت عليها إس���تراجتية تراعي املصلحة الوطنية لتمكنت 
الب���الد من احلصول على اكتفائها م���ن الطاقة، وأقصد هنا 

الغاز والبترول.
ختام��ًا: ل���و اعتمدنا فرضية اس���تقرار الوضع في تونس 
في املس���ار الذي هي عليه اآلن، وعدم حدوث مفاجآت حاسمة 
تاريخي���اً، في املنطقة أو داخل البالد، ميكن - إن ش���اء الله - 
تصوُّر منوذج آخر لتجربة جناح على الشاكلة التركية أو املاليزية. 
نرجو من الل���ه العلي القدير أن ينعم على هذا الش���عب 

الطيب وعلى أمة اإلسالم جمعاء باخلير والرخاء والتُقى. 

اللغة العربية الذين يعانون من بطالة تكاد تكون شاملة.  ))) من أصعب األمثلة: ُمجازي 
ميكن إيجاد حلول للقطاع ككل، وال يجب أن يكون احلل في البحث عن وضيفة لفالن 

ثم أخرى لفالن، ارجتالياً.

))) هذا من أهم اجلوانب الضامنة لدميومة النمو االقتصادي وسمعته.
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] المسلمون والعالم [

عندما يعلن الرئيس األمريكي بارك أوباما أن حكومته تنوي 
س���حب حوالي 30 ألف جندي أمريكي من أفغانستان في نهاية 
عام 2011م، وأن احلرب في أفغانس���تان ليست حرباً ستستمر 
طوياًل، وأنه على حكومة الرئيس كرازي االعتماد على نفس���ها 
في املس���تقبل، فإن معنى ذلك أن أمريكا ب���دأت جتهز الرأي 
العام األمريكي إلعالن الهزمية األمريكية في أفغانستان، وبدء 

االنسحاب نهائياً من هناك.
علينا قبل أن نبدأ ف���ي حتليل تداعيات الهزمية األمريكية 
في أفغانس���تان أن نضع أم���ام أعيننا مجموع���ة من األرقام 

واحلقائق، كالتالي: 
• ب���دأت احلرب على حكومة طالب���ان عام 2001م؛ أي أنها 
اس���تمرت حتى اآلن حوالي عشر سنوات قابلة للزيادة، ووصل 
ع���دد القوات األمريكية واألطلس���ية هن���اك حوالي 120 ألف 
جن���دي، وأن اجلندي الواحد يكل���ف اخلزانة األمريكية حوالي 
مليون دوالر س���نوياً، وأنه حسب تقديرات كبار اجلنراالت فإن 
األمر لن يتغير حتى ل���و زادت القوات إلى الضعف، وأن نزيف 
اخلس���ائر سيستمر بل يزيد مع زيادة عدد القوات، وأن طالبان 
أظهرت ق���دراً هائاًل من الكفاءة واملرونه والقدرة على الصمود 

وإنزال الضربات القوية بقوات احللفاء هناك.
• أن أفغانس���تان تفتقر إلى املوانئ والبنية التحتية والطرق 
املعبَّدة، وهو ما يجعل األمر شديد الصعوبة، وأن تزويد القوات 
هناك بالوقود والس���الح والطعام يتم عن طريق باكتسان، وهذه 
الط���رق البديلة تتع���رض لعمليات فدائية م���ن مقاتلني تابعني 
لطالبان باكس���تان أو طالبان أفغانس���تان تعم���ل في األرضي 

الباكستانية، وهو ما يزيد األمر صعوبة.
• أن اإلنفاق العسكري على احلرب في أفغانستان وحدها 
وصل مع بداية عام 2011م إلى حوالي 443 مليار دوالر حسب 

األرقام الرس���مية، وتصل إلى حوال���ي 2.5 تريليون دوالر في 
تقديرات مكاتب احملاسبة، مع األخذ في االعتبار أن االقتصاد 
األمريكي يعاني من أزمات ضخمة، كما أن الرأس���مالية العاملية 
تعاني من خلل بينوي خطير ال ميكن حلُّه على املدى القريب أو 
املتوسط، وأن احلكومة األمريكية باتت تقترض لتمويل احلرب 

عه سنوياً حوالي 120 مليار دوالر. هناك، وأن التكاليف املتوقَّ
• أنه مت قتل حوالي 1522 جندي أمريكي في أفغانس���تان 
ناهي���ك عن خس���ائر احللفاء، وأن هؤالء احللف���اء مثل األملان 
واإلجنليز والكنديني لم يعودو قادرين على االس���تمرار في تلك 
احلرب املكلف���ة. أما احلديث عن املصابني فهم باآلالف وتصل 
بعض التقدي���رات بهم إلى حوالي 50 ألف مصاب، وهذا معناه 
أن هؤالء سوف ينفقون على العالج لعشرات السنني، وهو ثمن 

باهظ على اخلزانة األمريكية.
• يقدر أحد مكاتب امليزاني���ة في الكونغرس عدد املعدات 
التي مت إعطابها في كلٍّ من العراق وأفغانس���تان إلى حوالي 26 
ة بني املركبات الس���ريعة )همف���ي(، و 66 ألف مركبة  ألف معدَّ

تكتيكية متوسطه، و 15200 مركبة تكتيكية ثقيلة.
• تقول إحدى الباحثات األمريكيات من مؤسسات املجتمع 
املدني: إن احلكومة األمريكية متارس اخلداع بش���أن اخلسائر 
املادية والبش���رية وخاصة عدد املصابني في أفغانس���تان، وأن 
هناك زيادة مس���تمرة في عدد اجلنود الذين أدمنوا املخدرات، 

أو أصيبوا بأمراٍض نفسية أو حتى انتحروا.
• أن معنى تلويح الرئيس األمريكي باراك أوباما باالنسحاب 
من أفغانس���تان - وهو الذي كان يرى أن احلرب في أفغانستان 
ضرورية أكثر من احلرب في العراق، وس���حب قوات من العراق 
وإرسالها إلى أفغانستان - أن الرجل اضطر أن يعترف بالفشل.

د. حم�مد م��ورو

األمريكية الهزيمه  تداعيات 
واألطـــلسية في أفغــانستان
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أسباب اهلزمية األمريكية يف أفغانستان:
دخلت القوات األمريكية إلى أفغانس����تان ي����وم 7 أكتوبر عام 
2001م، وصمدت حكومة طالب����ان من 7 أكتوبر حتى 13 نوفمبر؛ 
أي حوالي 37 يوماً كاملة حتت أقس����ى أنواع الضرب بكل الوسائل 
)طائ����رات ودباب����ات، وقناب����ل 15 ألف رطل، وصواري����خ، وقنابل 
عنقودية(، ثم قررت طالبان أن تغير تكتيكات املواجهة، فانس����حبت 
من املدن ومارس����ت حرب العصابات، وال ش����ك أن الطريقة التي 
انس����حبت بها طالبان من املدن كانت نوعاً من النجاح، فلم يحدث 
انهيار عس����كري لقواتها وال س����قطت تلك القوات أسرى باآلالف 
في يد القوات األمريكية كعادة الفش����ل العس����كري التقليدي، ثم 
بدأت حرب العصابات مع تصاع����د نوعيتها وعددها من عام إلى 
عام، وحاولت القوات األمريكية حس����م املسألة مراراً وتكراراً دون 
جدوى، ثم استعانت بقوات حلف الناتو، ثم سحبت قوات من العراق 
وأرس����لتها إلى أفغانستان، ولكن املقاومة كانت تتصاعد باستمرار، 
ولعلها قد وصلت إلى الذروة ف����ي علملياتها النوعية والكمية التي 

نفذتها في عام 2011م.
ومن هنا نستطيع أن نقول: إن طالبان جنحت في استخ��دام 
ما يسمى بإستراتيجية الضعيف؛ وهي التخلص من أعباء السلطة، 
ثم اللجوء إلى اجلبال ثم عدم دخول معارك مباشرة مع قوات أكبر 

منها عدداً وعدة، ثم إنهاك اخلصم بالعمليات النوعية.
وفي الوقت نفس���ه فإن طالبان مارس���ت ق���دراً هائاًل من 
االنضب���اط األخالق���ي مع جماهي���ر الش���عب األفغاني، وهو 
ما جعله���ا حتصل على ضمانة قوية من هذا الش���عب، وتعزل 
حكومة كرازي والعمالء، الذين أصبحوا في نظر الشعب عمالء 
لألجنب���ي وفاقدي االحترام، وفي الوقت نفس���ه فإن احلكومة 
العميلة ألمريكا كالعادة كانت فاس���دة ومرتش���ية وبدون كفاءة، 
بل إنها مارست عملية تزوير االنتخابات حلساب الرئيس حامد 
ك���رازي، وهو ما أوقع أمريكا في حرج ش���ديد؛ حيث ظهر أنها 
تدع���م حكومة ديكتاتورية وأن حديثها ع���ن دعم الدميقراطية 

مجرد هراء وخداع، بل إنها أيضاً تتستر على الفساد.
والتاريخ واجلغرافيا كانت إحدى العوامل الهامة في هزمية 
أمري���كا، فالتاريخ يقول: إن أفغانس���تان جنح���ت في هزمية 
اإلمبراطورية البريطانية عدة مرات عام 1842م، وعام 1880م 
وع���ام 1929م وظلت عصية على اخلضوع للت���اج البريطاني، 
كه في  ثم هزمت االحتاد السوفييتي الس���ابق وتسببت في تفكُّ
النهاية منذ غزا الالحتاد السوفييتي أفغانستان في 27 ديسمبر 
1979م، ثم انهزم وانسحب في 15 فبراير عام 1989م، وهكذا 
فإن من املتوقع أن تكون الهزمية األمريكية في أفغانس���تان هي 

بداية هبوط املنحنى األمريكي، إن شاء الله.
أما عن اجلغرفيا، فإن أفغانس���تان التي يبلغ عدد سكانها 

30 مليون نس���مة وتتكون م���ن مجموعة من األع���راق أهمها 
نة  وأكبرها البش���تون، ومعظم هؤالء الس���كان من املسلمني السُّ
)82 - 90٪( والباقي شيعة إثنا عشرية وإسماعيلية وغيرهما، 
ية بال أي منافذ  وأفغانستان تقع في قلب آس���يا وهي دولة قارِّ
بحرية وتقدر احلدود الدولية ألفغانس���تان بطول حوالي 5529 
كم مع باكستان في الشرق واجلنوب، ومع إيران في الغرب، مع 
الصني في الش���رق ومع دول االحتاد السوفييتي السابق، وتبلغ 
مساحة أفغانستان 652 ألف كيلو متر مربع ويشبه شكلها شكل 
ورقة الش���جرة ومعظم أراضي أفغانستان أراٍض وعرة باستثناء 

املناطق الشمالية السهلة.
وباإلضاف���ة إلى اجلغرافيا والتاليخ، فإن الثقافة اإلس���المية 
والتركيب���ة العرقية تضيفان عاملني هامني إلى قدرة األفغان على 
املقاومة؛ فاإلس���الم يدع���و إلى مقاومة الفرد األبغ���ى والتركيبة 

العرقية البشتونية ال تقبل باخلضوع لالحتالل بسهولة.

تداعيات اهلزمية األمريكية يف أفغانستان:
هناك شبه إجماع بني احملللني اإلستراتيجيني على أن االنسحاب 
األمريكي من أفغانس���تان رغم أنه بطعم الهزمية، وأنه س���وف يؤدي 
إلى وصول طالبان إلى السلطة، وزعزعة االستقرار في املنطقة، وهو 
ما يش���كل خطراً إرهابياً كبيراً على أمريكا، وإن أمريكا سوف تعتمد 
على الهند لتحل محلها في الفراغ املتوقع، هناك إجماع على أن ذلك 
يرجع إلى األزمة االقتصادية األمريكية؛ حيث إن الواليات املتحدة لم 
تع���د قادرة على دفع فاتورة احل���رب، باالضافة إلى إعالن عدد من 
دول احللف���اء رغبتها في التخلص من هذا العبء وكذلك زيادة كفاءة 
ونوعية عمليات طالبان هناك؛ فإن ذلك كله ليس الس���بب األساسي 
لتسليم أمريكا بالهزمية في أفغانس���تان؛ ذلك أن هناك خطراً أكبر 
عل���ى أمريكا يتمثل في تداعيات الربي���ع العربي؛ فإذا لم يتم ضبط 
األم���ور في كلٍّ من لبيا وتونس بطريق���ة جتعل هناك حكومات قوية 
ق���ادرة على ضبط األم���ور، فإن ذلك معناه أن تنتش���ر الفوضى في 
املنطقة كلها ب���دءاً من موريتانيا وحتى الصوم���ال واليمن وفي تلك 

احلالة فإن املنطقة ستكون أوالً مرتعاً لإلرهاب.
وهو ما يحتاج إلى عش���رات املاليني من اجلنود األمريكيني 
وليس مئات أو عش���رات األلوف فقط، ويحتاج إلى تريلونات من 
التكاليف واملليارات، وإن األمر لن يتقصر فقط على اإلرهاب بل 
وكذا الهجرة اإلفريقية وغير اإلفريقية إلى ش���واطئ أوروبا على 
الس���احل الشمالي للبحر املتوسط، انطالقاً من الساحل اجلنوبي 
لذلك البحر الذي يفصل أوروبا عن إفريقيا وإن هذا كله يقتضي 
التخفيف من األعباء في أي مكان آخر من العالم، ملراقبة احلاله 

هناك واالستعداد لكل االحتماالت والله - تعالى - أعلم.
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] المسلمون والعالم [

الثورة اإليرانية

في غــــــانا

ي����وس����ف ع���م���ر ج����ل����و)*(
abuanbasata@yahoo.com

)*( خريج جامعة أبي بكر اإلسالمية – باكستان.

وص���ل خط���ر التش���يع إل���ى مجاهل إفريقي���ا ومعاقل أهل السُّ���نة فيه���ا، وال يزالون في دربه���م يخططون 
ذون؛ فما من يوم مير إال وهم يفكرون كيف يتخلصون من مس���لمي غانا؟ وكيف يتمركزون فيها؟ كيف  وينفِّ
ال نتألم من أنيابهم وليس لهم هدف غيرنا؟ إن األمر قد أصبح خطيرًا جدًا، والله املستعان وعليه التكان، 

وال حول وال قوة إال بالله، ونسألك - اللهم - أن ال تأخذنا مبا ال نستطيع يا رب العاملني!
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خط��ط الرافض��ة املس��تقبلية اخلط��رية لغ��زو 
مسلمي )غانا(:

1 - محاول���ة إيج���اد عالقة قوية بينه���م وبني املنظمات 
اإلسالمية ذات الصبغة احلكومية من خالل تبنِّي األنشطة التي 
 ،)FOMWAG( تقوم بها تلك املنظمات، مثل جمعية فومواغ
وهذه اجلمعية نسائية، والله املستعان.                                           

2 - محاولة إيجاد منفذ للحصول على موافقٍة لدى مسؤولي 
اجلريدة اليومية املسماة ب�: )DAILY GRAPHIC( لنشر 

أفكارهم الهدامة.
ط لها،  3 - امتالك أراٍض لتنفيذ بعض املشروعات املخطَّ

وإليكم بياناً لهذه األراضي: 
• امتلك���وا أرضاً في )برم برم( إلنش���اء كلي���ة البترول 

والبنزين مستقباًل.
• وف���ي )دودوا( امتلكوا أرضاً إلنش���اء كلي���ة أهل البيت 

لتدريب املمرضات مستقباًل.
• وف���ي )مدينة( أكرا )العاصمة( لهم أرض إلنش���اء كلية 

العلوم والتقنية مستقباًل.
• وفي )كوماسي( لهم موقع خصصوه إلنشاء كلية اللغات 

احلديثة مستقباًل.
• ولهم أرض في )ونشي( إلنشاء معهد أهل البيت لتعليم 

علوم االتصاالت.
• وفي )أش���امين( امتلكوا أرضاً إلنش���اء الثانوية العالية 
أله���ل البيت بالعربية واإلجنليزي���ة، وحالياً لهم هناك مجمع 

اإلمام املهدي للدراسات العربية واإلجنليزية.
• وفي )كاس���وا( أكرا )العاصمة( لهم أرض إلنشاء مركز 

أهل البيت للبحوث العلمية والصيدلية مستقباًل.
• وفي )ننغوا( امتلكوا أرضاً إلنشاء معهد التدريب املهني، 
نة  وفي املوقع نفس���ه قرروا إنشاء املس���جد اجلامع في السَّ

املقبلة قبل املعهد الذي يريدون إنشاءه.
• وف���ي )نانان���و رود( لهم أرض كبيرة ج���داً خصصوها 
لتوس���عة جامعتهم مس���تقباًل، وهذه اخلطة هي التي جعلت 
���ة إلى  احلكومة متيل إليهم أكثر فأكثر؛ ألن البلد بحاجة ماسَّ
ح بهذا كله مدير جامعتهم  هذه األش���ياء، وكيف ال؟ ولقد صرَّ

)أحمد علي الغاني( في أحد لقاءاته.
4 - محاولة الس���يطرة التكاملية على قناة )NET2( قبل 

إيجاد وإنش���اء قناة خاصة لهم. وله���م اآلن برنامج على تلك 
القناة املذكورة في كل يوم جمعة بعد صالة العشاء، وقد مضى 
على ذلك البرنامج أكثر من س���نة، وال زال مستمراً إلى وقتنا 
م برنامجاً على القنوات ولو مرة  هذا، ونحن لم نستطع أن نقدِّ

في شهر، والله املستعان.
5 - سعيهم احلثيث وضغطهم على جامعة ليغون التي هي 
أكبر وأفضل اجلامعات في )غانا( لتفتح شبعة اللغة الفارسية 
في قس���م اللغات احلديثة حتت مظلة كلية اآلداب، عن طريق 
الزي���ارات وتكرارها، وما يصاحبها م���ن الهدايا للجامعة، ثم 
ألعيانه���ا مثل مدير اجلامعة وبعض العمداء، كما أنهم يِعدون 
بأنه لو فتحوا هذه الش���عبة فسيتكفلون برسوم تسجيل بعض 
طالبها. وزياراتهم هذه التي يقومون بها للجامعة تنَش���ر في 

مجلة اجلامعة ودورياتها.
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نشاطات الرافضة احلديثة:
1 - املس���ابقات القرآنية للجامعات الغانية، والفائز األول 
يتم تكرميه باملال، وتذكرة سفر إلى طهران.                                                      
2 - تقدمي وتوزيع آلة اخلياطة لُدور اخلياطة النس���ائية 

خاصة.
3 - دورة األئم���ة واخلطباء في كل س���نة، وقد مت تخريج 

الدفعة الرابعة، وعددهم سبعون داعية وخطيباً.
4 - مس���اعدة الفالحني مبا يحتاج���ون إليه من األدوات 
الزراعي���ة ومعداتها؛ من ذلك - مث���اًل - )التراكتورات( وكل 
متطلبات الزراعية، وتقدمي عشرين ألف دوالر لتنمية املناطق 
الريفية، ولقد مت لقاء بني السفير اإليراني في أكرا )غانا( وبني 

املدعي العام الغاني )ماتيو حامد( بخصوص هذا املوضوع.
5 - التمكن لتطوير جامعته���م التي هي الطامة الكبرى، 
���نة واجلماع���ة، من خالل بناء عمادة  وقاصمة ظهر أهل السُّ
القبول والتسجيل اجلديدة - وستأتي صورتها بإذن الله - وفتح 
تخصصات جديدة، كتخصص إدارة املوارد البشرية، وتخصص 
مهارات االتصاالت، هذا وقد فتحوا ِقس���ماً للدارسات العليا 
في الفلس���فة، وفي العلوم اإلس���المية، باإلضافة إلى دارسة 
في العطل األسبوعية، وزيادة عدد الطالب بعد أن كانوا قلَّة، 
وعددهم حالي���اً )1800( طالب، بع���د أن كان عددهم أربعًة 
نة في  وثالثني طالباً في س���نة 2000م، وعدد طالب أهل السُّ
هذه اجلامعة حالياً )600(، والعجب كل العجب أنك جتد من 
���نة، والله املستعان  بني هؤالء الطالب أبناء كبار مش���ايخ السُّ

وعليه التكالن وال حول وال قوة إال بالله.
نوا من شراء ساعات في بعض  5 - البث اإلذاعي: حيث متكَّ
إذاعات )أف أم( كإذاعة )أُم���ان(، يبثون من خاللها عقائدهم 

الهدامة املنحرفة والله املس���تعان نس���أل الله أن ال يأخذنا مبا 
ال نستطيع.

6 - تقدمي مئة ألف دوالر إضافة إلى س���يارات اإلسعاف 
الت���ي قدموها للحكومة. وهذه املبالغ مخصصة ملا يطرأ على 
السيارة من إصالحات وغيرها؛ حتى تبقى هذه السيارات من 
دون مش���كالت تُذَكر، ولقد ذكرنا عددها في التقرير السابق 

دون ذكر هذا املبلغ.
7 - تعي���ني مندوب في كل إقلي���م، ويحرصون على أن ال 
يكون هذا املندوب معروفاً لدى الناس، ويكون له أعوان يستعني 
بهم وعن طريق هؤالء يتم إيصال كل ما يريدونه إلى اإلقليم.

