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دها، ومن أبرز  نقالت فكري���ة ودعوية كبيرة تدلُّ على حيويتها وجتدُّ

هذه النقالت النوعية التي حصلت في هذا العام اجلديد:
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والبدء في تش���غيل نافذة باللغة اإلندونيسية، وهي ترجمة لبعض 
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إلى لغات أخرى بعون الله تعالى.
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على ثالث وعشرين دراسة محكمة.
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السعدي على هامش املصحف الشريف بقراءة حفص عن عاصم، وقراءة 

قالون.
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الله – تعالى – أن يحسن النيات، ويبارك في األعمال، ويستعملنا 
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»ِمت رومني« Mitt Romney مرش���ح رئاسي جمهوري، 
وأحد الساسة األثرياء، وحاصل على درجة الدكتوراه في القانون 
من جامع���ة هارفارد، هذا ما يهم اإلعالم من ش���خصية هذا 
الرجل الذي قد يصبح يوماً من األيام رئيس���اً للواليات املتحدة. 
لكنَّ ما ال يعرفه – بل ال يهتم له – كثير من املتابعن لالنتخابات 
األمريكي���ة هو أن »رومني« أحد دعاة النِّحلة املورمونية، كما أن 

زوجته تعتنق املذهب نفسه منذ عام 1966م.
تقوم املورمونية الباطنية على خياالت »جوزيف سميث« التي 
أسسها عام 1830م بالواليات املتحدة. زعم »جوزيف سميث« أنه 
ُدلَّ م���ن ِقَبل م���الك يدعى »موروني« على أل���واح من ذهب فوق 
تل قريب من مدينة »بامليرا« بوالي���ة نيويورك. كانت تلك األلواح 
التي س���طرت منذ ألف عام كما يزعم املورمون حتكي أخبار قوم 
اس���توطنوا القارة األمريكية في األزمنة الغاب���رة. ترجمت هذه 
 The Book of »األلواح وأصبحت تُعَرف باس���م »كتاب مورمون

Mormon وهي اليوم جزء مهم من كتب املورمونية املقدسة.
تختلف املورمونية في بعض عقائدها الرئيس���ية عن عقائد 
النصراني���ة؛ فهي ال تعتبر األقانيم الثالث���ة التي تؤلِّف التثليث 
عند النصارى )اآلب، االبن، روح القدس( إلهاً واحداً كما يصنع 
ها ثالثة آلهة مس���تقلة عن بعضها بعضاً. كما  النصارى، بل تعدُّ
د الزوجات، وهو م���ا ال يقول به عامة النصارى.  أنه���ا تبيح تعدُّ
وهناك عقائد أخرى ليس هذا موضع بسطها. لكن الذي يهمنا 
هنا هو إلقاء بعض الضوء على أس���رار ه���ذه العقيدة الباطنية 
التي يعتنقها ويدعو إليها أحد أش���هر املرش���حن اجلمهورين 
لالنتخابات األمريكية »ِمت رومني« كما يعتنقها كثير من أعضاء 
الكوجنرس األمريكي وغيرهم من الساسة والرياضين والفنانن.
تتجلى طق���وس املورمونية الباطنية داخ���ل »هيكل املصير 
احملت���وم« The Temple of Doom الذي يَُعد مثابة ألتباع 
ع األموات وجتري  ه���ذه العقيدة؛ ففيه تُعَق���د الزيجات وي���َودَّ

االنتخابات
األمريكية

وســـــراب التغــــــيير

] االفتتاحية [
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أكثر العقائد الباطنية غرابة. يقول املورموني الس���ابق »ويليام 
ش���نوبيلن«: »قبل أعوام من لقائي بدعاة املورمون كان أستاذي 
في فنون الس���حر – كبير الس���حرة الدرويدي���ن في أمريكا 
الش���مالية – قد أعلمني أن أعلى أش���كال السحر متاَرس في 
هياكل املورمون«. وإذا علمنا أن املرشح اجلمهوري »مت رومني« 
missio -  لي���س مجرد تابع لهذه العقيدة بل هو أحد دعاتها
رد بن ساسة الغرب واجلماعات السرية  ary تبنَّ االرتباط املطَّ