8 - توزي���ع املصاحف في اجلامع���ات املعروفة، كجامعة 
كبك���وس، وجامعة ليغون في أكرا، وجامعة العلوم والتقنية في 
كوماسي، ثم خصصوا بعد ذلك لكل إقليم )150( مصحفاً بعد 

ما مت توزيعه في اجلامعات.
9 - توصي���ل الكهرباء إلى قرية )غ���دن توبا، يعني: دار 

التوبة( بأموال طائلة، ونوروا القرية كلها بغية تشييعهم.
10 - إقامة ن���دوة علمية بعنوان )الن���دوة األولى ملؤمتر 
املنهج العلمي لإلمام الصادق(، وذلك يوم الس���بت املوافق 13 

رمضان 1432ه�.
11 - الزيادة في املنح الدراس���ية الت���ي يقدمونها ألبناء 

املسلمني من الفقراء في الداخل واخلارج.
12 - برنامج إفطار الصائم���ني وما يصاحبه من الهدية 

لكل من حضر.
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اجلامعة اإلسامية يف )غانا(:
اس����م هذه اجلامعة يوح����ي لكل من ال ي����دري احلقيقة بأنها 
صاحلة للمس����لمني وألبنائهم ومجتمعاتهم؛ ألنها مرتبطة باإلسالم 
مباشرة، ولقد زعم مؤسسو هذه اجلامعة في بدايتها أنهم أسسوها 
ملس����اعدة املجتمع اإلس����المي في غانا من الناحية العلمية؛ حيث 
إن هناك عدداً كبيراً من طالب املس����لمني، ال يستطيعون مواصلة 
ج ف����ي الثانوية؛ لش����دة فقر أولياء  تعليمه����م اجلامعي بعد التخرُّ
أمورهم. فنتيجة لهذا الزعم املعس����ول، الذي ظاهره رحمة وسرور 
وجمال، وباطنه ُقبْح وعذاب وفساد، فقد التحق مئات من الطالب 
وها باجلامعة اإلسالمية، ومع مرور سنتني من  بهذه الفتنة التي سمُّ
إنشاء اجلامعة ارتفع عدد الطالب إلى أكثر من ألف، فألغوا جميع 
اإلعان����ات املالية التي يقدمونها للط����الب في بداية األمر إال الذي 
يصل����ي معهم مثل صالتهم، ويُظهر أنه قد تش����يع وَقِبل عقيدتهم، 
وسجل اس����مه في قائمة الذين تش����يعوا، بل حتى عندما يريد أن 
يلتح����ق الطالب بهذه اجلامعة فهناك فقرة في اس����تمارة االلتحاق 
مكتوب عليها: هل أنت س����ني أو ش����يعي؟ ويجب أن يعبِّئه الطالب 
حتى يتم َقبُوله، ومن خالل بناء هذه اجلامعة اس����تطاعوا كس����ب 
احلكوم����ة الغانية التي عجزت عن توفير جامعات كافية لش����عبها. 
والهدف األول من تأسيس هذه اجلامعة هو بثُّ التشيع، وإذا وجدوا 
طالباً يناقش����هم ف����ي عقيدتهم كثيراً ولم يقتن����ع مبا هم عليه من 
الضالل����ة، يحاولون كل احملاولة إلبعاده وفصله من جامعتهم، وهذا 

ني )فيصل أبو بكر(. أمر مشاهد ومعايَش، كما فعلوا للطالب السُّ
إننا إذا أردنا مس���تقباًل صحيحاً للمس���لمني في غانا فعلينا 
القيام بالبديل. نس���أل الله التوفيق والسداد، والتصدي للرافضة 

أينما كانوا، اللهم آمني!

حلول عاجلة ملحَّة:
مها مختصرة بسبب النشاطات  هذه حلول عاجلة منتَظرة نقدِّ
التي قامت بها الرافضة في غانا، والتي استعملت جميع الوسائل 
احلديث���ة واجلذابة في س���بيل دعوتها إلى التش���يع والرفض 
والضاللة، ولم يتركوا فرصة إال استغلوها إلضالل إخوانكم في 

هم عن عقيدتهم، وإليكم بيان هذه احللول: غانا، وصدِّ
• إيجاد جامعة عصرية تشمل أكثر التخصصات العلمية 
���نة واجلماعة، وميك���ن البدء ببعض  يق���وم عليها أه���ل السُّ

التخصصات على أمل اإلمتام مستقباًل، إن شاء الله.

2 - إيج���اد معاه���د وم���دارس عديدة )باللغ���ة العربية 
واإلجنليزية(.

3 - تقوية الدعوة عن طريق وس���ائل اإلعالم؛ وذلك من 
خالل إيجاد: 

• قناة خاصة ألهل السنة.
• وإذاعة خاصة لهم أيضاً.

4 - إيجاد مستوصفات عديدة كما لهم مستوصفات.
5 - إيجاد مركز أو معهد خاص لتدريب الدعاة واملعلمني 
وإعداده���م؛ ليتصدوا خلطر الرافض���ة وعقيدتهم، وليقوموا 

ببيان خطرها على املجتمع بالوسائل الصحيحة.
6 - تكثير املنح الدراسية )للطالب الذين نرى لهم نشاطاً 

في مجال الدعوة واستعداداً حملاربة الرافضة(.
7 - إيج���اد صالة جتمع جميع دعاة أهل الس���نة، ويكون 

فيها دروس ومحاضرات مستمرة.
8 - تكثير الدورات العلمية )في بيان عقائد الرافضة(.

9- مكتبة خاصة تش���مل جميع كتب الس���نة التي تكلمت 
حول خطر الرافضة وأسلوب الرد عليهم.

10 - إيصال الكتب التي تبنيِّ بطالن عقيدتهم والتمسك 
بالعقيدة الصحيحة املترَجمة باللغة اإلجنليزية للعوام.

11 - تكثير القوافل الدعوية في جميع أطراف البالد.
12 - اخلدمات العامة اإلنس���انية املهمة ملا له من التأثير 

في نفوس البشر.
13 - املسابقات العلمية )في فضائل الصحابة وسَيِرهم(، 

ب الناس للمشاركة فيها. وتقدمي اجلوائز التي ترغِّ
لو نظر القارئ في هذا التقرير فس���يجد أنني لم أذكر أهم 
مراكز الش���يعة ومؤسس���اتهم: كمعهد ش���يعة أهل البيت العالي 
للدراسات اإلسالمية، ومجمع اإلمام املهدي ومدرسة فتح املبني، 
ومنظمة ش���يعة أهل البيت ومركز ش���باب أهل البيت، ومدرسة 
فاطمة الزهراء اإلس���المية للبنات، ومؤسسة اإلمام احلسني... 
وغيرها، ومتى كان ولوغهم في هذه األراضي؛ ألنه س���بق ذكرها 
في تقرير سابق، وبعد هذا التقرير نريد من أهل السنة وقياداتها 
الكرمي���ة احملبوبة، أن يقوموا بعمل إنقاذ املس���لمني في غانا من 

براثن وجراثيم التشيع والرفض والضاللة واالنحرافات. 
اللهم اش���هد! اللهم اشهد! اللهم اشهد قد بلغنا! ما منلك 

إال هذا فاعذرنا يا رب العاملني!
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الشواهد واإلثباتات ملا كتبنا

هذه صورة مدرس���ة س���يد الوصيني اإلس���امي في كوتوبابي أكرا 
العاصمة.

ص���ورة املس���جد اجلام���ع أله���ل البي���ت ف���ي )مدين���ة( أكرا 
العاصمة.

باجلامع���ة  س���موها  الت���ي  جلامعته���م  ص���ورة 
اإلسامية تدليسًا ومتويهًا وجذبًا للناس.

ص���ورة عم���ادة القبول والتس���جيل اجلديدة التي بنوه���ا في جامعتهم 
التي سموها باجلامعة اإلسامية تدليسًا ومتويهًا.
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ج���������ال س�����ع�����د ال������ش������اي������ب)*(

ga la l_ e l shayp@hotmai l . com

] مرصد األحداث [

مرصد األخبار

قانون لمكافحة التمييز بمصر
أصدر املجلس األعلى للقوات املسلحة املصرية مرسوماً بقانون لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات ملكافحة التمييز، وقد 
ش���رع املرس���وم أنه: »يعاقب باحلبس وبغرامة ال تقل عن ثالثني ألف جنيه وال تتجاوز خمس���ني ألف جنيه، أو بإحدى هاتني 
العقوبتني كل من قام بعمل أو باالمتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بني األفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس 
بسبب اجلنس أو األصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، وترتب على هذا التمييز إهدار ملبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة االجتماعية 

أو تكدير للسلم العام.
وتكون العقوبة احلبس مدة ال تقل عن ثالثة أشهر، والغرامة التي ال تقل عن خمسني ألف جنيه وال تتجاوز مائة ألف جنيه أو 
بإحدى هاتني العقوبتني إذا ارتكبت اجلرمية املشار إليها في الفقرة األولى من هذه املادة، من موظف عام أو مستخدم عمومي 

]جريدة الشروق املصرية 2011/10/15م[ أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية.           

علمانيو مصر يستقوون بالصوفيين
نشرت صحيفة وول س���تريت جورنال األميركية، أن العلمانيني 
في مصر يسعون إلى اس���تقطاب الطرق الصوفية إلى جانبهم في 
مواجهة املد املتعاظم لإلخوان املسلمني والسلفيني؛ إذ إنهم اكتشفوا 
أن اإلس���الميني يفوقونهم ع���دداً في وقت حتش���د فيه األحزاب 

السياسية قواها خلوض االنتخابات التشريعية الشهر املقبل.
وقد أشاع فوز حزب حركة النهضة اإلسالمي في تونس باالنتخابات 
إحساس���اً لدى العلمانيني في مصر بأهمية التحرك العاجل؛ خاصة 
بعد أن اتضحت غلبة املرش���حني اإلسالميني على قوائم الترشيحات 

بعد قفل باب التسجيل لالنتخابات اإلثنني املاضي.
ويؤكد مش���ايخ الطرق الصوفية في مص���ر أن لديهم أتباعاً يفوق 
عددهم الس���لفيني وجماع���ة اإلخوان املس���لمني مجتمعني؛ إال أنهم 
يفتقرون للتجربة السياس���ية؛ وما حدث في أغسطس املاضي عندما 
م أحد قادتهم جتمعاً ف���ي ميدان التحرير رّداً على املظاهرة التي  نظَّ
حش���دها اإلسالميون قبل ذلك؛ فلم يستجب لتلك الدعوة سوى بضع 

مئات من الناس.
]اجلزيرة، عن وول ستريت جورنال األميركية 2011/10/27م[

دفعة تعويضية جديدة لمتضرري 
الغزو العراقي للكويت

اعتم���دت جلنة األمم املتح���دة للتعويض���ات املعنية 
باملتضررين من الغزو العراقي للكويت سنة 1990م، َصْرف 
دفعة جديدة من التعويضات تقدر مبليار دوالر أمريكي من 
أموال عائدات النفط العراق���ي، وأكدت أن هذه األموال 
ستذهب إلى أربع شركات وأربع حكومات ومنظمات دولية، 
دون توضيح هوية مس���تحقي ه���ذه التعويضات. مكتفية 

باإلشارة إلى أنها تعمل داخل الكويت.
ويذكر أن اللجنة املكون���ة من 15 عضواً - هم 
ممثلو الدول األعضاء في مجلس اآلن - قد دفعت 

حتى اآلن 34.3 مليار دوالر.
كما يذك���ر أنه حتى بدء الغزو األمريكي للعراق 
عام 2003م كانت اللجنة األممية حتصل على ٪25 
من عائ���دات النفط العراق���ي وبعد ذلك خفضت 

النسبة إلى ٪5. 
]شبكة BBC العربية 2011/10/27م[

)�( نرحب مبقترحاتكم البناءة في باب مرصد األحداث على بريد الكاتب.
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الموسوعة السياسية 

دراسة بريطانية: أرقام مقلقة عن أطفال المدارس ببريطانيا
وجدت دراسة جديدة لوحدة التربية الصحية للمدارس البريطانية، مبنية على بيانات مجمعة من أكثر من 83 ألف طفل 
بني سن 10 و 15 عاماً أن 4٪ من األطفال في سن 12 أو 13 عاماً احتسوا 28 قدحاً أو أكثر من اخلمر في األسبوع السابق 
لس���ؤالهم، وجتاوز هذا العدد حدود البالغني الذين يتناولون ثالثة إلى أربعة أقداح يومياً. وكان معظمهم يشرب في املنزل أو 

في منازل األصدقاء أو األقارب بدالً من تناولها في احلانات أو احملالت.
وقد ذكرت الدراسة كذلك أن اخلوف من العنف كان من أكبر الهموم بني األوالد؛ إذ إن واحداً من كل خمسة أوالد قالوا: 

إنهم كانوا يحملون في بعض األحيان أسلحة للحماية.
وأشار خبراء بريطانيون إلى أن االنغماس في شرب اخلمر في سن صغيرة يقود إلى سلوك خطير يتعلق باجلنس والعنف 

والتعطل عن التعلم والتنمية االجتماعية وغير ذلك مستقباًل.      ]صحيفة ديلي تلغراف البريطانية، ترجمة اجلزيرة 2011/10/30م[

مفهوم الراديكالية
الراديكالية: مصطلح قدمي ظهر منذ العصور الوسطى، وتقابلها باللغة العربية حسب املعنى احلرفي للكلمة »أصل« أو »جذر«، ويقصد بها عموماً )مثل 
كلمة »أصولية«( العودة إلى األصول واجلذور والتمس���ك بها والتصرف أو التكلم َوْفَقها، ويصفها قاموس الروس الكبير بأنها »كل مذهب محافظ متصلب 

في موضوع املعتقد السياسي«.
وميكن القول أيضاً بأن الراديكالية: هي نهج أو سياس���ة تس���عى إلدخال إصالحات جذرية على النظام االجتماعي القائم. واألحزاب الراديكالية في 
بعض الدول اليوم ميثلها عادة األجنحة السياس���ية اليمينية املتطرفة أو األحزاب ذات النظرة الدينية املتطرفة؛ س���واء كانت إسالمية أو مسيحية أو يهودية 

أو هندوسية.
وقد ظهرت في بداية األمر لإلشارة إلى تصلب رجال الكنيسة الغربية في مواجهة التحرر السياسي والفكري والعلمي في أوروبا، وللداللة على تصلب رجال 

الكنيسة و »راديكاليتهم« )أي تعصبهم وتصلبهم وإصرارهم على األصول القدمية دون جتديد(.
ولكنها أصبحت تش���ير في ما بعد إلى العكس وإلى التغيير، ليس مبعنى »العودة للجذور« فقط، ولكن »التغيير عموماً بش���كل جذري«؛ حيث أصبحت 
تنسب إلى جذور الشيء، ويقال: إن »اجلذريون« أو »الراديكاليون« هم الذين يريدون تغيير النظام االجتماعي والسياسي من جذوره؛ ولهذا فسرها البعض 

على أنها تعبِّر عن اإلصالح األساسي »حسب نظرة هؤالء« من األعماق أو اجلذور.
والعالم اليوم صبغ مصطلح »الراديكالية« مبعنى آخر هو التطرف، وأضاف إليه معنى العنف واإلرهاب، وكثيراً ما أش���ير به إلى بعض املس���لمني في 
العصر احلديث؛ ولهذا قال املستشرق البريطاني »هومي بابا« )أستاذ األدب في إحدى اجلامعات البريطانية(: »الراديكالية كلمة ذات دالالت سلبية تلصق 
بالعالم اإلس���المي، مع أن الظاهرة عاملية وال تقتصر على ما كان يس���مى دول العالم الثالث مثل الهند ومصر، بل وجدت طريقها إلى العالم األول؛ حيث 

الراديكالية اإلجنيلية على أشدها في الواليات املتحدة األمريكية مثاًل«.
ويق���ول املؤرخ���ون: إن الصحفيني العرب تداولوا )بعد االجتياح اإلس���رائيلي للبنان عام 1982م( ومن بعدهم الباحث���ون واحملللون الناطقون بالعربية، 
مصطلح )األصولية( على نطاق واسع؛ وذلك ترجمة ملصطلحني غربيني استعملتهما األوساط السياسية واإلعالمية والثقافية في الغرب لإلشارة إلى حالة 
 ،Integrismeو Radicalisme :ظهور عدة تيارات وجماعات دينية تتعامل في الش���أن السياس���ي في عدة دول ذات غالبية مس���لمة، واملصطلحان هما
في حني أن هذين املصطلحني مبا يحمالن من دالالت سياس���ية وفكرية ال يعبران تعبيراً دقيقاً عما توحي به لفظة )األصولية( الرائجة حالياً؛ وخاصة ما 

م، وهكذا يصبح النعت باألصولية مبثابة شتيمة سياسية. يتضمنه املصطلح الثاني من معاني الرجعية املعادية لكل تقدُّ
وقد أصبحت الكلمة مرادفة للحياة السياس���ية عموماً؛ بحيث أصبحت هناك »أحزاب راديكالية« و »سياس���ة راديكالية«، و »توجه راديكالي«، و »زعيم 
راديكالي«. ومع انحس���ار استخدام الكلمة في العالم الغربي تدريجياً بدأت الصحف الغربية ومراكز الدراسات تتحدث عن العالم العربي واإلسالمي بهذا 

املصطلح، مثل وصف ]الثورة بأنها راديكالية، والفكر الثوري بأنه راديكالي[.
وغالباً ما ترتبط الكلمة بالتيارات املاركسية أو االشتراكية أو اليمينية املتطرفة، وإن كانت أصبحت أكثر ارتباطاً في الوقت الراهن بالتيارات اإلسالمية.
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عامة تعجب

يحرق المصحف ويترشح للرئاسة!
أعلن القس األميركي املتطرف تيري جونز الذي أحرق في مارس املاضي نسخة من القرآن الكرمي في كنيسته بفلوريدا، 
نيته الترشح لالنتخابات الرئاس���ية األميركية املقررة عام 2012م، رافعاً شعار »انهضي أميركا« بالتوازن في امليزانية العامة 
للحكومة الفدرالية، وتقليص املصاريف الفدرالية بش���كل كبي���ر، وتقليص ميزانية الدفاع، والتصدي »للبيروقراطية«، وإعادة 

اجلنود األميركيني الذين يقومون مبهمات في اخلارج، وطرد جميع املهاجرين غير الشرعيني فوراً.
ويذكر أن القس األمريكي هدد أوالً بحرق املصحف ثم تراجع ليفاجأ العالم فعلياً بحرق نسخة من املصحف الشريف في 
كنيس���ته، وهو ما أثار موجة عنيفة من التظاهرات االحتجاجية في العالم؛ وخصوصاً في أفغانس���تان. كان من أعظمها تلك 
التظاهرات العنيفة التي جرت في األول من أبريل في مزار الش���ريف بشمال أفغانستان؛ حيث هاجم املتظاهرون مقر األمم 

املتحدة وقتلوا فيه 7 موظفني أجانب يعملون حلساب األمم املتحدة.
]جريدة الدستور األردنية 2011/10/29م[

قس مصري: مبارك أجج الفتنة الطائفية!
رف���ض الق���س أندريا زكي نائب رئيس الطائفة اإلجنيلية في مصر )خالل حوار له عل���ى قناة اجلزيرة اإلخبارية( القول 

بوجود اضطهاد لألقباط في مصر، واتهم نظام الرئيس املخلوع حسني مبارك بتأجيج التوتر الطائفي.
وقال القس إن ما ش���هدته مصر في الس���نوات املاضية يتراوح بني نوع من التوت���ر الطائفي وبعض حاالت التمييز ضد 
األقباط، التي أرجع بعض أس���بابها إلى األقباط أنفس���هم؛ وذلك بسبب سلبيتهم وإحجامهم عن املشاركة الفعالة في احلياة 

السياسية.
وقال زكي: إن نظام الرئيس السابق حسني مبارك استغل امللف الطائفي بشكل سيئ، وهو ما ساهم في تأجيجه، رافضاً 

أن يكون مبارك املخلوع قد دلل األقباط، معتبراً أنهم تعرضوا في سنوات حكمه للتهميش.
ورداً على بعض األصوات املنادية باالستقواء باخلارج رفض زكي تلك األصوات جملة وتفصياًل؛ معتبراً أن هذا االستقواء 

]قناة اجلزيرة 2011/10/16م[ ميثل أكذوبة كبرى؛ ألن الغرب ال يهمه إال مصلحته.      

صوت المرأة عورة... أحدث الفتاوى بإسرائيل!
صدر مؤخراً فتوى ألكبر حاخامات إس���رائيل تفيد بتحرمي اس���تماع املجندين باجليش اإلسرائيلي لغناء املطربات، على 

اعتبار أنَّ صوت املرأة عورة، َوْفقاً للشريعة اليهودية.
وطالب احلاخام يونا ميتزجر، في فتواه، باحترام حقِّ املجندين املتدينني في االمتناع عن س����ماع صوت امرأة تغِني، في تصرُّف 

اعتُِبر دعماً ملجندين باجليش اإلسرائيلي قاطعوا حفاًل عسكرياً لوجود مطربة تغنِّي فيه، فتمَّ استبعادهم من دورة الضباط.
وأص���در احلاخام الفتوى بعنوان »صوت املرأة عورة«، في وثيقة مكونٍة م���ن 7 صفحات، وقام مكتبه بتوزيعها على رجال 

الدين اليهودي في إسرائيل وخارجها.
 ]موقع اإلسالم اليوم 2011/10/4م[
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صرح مكت���ب اإلحصاء الوطن���ي البريطاني: »أن عدد 
العاطل���ني عن العمل ارتفع بنح���و 114 ألفاً من يونيو إلى 

أغسطس املاضي ليصل إلى 2.57 مليون عاطل«.
وأش���ار التقرير إلى أن عدد العاطل���ني عن العمل في 
بريطاني���ا يعد األعلى خالل ال� 17 عاماً املاضية، موضحاً 
أن العاطل���ني من الفئة العمرية ب���ني 16 و 24 عاماً وصل 

إلى 991 ألفاً.
وكانت دراس���ة صادرة عن معهد الدراسات املالية قد 
أشارت إلى انخفاض أعداد العائالت من أصحاب الدخول 
املتوسطة، وهو ما أدى إلى دخول نحو 600 ألف طفل حتت 
مستوى الفقر، موضحاً أنه بحلول عام 2013م سيصل عدد 

األطفال حتت خط الفقر إلى 3.1 مليون طفل.
]جريدة اليوم السابع املصرية 2011/10/14م[

أق���ر موقع فيس���بوك االجتماعي بأن نح���و 600 ألف 
مس���تخدم للموقع من أكثر من مليار شخص يتعرضون كل 
يوم حملاولة سرقة رسائلهم وصورهم ومعلوماتهم الشخصية 

من ِقَبل قراصنة اإلنترنت احملتالني.
ويذكر أن هذه هي املرة األولى التي يكشف فيها فيسبوك 
عن كيفية تعرضه لهذا السيل اجلارف من القراصنة يومياً.
ومن اجلدي���ر بالذكر أن فيس���بوك من أكب���ر مواقع 
الش���بكات االجتماعية في العالم؛ حيث يوجد به أكثر من 
800 ملي���ون عضو يقضون أكثر من 700 مليار دقيقة على 

املوقع كل شهر.
]شبكة محيط اإلخبارية 2011/10/30م[

نش���ر تقرير لألمم املتح���دة أن إنتاج أفغانس���تان من 
األفيون ارتفع بنس���بة 61٪ هذا العام، بعد أن أدى ازدياد 
الطلب على املادة املخدرة وسوء األحوال األمنية في البالد 

إلى اإلضرار باجلهود املبذولة ملكافحة املخدرات.
وجاء ف���ي التقرير: أن قيمة األفي���ون في املزرعة من 
محصول هذا العام زادت إل���ى أكثر من الضعف لتبلغ في 

مجملها 1.4 مليار دوالر أميركي. 

وتَُعد هذه هي املرة األولى منذ عام 2007م التي تقوم فيها 
األمم املتحدة بتوثيق األدلة بنس���بة 7٪ هذا العام على اتس���اع 
في الرقعة املستغلة في زراعة نبات اخلشخاش الذي يُستخَرج 

منه األفيون، والنسبة تضاعفت - تقريباً - بعد عام 2002م.
]صحيفة وول ستريت جورنال األمريكية 2011/10/12م[

أظهرت املعطيات احلديثة التي نشرها اجلهاز املركزي 
لإلحصاء الفلس���طيني مبناس���بة يوم اإلسكان العربي، أنَّ 
عدد الوحدات الس���كنية املتوقعة في األراضي الفلسطينية 
مع نهاية عام 2011م سيبلغ )884.385( وحدة سكنيَّة؛ أي 

بزيادة تصل إلى )26٪( مقارنة مع عام 2007م.
وتش���ير تلك املعطيات إلى أن أكثر من ثلثي األسر في 
األراضي الفلس���طينية )72٪( بحاجة إلى وحدات سكنية 
في العقد القادم، بينما نحو )37٪( منها فقط لديها القدرة 

املادية على بناء وحدات سكنية في الفترة نفسها.
وترتفع نس���بة األسر املقدس���ية، التي هي بحاجة إلى 
وحدة س���كنية واحدة على األقل؛ إذ تُش���ير املعطيات إلى 
حاجة حوالي )79٪( من األس���ر في محافظة القدس إلى 

مساكن في السنوات العشر القادمة.
]موقع اإلسالم اليوم 2011/10/4م[

قدر متخصصون حجم االس���تثمارات اخلليجية املتوقعة 
للعش���رية املقبل���ة في مج���ال النقل والس���كك واخلدمات 
اللوجس���تيكية بنحو 200 ملي���ار دوالر، ويقولون: إن أصول 
قطاع النقل البري باملنطقة وحده تربو عن )24 مليار دوالر(.
وقد أش���ارت التقدي���رات اإلجمالية ملش���روع الربط 
الس���ككي اخلليجي، الذي ينتظر االنتهاء منه عام 2017م، 
قد وصلت إلى 15 مليار دوالر على مسافة 2000 كيلو متر.
وقد بلغت مش���اريع دولة قطر اخلاصة بسكك احلديد 
ومترو األنفاق قرابة 35 ملي���ار دوالر، كما أن أصول قطاع 
النقل البري بالسعودية بلغ نحو 60 مليار ريال سعودي )16 
مليار دوالر(، وب� 8 مليارات دوالر ببقية دول التعاون األخرى.
]موقع قناة اجلزيرة 2011/10/17م[
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األقليات اإلسامية

مملك��ة ليس��وتو: دولة إفريقية داخلية مغلقة ال تطل على ممرات 
مائية، وحتيط بها دولة جنوب إفريقيا من جميع اجلهات. وتعد ماسييرو 

هي عاصمتها وأكبر مدنها.
تناوبت جنوب إفريقيا وبريطاني���ا على احتاللها حتى حصلت على 
اس���تقاللها التام في الرابع من ش���هر أكتوبر ع���ام 1966م، ويبلغ عدد 
س���كانها ما يقرب من 3 مليون نس���مة، يشكل املسلمون منهم نسبة 5 ٪ 

حسب إحصائية 2006م.
تَُعد مملكة ليس���وتو من أفقر الدول اإلفريقي���ة، ويعتمد اقتصادها 

بصورة رئيسية على الزراعة.
اجلماعات اإلثنية: الباسوتو )99.7 ٪( - آخرون )3. ٪(.

األديان: مس���يحيون )80 ٪( - مسلمون )5 ٪( - أديان أخرى )15 
.)٪

اللغات: اإلجنليزية هي اللغة الرس���مية ولغ���ات محلية مثل الزولو 
والسيسوتو.

دخول اإلسام : 
يذكر الس���ماني النص���ري محمد أحمد )األس���تاذ بجامعة الزعيم 
األزهري بالس���ودان( في كتابه »وصول اإلس���الم للجنوب اإلفريقي« أن 
منطقة اجلنوب اإلفريقي التي تضم عش���ر دول، هي: ليسوتو، أجنوال، 
بتس���وانا، مالوي، موزمبيق، ناميبيا، جنوب إفريقيا، سوازيالند، زامبيا 
وزميبابوي، قد تأخر وصول اإلس���الم كثيراً إلى ه���ذه املنطقة مقارنة 
بباقي أجزاء إفريقيا. بعض هذه الدول لم ينتش���ر فيها اإلس���الم حتى 
نهاية القرن العش���رين، بينما وصل إلى بعضها اآلخر في منتصفه. أما 

الدول املطلة على الساحل، فقد عرفت اإلسالم منذ وقت مبكر. 
ويضيف أن تلك املنطقة عرفت اإلس���الم في منتصف القرن السابع 
عش���ر امليالدي بوصول دفعات من الس���جناء السياسيني اآلسيويني من 
جزر املاليو، وفي بادئ األمر كانوا مُينُعون من تأدية ش���عائرهم الدينية 
بصورة جماعية وعلني���ة، وكانت عقوبة اإلعدام تنال كلَّ من قبض عليه 

)متلبساً بجرمية الصالة(، وذلك بنص القانون.
وفي عام 1793م سمح للمسلمني ببناء أول مسجد في جنوب إفريقيا 
بالكاب، وألول مرة مارس املسلمون ش���عائرهم الدينية بصورة جماعية 
وعلنية. وفي عام 1805م مت التصديق ألول مقبرة للمس���لمني، وبطبيعة 

ل التجار الهنود إلى ليسوتو إلى انتشار اإلسالم هناك.  احلال أدى تنقُّ
سوء أوضاع املسلمن الصحية واالجتماعية: 

ذك���رت تقاري���ر منظم���ة األمم املتح���دة للطفولة »اليونيس���يف 
UNICEF« أنه من املس���لَّم به أن وباء نقص املناعة البش���رية املكتسب 
ل جميعاً عوامل أساسية وراء األزمة  )اإليدز(، والفقر، واجلفاف، تش���كِّ
ر لألش���خاص املستضعفني  احلالية في ليس���وتو، وقد ارتفع العدد املقدَّ
الذين هم في حاجة إلى مساعدات غذائية طارئة ليشمل أكثر من نصف 
عدد الس���كان، الفتة النظر إلى أن معدل انتشار وباء اإليدز هو من بني 

أسوأ املعدالت في العالم. 

كما تش���ير التقارير الرسمية إلى أن ليس���وتو كانت مبثابة مزرعة 
جن���وب إفريقيا للحصول على الغ���ذاء، إال أن جفاف ما يقرب من ثلث 
آبار البالد، أدى إلى فقدان عدد كبير من العمال لعملهم، كما أن األزمة 
املالية العاملية دمرت قطاع النس���يج هناك، الذي كان يستوعب 50 ألف 
ش���خص، وقد أدت كل هذه الظروف إلى انخفاض العمال بنسبة تصل 

إلى ٪60.
إضاف���ة إلى ذلك أوضحت منظمة األغذي���ة والزراعة )فاو( مؤخراً 
أنها تساعد 36 ألف مزارع في ليسوتو؛ بهدف زيادة اإلنتاج الزراعي في 
البالد؛ حيث أدى ارتفاع أسعار البذور واألسمدة واألدوات الزراعية إلى 

احلد من قدرة املزارعني على إنتاج الغذاء. 
كل هذه األوضاع الس���يئة جعلت الشعب الليسوتوي يختار االنضمام 
إل���ى جنوب إفريقيا - التي احتلته م���ن َقبْل - على البقاء حتت حكومة 
مستقلة؛ رغبة منه في حتسني أوضاعه ومكافحة مرض اإليدز املتفشي 

بقوة.
ولم يكن املس���لمون مبنأى عن حالة الفقر التي تعاني منها ليسوتو؛ 
حيث يقول أحد املس���ؤولني في هيئة الشباب املسلم: »نعاني من ضعف 
اإلمكانيات املادية بص���ورة واضحة، والتبرعات القليلة لدينا تذهب إلى 

بعض األسر احملتاجة«. 
بيد أنه لم تسجل أية هيئة أو منظمة أيَّ اضطهاد أو متييز متارسه 
السلطات احلكومية ضد املسلمني؛ حيث ينص الدستور هناك على حرية 

العبادات وممارسة الشعائر الدينية.
ويقوم املركز اإلس���المي في ليس���وتو باملهمة الرئيس���ية في تلبية 
احتياجات املسلمني الفقراء، لكنه يفتقر للدعم املادي من جانب املنظمات 
واملؤسسات اإلسالمية اخليرية، فلديه كثير من املشروعات اخليرية التي 
لم تكتمل بعد لعدم توافر املوارد املالية. املثير لالستغراب أن نرى األمير 
هاري حفيد امللكة إليزابث الثانية ملكة بريطانيا يزور ليس���وتو مؤخراً، 
ويتبرع مبالي���ني اليوروات من أجل بناء مدارس ومستش���فيات جديدة 
للمسيحيني هناك، ولم نرى أياً من أثرياء املسلمني من يتبرع حتى بيورو 
واحد لرفع املعاناة عن كاهل املس���لمني في البلد األشد فقراً في القارة 

السمراء.
إن حاجة مس���لمي ليس���وتو إلى الدعم املادي والكتب الدينية باللغة 
اإلجنليزية، وإقامة املساجد واملدارس اإلسالمية، هي مسؤوليتنا جميعاً؛ 
سواء كنا أفراداً أو مؤسسات ومنظمات إسالمية، حتى يواجهوا الثالوث 

املدمر: »اجلهل والفقر واملرض«. 
املراجع واملصادر: 

• د. محمد عاش���ور مهدي، دليل ال���دول اإلفريقية، جامعة القاهرة 
معهد البحوث اإلفريقية، 2007م، ص571.

• مواق���ع: هدي اإلس���الم - املعرفة – أطلس احلضارة اإلس���المية 
– الطريق – التاريخ – موقع س���يد عبد املجيد بكر، واألقليات املس���لمة 

في إفريقيا.

األقلية المسلمة في مملكة ليسوتو
ال��س��ي��د حم���م���ود  أمح����د  د. 
mr.ah54@hotmail.com
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الُقوِصي ��اِف��ي  ال��شَّ عبد  محمد 

] قصة قصيرة [

َم�����ا ع����رف الراحَة يومًا، وما َهَدأَْت نفس����ه َس����اَعًة واحدًة منذ 
أَْن خ����رج من َرِحم األح����زان، وتقاذفته صروف الزمان؛ فقد َنَحَت 
الصخَر بأظافره، َوَمَش����ى على الشوك حافَي الَقَدَمنْي في سبيل 

مواصلة دراسته للطب.
في ي�وٍم ذي َمْس�َغَبة َطاَف ميينًا وِشمااًل عساه أْن َيِجَد عمًا، 

َفَلْم يجْد! 
َل إليه ش����عور باإلحباط أكثر من ذي قبل، َوأََصاَبه من  َفَتس����لَّ
َياع  ْيِن وتراكمه، وش����بح الضَّ الَهمِّ واحلزن ما أصابه؛ ِلَس����ْطَوِة الدَّ

الذي َنَسَج خيوطه في طريقه. 
َر أَْن يقترض ما يكفيه للغد، فس����أل أحد زمائه فاْعَتَذَر  َفَقرَّ
إلي����ه. وذهب إلى آَخر، َفَعِلَم أنه س����افر إل����ى أهله. فبلغ به اليأس 
مبلغ����ه لعجزه ع����ن حتقيق مطلٍب بس����يط كه����ذا. َفَتَحاَمَل على 
ه إل����ى َصِديٍق في قريٍة  نفس����ه أكثر، وقام مبحاول����ٍة أخيرة، َفَتَوجَّ

ا َوَصَل إلى هناك َلْم يجده! نائية، َفَلمَّ
ْت به احَلْيَرة، َوأَََحسَّ بأنَّ الدنيا  َفَضاَقْت نفس���ه من نفِسه، واْسَتَبدَّ
أَْوَصَدْت أبوابها في وجهه؛ بعدما أعياه البحث عن ثمن وجبة عش���اء! 
ى في ه���ذا الزمان! وراودته  َفَتْمَت���َم يائس���ًا: ليس هن���اك من َخْيٍر ُيْرجَتَ
َجال. ْين وقهر الرِّ اَرة باالنتحار ابتغاء اخلاص من َغَلَبة الدَّ نفسه اأَلمَّ
َظ����لَّ س����ائرًا بني احلقول الشاس����عة، يجوب اآلف����اق بنظراته 
الَقِلَق����ة، فاق����دًا األم����ل في إكمال دراس����ته، َب����ْل كاره����ًا البقاء في 
ِخيل  الدني����ا كله����ا! وبينم����ا هو كذلك فإذا ب����ه ُيْبِصر من ب����ني النَّ
َرُج����ًا نحيًا، تكاد ِقْرَبة املاء الت����ي على َكِتِفِه ُتْرِديه على األرض، 
َل وجه  فاْنَطَل����َق نحوه ليحملها عن����ه. وما ِإْن َوَصَل إليه حتى َتهلَّ

َم له في احلال َطَبقًا مملوءًا  َب به بشدة َوَقدَّ الرجل بالسرور، َفَرحَّ
ُرَطبًا َجنّيًا، َفأََكَل ِبَنَهٍم حتى شبع.

ُث���مَّ َم���ا َلِب���َث أَْن َقصَّ عليه َمْأس���اته، َفَمَس���َح الرجُل عل���ى َكتِفه 
برف���ٍق، وق���ال: اعَل���م أنَّ دوام احل���ال من احمل���ال، وم���ا داَم ِرْزُقَك على 
اَطًا، و  ة؛ ف� )إدري�س( َعِمَل َخيَّ َزْن، واأَلْجُر على قدر املََشقَّ الله فا حَتْ
�د( َتاِجرًا،  ادًا، و )ُمَحمَّ ارًا، و )ُموَس����ى( َراِعيًا، و )داود( َح���دَّ )ُن����وح( َنَّ

عليهم الصاة والسام جميعًا. 
ُجُل، وتناول جرعة م����اء، َوأَْرَدَف قائًا: تفاءل  ُث����مَّ اس����تداَر الرَّ
ه عندما َيِجيء أَََواُن الَفَرج، فا  - ي����ا ولدي - وال َتْقَنط أب����دًا؛ فِإنَّ
ِقيَمَة لألس����باب؛ فق����ْد َخَرَج )يه�ودا( بالقميص، فس����بقته الرياح 
بالُبْش����َرى }إِنّي أَلِجُد ِريَح ُيوُســـَف{ ]يوســـف: ٩٤[، وَمْرَي�م التي 
ا اْلـِمْحَراَب َوَجَد ِعنَدَها  َلَها َزَكِرَيّا{ كانت }ُكَلَّما َدَخَل َعَلْيَها َزَكِرَيّ }َكَفّ

ِرْزًقا{ ]آل عمران: ٣٧[.     
ْحِن العذب اجلميل،  َلْت هذه الكلمات إلى ُأُذِن الشاب كاللَّ َتَسلَّ
ْيُل  َفَظلَّ يستِمع ويستمِتع بتلك الوصايا الغالية، حتى أَْرَخى اللَّ
َدى،  ْت احلقوَل قطراُت النَّ أَْس����َداَله، وَتأْلأَلْت نوم الس����ماء، َوَغطَّ
ْهَوْت مسامُعه احِلَكم الرفيعة،  ى أاَلَّ ُيغاِدر املكان بعدما اْس����تَ َفَتَمنَّ

ْت قلَبه املواعظ اجلميلة.  َوَهزَّ
َتِلك كل هذه  وقبل أْن يقوم من مقامه س����أل الش����يخ: َه����ْل مَتْ

الزروع واألشجار والنخيل؟
فاْبَتَس����َم الش����يُخ، وق����ال: امُلْلُك لله وح����ده، واملؤمن احلق َمْن 
ِنّي ِفيِه َرِبّي  َيْنِس����ب كل خي����ٍر لله، كما قال ذو الَقْرَننْي: }َقاَل َمـــا َمَكّ
َخْيٌر{ ]الكهف: ٩٥[، وكما قال ُس����َلْيَم�ان - عليه الس����ام -: }َفَما 
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آَتاِنَي الَلُّه َخْيٌر{ ]النمل: ٣٦[.  
ِني َلْم يكن َلَديَّ سوى  ثمَّ أَْرَدَف قائًا: ال أخفي عليَك سرًا؛ أنَّ
ُق بنص����ف َطْلِعَها، فرزقن����ي الله هذا  نخل����ة واح����دة، فكن����ُت أَََتَصدَّ
الرزق الكبير، َفِزْدُت في الصدقة، فزادني أضعافًا مضاعفة. ففي 

ْنَها{ ]النمل: ٨٩[.  اموس اإللهي }َمن َجاَء ِباْلـَحَسَنِة َفَلُه َخْيٌر ِمّ النَّ
س����أله مرًة أخرى: كيف تس����مح َلَك صحتَك بصعود النخيل 

وأْنَت في شيخوختك هذه؟
َغر، َفَحِفَظها الله لنا في الِكَبر.  أََجْل! حفظناها في الصِّ

����ب ُموَس�����ى - عليه  ����َب الش����اب م����ن يقني الش����يخ، َكَتَعجُّ َتَعجَّ
الس����ام - م����ن اخلض������ر! َفَزاَل عن����ه القن����وُط الذي كان يغش����اه، 
����َر الي����أُس الذي كاد يقتله. ث����مَّ قال وهو َيِه����مُّ بالرحيل: َلْو  َوَتَبخَّ

ضاقت بَي السبل، َهْل تأذن لي أَْن ُأِقيَم في خيمتَك الصغيرة؟
الشيخ: ال مانع َما ُدْمَت تؤمن بأنه }َمن َجاَء ِباْلـَحَسَنِة َفَلُه َخْيٌر 

ْنَها{ ]النمل: ٨٩[. ِمّ
َل����ْت علي����ه  ب����ه م����ن إمي����ان الش����يخ ويقين����ه! فتنزَّ ازداد َتَعجُّ
دي  َعه قائًا: أَْش����ُكرَك يا َس����يِّ الس����كينة، وغش����يته الرحمة، ثمَّ َودَّ

على كرمك، وعسى أَْن نلتقي. 
أنا خادمك )رش��اد ف��ؤاد( طالب بكلية الطب.

! َجَعَلَك الله َعونًا لعباده،  فقال: ال ُش����ْكَر على واجب يا ُبن����يَّ
َوِسْلَمًا ألولياِئه. 

اِحني  ْت األعواُم ِس����َراعًا، وأصبح طالب الطب أح����َد اجَلرَّ َم����رَّ

الذين ُيَشاُر إليهم بالَبَنان.
وف����ي إح����دى الليال����ي، َتَّ اس����تدعاؤه ف����ورًا إلى )املستش����فى 
اجلامعي( لوصول َحاَلٍة َحِرَجٍة للغاية، اعتذَر عنها )املستش����فى 
ها ميئوٌس منها، كما َرَفَض اس����تقبالها )املستش����فى  الدول����ي( ألنَّ

ة أنَها حالة شبه ميتة!  االستثماري( ِبُحجَّ
َلَع الدكت�ور على اسم املريض واسم القرية التي  ومبجرد أَْن اطَّ
َر أْن يفعَل ما في وْسِعِه لعاجه. َره على الفور! فقرَّ ينتمي إليها َتَذكَّ
����َح في عاجه  وبالفع����ل، َفَل����ْم متِض س����اعاٌت قائل حتى َنَ
بًا ظن اآلَخرين الذي����ن توقعوا ِخاف ذلك.  مبه����ارٍة فائق����ة، ُمَخيِّ

ثمَّ َما َلِبَث أْن اشترى له الدواء الازم، وكتب عليه:
ْنَها{.  ه����ذه هديت����ي إليك؛ ألنه }َمن َجاَء ِباْلـَحَســـَنِة َفَلـــُه َخْيٌر ِمّ

]النمل: ٨٩[
التوقيع: خادمَك القدمي )رش��اد ف��ؤاد( طالب كلية الطب.

ف����ي تل����ك األثن����اء، كان����ت الظن����ون حتي����ط بالرج����ل من كل 
َد  َع أنه سيبيع أرضه، َبْل سيقضي حياته كلها لُيَسدِّ جانب؛ إْذ َتَوقَّ
ا قرأ الورقة املرفقة بالدواء غمرته  أج����ر العملية اجلراحي����ة! َفَلمَّ
ها َقِميُص يوس�����َف في  لها؛ كأنَّ ها بش����وٍق َوُيَقبِّ البهجة، وراح َيُضمُّ
َق����ْت دموع الفرح م����ن عينيه، ورف����ع َيَدْيِه  أجف����اِن يعق�����وِب! َفَتَدفَّ
إلى الس����ماء قائًا بصوٍت خاش����ع: سبحانك! س����بحانك! إذا كان 

املع��روُف ال َيِضيُع في الدنيا، فكيَف َيِضيُع في اآلخرة؟ 
ْنَها{ ]النمل: ٨٩[. ه }َمن َجاَء ِباْلـَحَسَنِة َفَلُه َخْيٌر ِمّ آَمْنُت آَمْنُت أَنَّ
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 )*( كاتب فلسطيني.

وضع تقرير إستراتيجي صهيوني إصبعه على ثاثة عوامل هامة 
وحاس���مة س���تؤدي في ح���ال تضافرها إل���ى حالة من الف���راغ اخلطير 
في منطقة وإقليم الش���رق األوس���ط، وس���تترك آثاره���ا اخلطيرة على 
»إس���رائيل«، وه���ي: )احَلراك العربي، وانهيار عملية الس���ام، والضعف 
الكبي���ر الذي أصاب مكانة وق���وة تأثير الواليات املتح���دة األمريكية(، 

متوقعًا كارثة ل� »إسرائيل« في حال تشابكت هذه العوامل.
وانتقد التقرير حكومة »إسرائيل« لغياب مفهوم إستراتيجي يقوم 
عل���ى تهدئة بؤر التوتر التي فاقم���ت التحديات التي تواجهها، مقابل 
تصعيد دبلوماسي فلسطيني يحظى بتأييد ودعم كبيرين، ويزيد من 
عزلته���ا وانعزاله���ا، وتواُصل حملة نزع الش���رعية التي تؤدي إلضعاف 

دورها السياسي، واحلد من حرية العمل امليداني املتوفرة للجيش.
كما أن الضعف الذي اعترى الواليات املتحدة، والعاقات املتوترة 
نًا  القائم���ة ب���ني إدارة أوباما وحكوم���ة نتنياهو أفقدت »إس���رائيل« مكوِّ
تها الردعية، وهو ما سمح ألطراف أخرى محاولة  هامًا من مكونات قوَّ

لعب دور في الشرق األوسط ال يخدم مصاحلها.
وفي ما يتعلق بالعالم العربي، فإن العرب سينشغلون خال السنوات 
القادمة بأنفس���هم ومشاكلهم اخلاصة ولن يتفرغوا ل� »سرائيل«، محذرًا 
م���ن أنه���ا ق���د جت���د نفس���ها عنوانًا للغض���ب العرب���ي في ح���ال تصاعدت 
األوض���اع ف���ي قطاع غزة وتفج���رت أعمال عنف في الضف���ة الغربية، وهو 

ما يعني أنها تعاني وضعًا صعبًا على كافة اجلبهات.

 »كارثة« إستراتيجية للكيان الصهيوني

التشاؤم واخلوف:
وق���ال التقري���ر: إن حالة األم���ن القومي 
الصهيوني تش���ير إلى تدهور حادٍّ إضافي، وهو 
م�ا س�يترك آثاره عل�ى  الوض�ع اإلس��تراتيجي 
ل� »إسرائيل«، وهو ما يجعله التقرير األكثر إخافة 
وتش���اؤماً؛ ألنه رسم صورة تش���ير إلى فقدان 
ركائز مهمة في نظري���ة األمن الصهيونية التي 
قامت لسنوات طويلة على وجود حلفاء إقليميني 
على درج���ة عالية من األهمية اإلس���تراتيجية 
كتركيا ومصر، إضافة لألوضاع غير املس���تقرة 
في س���ورية )الدولة صاحبة املطالبة التاريخية 
بهضبة اجلوالن(، ويرى أن حتس���ني العالقات 
الصهيونية مع روسيا ودول في أمريكا الالتينية 
أو الصني، لن يعوض »إس���رائيل« عما ستخسر 

إذا ساءت عالقتها مع الواليات املتحدة.
من جهة أخرى قال احمللل العس���كري »رون 
بن يش���اي«: إن التقرير يُلِزم »إسرائيل« بدراسة 
خطواتها بكل حذر وجدية؛ خاصة في ما يتعلق 
بالتعامل مع الس���لطة الفلسطينية إذا أرادت أن 
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تَْعبُر مرحلة عدم االس���تقرار اخلط���رة التي نتجت عن فعاليات 
احَلراك العربي وما قد يحمله من تبعات متوقعة: كعملية فدائية 
قادمة من س���يناء أو غزة أو لبنان، مع ضرورة احلفاظ على قوة 
الردع التي منحتها فت���رة طويلة من الهدوء، ووفرت عليها كثيراً 

من اخلسائر االقتصادية.
ل���ذا يجب عليه���ا أن تع���رف بالضبط متى عليه���ا العمل 
بانضباط وتوازن حتى ال تش���عل الشارع اإلسالمي الذي يعيش 
حالة م���ن الغليان، وكذلك معرفة متى وأي���ن ال يوجد لها خيار 
س���وى العمل بكل حس���م وقوة إلحباط خطر كبير قد يتبلور، أو 

أخذ بالتبلور ضدها.
وأضاف: هناك نتيجة ثانية يجب استخالصها من التقرير، 
والعمل مبوجبها لضمان عبور »إس���رائيل« الربيَع العربي بهدوء، 
وهي ضرورة احلفاظ على اس���تقرار السلطة بقيادة أبي مازن، 
رغم أنه خصم سياس���ي قاٍس ورافٌض منتظٌم للمفاوضات، لكن 

البديل أسوأ.
لك���ن اخلبير األمني »د. رونني بيرغم���ان« رأى في التقرير 
الصورة األكثر قتام���ة وتهديداً، ويوجه انتقاداً للحكومة وأذرعها 
التنفيذية، مع خالصة قاطع���ة ال لَبْس فيها، وهي: أن احلكومة 
حتت���اج للبتِّ بني االنتظار وعدم احلس���م وع���دم املبادرة، وبني 
الس���عي للتأثير في محيطها اإلستراتيجي، صحيح أن مبادرتها 
ملصاحل���ة لن حتل كل مصادر الص���راع، لكنَّ إجراًء محدداً نحو 
ن مكانتها التي  تسوية قد يُفتِّر من ش���دة هذه التحديات، ويحسِّ
أخذت تضعف، والتقري���ر يوجه دعوة للحكومة، ويطلب منها أن 

تفعل فعاًل.

الطريق املسدود:
إن التقرير الذي أعده معه���د أبحاث األمن القومي، والذي 
حرره »د. عنات كورتس« وعميد االحتياط »ش���لومو بروم«، يتنبأ 
بأن »إس���رائيل« في الس���نني القريبة س���تجابه احلاجة التخاذ 
قرارات في ش���ؤون األم���ن القومي املركزية، في واقع س���يكون 
تركيبه أكبر كثيراً؛ ألنها ستكون املتضررة املباشرة حملاولة تعليق 
جميع املش���كالت في مشجب عدو خارجي، وكل هذا يحدث في 
واق���ع تضعف فيه القوة العظمى )الوالي���ات املتحدة األمريكية( 
وال توجد أية جهة خارجية تس���تطيع مساعدة دول املنطقة على 
التغلُّب على األزمة )االجتماعية - االقتصادية( الش���ديدة، وفي 
ظل قناعات تش���ير إلى أن سياسة »إسرائيل« الرافضة مسؤولة 

بقدر حاسم عن الطريق املسدود.

لكن رئيس املعهد »د. عوديد عيران« يرى أن التقرير س���جل 
في السنتني األخيرتني في العالقات بني »إسرائيل« والفلسطينيني 
تدهوراً ش���ديداً قياس���اً لتمهيد الطريق مطلع التسعينيات من 
القرن املاضي، وال ميكن أن يتم اليوم حوار مباش���ر بسبب عدم 
الثق���ة املتبادل العميق؛ ألن رؤية العالق���ات بأنها »لعبة حاصلها 
صفر« عادت لتهيمن على كل ش���يء، ف���ي حني أن القصد عند 
الطرفني أن مينع كل واحد منهما الطرف الثاني األرباَح، حتى لو 

سبب لهم ذلك ضرراً في نهاية األمر.
بينما قالت »كورتس«: إنه حتى لو كانت توجد قيمة عسكرية 
للعمق اإلس���تراتيجي؛ ففي الواقع اجلغرافي ل� »إسرائيل« تبلغ 
الصواري���خ التي تطلقها حماس كلَّ ه���دف فيها تقريباً، وهو ما 
يعن���ي أن حتديها املركزي هو تثبيت مكانها في املنطقة التي هي 
في أساسها عربية ومسلمة، مع احلفاظ على مساعدة اجلماعة 

الدولية لها.

اخلطر املستقبلي:
وقد أفرد التقرير فصاًل عن نزع الش���رعية عن »إسرائيل«، 
ووصل إلى استنتاج نهائي بائس من خالل عرضه على أنها دولة 
تُِخل على الدوام بالقانون الدولي وحقوق اإلنس���ان، وتس���تعمل 
الفصل العنص���ري، وتتحمل تبعة جرائم حرب بصورة واس���عة 
وجرائم ضد اإلنس���انية، وهدف احلملة الدعائية أن تصبح دولة 
ُمقَصاة، وهو ما يفضي لعزلتها املطلََقة في مجاالت الدبلوماسية 

واالقتصاد والثقافة واألكادميية والفن.
ر وزير احلرب »إيهود باراك« من  وعلى هامش التقرير ح���ذَّ
التداعيات اخلطيرة الت���ي تترتب على التغييرات احلقيقية التي 
خرجت بها ثورات الربي���ع العربي، مبا فيها تعاظم قوة التيارات 
اإلس���المية في املنطقة العربية قائاًل: احلراك العربي أس���قط 
أنظمة مس���تبدة، ويفتح الب���اب أمام حتقيق تطلعات ش���عوب 
املنطقة، لكنه في الوقت نفس���ه يفتح الباب واسعاً لدخول جهات 
إسالمية في عالم القوة السياس���ية وميادين مختلفة، زاعماً أن 
د »خطراً مستقبلياً ومحورياً  تعاظم قوة التيارات اإلسالمية يجسِّ

على استقرار املنطقة بأكملها«.
ر رئيس هيئ���ة أركان اجليش »بين���ي غانتس« من  كم���ا حذَّ
التهديدات التي أوجدها الربيع العربي على »إس���رائيل« قائاًل: 
»إن التحوالت في الشرق األوسط تُعيد رسم خطوط التهديدات 
ضد »إس���رائيل« من جديد، عالوة على احملاوالت املستمرة من 
ِقَبل املنظمات املعادية لإلضرار به���ا ومبواطنيها، وهو ما يحتم 

عليها وعلى جيشها إنشاء االستعدادات والقدرات«.
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ً

ال���س���ي���د)*( حم���م���ود  أمح�����د  د. 

] في دائرة الضوء [

حتتل اللغة العربي���ة اآلن املوقَع الثالَث في لغات العالم من 
ها لغًة رسميًة، والسادَس من حيث عدُد  حيث عدُد الدول التي تُقرُّ
املتكلمني بها، والثامَن من حيث متغيُر الدخل القومي في العامل 
االقتصادي، وهي متأرجحة من حيث املنزلُة في العوامل األربعة 
األخرى: )الثقافي، واللس���اني، واالقتصادي، والعسكري(. ففي 
جانب النش���ر اإلجمالي من العامل الثقافي، حتتل عاملياً املرتبة 
22 و 42 في النش���ر العلمي خاصة، وهي إحدى اللغات الست 
الرسمية في أكبر محفل دولي )منظمة األمم املتحدة(، وتهيمن 
على جزء من اإلعالم العربي، ولها حضور في النظام التعليمي، 
وحضور أقل في النظام اإلداري والتنظيمي. وبذلك فهي إحدى 
اللغات اإلحدى عشرة األكثر انتشاراً في العالم)1(، كما أنها من 
الثماني من بني هذه اللغات اإلحدى عش���رة، التي تكاد تقتسم 
املعمورة في ما بينها، وحتتفظ كلٌّ منها لنفسها بقاعدة جغرافية 
راسخة: )املاندرين في آس���يا الوسطى، واإلسبانية والبرتغالية 
في أمريكا اجلنوبية، اإلجنليزية في أمريكا الشمالية، والعربية 
في شمال إفريقيا والشرق األدنى، والهندية والبنغالية في أغلب 
القارة الهندية، والروس���ية في أوروبا الش���رقية(، كما أنها من 
بني اللغات الس���ت التي يَعِرف الناطقون بها تزايداً دميوغرافياً 

العربي  باملركز  اإلسالمي  العالم  بحوث  وحدة  ومدير  اللغوية،  العلوم  في  باحث   *

للدراسات اإلنسانية بالقاهرة.
الهندية،  العربية،  األسبانية،  اإلجنليزية،  الصينية،  بها:  املتكلمني  عدد  ترتيب  حسب   (((

الروسية، البرتغالية، البنغالية، األملانية، اليابانية، الفرنسية.

أكثر من غيرها، وهي حس���ب الترتيب: )اإلسبانية والبرتغالية 
والعربية والهندية والسواحلية واملاليزية(. 

وأك���دت اإلحصائي���ات واألرقام أن اللغ���ة العربية في مجال 
االس���تخدام بالش���بكة العنكبوتية الدولية )اإلنترنت( حتتل املركز 
الس���ابع بني أكثر عش���ر لغات استخداماً بنس���بة 60٪، وتصنِّف 
مح���ركات البحث )غوغل، ومايكرو س���وفت( اللغ���ة العربية في 
أوائل اللغات العشر التي تستدعي االهتمام واألولوية؛ فقد أعرب 
)ستيف باملر( املدير التنفيذي لشركة غوغل عن اعتقاده بأن اللغة 
العربية ستصبح بش���كل متزايد لغة ذات أهمية كبيرة على شبكة 

اإلنترنت في العشر سنوات القادمة من )2010 – 2020م(. 
أما بالنس���بة للتزايد العاملي من أجل تعلُّ���م العربية، فقد 
ارتفعت ِنَس���به بش���كل غير مس���بوق بني اجلامعات األمريكية 
واألوروبية، وفي الهيئات واملؤسس���ات السياسية واالقتصادية 
والعلمية املختلفة بدول آس���يا كالصني والهند وروس���يا وقارة 
إفريقيا وقارة أمريكا اجلنوبية؛ فحس���ب إحصاء جلمعية اللغة 
احلديثة في أمريكا فقد زاد عدد دارس���ي اللغة العربية هناك 
بنس���بة 126٪ في حني زادت نس���بة دارسي اإلس���بانية ٪10 
والفرنس���ية 2٪ فقط. بني عام���ي 2009م و 2010م، وفي هذا 
الص���دد يقول ديفيد إدواردز )املدير التنفيذي للمجلس القومي 
للغات والدراسات الدولية(: إن تعلم اللغة اليابانية سوف يجعلك 
جتد عماًل، ولكن إذا كنت مهتماً بعمل حكومي أو دولي وتتحدث 

األبعاد السياسية والشرعية

تعليم العربية لغير الناطقين بها
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العربية ستكون جنماً بال شك.ً
يفس���ر اخلبراء أس���باب اإلقبال الدولي املتزايد على تعلم 
العربية بعدة عوامل )سياس���ية واقتصادية وفكرية وعس���كرية 
وديني���ة(، فقد بدأ االهتم���ام الغربي )األمريك���ي واألوروبي( 
بذلك منذ سقوط االحتاد السوفييتي واعتماد حلف األطلنطي 
)الناتو( اإلس���الَم عدواً بدياًل، ثم ما أعق���ب ذلك من إحداث 
11 س���بتمبر 2001م، وم���ا تالها من أح���داث الغزو واحتالل 
أفغانس���تان والعراق ثم جاءت مرحل���ة العوملة االقتصادية التي 
أوجبت ضرورة اإلحاط���ة باللغة العربية على مس���توى الدول 
الغربية وكذلك الدول الكبيرة في آسيا، مثل الصني التي تفوقت 
اقتصادياً وأغرقت العالم العربي واإلسالمي ببضائعها وجنحت 
في االستحواذ على أكثر من 60٪ من استثماراتها، وقد صاحب 
هذا النجاح إقباالً كبي���راً من الصينيني لتعلُّم العربية وإجادتها 
بفصحاها وعاميتها املختلفة. أما في الناحية الدينية فقد برزت 
حركة التبشير الصليبية الغربية التي كثفت هجماتها على العالم 
العربي واإلسالمي اعتماداً على تعلُّم العربية وإجادتها، ثم ازداد 
الطلب على تعلُّم لغة القرآن بعد الصحوة اإلسالمية التي بدأت 
ف���ي الثمانينيات؛ وخاصة في الدول غير الناطقة بالعربية مثل 
)تركيا، وإيران، وإندونيس���يا، وماليزي���ا... إلخ(، وقد صاحبت 
الهجمَة العسكرية الغربية على العالم العربي واإلسالمي هجمٌة 
فكريٌة حاول���ت فيها بث فكر احلداثة وما بعد احلداثة، وتغيير 
اإلس���الم وتطويعه ليكون إس���الماً علمانياً حداثياً يتوافق مع 

مبادئه ومصاحله.
س���جلت اإلحصائيات العاملية إقب���االً متزايداً على القراءة 
عن اإلسالم، وكذلك إقباالً كبيراً على الدخول في اإلسالم من 
ِقَبل الغربيني بعد أحداث 11 سبتمبر 2001م وغزو أفغانستان 
والع���راق، وهو ما كان له أكبر األثر ف���ي الطلب املتزايد لتعلُّم 

العربية لفهم القرآن والسنة وعلوم الدين. 
إال أن مس���ألة تعليم العربية لهؤالء قد داخلها إش���كاليات 
كبي���رة؛ وذلك لعدم وج���ود خطة إس���تراتيجية موحدة ال دارة 
تلك البرامج وتوجيهها واالس���تفادة منها بدالً من االستس���الم 
لالختراق الغربي الذي دخل طالباً التعلُّم وخرج تاركاً الس���موم 
الفكرية والعقائدية، التي يحملها عبر هذه املنظومة التعليمية. 
في هذا اإلطار يجب أن يضع القائمون على األمر خطة موحدة 
ملراكز وهيئات تعليم العربية لغير الناطقني بها من خالل ثالث 

منظومات: 

األولى: املنظومة التعليمية:
وتشمل العناصر اآلتية: 

• حتدي���د املناه���ج التعليمي���ة حس���ب الهدف من 
الدراس���ة: فإن كان الهدف إعداد مدرسني للعربية في 
الدول التابعني لها فهذا مس���توى، أو إعداد صحفيني أو 
إعالميني فهذا مستوى، وإن كان الهدف تعلُّم علوم الدين 

اإلسالمي فهذا مستوى ثالث. 
• اختي���ار نوع الفصحى تبعاً للمس���توى الذي يطلبه 
املتعلم، ومن ثَمَّ يكون البرنامج التعليمي بالكامل من هذا 
املستوى )فصحى التراث – فصحى الصحافة – فصحى 

البحوث العلمية(... إلخ. 
• اس���تخدام علم اللغ���ة التقابل���ي لتحليل األخطاء 
عة؛ وذلك م���ن خالل املقارنة بني لغة  والصعوبات املتوقَّ
املتعلم واللغة العربي���ة؛ فيتم املقارنة بني حروف العربية 
وح���روف اللغات املقابلة والبح���ث عن مواضع الصعوبة 
النطقية والكتابية وغيرها من الس���بل التي يوفرها هذا 

العلم.
• عرض النحو في هذه املناهج بطريقة تختلف عن 
م للناطقني بها، من حيث السهولُة واالختصاُر  النحو املقدَّ
وتعلُم تلك القواعد عب���ر نصوص وقصص وقطع للفهم 

دون تخصيص كتاب للقواعد النحوية منفرداً. 
النظر في جدوى التجارب التي تقوم به��ا جام��عات 
أو مراكز عربية وإسالمية، مثل جتربة جامع��ة األزه��ر 
– التي تن���وي البدء فيه���ا – اخلاصة بإع���داد جامعة 
للوافدي���ن من غير الناطقني بالعربي���ة لتدريس العربية 
وعلوم الدين اإلسالمي بأس���لوب ولغة سهلة باعتبارها 
لغة ثانية لهم. مع ضرورة إدراك أن جامعات الغرب مثاًل 
ال تفعل هذا في ما يخص تعلُّم لغتهم ليستفيد املتعلم من 

الدراسة في بيئة اللغة ومحضنها الثقافي. 
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الثانية: املنظومة العقائدية:
وتشمل العناصر اآلتية:

• إعداد مناه���ج تعليم العربية التي يخ���رج منها الطالب 
وهو على فهم ملبادئ اإلس���الم وأركانه، ويكون هذا املنهج على 
مستويني: األول: مس���توى موجه لغير املسلمني، والثاني: موجه 

للمسلمني. 
• مراقبة الهيئات واملراكز التي تقوم بتعليم العربية لألجانب 
رون بالنصرانية أو  ومراجعة مناهجها خوفاً من تس���لل من يبشِّ

َمْن يشوهون اإلسالم عن طريق استخدام هذه املناهج.
إحياء مشروع كتابة اللغات اإلفريقية باحلرف العربي )القرآني( 
الذي بدأته منظمة اإليسيسكو )املنظمة اإلسالمية للثقافة والعلوم( 
ولم تكمله. سيساعد هذا املشروع على سهولة تعلُّم العربية وسهولة 
تقبُّل ألفاظها وتعبيراتها. وقد اس���تخدم املشروع لفظ القرآني بدالً 

من العربي خوفاً من التمييز العرقي بني القبائل في أفريقيا. 

الثالثة: املنظومة الفكرية:
وتشمل العناصر اآلتية:

• بالنس���بة ملواجهة الطل���ب املتزايد على تعل���م العاميات 
احمللية، فإننا نقترح أال نضع قواعد نحوية وصرفية وأس���لوبية 
للعاميات؛ ولكن ندعو املتعلم لدراس���تها س���ماعياً وشفهياً دون 

حتديد لقواعد، ودون إعداد كتب مقابلة للفصحى. 
• التعرض للمذاهب الفكرية املختلفة عبر العملية التعليمية 
ومحاولة نقدها وتقييمها إس���المياً، وتدريب الطالب على ذلك 

باعتبارها من األنشطة اللغوية التدريبية. 
• وض���ع نص���وص تعليمية ع���ن األحداث اجلاري���ة، تنتقد 
االحتالل األمريكي للعراق وأفغانس���تان، وتنتق���د التحيز الغربي 
ضد اإلسالم، وتعرض لسماحة الدين اإلسالمي ورفضه للعدوان 
والقت���ل العش���وائي، وتؤيد مقاومة االحت���الل والدفاع عن الدين 

والوطن والعرض. 
• تأس����يس رابطة ملدرس����ي اللغة العربي����ة للناطقني بغيرها 
وأخرى إلكترونية لألس����اتذة املهتمني بهذا املي����دان يكون هدفها 
توحيد اخلط الفكري في العملية التعليمية، وهو ما يعود أثره على 
الدعوة اإلسالمية واألمة اإلسالمية عقائدياً وسياسياً واقتصادياً.

• إنش���اء مجلة علمية دولية محكمة، تختص بقضايا تعليم 
العربية للناطقني بغيرها، والتواصل مع املستش���رقني وأساتذة 
اللغات األخرى للبح���ث في تذليل الصعوبات اخلاصة بكل لغة 

يطلب أبناؤها تعلم العربية.

أهم املصادر واملراجع:
اعتمدُت على مجموعة املصادر اآلتية:

د. حمزة بن قبان املزيني، مكانة اللغة العربية في الدراسات • 
املعاصرة، بحث في شبكة األدب واللغة )ألف الم (.

د. محم���د عبد احلي: اللغة العربية والعوملة الثقافية، • 
مجل���ة التعلي���م، املعه���د التربوي الوطني بنواكش���وط 

العدد 34 السنة 28/ 2003م.
د. عب���د احلكي���م العب���د، العربي���ة لألجان���ب )مح���اور • 

والترجم���ة،  اللغ���ات  مرك���ز  وببلوغرافي���ا(،  ودروس 
القاهرة، أكادميية الفنون، 2006م، 1427ه�. 

د. محمود إس���ماعيل صين���ي، التقابل اللغوي وحتليل • 
األخط���اء، الري���اض، عم���ادة ش���ؤون املكتب���ات، جامعة 

امللك سعود، 1982م. 
د. عب���ده الراجحي، تعليم العربية لألجانب وإس���هامه • 

ف���ي تطوي���ر بح���ث الفصح���ى، بح���ث مبؤمت���ر تعلي���م 
العربي���ة لغير الناطق���ني بها، الكوي���ت، 1985م، مكتبة 

مركز تعليم العربية لألجانب جامعة اإلسكندرية.
)النح���و( في تعليم العربي���ة لغير الناطقني بها، بحث • 

م ملؤمتر تعلي���م العربية، ماليزي���ا، 1990م، مكتبة  مق���دَّ
مركز تعليم العربية لألجانب جامعة اإلسكندرية. 

اإلحصائي���ات م���ن موقع االحت���اد الدول���ي لاتصاالت • 
وموقع إحصائيات مستخدمي اإلنترنت. 

د. رش���دي أحمد طعيمة، تعلم العربية لغير الناطقني • 
بها، مناهجه وأس���اليبه، منش���ورات املنظمة اإلسامية 
للتربية والعلوم والثقافة، اإليسيسكو، الرباط، 1989م. 

د. خالد حس���ني أبو عمش���ة، تقرير عن املؤمتر الدولي • 
األول لتعليم اللغة العربية للناطقني بغيرها، املنعقد 
مبرك���ز اللغ���ات باجلامعة األردنية عم���ان – األردن في 
الفت���رة من ) - 2 جم���ادى األولى 1429ه� املوافق 6 - 8 

مايو 2008م. 
د. محم���ود عل���ى الس���مان، التوجيه ف���ي تدريس اللغة • 

العربية، دار املعارف القاهرة، 1983م.
د. رش���دي أحم���د طعيم���ة، األس���س الثقافي���ة واملعجمية • 

لتعلي���م اللغ���ة العربي���ة للناطق���ني بغيره���ا، جامع���ة أم 
القرى، معهد اللغة العربية، مكة املكرمة، 1402ه�، 1982م.
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جاء )ربي���ع الثورات العربية( بأحداث���ه املتتابعة ليطرح 
كثي���رًا م���ن النقاش���ات واآلراء ح���ول قضايا فكرية وسياس���ة 

ترتبط مبفهوم التغيير وشرعيته ومنهجه وأهدافه.
وف���ي مقدم���ة تلك القضاي���ا، كان احلديث ح���ول عاقة 
اإلس���ام مبفهوم )الث���ورة(، ومدى أصالة ه���ذا املصطلح في 
الفك���ر اإلس���امي، وه���ل عدم انتش���اره في الفكر اإلس���امي 

يعني أن اإلسام يرضى باخلنوع والظلم؟
ابت���داًء أح���ب أن أؤك���د عل���ى أن ثم���ة فرق���ًا ب���ني املفهوم 
اللغ���وي ل���� )الثورة( واملفهوم االصطاح���ي املعاصر لها؛ ألن 
املفه���وم اللغ���وي ه���و - با ش���ك - مفه���وم أصيل ف���ي لغتنا 
العربية، وقد ورد في القرآن الكرمي وفي الس���نة النبوية، كما 

ت تداوله في تراثنا اإلسامي.

لك���ن مفه���وم )الثورة( في العصر احلدي���ث كما هو ثابت 
ف���ي العل���وم االجتماعي���ة والسياس���ية املعاصرة، ه���و أمر لم 
ُيع���َرف ف���ي تراثنا الفكري والسياس���ي ألس���باب سأش���ير إلى 

بعضها الحقًا.
لق���د ج���رى اس���تخدام ع���دة مصطلح���ات ف���ي ثقافتن���ا 
اإلسامية للداللة على معاٍن مشتركة في ما بينها من جهة 
ا مع مفهوم )الثورة( في العصر احلديث  ومشتركة بصورة مَّ
م���ن جه���ة أخ���رى؛ فت���م اس���تخدام مصطلح���ات )التغيي���ر( 

)اإلصاح( )التجديد( )التعمير(.
لك���ن املصطل���ح ال���ذي ُوِص���ف ب���ه الغ���رض من رس���االت 
الرس���ل ه���و )اإلصاح(. ولذل���ك اخترت أن أقاب���ل بينه وبني 

مصطلح )الثورة(.

السنوسي)*( حممد  السنوسي 

)*( باحث وصحفي.

] فكرية [

اإلسالم بين
)اإلصــالح( و)الثــورة(... 

محاولة لضبط المفاهيم
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مفهوم )اإلصاح(:
جاء في املعجم الوس���يط: )صلَ���َح يصلُح َصاَلحاً 
وُصلُوحاً: زال عنه الفساد، وصلح الشيءُ: كان نافعاً أو 
مناس���باً. وأصلَح في عمله أو أمره: أتى مبا هو صالح 

نافع، وأصلَح الشيَء: أزال فساَده()1(.
وق���د وردت م���ادة )ص ل ح( في الق���رآن الكرمي 
بتصاري���ف متعددة، منها قوله - تعالى - على لس���ان 
نبي الله ش���عيب مخاِطباً قوَمه: }إْن ُأِريـــُد إاَلّ اإلْصالَح 
ْلـــُت َوإَلْيِه ُأِنيُب{  ِه َعَلْيِه َتَوَكّ َما اْســـَتَطْعُت َوَما َتْوِفيِقـــي إاَلّ ِبالَلّ
ـــِر اَلِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا  ]هود: ٨٨[، وقوله - تعالى -: }َوَبِشّ
ِتَهـــا اأَلْنَهاُر{ ]البقرة:  اِلـَحـــاِت َأَنّ َلُهْم َجَنّاٍت َتِْري ِمن حَتْ الَصّ
٢٥[، وقوله - تعالى -: }َوَيْســـَأُلوَنَك َعِن اْلَيَتاَمى ُقْل إْصالٌح 
َلُّهْم َخْيـــٌر{ ]البقرة: ٢٢٠[، }َوال ُتْفِســـُدوا ِفـــي اأَلْرِض َبْعَد 
َل اْلِكَتاَب  ُه اَلِّذي َنَزّ َي الَلّ إْصالِحَها{ ]األعراف: ٥٦[، }إَنّ َوِلِيّ
اِلـِحنَي{ ]األعراف: ١٩٦[، }إَنّ الَلَّه ال ُيْصِلُح  َوُهَو َيَتَوَلّى الَصّ

َعَمَل اْلـُمْفِسِديَن{ ]يونس: ٨١[. 

مفهوم )الثورة(:
جاء في )لسان العرب(: ) ثار الش���يء ثَْوراً وثؤوراً وثوراناً 
ر: هاج، والثائر: الغضبان، ويقال للغضبان أهيج ما يكون:  وتث���وَّ
ق���د ثار ثائرة وفار فائرة، إذا غضب وه���اج غضبه. وثار إليه: 
وثب. ويقال: انتظر حتى تسكن الثورة وهي الهيج، وثار الدخان 

والغبار وغيرهما: ظهر وسطع()2(.
وج���اء في )املصب���اح املنير(: )ثار الغب���ار: هاج، ومنه 
قي���ل للفتنة: ث���ارت وأثارها العدو، وث���ار الغضب: احتد، 
وثار إلى الش���ر: نهض، وأثاروا األرض: عمروها بالفالحة 

والزراعة()3(.
وجاء في )املعجم الوسيط(: )ثاَر يثُور ثََوَراناً وثَْوراً وثَْورًة: 
هاَج وانتشر. وأثاَره إثارًة وإثاراً: هيَّجه ونشَره، وفي التنزيل 
العزيز: }َفاْلـُمِغيَراِت ُصْبحًا #!٣!#( َفَأَثْرَن ِبِه َنْقعًا{ ]العاديات: 
٣ - ٤[، وأثاَر األرَض: حرثها للزراعة، وفي التنزيل العزيز: 
}َأَو َلْم َيِسيُروا ِفي اأَلْرِض َفَينُظُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة اَلِّذيَن ِمن َقْبِلِهْم 
ًة َوَأَثـــاُروا اأَلْرَض َوَعَمُروَهـــا{ ]الروم: ٩[.  َكاُنوا َأَشـــَدّ ِمْنُهْم ُقَوّ

))) ص: 0)5، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، مكتبة الشروق الدولية، ط4، 004)م.
))) ابن منظور، 4/ 109، دار املعارف.

))) املصباح املنير للفيومي، ص: 1)1، املطبعة األميرية بالقاهرة، ط)، ))19م.

ويقال: أثاَر األمَر: بحثَه واس����تقصاه. وفي األثر: »أثيروا 
القرآن؛ فإن فيه خيَر األولني واآلخرين«)4(.

ف  أما )املعجم الفلسفي( ملجمع اللغة العربية بالقاهرة فعرَّ
)الثورة( بأنه���ا: )نقطة حتوُّل في حي���اة املجتمع لقلب النظام 
البال���ي وإحالل نظام تقدمي جديد محلَّه، وهي بهذا تتميز من 

االنقالب الذي يتلخص في نقل السلطة من يد ألخرى()5(.
وفي )املعجم الفلس���في( جلميل صليبا جاء: )الثورة تغيير 
جوهري في أوضاع املجتمع ال تتبع فيه طرق دستورية.. والثورة 
مقابلة للتطور: فهي سريعة وهو بطيء، وهي حتوُّل مفاجئ وهو 

ل تدريجي()6(. تبدُّ
ونحن نالحظ من خالل هذه التعريفات ملفهومي )اإلصالح( 

و )الثورة( أمرين مهمني:
َل  األول: أن مفه���وم )اإلصالح( يفيد زواَل الفس���اد والتحوُّ
لألفضل، ويش���ير إلى معنى التدرُّج ف���ي التغيير؛ بينما مفهوم 
الثورة يرتبط بالهياج واالنتش���ار والفجائية والتغيير اجلذري. 
كما أن )اإلصالح( في املفهوم اإلسالمي يبدأ متصاعداً بالفرد 
ُر َما  ومن داخل النف���س، لينتهي باملجتمع والدولة: }إَنّ الَلَّه ال ُيَغِيّ
ُروا َما ِبَأنُفِســـِهْم{ ]الرعد: ١١[. بينما مفهوم )الثورة(  ِبَقْوٍم َحَتّى ُيَغِيّ

يتجه إلى تغيير النظام السياسي.
الثاني: أن )رس���االت الرس���ل وصفت بأنها )إصالح( مع 
أنها كانت التغيير األش���مل واألعمق للواقع والفكر الذي بُعثوا 
فيه()7(، فقد كانت تغييراً جذرّياً على مستوى العقيدة واألخالق 
واملفاهيم، ومع ذلك لم توصف بأنها )ثورة(، كما جاء على لسان 
سيدنا شعيب: }إْن ُأِريُد إاَلّ اإلْصالَح َما اْسَتَطْعُت{ ]هود: ٨٨[؛ ألن 
هذه الدعوات على الرغم من أنها حملت تغييراً جذرّياً إال أنها 
لِْمية، وهي املعاني التي  اتسمت بالتدرُّج والهدوء واملرحلية والسِّ
ال يعرفها املعنى اللغوي للثورة فضاًل عن املعنى املعاصر لها في 

العلوم الغربية.
فقد ارتبط مفهوم الثورة - خاصة في القرن العشرين - بالصراعات 
الدموية وأعمال العنف التي حصدت مئات األرواح في س����ادية غريبة 
على نوع بني البشر، كما أن الفكر املاركسي - خاصة - يعتمد )العنَف( 
( وس����يلًة وحيدًة للثورة واالنتقال من الرأسمالية إلى  و )التحوَل الدمويَّ

االشتراكية، ويرفض قيام الثورة من خالل الوسائل السلمية.

)4) ص: )10، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، مكتبة الشروق الدولية، ط4، 004)م.
))) ص: 58، ط مجمع اللغة العربية، )198م.

)6) جـ) ص 81)، دار الكتاب اللبناني، )198م.
)7) مقال: )الثورة( د. محمد عمارة، مجلة )التبيان(، عدد )8، ص: 17.
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فاالش���تراكية تؤكد - حس���ب نظريتها ف���ي )الصراع 
الطبق���ي( - أن تناقض مصالح الرأس���مالية والبروليتاريا 
)الطبقة العاملة( يحتم الصراع بينهما، ويحتم أن تتمس���ك 
الرأس���مالية بوضعها وامتيازاتها فوق البروليتاريا، فال جتد 
البروليتاريا مخرجاً - مع منوها الكمي والكيفي ومع تعاظم 
تها وبلوغ ش���عورها بالصراع الطبقي ذروته - إال بالثورة  قوَّ

م بها أغاللها. الدموية التي حتطِّ
فيق���ول مفكره���م )ماو( ف���ي كتاب���ه )قضايا احلرب 
واإلستراتيجية(: )على كل شيوعي أن يدرك هذه احلقيقة: 
من فوهة البندقية تنبع الس���لطة السياسية(، كما يقول في 
الكتاب نفس���ه: )وبهذا املعنى ميكننا أن نقول: إنه ال ميكن 

إصالح العالم كله إال بالبنادق()1(.
وبدوره يؤكد )لينني( حتمية التح���ول الدموي، فيقول: 
)إن ديكتاتورية البروليتاريا تفترض اللجوء إلى عنف صارم 
ال هوادة فيه، س���ريع وحازم؛ بُْغية سحق مقاومة املستثمرين 
الرأسماليني واملالكني العقاريني وأذنابهم. ومن لم يفهم هذا، 
فلي���س بثوري وينبغي طرُده من مركزه كقائد أو كمستش���ار 

للبروليتاريا()2(.

))) نقاًل عن )جتربتي مع املاركسية( د. طارق حجي، ط)، )198.
))) نقاًل عن: )أزمة احلرية في عاملنا( خلالد محمد خالد، ص: 191، ط)، 1964م.

ز املنهج اإلسامي: متيُّ
ينبغي أن يكون واضحاً في أذهاننا عند مقارنة 
املفاهيم اإلسالمية بغيرها، أن املنهج اإلسالمي منهج 
د عن غيره من املناهج والفلس���فات،  متمي���ز ومتفرِّ
لكنه قد يلتقي مع بعضها ف���ي تقرير بعض املبادئ 
واألهداف؛ وم���ع ذلك فال يج���وز أن نصف املنهج 

فه بغيره من املناهج. اإلسالمي ونعرِّ
فمثاًل ال يجوز أن نقول: )الرأسمالية اإلسالمية( 
ملجرد أن اإلس���الم يقرر حق امللكية الفردية. وال أن 
نقول: )االش���تراكية اإلس���المية( ملجرد أن اإلسالم 
يدع���و إلى العدالة االجتماعي���ة وتقليل )ال انعدام( 
الفجوات بني الطبق���ات االجتماعية. وال أن نصف 
املنهج اإلس���المي في اإلص���الح والتغيير ب� )املنهج 
الثوري(. كما تصف بعض الكتابات اآلن - بعد جناح 
ثورتَي )تون���س ومصر( - القرآَن الكرمي بأنه )دعوة 

ثورية(، أو )ثورة سياسية( أو )ثورة تشريعية(!
أقول: ال يجوز ذلك؛ ألن وصف اإلسالم وإحلاقه 
بغيره من املناهج )الرأس���مالية أو االش���تراكية أو 
الثوري���ة( يقتض���ي التطابق التام بين���ه وبينها، في 
حني أن اإلس���الم منهج قائم بذاته ومتفرد ومتميز؛ 
ل اإلسالَم  وال ش���ك أن هذا الوصف واإلحلاق يَُحمِّ
الصورة السلبيَة التي تكون مطبوعة في أذهان بعض 
الناس عن تلك املناهج؛ وحينئٍذ فنحن نظلم اإلسالم 

من حيث أردنا إبراز محاسنه.
كما أن���ه حتى لو التقى اإلس���الم مع غيره في 
تقرير بعض املبادئ، فإنه أيضاً يكون متفرداً ومتميزاً 
في نظ��رت���ه لتحقي���ق تلك املب��ادئ املش���ت���ركة؛ 
فمث��اًل ال ميك�ن أبداً أن يكون تصور اإلسالم لتقرير 
)احلقوق الفردية( متطابقاً مع تصور الرأس���مالية 
لتقرير تلك احلقوق؛ ومث���ُل ذلك يقال في )العدالة 

االجتماعية( وفي غيرها من املبادئ.
ث���م إن االنس���ياق وراء كل منه���ج أو مصطلح 
ومحاولة إلصاق اإلسالم به، رغبًة في مسايرة تطور 
الفكر البش���ري؛ هو أمر ينمُّ بصورة ما عن حالة من 
االنهزامية الثقافية، وفقدان الثقة بالنفس وبأصالة 

املنهج الرباني الذي نؤمن به.
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اإلصاح اإلسامي... تواصل ال انقطاع:
األمر املهم ال���ذي ال يلتفت إليه الكثيرون في تفس���ير أن 
مفهوم )الثورة( لم يكن ش���ائعاً في التراث اإلس���المي وال في 
أدبياتنا الفكرية والسياسية، هو أن )الثورة( - كما أشرنا - تعني 
مرحلًة مغايرًة مل���ا كان قائماً، وانقطاعاً تاّماً عما كان موجوداً، 
وه���ذا االنقطاع ال يعني تغيير النظ���ام احلاكم فقط، بل تغيير 

القيم واملفاهيم واألفكار السائدة التي ثار الناس في وجودها.
ففي الغرب ثار الناس على سلطة الكنيسة، لكنهم مع الثورة 
أعطوا ظهورهم للدين نفس���ه وليس فقط لسلطة الكهنة، ومن 

هنا نشأت )الَعلمانية(.
كما ثار الناس أيضاً على اإلقطاع، فمزقوا )امللكية الفردية( 
وما تستصحبه من مفاهيَم وأفكاٍر، وكانت الشيوعية واملاركسية 

في الدين واالقتصاد واالجتماع.
وهكذا م���ع كل ثورة يت���م التنكر التام لي���س فقط للنظم 
احلاكمة؛ ب���ل للقيم واألفكار التي يعتبر الث���وار أنها هي التي 

قامت عليها النظم السياسية التي ثاروا عليها.
وه���ذا األم���ر املهم ل���م يكن موج���وداً أبداً ف���ي تاريخنا 
اإلس���المي؛ فلم يحدث قط أن ثار الناس على حاكم، أو بتعبير 
التراث اإلسالمي: خرجوا عليه، أو خلعوا بيعته من أعناقهم. لم 
يحدث أبداً أن كان ه���ذا مقترناً باخلروج على القيم واملفاهيم 
اإلس���المية، مع أن احلكام الظاملني الذين تس���ببوا في خروج 
الن���اس عليهم، كانوا يتمس���حون في اإلس���الم ويزعمون أنهم 

يستمدون سلطانهم من القيام عليه وحراسته.
فاملس���لمون كانوا يفرقون بني س���لوك احلاكم الظالم وبني 
اإلس���الم؛ ألنهم يعتقدون اعتقاداً جازماً أن اإلسالم يتبرأ من 
ل  الظل���م أّياً كان فاعله ومرتكبه، وأنه ليس من الصواب أن نَُحمِّ

اإلسالم خطأ بعض أتباعه حتى لو كانوا حكاماً.
ولذل���ك ُعرفت ف���ي تراثن���ا مفاهيُم اإلص���الح والتغيير 
والتجديد ولم يُعرف مفهوم الثورة. فقد كان اإلصالح اإلسالمي 
فعاًل متواصاًل ومستمّراً مع القيم التي حاد عنها بعض احلكام.
وم���ن هنا، فالذين خرجوا - مث���اًل - في ثورة 25 يناير في 
مصر، وتصوروا أن جناح الثورة يعطي لهم احلق في أن يطرحوا 
على املجتمع املصري إعادة النظر في هويته اإلسالمية ويباعدوا 
بينه وبني قيمه اإلسالمية )كما دعا بعضهم وما يزال إلى حذف 
املادة الثانية من الدس���تور التي تنص على أن مبادئ الش���ريعة 
اإلسالمية هي املصدر الرئيسي للتشريع( هم مخطئون وواهمون.
فاجلماهير التي خرجت تعلن رفضها حلس���ني مبارك، لم 
يخطر ببالها أن ذلك يعني رفضها لنظام القيم واملفاهيم القائم 

أيام حس���ني مبارك. كما لم يخطر بباله���ا أن الثورة املصرية 
ث���ورة َعلمانية كما يزعم بعض الناس ح���ني يقول: إنها ثورة لم 
ترتبط بالدين! ألنه ال ميكن أن نتصور أن االكتفاء برفع شعارات 
ومطالب اقتصادية وسياس���ية، يعني إع���ادة النظر في الهوية 

املستقرة في أعماق املجتمع منذ قرون.
وأبل���غ رد على الذي���ن يحاولون )علمنة الث���ورة املصرية( 
وإبعادها عن الدين، أن يدركوا: ملاذا كانت اجلماهير حتتش���د 
يوم اجلمعة؟ وملاذا كانت املساجد الكبرى هي نقطة االنطالق؟ 
إن هذا األمر رغم داللته الرمزية لهو خير دليل على إس���المية 
وهوية املجتمع املصري حتى لو لم يرفع ذلك في شعارات أثناء 

الثورة، فقد كان ذلك أمراً واضحاً ال يحتاج إلى دليل.

َدْرُء املفسدة وِفْقه املوازنات:
أما الذين يزعمون أن عدم وجود مفهوم الثورة )باملعنى املعروف 
اآلن( في تراثنا اإلسالمي، يعني أن اإلسالم يرضى باخلنوع والظلم، 
فنقول لهم بإيجاز: إن سبَب تفضيِل األمة اإلسالمية وخيريِتها، أنها 
تأمر باملعروف وتنهى عن املنكر كما قال الله - تعالى -: }ُكنُتْم َخْيَر 
ــــٍة ُأْخِرَجْت ِللَنّاِس َتْأُمُروَن ِباْلـَمْعُروِف َوَتْنَهْوَن َعِن اْلـُمنَكِر َوُتْؤِمُنوَن ِبالَلِّه{  ُأَمّ
]آل عمران: ١١٠[. ولذلك جاء في احلديث عن ابن عباس أن رسول 
ِلِب، َوَرُجٌل َقاَم ِإلَى  َهَداِء َحْمَزةُ بُْن َعبِْد امْلُطَّ الله # قال: »َسيُِّد الشُّ

ِإَماٍم َجاِئٍر َفَأَمَرهُ َونََهاهُ َفَقتَلَُه«)1(.
وه���ذه اآلية وغيرها م���ن اآليات واألحادي���ث النبوية هي 
احلاكمة في هذا الباب، وينبغي أن تُردَّ إليها األقوال املتعارضة 
التي وردت عن الفقهاء بشأن اخلروج على احلاكم؛ ألن النصوص 
إذا احتملت آراًء تبدو متعارضًة فينبغي أن يُحَمل املتشابه منها 
على احمُلَْكم، والظن���ي على القطعي، كما هو معروف في منهج 

اجلمع بني النصوص املتعارضة.
كم���ا أن اختالف الفقهاء في مس���ألة اخلروج على احلاكم 
كان مبنّياً على )س���د الذرائع( خش���ية وقوع فتنة أشد، وعلى 
االختالف في تقدير املصلحة واملفس���دة في ما يس���مى )فقه 

املوازنات()2(.
تلك كانت محاولة موجزة لضبط املفاهيم وتوضيح جانب مهم 
من تراثنا الفكري والسياسي، قد يشغب عليه البعض أو ينساق وراء 

شعارات براقة، فيظلم ثقافتنا وتاريخنا، وقبل ذلك يظلم نفسه.

))) حسنه األلباني في صحيح اجلامع.
خلط  قد  اجلور،  أمراء  طاعة  إلى  تدعو  التي  )اآلراء  أن  إلى  عمارة  محمد  د.  خلص   (((
التي دعت إلى طاعة األمراء - بني طاعة  النبوية  أصحابها - في قراءتهم لألحاديث 
الوالة. ولقد متت اجتهاداتهم هذه في عصور  القتال( في احلرب وبني طاعة  )أمراء 
الطاعة  تهددت فيها األخطاُر اخلارجية وجوَد األمة ووحدتها، فوازنوا بني محاسن 

ومفاسد التغيير بالفتنة والقتال(، املصدر السابق.
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] قراءة [

العلمانية في المغرب...
صــــراع متجــــدد

مصطفى احلسناوي امليسوري

كان يوم���ًا مباركًا ذلك اليوم الذي زرت فيه الش���يخ 
الدكت���ور إدري���س الكتان���ي في بيت���ه ألول م���رة، تنقلنا 
ف���ي النقاش بني مواضيع ش���تى حتى أثرت معه كتابه 
)املغرب املس���لم ضد الادينية(، واس���تغربت عدم إعادة 
طبعه رغم مرور أكثر من نصف قرن على طبعته األولى 
الت���ي نفذت منذ أع���وام. فاقترح عليَّ أن أتكلف بذلك، 
د ش���اكرًا له هذه الثق���ة، ثم اقترح  فاس���تجبت دون ت���ردُّ
عل���يِّ أن ُأعدَّ مقدمة لهذه الطبع���ة، وهذا من تواضعه 
- حفظه الله - فمتى كان األصاغر املجاهيل يقدمون 
لألكاب���ر املش���اهير، وت���رددت في القيام بذل���ك ملعرفتي 
قدر نفسي، ولعلمي أن أي مقدمة لهذه الوثيقة املهمة 
لن تقدم جديدًا ذا فائدة. ثم بعد تفكير يس���ير توكلت 
عل���ى الل���ه في خط ه���ذه الس���طور التي لن يك���ون لها 
كبي���ر فائ���دة إال عل���ى كاتبها، ال���ذي هيأ ل���ه الله - عز 
وجل - من األسباب ما جعل اسمه يوضع بجانب اسم 
باح���ث ومفك���ر من الطراز العاملي، ويتش���رف بأن تكون 
له يد في إخراج هذا السفر املهم واملفيد، الذي يرصد 
فيه صاحبه مؤامرة حيكت وال زالت حتاك ضد عقيدة 
ودي���ن وأخ���اق وتاري���خ ه���ذا الش���عب، مؤام���رة حاكت 
خيوطه���ا نخ���ٌب تص���درت صالون���ات السياس���ة ومنابر 
اإلع���ام، وُصنَعت صنعًا على أع���ني الغرب، لتكون هي 

ممثل الشعب وقائده إلى ظلمات الَعلمانية.

ي���ؤرخ الدكت���ور إدريس الكتان���ي في كتابه ه���ذا الذي هو 
تبرير وش���رح ألسباب اس���تقالته من حزب الشورى واالستقالل 
في خطاب رفعه آنذاك ألمني عام احلزب حينها محمد حس���ن 
الوزاني، هذا احلزب الذي انقلب فجأة إلى الَعلمانية، وبدأ يغازل 

اليهود ويرسل رسائل التطمني ذات الشمال وذات اليمني.
قلت: يؤرخ في ه���ذه الوثيقة التاريخية املهمة، النحراف في 
ره لدينه  مسار جزء من احلركة الوطنية واألحزاب السياسية، وتنكُّ
بطريقة يذكر الدكتور مس���تهجنة ومقرفة، ولم تكن لها حاجة أو 
داٍع، اللهم إال التملق والتس���لق والتآمر. وتولى جريدتان آنذاك، 
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هما: )الرأي العام( وجريدة )الدميقراطية( ِكبْر محاربة اإلسالم 
واالستهزاء برموزه ومقدساته وفرض الَعلمانية والالدينية، على 
شعب مسلم عش���ية االس���تقالل. ولقد حاربت )الدميقراطية( 

اإلسالم حرباً ال هوادة فيها مستهزئة برموزه ومقدساته. 
ث عنه���ا الدكتور الكتاني،  واحلقيق���ة أن املؤامرة التي حتدَّ
مها من تلبَّ���س بلبوس القيادة والزعامة والنضال، ِمن  والتي تزعَّ
فلول االس���تعمار وأذناب���ه، ورؤوس التخريب و أصحابه، لم تكن 
البداية. بل هي محطة من محطات االرتباط بالعدو بش���كل من 
األش���كال، وعلى مستوى من املستويات، والتي كان علماء املغرب 

لها باملرصاد.
 ففي س���نة 1303ه� كتب الش���يخ جعفر بن إدريس الكتاني 
َجدُّ املؤل���ف كتابه )الدواهي املدهية للف���رق احملمية(، متصدياً 
لظاهرة خطيرة مس���ت املغ���رب في صميم وحدته وس���يادته، 
ودينه وسياس���ته؛ أال وهي احتماء املغارب���ة باألجانب والتجنس 
بجنس���ياتهم. وقد َكثُر هذا النوع من االحتماء في صفوف بعض 
اإلقطاعي���ني من املس���لمني، وفي صفوف كثير م���ن أهل الذمة 
خاصة اليهود منهم. وق���د كان هؤالء احملميون مرتبطني بالعدو 
مس���تمدين قوتهم منه، متنكرين ألصوله���م وتقاليدهم. وهو ما 
يكرره الَعلمانيون في أيامنا. ولقد كان الشيخ حازماً وصارماً في 
كتاب���ه مع هذه )الظاهرة / الفتن���ة(. ثم بعد ذلك بدأت جحافل 
اجلواسيس واملبشرين تغزو البالد، متخذة من مهن عديدة غطاء 
لتنفي���ذ مهمتها. فكان منهم الطبيب و الباحث والرحالة والتاجر 
وغيرهم، وتس���للوا ملراكز القرار ومواقع التأثير، وانتش���روا في 
القرى واملداشر، بعد أن عششوا في قصر السلطان ومؤسسات 
الدولة، بل باضوا وفرخوا. فأصبحت سياس���تهم نافذة، فضاًل 
عن تقاريرهم للدول االستعمارية املتواصلة املتزايدة. وقد تصدى 
العلماء لهذه الظاهرة، وحذروا منها كتابة وخطابة ووعظاً وفتوى. 
كان منهم والد املؤلف الشيخ محمد بن جعفر الكتاني، في كتابه 
)نصيحة أهل اإلس���الم مبا يدفع عنهم داء الكفرة اللئام(؛ حيث 
تصدى لهذه الظاهرة. وحتدث عن بودار انهيار املغرب، وأسباب 
ذلك، واحللول املقترحة. وكتابه املذكور، نصيحة قدمها للسلطان 
املولى عبد العزيز، محاولًة أخي���رًة إلنقاذ ما ميكن إنقاذه. لكن 
الس���لطان ألس���باب عدة )صغر الس���ن، وقلة  التجربة، وفساد 
البطانة،  وتسلل اجلواسيس لبالطه( ارمتى في أحضان الغرب، 
���د للَعلمانية. حيث بدأت بوادرها في عه���ده بإلغاء الزكاة،  ومهَّ
والتش���ريع للضريبة املسماة الترتيب، وإنش���اء أول بنك ربوي، 
وغيرها من اإلجراءات. وقد قاوم العلماء ذلك بش���دة، وكان لهم 

الدور الكبير والكلمة األولى واألخيرة فخلعوا بيعته، وبايعوا أخاه 
السلطان املولى عبد احلفيظ على اإلسالم واجلهاد والتحرير. 

لكن جيوب مقاومة األس���لمة، وتقليص دور العلماء ونش���ر 
الَعلماني���ة واالس���تماتة في قتل روح املقاومة، والس���عي لتقدمي 
املغرب عل���ى طبق من ذه���ب ألعدائه، التي كان���ت مصاحلها 
مرتبطة باالستعمار الصليببي، متمثلة في احملميني واجلواسيس 
واخلون���ة وأجداد الَعلمانني، مافتئت حتاول وتناور ومتكر وتكيد، 
وتبث س���مومها عبر جرائد ظهرت في تلك الفترة، لعل أشهرها 
جريدة الس���عادة التي كانت تصف املقاومني باإلرهابني، والعلماء 
بالرجعيني والظالمني والثوار املفس���دين. وتدعو إلى االستسالم 
لفرنس���ا لتحقيق التقدم واحلداثة واالزدهار. فتصدى لها جمع 

من العلماء واملثقفني.
 لقد كان الناس آمنني، يتحاكمون لش���ريعة ربهم، ويفضون 
نزاعاتهم بني يدي علمائهم، ويتصدون حملاوالت حش���ر األعداء 
أنوفهم في أحكامهم وقوانينهم ومصاحلهم وحرماتهم، إلى عهد 
قريب. وفي أوائل القرن التاس���ع عشر وابتداًء من سنة 1840م، 
أصب���ح للقناصل األجان���ب دور كبير ف���ي إدارة بعض مصالح 
مدين���ة طنجة، بعد أن تخلى عنها س���لطان ذلك الوقت. وتطور 
األمر إلى ما يش���به قيام حكومة محلي���ة، ثم جاء االعتراف بها 
كمدينة دولية س���نة 1902م. وفي سنة 1923م تقدمت بريطانيا 
باقتراح لوض���ع نظام خاص بطنجة. وفي س���نة 1924م أصبح 
هذا الدستور قانونياً، وأصبحت طنجة حتكم نفسها حكماً ذاتياً 
مس���تقاًل، كانت اليد الطولى والكلمة املس���موعة فيه تعرف مداً 
وجزراً بني الدول القوية املتصارعة املسيطرة على املدينة. ورغم 
أن املغاربة املسلمني كان عددهم يفوق الثلثني، إال أن الفصل في 
اخلصوم���ات بينهم وبني غيرهم، كان يت���م في محكمة مختلطة 
تتكون من ثالث قضاة من فرنس���ا وإس���بانيا وواحد من إيطاليا 
والبرتغال وبلجيكا وهولندا وبريطانيا وأمريكا. وانتظر املسلمون 
س���نة 1952م، إلضافة قاض مس���لم واحد لم يكن له من األمر 

شيء، وكان وجوده شكلياً.
كان ه���ذا في طنج���ة الدولية، التي كان تطبي���ق العلمانية 
فيها وإبعاد الدين س���ابقاً على باقي مناطق البالد، وبعد دخول 
فرنسا رس���مياً للمغرب عقب معاهدة احلماية، وجدت الَعلمانية 
والقوانني الوضعية طريقها للتطبيق والتنزيل على أرض الواقع، 
وبدأت عملية عزل الش���ريعة وإقصائه���ا واحلدِّ من دور العلماء 
وتهميشهم تتم بالتدريج. فقد صدر ظهير ملكي لضبط محال بيع 
اخلمور بتاريخ 1913/06/29م، وصدر بتاريخ 1914/03/19م، 
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ظهي���ر ملكي بتقنني البغاء، وف���ي 1914/09/11م، صدر ظهير 
ملك���ي يأمر بإقرار ومراع���اة العوائد البربري���ة )وهو ما يعني 
ع���دم خض���وع هذه املناط���ق للش���ريعة وحتاُكمه���ا لألعراف 
والتقالي���د؛ أي العلمانية(، وفي 21 من الش���هر نفس���ه صدر 
قرار بتحدي���د القبائل اخلاضع���ة للحكم البرب���ري الَعلماني، 
وفي 1915/09/22م صدر بالغ يقضي بجعل اللغة الفرنس���ية 
هي اللغة الرس���مية للجماعات البربرية، وفي 1922/11/15م 
ص���در قرار يقنن تفويت العقارات لألجان���ب بالقبائل البربرية، 
وصدر قان���ون مصادرة األراضي ف���ي 1914/01/11م، وصدر 
ظهير إص���الح القضاء بتاري���خ 1913/01/11م، وعدل بتاريخ 
1914/03/07م، ث���م في 1916/04/30م، وفي 1921/08/22، 
وفي 1924/04/29م. وصدر ظهير متييز الراية املغربية بتاريخ 
1915/06/29م. وظهي���ر حرية الصحاف���ة املأخوذ عن القانون 
الفرنس���ي بتاريخ 1917/04/27م، وعدل في 1918/02/09م، 
ثم في 1920/11/20م، وهي السنة التي صدر فيها قانون مينع 
على جميع مدارس البادية تعليم العربية الفصحى، وفي 1930م 
صدر الظهي���ر البربري الصليبي الَعلمان���ي، والقاضي بإحالل 

قانون العقوبات الفرنسي في املناطق األمازيغية.
 كان هذا اس���تعراض جلذور الَعلمانية وإقصاء الشريعة في 
املغرب، التي متت على مس���تويات وحق���ول مختلفة؛ فقد كانت 
طنج���ة احلقل املكاني للتجربة األول���ى؛ كونها احللقة األضعف 

واألجنح أيضاً ألسباب عدة. 
ث���م كان���ت القوانني مدخ���اًل إلقصاء الش���ريعة، في باقي 
املناطق، وهي طريقة س���ريعة وغير مكلفة، ساعد في إجناحها، 
جهل املجتمع مبا يحاك ضده، وتقدمي هذه احلزمة من القوانني 
في قالب اإلصالح والتجديد، وحمايتها وتطبيقها وفرضها، بقوة 

الرجال واحلديد والنار.
ث���م جاءت مرحلة أخرى، هي علمن���ة النخبة ثم املجتمع، وهو 
هدف مكلف وبطيء، يس���تدعي تعهُّد نخبة من الزعماء واملثقفني 
للقيام به���ذا الدور، وتكوينهم ومتويلهم ومراقبتهم، ثم اس���تهداف 
ثقافة وفكر وعقي���دة املجتمع َوْفَق برنامج مكل���ف وطويل األمد. 
يذكر )روم الندو( في كتابه تاريخ املغرب في القرن العش���رين، في 
الفصل الثال���ث حتت عنوان )احلركة القومي���ة(: أن أغلب طالب 
لها تأثروا باحتادات العمال واألفكار  احلركة الوطنية في بداية تشكُّ
االشتراكية؛ خاصة أولئك الطلبة املوجودين بفرنسا، وأن عدداً من 
القادة كانوا من التقدميني الذين درس���وا في فرنسا، وهم معجبون 
بثقافتها ويحترمون مدنيتها، بل بعضهم حارب في جيش���ها وتدرب 

في معسكراتها. وقد استعملت معهم فرنسا سياسة العصا واجلزرة، 
فكانت تدفعهم لتقدمي التنازل تلو اآلخر باعتماد أس���لوب التضييق 
واالتهام والتنقيص واالزدراء؛ فقد كان الفرنس���يون - حس���ب روم 
الندو - يردون على مطالب الوطنيني باالس���تقالل بأنهم ما يزالون 
ف���ي طور بدائي وأنه���م ال يعرفون ما يري���دون، وأنهم بعيدون عن 
الدميقراطية ومتعصبون دينياً وذووا نزعات معادية للسالم، وليس 
له���م برنامج واضح. ولك أن تطلق العنان خليالك لتتصور ما ميكن 
أن يقدمه بعض هؤالء القادة من تنازالت وإثبات حس���ن الس���يرة 
والس���لوك حملو هذه الالئحة من التهم؛ خاصة أولئك الطامعني في 
احلكم والزعامة. وحتت ضغط الشعب من جهة وضغط االستعمار 
والرغبات الش���خصية فق���د كان على هؤالء الزعم���اء - لضمان 
االس���تمرار في مناصبهم وإرضاء جميع األط���راف - التوفيق بني 
مبادئ اإلسالم، واملطالب الَعلمانية للحضارة احلديثة، فكانوا وباالً 

على أمتهم.
ورغم ذلك فقد ظل العلماء متيقظني، مدافعني عن اإلسالم 
بنقائه وصفائه، مس���تمدين من عقي�دت���ه ما يعينه�م على جهاد 
األعداء بالس���يف والس���نان، واملرتبطني بهم كيفم���ا كان هذا 
االرتباط بالقلم واللس���ان، فتصدوا لبعض محاوالت العلمانيني 
الركوَب على املوجة، وقطف الثمرة، والتنكر لدين هذا الش���عب 
وتضحيات أبنائه. وحتقيق أهداٍف ومكتسباٍت للحملة الصليبية 
االس���تعمارية ما كانت لتحلم بها. و ما استطاعت حتقيقها بقوة 
الس���الح وأنواع العذاب وأشكال الدمار واخلراب، ونقل  الدكتور 
إدريس الكتاني في كتابه مواقف لكلٍّ من الش���يخ املكي الناصري 

وعالل الفاسي من الَعلمانية والَعلمانيني.
كم���ا تصدى هؤالء العلماء للطرق الصوفية التي باعت دينها 
بَعَرض من الدنيا قليل: كالشيخ املكي الناصري في كتابه )إظهار 
احلقيقة وعالج اخلليقة(، والشيخ ابن املؤقت في كتابه )الرحلة 
املراكش���ية(. وقد أش���ار  الدكتور  الكتاني في كتابه لهذا الدور 
املخزي للط���رق الصوفية بقوله: )لقد كنا نقاوم ش���يوخ الطرق 
الدينية، أيام احلماية ألنهم كانوا يطعنون اإلس���الم في الصميم 

مبواالتهم لالستعمار()1(.  
لقد وض���ع الدكتور إدريس الكتاني إصبعه على الداء، ولو أن 
تاريخ املؤامرة وجذورها س���ابق حلادثة تآمر بعض قيادات حزب 
الش���ورى واالستقالل بكثير، كما أش���رنا أعاله. بل كتب الدكتور  
إدريس الكتاني نفس���ه كتاباً سنة 2000م، يتحدث فيه عن مؤامرة 
بدأت خيوطها قبل ثمانني س���نة، وقد أس���ماه )ثمانون عاماً من 

))) صفحة ))4).
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احلرب الفرنكفونية على اإلس���الم واللغ���ة العربية(، وهو وثيقة 
مهم���ة ترصد صراع املرجعية اإلس���المية األصلي���ة، واملرجعية 
الَعلمانية االستعمارية الدخيلة، بخصوص مؤامرة سماها الدكتور 
الكتان���ي: )احلرب اللغوية الفرنكفونية الَعلمانية(، حرب يش���نها 
الغرب الصليبي الَعلماني الصهيوني على مس���توى برامج التعليم 
والثقاف���ة واإلعالم، بإس���تراتيجية تقوم على اخت���راق واحتواء 
عاملية احلضارة اإلس���المية طوالً وعرضاً، في بعديها )التاريخي 
واجلغرافي(. وثيقة مهمة تتناول مؤامرات َعلمنة التعليم وتغريبه 
وفرنس���ته، كتبها الدكتور مبناسبة مشروع ميثاق التربية والتكوين 
لس���نة 1999م، وقد حتدث عن رفض 500 عال���م ومثقف لهذا 
املش���روع الَعلماني الفرنكفوني، وقال عنه: إنه يهتدي بسياس���ة 
ليوطي لس���نة 1921م، ويسترشد بالظهير البربري لسنة 1931م، 
و هو حلقة في سلس���لة مش���اريع اس���تعمارية َعلمانية لتخريب 
التعليم، بدأت سنة 1962م، يستعرضها الدكتور الكتاني في كتابه 
املهم والفريد. ويس���تعرض معها رفض هيئات وشخصيات لهذه 

السياسات التعليمية الَعلمانية الفرنكفونية االستعمارية:
  كاس���تقالته من عمله في وزارة التربية الوطنية احتجاجاً على 
مش���روع الوزارة إلصالح التعليم، وهي ثاني اس���تقالة له في 
حياته السياسية، وهو املش���روع الذي رفضه املجلس األعلى 
لرابط���ة علماء املغرب، ورفع بخصوصه برقية لرئيس املجلس 
األعلى للتعليم، بتاريخ 18 جمادى الثانية 1382ه�، 18 أكتوبر 
عها األمني العام، عبد الله كنون و 53 من األعضاء.  1962م، وقَّ
  وكموقف عمر الساحلي سنة 1964م، وموقف عالل الفاسي 

سنة 1965م، وغيرهم
  وفي أكتوبر 1970م وقعت 500 شخصية بياناً ضد السياسة 

احلكومية االستعمارية الفرنكفونية الَعلمانية، حول التعليم.
  وفي أكتوبر 1980م، أصدرت رابطة علماء املغرب بياناً ترفض 
مشروعاً لوزارة التربية الوطنية بعنوان نحو نظام تربوي جديد.
  وفي أكتوب���ر 1993م، أدانت مجموعة من األحزاب واحلركة 
اإلسالمية، مشروع املسالك املزدوجة الفرنسي االستعماري، 
الذي قدمه وزير التعليم العالي الفرنس���ي فرانس���وا بايرو، 
لوزير التعليم املغربي رش���يد بن املختار، سراً سنة 1996م، 
وحتدث الوزير الفرنس���ي ملجلة السفارة الفرنسية باملغرب، 

كوصي مسؤول عن تلبية حاجات اآلباء املغاربة.
وللدكتور إدريس الكتاني صوالت وجوالت في فضح السياسة 

العلمانية الفرنكفونية، في مجال اإلعالم. 
ولق���د ظل الدكتور إدريس الكتان���ي عصياً على الهضم من 

ط���رف معدة َعلمانية كبيرة، تس���عى البتالع كل مقومات البالد، 
وحتويله���ا ملطرح لفض���االت ونفايات الغ���رب. وكان غصة في 
حلق العلمانية، وش���وكة في خاصرته���ا، بثباته وجهاده وفضحه 
للمؤام���رات واملكائ���د، وأغل���ب كتابات���ه في فض���ح التغريب 
والفرنكفوني���ة والعلمانية، بطريقة عزَّ نظيرها، ليس في املغرب، 

بل في العالم اإلسالمي أجمع.
فهي كتاب���ات ترصد حتوالت وتغيرات على الواقع، وأحداث 
تاريخي���ة عايش���ها الدكتور، ومؤام���رات باألس���ماء والتواريخ. 
وليس���ت ردوداً فكرية أو فلس���فية على نظري���ات وأطروحات، 
وبرامج في الفضاء، أو حبيس���ة الكت���ب ملفكرين علمانيني ظهر 
عداءهم للدي���ن ومحاربتهم له حتى للعجائز. كما نرى من بعض 
من يتهرب من تس���مية األمور مبسمياتها. أو ممن أصيب بنوبة 
صحوة ضمير، أو ممن حتلى بنصف الش���جاعة أو ربعها، ممن 
يعرض النظريات العلمانية، ملجهره أو مش���رطه، يخرج حقائقها، 
ويتعلق بدقائقها، ويبحث ع���ن مراميها وأهدافها، ويتحدث عن 
فالسفتها وجذورها، ويؤرخ لها بتواريخ وحقب عجيبة. ويتيه بك 
في تفاصيل وحتليالت، يشرح الواضحات، ويكرر االستنتاجات. 
ولكنه ال يكلف نفس���ه انتقاد مظهر من مظاهرها املعاش���ة، وال 
يراها طوفاناً تكتسح غرفة نومه ومدرسة طفله، وقوانني بالده، 
ومظاه���ر حياته، وتفاصي���ل يومه. لذلك ج���اءت كتب وأبحاث 
الدكتور الكتاني، فريدة من نوعها، نادرة في بابها، رصداً لوقائع 
وأحداث، وإنكاراً لها بكل جرأة وشجاعة الصادع باحلق، املجاهد 

بقلمه ولسانه.
وكتاب )املغرب املس���لم ضد الالديني���ة( أحد الوثائق املهمة 
والفريدة والنادرة، التي جمعت ب���ني الرصد والتحليل واملتابعة، 
ملرحلة م���ن مراحل التآمر من جهة، وبني التعليق على األحداث، 
والتعبي���ر عن املوقف والصدع باحلق واس���تنكار املنكر من جهة 
أخ���رى. والكتاب مرج���ع ألغلب من يتحدث ع���ن العلمانية في 
املغ���رب، من الكتاب واملفكرين اإلس���الميني. فق���د أحال عليه 
الدكتور يوسف القرضاوي، وكذلك أبو احلسن الندوي في كتابه 
)الصراع بني الفكرة اإلس���المية والفك���رة الغربية في األقطار 

اإلسالمية(.
وال يفوتني أن أسجل حتفظي على بعض ما جاء في الكتاب، 
من أفكار ومواقف: كاحلديث عن اشتراكية إسالمية، ودميقراطية 
إسالمية، وكإحسان الظن ببعض الشخصيات وتلميعها، وإضفاء 
ألقاب التعظيم والتبجيل عليها، وقد كفانا التاريخ عناء كش���ف 

حقيقتها.
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كنت دائماً على اعتقاد جازم أن التنظير ال بد أن يتعلق بالواقع، وإال 
شابهنا تنظير املبتدعة الذين يخترعون الصور الذهنية ويجادلون عنها.
فالتنظي���ر املجرد عن الواقع ليس من اإلس���الم في ش���يء بل هو 
اجل���دل املقيت الذي منه حذر النب���ي # وأمر بتركه فقال: »أنا زعيم 
ببيت في ربض اجلنة ملن ترك املراء وإن كان محقاً«)1(. وهذا اجلدل هو 

الذي أوقع أمتنا في نكبات ومصائب على مرِّ األزمان.
فف���ي عصر الصحابة لم يكن )الواقع( بحاجة إلى ش���رح التوحيد 
وتقسيمه باألس���لوب املتعارف عليه اآلن، ألن اإلميان خالطت بشاشته 
قلوبه���م وكانوا أهل لغة يفهمون ما لهم وم���ا عليهم من النبع الصافي 

)الكتاب والسنة(.
وملا كثر اجل���دل ونبتت لنا نابتة املبتدع���ة يحصرون التوحيد في 
رون على هذا لهدم الدين، اس���تقرأ  صورة واحدة اختلفوا عليها، وينظِّ
لهم العلماء كتاب الله وُسنة رسول الله # وبينوا أن التوحيد يدخل فيه 
كل معانيه التي بس���طت في كتب االعتق���اد، فتنظير العلماء وقتها كان 
نصرة ملذهب السلف ورّداً على الشبهات واألهواء التي تطايرت بالقوم 

قأهلكتهم.
والناظر في كتب شيخ اإلسالم ابن تيمية يرى تنظيراً لتقرير توحيد 
األسماء والصفات وقواعد الرد على املبتدعة من معطلة ومشبهة؛ فهذا 

تنظير احتاجه الواقع ولم ينشئه الشيخ ابتداء من تلقاء نفسه.

))) حسنه األلباني عن أبي أمامة الباهلي.

] بأقالمهن [

وفي عصر الش���يخ محمد بن عبد الوهاب، احتاج 
الواقع لتنظير آخر، وإن كان له س���بق في كتب السلف، 
ولكن احتيج إلبرازه والتأكيد على منهج الس���لف فيه، 
وهو توحيد األلوهية وما يضاده من ش���ركيات ونواقض 

اإلسالم.
إذن التنظير وإثارة العلوم عند أهل الس���نة ليست 
منفصلة عن الواقع وليس���ت مجرد فك���رة في الذهن 
أو بس���ط ألفكار ال حاجة للتنظي���ر عليها وال يحتاجها 
���ع الهوة واخلالف  الواقع؛ وإمنا فقط تثير جدالً وتوسِّ

بني املسلمني مما يسيء لواقع أمتنا كثيراً.
فإذا انفصل التنظير عن الواقع وما يحتاجه الواقع، 
ينشأ وضع مذموم يشعرك أن العالم في واٍد واملتحدث 
في واٍد آخر، وهذا ال شك أنه من أسوأ الباليا التي لو 
وقع فيها الداعية فشلت دعوته، وهو كذلك مناٍف للعلم 

والفقه واحلكمة.
ويجدر ها هنا اإلش���ارة إلى أن التنظير ملس���ائل 
الطه���ارة وأحكام الصالة واالعتق���اد... إلخ، ال تدخل 
معنا في هذا الباب؛ ألنه���ا تنظير يحتاجه الواقع أميا 
احتياج؛ فلو صلح القلب بالعقيدة يصلح عمله، وأول ما 
يسأل عنه العبد في القبر الصالة، فهو تنظير يحتاجه 
املرء بعدد أنفاسه، والسعيد من ُفِتح له باب الفقه، كما 
قال النبي #: »من يُِرد الله به خيراً يفقه في الدين«)2(. 
فمما ال ش���ك فيه أن الدين عقائد وعبادات وكلها من 
الفقه وكلها يحتاج إليها الواقع دائماً بال شك أو مرية؛ 

وإمنا احلديث عن غير هذا فتنبه.
وهن���اك صور عدي���دة ومتنوعة ملس���ألة التنظير 
املنفص���ل ع���ن الواقع، فمنه���ا ما هو تنظي���ر باطل، 
ومنه���ا ما هو ح���ق وضع ف���ي غير موضع���ه، ومنها 
ما هو ح���ق ولكن خ���ارج محل الن���زاع، ومنها ما هو 
غير ذل���ك؛ ولذلك يَحُس���ن ض���رب بع���ض األمثلة، 
رد على ه���ذا املنوال.  والق���ارئ اللبيب ميكن���ه أن يطَّ
 فلدين���ا صورة من التنظير اجلدلي الذي ال فائدة تعود 
على املكلف منه في دنياه وال آخرته، مثل جدال اليهود 

))) السلسلة الصحيحة.

بين التنظير والواقع



89 العدد 293

في مس���ألة مفضولة ال أهمية لها ف���ي لب العلم والعمل وجناة 
اإلنس���ان يوم القيامة، وقد أمر الل���ه - تعالى - أال يُلتَفت لهم 
وال ينش���غل املرء مِبرائهم؛ ألنه ال يترتب على معرفة ذلك كبير 
اِبُعُهـــْم َكْلُبُهْم َوَيُقوُلوَن  أهمية. قال - تعالى -: }َســـَيُقوُلوَن َثالَثٌة َرّ
َخْمَســـٌة َساِدُسُهْم َكْلُبُهْم َرْجًما ِباْلَغْيِب َوَيُقوُلوَن َســـْبَعٌة َوَثاِمُنُهْم َكْلُبُهْم ُقل 
ا َيْعَلُمُهـــْم إاَلّ َقِليٌل َفال ُتَاِر ِفيِهـــْم إاَلّ ِمَراًء َظاِهًرا َوال  ِتِهم َمّ ـــي َأْعَلـــُم ِبِعَدّ ِبّ َرّ

ْنُهْم َأَحًدا{ ]الكهف: ٢٢[. َتْسَتْفِت ِفيِهم ِمّ
فهذا أمر الله لن���ا بعدم االلتفات للنتظير اجلدلي مع بيان 

احلق واإلعراض عن اجلاهل.
ويحسن أن يلفت اإلنسان نظَر املجادل بهذا النوع إلى ما هو 
أنفع له مثلما ردَّ النبي # على الس���ائل عن الس���اعة؛ فقد روى 
البخاري ومس���لم في صحيحهما عن أنس بن مالك - رضي الله 
عنه -: أن رجاًل سأل النبي #: متى الساعة يا رسول الله؟ قال: 
»م���ا أعددت لها؟« قال: ما أع���ددت لها من كثير صالة وال صوم 
وال صدقة، ولكني أحب الله ورسوله، قال: »أنت مع من أحببت«.

لكن ننتقل اآلن إلى ن���وع آخر؛ فهذا رجل دخل على عاٍص 
مذنب مصرٍّ مس���تكبر، فحدثه عن رحمة الله وأنه غفور رحيم، 
فأُخب���ر أن هذا موضع ترهيب ال ترهي���ب، فوجد عاصياً آخر 

تائباً قد أقلع وندم، فحدثه عن شدة العقاب وحرارة اجلحيم!
فكيف يتصور املرء حجم الفساد الناجم عن مثل هذا احلديث؟

ونوع آخر: أُدخل رجل على قارون في ملئه وعنده من يأمره 
بالصدقة وعفة القلب عن الدنيا و »أال يستغني مباله تكثُّراً وال 
يس���تكثر منه متلُّّكاً«)1( واس���تكباراً، فقال للناصح: حسبك! أما 
ِه اَلِّتـــي َأْخَرَج ِلِعَباِدِه  َم ِزيَنَة الَلّ س���معت قوله - تعالى -:}ُقْل َمْن َحـــَرّ
ْزِق{ ]األعراف: ٣٢[، ثم أس���هب في الرد مبيناً  َبـــاِت ِمَن الِرّ ِيّ َوالَطّ

مساوئ الزهد البدعي لصوفي.
وهذا حتدث بكالم جيد متني واس���تدل واتبع منهج السلف 
في االس���تدالل، لكن في غير موضع���ه؛ فهو يعترض على قول 
صحيح ف���ي موضعه بإيراد صحيح في غي���ر موضعه ويجادل 
في املكان اخلطأ والزمان اخلط���أ، فال تزيد كلماته قارون إال 
غروراً وطغياناً وإعراضاً وس���فاهة؛ فما بالك لو كان فعله هذا 

مع فرعون ال قارون!
وعندما ثارت ثورات الش���عوب اإلسالمية في مصر وتونس 
وس���ورية وليبيا هذا العام، وجدنا من يخرج علينا الئماً ومندداً 
بالثوار )اخلوارج البغاة( داعياً لطاعة أُوِلي األمر املؤمنني أولياء 
الله الصاحلني، مبتهاًل إلى الله أن يهلك هؤالء )اخلوارج البغاة( 
الذين خالفوا املنهج القومي ولم يتبعوا سبيل املؤمنني، سائاًل ربه 

أن يجعل قتالهم في اجلحيم! 

))) ابن القيم طريق الهجرتني.
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ويش���عر القارئ باالنبهار من هذا املتحدث عندما يظن أنه 
يتحدث عن أمير املؤمنني عمر بن اخلطاب اخلليفة الراشد، أو 
على أقل تقدير أحد خلفاء األمويني أو العباس���يني، بل لو قال 
ه���ذا في خليفة يحكم مبا أنزل الل���ه في مجمل حكمه وينصر 
ش���رع الله ويستعلن بحب دين الله، ولو فسق وفعل ما فعل بعد 
ذلك لكان مقبوالً. فأين هؤالء من اإلمارة الفاجرة التي وصفها 
عل���ي بن أبي طالب - رضي الله عنه - فقال: )ال بد للناس من 
إم���ارة )برة كانت أو فاجرة(. فقيل: يا أمير املؤمنني! هذه البرة 
ق���د عرفناها، فما بال الفاجرة؟ فقال: يقام بها احلدود، وتأمن 

بها السبل، ويجاَهد بها العدو، ويقسم بها الفيء()1(.
وكأنه لم يعرف ما أحدثه هؤالء من تبديل ش���رع الله وشن 
احلرب على اإلسالم واملسلمني ونصرة غيرهم عليهم، وكأنه لم 
يعرف أن هؤالء كرروا في أكثر من مناس���بة أن بالدهم ليست 
إسالمية وأنها بالد َعلمانية! وكأنه لم يعرف ما كان يحدث في 

سراديب هذه البالد من تعذيب للمؤمنني فقط ألنهم مؤمنني!
فما عالقة هذا التنظير بواقعنا احلالي؟ 

مثال آخر: ال بد أن كل متابع لألحداث في مصر اآلن يعرف 
أن التيارات بحمد الله قد انقسمت لقسمني ال ثالث لهما: تيار 

إسالمي وتيار علماني.
وبغ���ض الطرف عن أعيان وأفهام من يدين بالَعلمانية فقد 
يك���ون بعضهم معذوراً أو غير مع���ذور؛ فمنهم من يظن أنها ال 
تخالف اإلس���الم؛ وإمنا األعيان يصلح ردُّ احلكم فيهم إلى أهل 
العلم الراسخني؛ فحديثنا عن الفكر نفسه وليس عن األشخاص.
الَعلمانية أول مبادئها الذي تنادي به باختصار أن الش���عب 
ع، وأن حتكيم الشرائع الدينية ال )يصح( في الوقت  حاكم مش���رِّ
احلالي؛ ألن في ذلك )ظلم( لألقليات؛ فهل يشك عاقل أن هذا 
الفكر هو فكر مناق���ض للتوحيد؟ ال يختلف في ذلك اثنان من 
أهل السنة ال من السلف وال من املعاصرين)2(، بل من ينتمي لغير 
أهل الس���نة أيضاً ال يخالف وملفتي مصر الذي ينتمي للصوفية 

كالم صريح مفاده: أن العلمانية مضادة للتوحيد!
فهل يش���ك عاقل أن ه���ذا الفكر ال ب���د أن يحارب ويبنيَّ 
عواره؟ هل يشك عاقل أننا بحاجة لبيان أهمية احلكم مبا أنزل 
الله في هذه املرحلة احلرجة؟ هل يشك عاقل أننا بحاجة لبيان 
أن القوانني الوضعية وفرضها على األمة مناقض للتوحيد؟ هل 
يشك عاقل أننا بحاجة لتوحيد الصف واجلهود ضد هذا التيار 

))) انظر: السياسة الشرعية البن تيمية.
))) انظر: مأجوراً غير مأمور كتاب فتنة التكفير للشيخ األلباني تعليق الشيخ ابن العثيمني، 
ورسالة حتكيم القوانني للشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، ورسالة احلكم بغير ما 

أنزل الله للسدالن، وغير ذلك من الرسائل والكتب القيمة للعلماء األجالء.

وأن التع���اون على ذلك من باب البر والتقوى؛ ال س���يما أنَّا في 
مرحلة بناء نحاول فيها تقليل اخلسائر إلى أقصى حد والقرب 

من شرع الله؛ فما ال يدرك كله ال يترك جله.
لكن جند من يخرج علينا بكالم مفاُده: أن احلكم بغير ما أنزل 
الله كفر دون كفر، ومجرد معصية، وأن األمة ليست مستعدة للدعوة 
إلى احلكم مب����ا أنزل الله؛ ألن فيها - أي األمة - بدع ومخالفات! 
ثم يطنبون في التنظير ملسألة أخرى مستدلني باتفاق اجلميع على 
عدم كفر القاضي الذي يحكم مبا أنزل الله في املجمل ثم يزل في 
قضية لش����هوة أو هوى؛ فإنه إن لم يستحل فهو عاٍص ولم يقع في 
ون أقوال الس����لف الواحدة تلو األخرى التي تبيح ذلك  الكفر! ويَُصفُّ
في حاالت االضطرار واحلاجة وأشباهها. وكذلك الواصفة ملن فعل 

ذلك - بهوى أو شهوة - أنه عاٍص وليس بكافر!
فهل هذا االستدالل له محل من اإلعراب في قضيتنا؟

وهل الواقع احلالي يحت���اج لهذا التنظير أم أن هذا التنظير 
ال عالق���ة له بواقعنا احلالي؟ بل هو مفس���د له، وهو يد تصافح 
يد أعدائنا وفكرهم املناقض للتوحيد، قصد فاعلها أو لم يقصد، 
ولعله ل���و امتثل قول النبي #: »من كان يؤمن بالله واليوم اآلخر 
ر الله - تعالى  فليقل خيراً أو ليصمت«)3(، لكان خيراً له، ولكن قدَّ
- أن يك���ون اخلير أعمَّ فيصبر أه���ل احلق ولو رماهم الرماة من 
كل حدب وصوب، ولو خذلهم من أبناء جلدتهم من خذلهم؛ فإني 
أشهد أنه حق ما قال النبي #: »ال يزال من أمتي أمة قائمة بأمر 
الل���ه، ال يضرهم من خذلهم وال من خالفهم، حتى يأتيهم أمر الله 

وهم على ذلك«)4(، وكٌل يناله نصيبه من الكتاب.
أمااملصيب���ة الكب���رى أن صاح���ب هذا التنظي���ر يرى أن 

الَعلمانية... مجرد معصية ال تناقض التوحيد!
فما أجمل ما قاله ابن القيم:

لنفسِه عبد  نصح  ه��ذا  ك��ان  إذا 
يتعلُم ال��ه��دى  منه  ال��ذي  ذا  فمن 

وفي مثل هذا كان قد قال من مضى
وأح���س���ن ف���ي م���ا ق��ال��ه امل��ت��ك��ل��ُم

مصيبة فتلك  ت���دري  ك��ن��ت  ف���إن 
أعظُم فاملصيبة  تدري  ال  كنت  وإن 

ولم تقف الكارثة اجلارفة عن����د هذا احلد، ولكن أن يكون ما 
سبق مقدمًة، وبناء عليها فواجب الوقت هو الدعوة إلى نبذ البدع، 
ومبا أن العلمانية ال تناقض التوحيد فالدعوة إلى نبذ البدع حالياً 

هي: التحذير من السلفيني واإلخوان في مصر وفضحهم!

))) رواه البخاري ومسلم.

)4) رواه البخاري ومسلم.
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فرقان الوحي عبر الزمن: 
إن���ه ال مخرج إال ف���ي القرآن الكرمي؛ ألنه ق���د جعله الله 
فرقان���اً بني احلق والباط���ل: في القضايا واألش���خاص، وفي 
املواقف واألحداث. والقرآن قد قسم تاريخ استضعاف املؤمنني 

إلى مرحلتني كبيرتني: 
املرحلة األوىل: مرحلة الفرار باإلميان:

وهذه املرحلة متتد زمانياً من بعثة نوح، عليه الس���الم - إذ 
هو أول رس���ول إلى الكفار، ومعه كانت أول فئة مؤمنة في ظل 
استضعاف من أمة كافرة - إلى إنزال التوراة على موسى، عليه 
الس���الم. ففي هذه املرحلة كلما كان الن���اس يكفرون، كان الله 
يرسل الرسَل ليجددوا الدعوة إلى الدين احلق، فتستجيب فئة 
مؤمنة. وقد كان املؤمنون عبر التاريخ قلة وال يزالون، كما أخبر 

النبي # في كثير من األحاديث.
لقد كان الواجب على املؤمن���ني في هذه املرحلة: االنحياَز 
إلى اإلمي���ان وأهله، والدعوة إليه والثب���ات عليه، حتى يفصل 
الله بينهم وبني عدوهم؛ فتكون جناتهم بأسباب متنوعة، ويكون 

إهالك أعدائهم واس���تئصالهم بالَق���َدر الرباني 
اخلال���ص ذي الصور املتنوعة أيضاً، لكن دون أن 

يكون للمؤمنني دور في هذا اإلهالك.
املرحلة الثانية: مرحلة دفع املؤمنن: 

وهذه املرحلة تبدأ بإنزال التوراة على موسى 
- عليه السالم - ومتتد إلى آخر الزمان.

والواج���ب على املؤمن���ني في هذه املرحل���ة: االنحياز إلى 
اإلميان وأهل���ه، والدعوة إليه والثبات علي���ه، وجهاد أعدائهم 
حتى ينصره���م الله على عدوهم، فتكون جناتهم ويكون إهالك 
عدوهم بأيدي املؤمنني. فصار املؤمن���ون هم َقَدر الله الغالب، 
الذي به يحقق س���نته في خلقه؛ فهم أداة إنقاذ املظلومني، وهم 

أداة تعذيب املجرمني.

سمات المرحلة الثانية:
في هذه املرحلة بقي عندنا ش���يئان، وتغير ش���يء: بقيت 
عندنا سنة استضعاف الفئة املؤمنة قدراً جارياً في العباد، وبقي 
عندنا: قدر إهالك املكذبني املجرمني، جزءاً من اجلزاء العادل 
الذي يجريه الله في الدني���ا تقدمة ملا يقوم في اآلخرة. وتغير 
ش���يء واحد: فلم يبق دور الفئة املؤمن���ة فقط هو أن تؤمن ثم 
تنجو بنفسها والله يتولى أمر أعدائها؛ إمنا صارت الفئة املؤمنة 
ه���ي هذا الَقَدر الغالب، وهي يد الله التي يعذب بها أعداءه في 

امل��ن��ع��م ع���ب���د  أش������رف  د. 

واجب المستضعفين
] الباب المفتوح [

ف����ي الوقت الذي تعيش فيه طوائف من املس����تضعفني من هذه 
األم����ة حت����ت قصف املداف����ع، وبينما تلته����ب األرض املبارك����ة بنيران 
األعداء، في هذا الوقت نفسه تعيش األمة كلها حتت قصف خطاب 
التخذي����ل، وتلته����ب ص����دور احليارى بحث����ًا عن مخرج مم����ا آل إليه 

حال أمتنا، ومما يصيبها من املظالم واحملن الكبار.
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األرض، ولذل���ك قال الله - عز وجل - آمراً املؤمنني: }َقاِتُلوُهْم 
ُه ِبَأْيِديُكْم{ ]التوبة: ١٤[ فأمضى الله س���نته في تعذيب  ْبُهُم الَلّ ُيَعِذّ
أعدائه، لكنَّ ذلك صار بأيدي أوليائه. كما قال - عز وجل - لنا: 
ُه ِبَأْيِديُكْم َوُيْخِزِهْم َوَينُصْرُكْم َعَلْيِهْم َوَيْشِف ُصُدوَر  ْبُهُم الَلّ }َقاِتُلوُهْم ُيَعِذّ

ْؤِمِننَي{ ]التوبة: ١٤[. }َوُيْذِهْب َغْيَظ ُقُلوِبِهْم{ ]التوبة: ١٥[. َقْوٍم ُمّ
األدلة القرآنية:

لهذا ذكر الله – تعالى – في س���ورة )املؤمنون( قصة نوح - 
عليه الس���الم - مع قومه على أنها أول منوذج للمرحلة األولى، 
فذكر الدعوة إلى اإلميان، ومن ثَ���مَّ افتراق الناس إلى مؤمنني 
وكفار، ثم إجناء الله – سبحانه وتعالى – للمؤمنني املستضعفني، 
وإهالكه – عز وجل – للقوم الكافرين بقدره الرباني اخلالص. 
وأتب���ع هذه القصة بقصة قوم مبَهمني، جرى فيهم ما جرى 
في قصة نوح - عليه الس���الم - فكان إبهام الشخوص والزمان 
واملكان إشارة إلى استقرار السنَّة الربانية، دون أن يكون لشيء 
مما أُبهم أثره فيها وجوداً أو عدماً. ثم أكد اطراد هذه الس���نة 

في َمن بعدهم.
ثم قال - تعالى -: }ُثَمّ َأْرَسْلَنا ُموَسى َوَأَخاُه َهاُروَن ِبآَياِتَنا َوُسْلَطاٍن 
ِبـــنٍي{ ]املؤمنون: ٤٥[ إلى قوله: }َوَلَقْد آَتْيَنا ُموَســـى اْلِكَتـــاَب َلَعَلُّهْم  ُمّ
َيْهَتُدون{ ]املؤمنون: ٤٩[ في إش���ارة واضحة إلى أن إرسال موسى 
- عليه الس���الم - كان إرساالً مختلفاً؛ إذ أنزلت في ظله التوراة، 

وختمت مرحلة الفرار باإلميان، وبدأت مرحلة دفع املؤمنني)1(. 

اللحظة الفاصلة بين المرحلتين:
أما ضبط هذا احلد الزمن���ي الفاصل بني املرحلتني، وهو 
إنزال التوراة على موس���ى - عليه السالم - فقد جاء في سورة 
القصص في قوله – تعالى -: }َوَلَقْد آَتْيَنا ُموَســـى اْلِكَتاَب ِمْن َبْعِد 
ُروَن{  ـــاِس َوُهًدى َوَرْحَمًة َلَّعَلُّهْم َيَتَذَكّ َما َأْهَلْكَنا اْلُقُروَن اأُلوَلى َبَصاِئَر ِللَنّ
]القصـــص: ٤٣[. قال اإلمام احلافظ ابن كثير– رحمه الله - في 
تفس���يره: )وقال – تعالى -: }ِمْن َبْعِد َما َأْهَلْكَنـــا اْلُقُروَن اأُلوَلى{ 
يعني أنه بعد إنزال التوراة، لم يعذب أمة بعامة، بل أمر املؤمنني 
أن يقاتلوا أعداء الله من املش���ركني()2(. فبعد إنزال التوراة، لم 
يهمل الله ش���أن الناس، ولم يترك الظاملني املعتدين، إمنا كلف 

املؤمنني أن يكونوا هم أداة تعذيب هؤالء الكافرين.
لذا قال العالَّمة الس���عدي - رحمه الله - في تفسير آيات 

))) انظر تفسير السعدي، ص766.
))) تفسير ابن كثير: 6/117.

س���ورة )املؤمنون( املذكورة: )بعد موسى ونزول التوراة رفع الله 
العذاب عن األمم؛ أي: عذاب االس���تئصال، وش���رع للمكذبني 
املعاندي���ن اجلهاد. ول���م أدر من أين أخذه، فلم���ا تدبرُت هذه 
اآليات مع اآليات التي في سورة )القصص( تبنيَّ لي وجهه. أما 
ه���ذه اآليات، فألن الله ذكر األمم املهلَكة املتتابعة على الهالك، 
ثم أخبر أنه أرس���ل موس���ى - عليه الس���الم - بعدهم، وأنزل 
عليه التوراة فيها الهداية للناس... وأما اآليات التي في س���ورة 
)القصص( فهي صريحة جداً؛ فإنه ملا ذكر هالك فرعون قال: 
}َوَلَقْد آَتْيَنا ُموَسى اْلِكَتاَب ِمْن َبْعِد َما َأْهَلْكَنا اْلُقُروَن اأُلوَلى َبَصاِئَر ِللَنّاِس 
ُروَن{ ]القصص: ٤٣[ فهذا صريح أنه آتاه  َوُهًدى َوَرْحَمًة َلَّعَلُّهْم َيَتَذَكّ

الكتاب بعد هالك األمم الباغية()3(.

األمة الشاهدة للمرحلتين
وش���هد بنو إس���رائيل مع موس���ى - عليه السالم - هاتني 
املرحلتني، فكان إهالك فرعون وجنده ختام املرحلة األولى، فال 
يُعتَرض به على ما ذكرنا من شأن املرحلة الثانية. وهذا ما قرره 
العالمة السعدي قائاًل: )وال يردُّ على هذا إهالك فرعون، فإنه 
قبل نزول التوراة()4(، وكان أمرهم بدخول )األرض املقدسة( هو 
أول تطبيق عملي لس���نة املرحلة الثاني���ة؛ إذ أُِمروا أن يدخلوها 

باجلهاد في سبيل الله، وأن يدفعوا أعداء الله.
لكنَّ بني إس���رائيل - وهم أول فئة مؤمنة، تطالَب بإنفاذ سنة 
دفع املؤمنني للكافرين - طلبوا أن تس���تمر فيهم السنة القدمية، 
فقالوا لنبيهم الكليم الكرمي - عليه السالم -: }َفاْذَهْب َأنَت َوَرُبَّك 
َفَقاِتـــال{ ]املائـــدة: ٢٤[؛ أي: كما أهلك ربك لن���ا فرعون وجنده، 
ولم ندفعهم بش���يء من أيدينا، كذلك َفلْيُهلك لنا هؤالء اجلبارين 
الكافري���ن، ونحن ندخل األرض املقدس���ة؛ بل بل���غ بهم الضعف 
ا َداُموا ِفيَها{ ]املائدة: ٢٤[ قبل  ْدُخَلَها َأَبًدا َمّ ا َلن َنّ واجلنب أن قالوا: }إَنّ

طلبهم السابق كالتعليل له، وبئس التعليل.
فه���ل َقِبل منهم ذلك؟ إن الل���ه - عز وجل - لم يقبل منهم 
ذلك، وهم في املرحلة الثانية، ولم يهلك لهم أعداءهم الكافرين 
ب���ل عذبهم؛ فكت���ب عليهم أن يتيهوا في األرض أربعني س���نة، 

عقوبة لهم، ال ألعدائهم. 

عاقبة التخاذل عن واجب الدفع:
تبني من ذلك أن من سلك سبيل هؤالء، وجنُب عن الدفع في 

))) تفسير السعدي، ص766.
)4) السابق.
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ظل هذه املرحلة، نالته أمور ثالثة:
األول: ع���دم إهالك ع���دوه مهما انتظر؛ م���ا دام لم يقم 

بالواج���ب الذي عليه. فيبقى العدو ويبقى إفس���اده في األرض 
ـــاَس َبْعَضُهم ِبَبْعٍض  ِه الَنّ أو يزي���د. قال – تعالى -: }َوَلـــْوال َدْفُع الَلّ
َلَّفَسَدِت اأَلْرُض{ ]البقرة: ٢٥١[، وقال: }َظَهَر اْلَفَساُد ِفي اْلَبِرّ َواْلَبْحِر 

ِبَا َكَسَبْت َأْيِدي الَنّاِس{ ]الروم: ٤١[، فال بد من هذا.
الث��اين: تعذيبه في هذه احلياة الدنيا: فمن فرَّ من ألم في 

الطاعة، عوقب بألم أش���د في املعصية. قال – تعالى -: }إاَلّ 
ْبُكـــْم َعَذاًبا َأِليًما{ ]التوبـــة: ٣٩[؛ فإنه ال بد من عذاب  َتنِفـــُروا ُيَعِذّ
ا لم  )ال للظامل���ني( ولكن للمؤمن���ني الذين ظلموا أنفس���هم لَ�مَّ
يقوموا بالواجب عليهم بالدفع عن دينهم وعن املستضعفني من 
أمتهم؛ ألن الله عاقب بني إس���رائيل، ولم يهلك )مع تخاذل بني 
إسرائيل( اجلبارين. فبنو إسرائيل هم الذين تاهوا أربعني سنة 
ف���ي األرض جزاء جبنهم وتفريطه���م وتقصيرهم في حق ربهم 

ودينهم ورسولهم وأمتهم، بل وفي حق أنفسهم.
الثالث: اس���تبداله - إذ نكص عن العبودية الواجبة - مبن 

هو خير منه ممن يش���رف بأداء الواجب، وين���ال ثمرته: ففي 
ْبُكْم َعَذاًبا َأِليًما َوَيْسَتْبِدْل َقْوًما  اآلية السابقة نفسها: }إاَلّ َتنِفُروا ُيَعِذّ
َغْيَرُكـــْم{ ]التوبة: ٣٩[. وهذا أمر آخ���ر خطير: أن هذا العمل، 
وه���ذه الوظيفة التي يعمل فيها العب���اد لله، ليس هناك ضمان 
ألح���د أن يبقى موظفاً فيها إلى األب���د. الوظيفة تقبل الفصل، 

فيمكن أن تطَرد منها.

نحن وواجب المرحلة:
ونحن اآلن نعيش في املرحل���ة الثانية، لذل�ك ق�ال الل�ه - 
َه اْشـــَتَرى ِمَن اْلـُمْؤِمِننَي َأنُفَســـُهْم  تعال���ى - في )آية البيعة(: }إَنّ الَلّ
ِه َفَيْقُتُلـــوَن َوُيْقَتُلوَن َوْعًدا  َة ُيَقاِتُلوَن ِفي َســـِبيِل الَلّ َوَأْمَواَلُهـــم ِبَأَنّ َلُهُم اْلـَجَنّ
ْوَراِة َواإلجِنيِل َواْلُقْرآِن{ ]التوبة: ١١١[ فابتدأ بالتوراة،  ا ِفي الَتّ َعَلْيِه َحًقّ
مع أنه كانت هناك كتب قبل التوراة. ملاذا ذلك؟ ألن سنة القتال 
ومجاهدة أعداء الله ودفعهم بأيدي املؤمنني ابتدأت منذ إنزال 
التوراة، وامتدت في اإلجنيل، وامتدت في القرآن، وصارت هذه 

سنة الله املاضية إلى آخر الزمان.

بين الواجب الرباني والوعد الرباني:
ال أمل بغير عمل؛ فإن النصر الذي وعد الله به عباده املؤمنني 
موثوق به ألنه وع���د الله، لكن هذا النصر ال يأتي مبعجزات على 

نيام. وال يجوز أن ينتظر املس���لمون طيراً أبابيل حترس بيت الله، 
وال أسوة في قول عبد املطلب: )للبيت رب يحميه( فإنها كلمة من 
جاهلي قبل اإلس���الم، والبيت له رب يحمي���ه في كل وقت؛ فالله 
يحمي ما ش���اء متى شاء؛ لكن الله لم يحم البيت ألجل كلمة عبد 
املطلب، ولم يكن س���لوك عبد املطلب سلوكاً شرعياً؛ وإمنا حمى 
الله البيت ألسباب أخرى، منها: إظهار شرف هذا البيت )وال يلزم 
فيه التكرار(، وإظهار شرف هذا الزمان؛ وذلك إلظهار شرف هذا 
النبي # الذي يولد في هذا الزمان عند هذا البيت، لتخرج خير 

أمة أخرجت للناس، تعمر هذا البيت وحتميه.
يف التاريخ عربة:

فلما بُِعث النبي # وخرج���ت أمته، كان الواجب عليها أن 
حتمي بي���ت الله. وحني ضعفت األمة وفرطت في حمايته، أتى 
القرامط���ة فقتلوا احلجي�ج في ي���وم الت�روية، وأخذوا احلجر 
األس���ود من الكعبة، واحتفظوا به س���نني عدداً، وكان كبيرهم 
يقول وهم يستبيحون احلرم: أين الطير األبابيل)1(؟ وصدق وهو 
كذوب. نعم، ل���م تأته الطير األبابيل، وال يجوز للمس���لمني أن 
ينتظروا الطير األبابيل. كي���ف ينتظرونها وهم أمة قوية كبيرة 

قادرة؟ بل الواجب عليهم أن يقوموا بأمر ربهم.
إنه قد جاء ع���ن النبي # أن الكعبة تهدم في آخر الزمان، 
فقال #: »يخرب الكعبة ذو الس���ويقتني من احلبش���ة«)2(؛ حني 
ال يط���وف بالبيت طائف، حني تنهار األم���ة وتتراجع، ويضمحل 
اإلميان ويقل املؤمنون، ويأذن الله بقرب زوال هذه الدنيا، عندها 
يهدم البيت، ول���ه في كل حال )رب يحميه( فليس س���ر حماية 
البي���ت كلمة عبد املطلب، بل بعث ه���ذه األمة التي حتمي البيت 
بأم���ر ربها، وحتمي حرمات الله، وحتمي عباد الله وال يجوز لها 
بحال أن ترك���ن إلى الدنيا، وتقول: ربنا س���يحمي بيته، وينصر 

عباده، ويظهر دينه.
نعم، سيحدث ذلك؛ لكن بعذاب اجلبناء، ومبصاب املتثاقلني، 
وبإخراج من يكونون يَد الله، التي ينتقم بها من أعدائه، ويظهر 

بها أمره في األرض.

))) فعل القرامطة هذا عام 317 هـ، واحتفظوا باحلجر األسود مدة اثنتني وعشرين سنة. 
راجع البداية والنهاية البن كثير )11/160 - 161( ط. مكتبة املعارف – بيروت.

))) متفق عليه: البخاري )1524(، ومسلم )5288( عن أبي هريرة رضي الله عنه.
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دت كثيراً في كتابة هذا املقال؛ فما اجلديد الذي ميكن  تردَّ
أن أضيفه ها هنا، وق���د كتبُت وغيري في ذلك مقاالت كثيرة؟ 
لدرجة أنني خش���يت أن يفهم القارئ الكرمي أنني أكرر نفسي 
وأعيد تسطير ما كتبته مراراً بأسلوب آخر. وأعترف بادىء ذي 
بَدء أنني لن آتي بش���يء جديد؛ لكنني مع ذلك كله أحسب أنني 
ر إخواني بهذا  بحاجة ماس���ة إلى أن أكرر نفسي هذه املرة ألذكِّ
الواج���ب العظيم؛ خاصة في هذه املرحل���ة التاريخية التي متر 

بها املنطقة.
 وأستأذنكم في إثارة السؤال اآلتي: هل هذه املرحلة التي مترُّ 
بها املنطقة العربية هي مرحلة صراع وتنافس بني اإلخوان املسلمني 
والسلفيني؟ أم أنها مرحلة تتسابق فيها االجتاهات الَعلمانية املعادية 
للدين مبختلف أطيافها )الفكرية والسياسية( إلقصاء اإلسالميني، 
كلِّ اإلسالميني، ومن ثَمَّ تش����كيل هوية املجتمعات اإلسالمية َوْفَق 

الرؤية الغربية للمبادىء واألفكار والقيم؟ 
إن الصراع السياس���ي الذي تش���هده املنطقة ليس صراعاً 

حزبي���اً يُختَزل في احلصول على مقعد أو مقَعدين في البرملان، 
أو االس���تئثار بإدارة مسجد أو مدرس���ة ونحوها؛ بل هو صراع 

على العقيدة والهوية؛ فإما )اإلسالم أو الَعلمانية(.
لقد كش���فت الثورات العربية عن قلق شديد لدى التيارات 
الليبرالية على مش���روعها الفكري والقيم���ي الذي بنته خالل 
عقود طويلة، بتحالفها مع أنظمة االس���تبداد املتتابعة في عاملنا 
العربي، وأخذت جُتِلب بخيلها ورجلها، وتتعامل بتشنج شديد مع 

الواقع اجلديد؛ من أجل احملافظة على تلك املكتسبات.
والوعي بطبيعة الصراع وأولويات���ه في هذه املرحلة، أحُد 
أهم أس���باب االئتالف والتعاون بني اإلسالميني؛ ألن االختالف 
والتنازع لن تكون نتيجته إخفاق فصيل أو تراجع حزب فحسب؛ 
م املشروع الَعلماني.  بل معناه انحس���ار املشروع اإلسالمي وتقدُّ
َه َوَرُســـوَلُه َوال َتَناَزُعوا َفَتْفَشـــُلوا  قال الل���ه - تعالى -: }َوَأِطيُعوا الَلّ
َوَتْذَهَب ِريُحُكْم{ ]األنفال: ٤٦[، فهذه س���نة من س���نن الله التي 
ال تتبدل وال تتخلف؛ فالتنازع من أعظم عوامل الفش���ل، والنهي 

أمحد ب��ن عبد الرمح��ن الصويان
a l s o w a y a n @ a l b a y a n . c o . u k

] الورقة األخيرة [

اإلخوان والسلفيون...
مقال مكرر !
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عن التنازع في هذه اآلية نهي عن كل أس���بابه املؤدية إليه، ومن 
ر اآلية بقوله  لطائف التوجيهات القرآنية أن الله - تعالى - صدَّ
َه َوَرُسوَلُه{ وختمها بقوله: }َواْصِبُروا  - سبحانه -: }َوَأِطيُعـــوا الَلّ
اِبِريَن{ ]األنفال: ٤٦[. فقي���م االجتماع والتعاون  ـــَه َمـــَع الَصّ إَنّ الَلّ
حتتاج إلى التزام بطاعة الله - عز وجل - وطاعة رس���وله #، 
ثم حتت���اج إلى صبر في ترويض النف���س على تقدمي املصلحة 

العامة واآلجلة، على املصالح اخلاصة والعاجلة.
إن من س���نن الله في َمن قبلنا: أن الفرقة والبغضاء نتيجة 
رئيس���ية من نتائج ترك بعض ما أمروا به. وسنن الله ال تتبدل 
ا َنَصاَرى  وال حتابي أحداً. قال الله - تعالى -: }َوِمَن اَلِّذيَن َقاُلوا إَنّ
ُروا ِبِه َفَأْغَرْيَنـــا َبْيَنُهُم اْلَعَداَوَة َواْلَبْغَضاَء  َّا ُذِكّ ا ِمّ َأَخْذَنا ِميَثاَقُهْم َفَنُســـوا َحًظّ
إَلى َيْوِم اْلِقَياَمِة { ]املائدة: ١٤[. قال قتادة في تفس���ير هذه اآلية: 
)إن القوم ملا تركوا كتاب الله، وعصوا رسله، وضيعوا فرائضه، 
وعطل���وا حدوده، ألقى بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة 
بأعمالهم أعماِل الس���وء، ولو أخذ القوم كت���اب الله وأَْمره، ما 

افترقوا وال تباغضوا()1(.
وق���ال ابن تيمي���ة: )متى ترك الناس بعض م���ا أمرهم الله به 
ق القوم فسدوا وهلكوا، وإذا  وقعت بينهم العداوة والبغضاء، وإذا تفرَّ

اجتمعوا صلحوا وملكوا؛ فإن اجلماعة رحمة والفرقة عذاب()2(.
إذن، املنطل���ق الرئيس لتحقيق االئتالف والتعاون يكون في 
تربية الدعاة على االعتصام بالكتاب والسنة، والتجرد في العمل 
لنصرة اإلس���الم، وإخالص القصد لله - ع���ز وجل - وتأكيد 
احملبة والوالء للدين وأهله، ومبادرة القيادات والقدوات لتحقيق 
َواُهْم إاَلّ َمْن َأَمَر  ْ ن جَنّ ذلك. قال الله – تعالى -: }ال َخْيَر ِفـــي َكِثيٍر ِمّ
ِبَصَدَقـــٍة َأْو َمْعُروٍف َأْو إْصالٍح َبنْيَ الَنّاِس َوَمـــن َيْفَعْل َذِلَك اْبِتَغاَء َمْرَضاِت 
ِه َفَسْوَف ُنْؤِتيِه َأْجًرا َعِظيًما{ ]النساء: ١١٤[. وال شك أن اإلصالح  الَلّ
ب���ني العلماء والدعاة من أعظم القربات التي ينبغي أن يتنافس 
ـــا اْلـُمْؤِمُنوَن إْخَوٌة  َ فيه���ا املصلح���ون. قال الل���ه - تعالى -: }إَنّ
َه َلَعَلُّكـــْم ُتْرَحُموَن{ ]احلجرات: ١٠[،  ُقوا الَلّ َفَأْصِلُحـــوا َبنْيَ َأَخَوْيُكْم َواَتّ
َه َوَأْصِلُحوا َذاَت َبْيِنُكْم{ ]األنفال: ١[.  ُقوا الَلّ وقال - تعالى -: }َفاَتّ
والتقصير في هذا العمل س���يكون له أثر عظيم في واقع األمة، 

))) تفسير الطبري: تفسير سورة املائدة، رقم )11601).
))) مجموع الفتاوى: ))/1)4).

وقد صح عن الرس���ول # قوله: )أال أخبركم بأفضل من درجة 
الصيام والصالة والصدقة؟( قالوا: بلى. قال: )صالح ذات البني، 

فإن فساد ذات البني هي احلالقة()3(.
وال أذك���ر أنني التقيت أحداً من العلماء أو من قيادات العمل 
اإلس���المي إال وجدته يتحدث عن خط���ورة الفرقة واالختالف، 
وينادي بضرورة التعاون والتكامل، لكن املشكلة في تقديري إمنا 
هي في ضعف املبادرات العملية التي تسعى جادة في رأب الصدع 
وتألي���ف القلوب، وتعزيز ثقافة األخ���وة والتناصر والتعاون على 
البر والتقوى. وجناح ذلك مرهون بصدق التوجه في حتقيق هذا 
ُه  ِق الَلّ املطلب العظيم. قال الله – تعالى -: }إن ُيِريـــَدا إْصالًحا ُيَوِفّ
َبْيَنُهَما{ ]النســـاء: ٣٥[. وهذه اآلية في احَلَكَمني يسعيان لإلصالح 

بني الزوجني، وهو في اإلصالح في أمر األمة أعظم.
إنني أدرك أن بعض اخلالف بني الس����لفيني واإلخوان خالف 
ر بقدره الصحيح، وجنتهد  حقيقي يجب أن يدرًس بعلم وورع، ويقدَّ
ف����ي إحياء فقه التناصح والتواصي باحلق، فذلك من أعظم حقوق 
ة ومقومات التعاون. لكن لعلك����م تتفقون معي على أن كثيراً  األخ����وَّ
من اخلالف احلاصل في الساحة الدعوية إمنا هو خالف ليس له 
����ل أحياناً ما ال يحتمل من التباعد  ح����ظ من األثر أو النظر، ويُحمَّ
والتدابر، وهذا الواقع إن كان س����ائغاً في مرحلة س����ابقة، فإنه ال 
يس����وغ بحال في هذه املرحلة احلرجة التي يعاد فيها تشكيل وبناء 

اخلارطة السياسية والفكرية في عاملنا العربي.
إنَّ صناعة التغيير واإلصالح لن يحمل لواءها، ويقطف ثمراتها، 
إال من متيزوا برجاحة العقل، وطهارة الهدف، وس����مو النفس عن 
لعاعة الدنيا، فإمامة الش����عوب ال يناله����ا أهل األهواء. قال - عز 
ُه ِبَكِلَماٍت َفَأَتَُّهَنّ َقاَل إِنّي َجاِعُلَك ِللَنّاِس إَماًما  وجل -: }َوإِذ اْبَتَلى إْبَراِهيَم َرُبّ

اِلـِمنَي{ ]البقرة: ١٢٤[. َيِّتي َقاَل ال َيَناُل َعْهِدي الَظّ َقاَل َوِمن ُذِرّ
يا أيها السلفيون! يا أيها اإلخوان! قال لكم رسول الله #: 

»ال تختلفوا؛ فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا«)4(.
فاللهم! اجمع كلمتنا على كتابك وسنة نبيك #، وأعذنا من 

نزغات الشيطان وأهواء النفوس.

في  األلباني  وصححه   ،)4(7(( رقم  داود  وأبو   ،)(509( رقم  الترمذي  أخرجه:   (((
صحيح الترمذي.

)4) أخرجه: البخاري في كتاب اخلصومات ))/70(، رقم )410)).
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