الباطنية كاملاسونية ونحوها.
ثنا الوثائق الرس���مية جلماعة املورم���ون أن »جوزيف  حُتدِّ
س���ميث« مؤس���س اجلماعة ُمِنح درجة »أس���تاذ ماسوني« في 
السادس عش���ر من مارس عام 1842م)1(. كما أن أخاه »حيرام 
ى ثالث درجات ماسونية في محفل جبل موريا رقم  سميث« تلقَّ
112 ف���ي »باملي���را« بوالية نيويورك في الوق���ت الذي كان فيه 
ى الوحي على حد زعمه)2(. فكبار املورمون  »جوزيف سميث« يتلقَّ
هم في حقيقتهم أتباع للتنظيم املاس���وني. وقد ظن البعض أن 
ارتباط املورمون بالهيكل املاسوني دليل على أنهم أصابع خفية 
لليهود، لكن املتفحص لكتاباتهم يجد أنهم أقرب إلى النصرانية، 

بل هم من باطنية النصارى. 
إن طق���وس الهيكل املورموني تتطابق م���ع طقوس الهيكل 
املاسوني حتى في رموزها وطرق املصافحة. والسبب في ذلك هو 
عي النبوة كان يسعى إلى نشر املاسونية  أن »جوزيف سميث« مدَّ
في ُحلَّة جديدة كما يصنع أتباع البهائية. فقصة وجوده لأللواح 
الذهبية جند سلفها في »أسطورة أخنوخ« املاسونية التي تقول: 
إن »أخنوخ« ُهدي إلى ألواح من الذهب والنحاس حتكي قصصاً 
قدمية على إحدى الروابي. وهذه األسطورة تدرَّس للمرشحن 
للدرج���ات 13 و 14 و 21 من ماس���ونية الطقس اإليكوس���ي 

)االسكتلندي(.
هذه هي حقيق���ة املورمونية التي تب���رع »رومني« مبالين 
ح بانتمائه إليها بكل حماس  الدوالرات من ثروته ألجلها، بل صرَّ
فقال ف���ي أحد خطابات���ه: »يتمنى البعض أن أُقِصي نفس���ي 
ببس���اطة عن دين���ي – يقولون: إنه مجرد ت���راٍث وليس قناعة 
شخصية – أو أن أتنكر لبعض مبادئه. إن هذا لن يحدث. إنني 
أؤمن بعقيدتي املورمونية وأس���عى إلى أن أحيا بها. إن عقيدتي 

(1) Joseph Smith Jr., History of the Church (The Church of Jesus Christ 
of Latter-day Saints), vol. IV, p. 552.

(2) Reed C. Durham, No Help for the Widow’s Son (Martin Publishing 
Co., Nauvoo, IL, 1980), p. 25.

هي عقيدة آبائي، وس���أظل وفياً لهم ولعقائ���دي... قد يعتقد 
حي؛ إن كانوا  البعض أن هذا االعتراف بعقيدتي سيفقدني ترشُّ

على حق، فليكن ذاك!«)3(.
وماذا عن بقية املرش���حن؟ أما املرش���ح اجلمهوري »نيوت 
ِجنجريت���ش« )باجلي���م املصري���ة( Newt Gingrich فقد 
اعتنق الكاثوليكي���ة عام 2009م، وهو يحمل الدرجة ال� 33 في 
Scottish Rite Freem -  »ماس���ونية الطقس االسكتلندي«
sonry، كم���ا أنه أحد أعضاء »األيك���ة البوهيمية«، وعضو في 

»مجلس العالقات اخلارجية« سيئ السمعة.
Rick Sa -  وأما املرشح اجلمهوري اآلخر »ريك سانتوَرم«
torum فهو من مشاهير »فرسان مالطة« )أو »اإلسبتارية« كما 
يعرفون في التاريخ اإلسالمي(؛ أولئك اجلنود الصليبين الذين 
كان صالح الدين األيوبي يعطي من ظفر بأحدهم أو أحد جنود 
»الداوية« )فرسان الهيكل( أكثر مما يعطي من ظفر بغيرهم من 

الصليبين.
أال ترى أن سياسة أمريكا اخلارجية ال تتغير بتغير الرئيس؟ 
إن الزعماء مجرد واجهة لواقع أكثر عمقاً ال يُتوصل إليه مبجرد 
النظر إلى الظاهر م���ن العالقات النفعية بن الواليات املتحدة 
وغيرها من ب���الد العالم. فم���ا الفرق بن سياس���تَي »بوش« 
الصليبي احلاقد و»أوباما« الذي تغنى به الش���عراء؟ وما الفرق 
بن سياس���ة الدميقراطين واجلمهورين؟ مجرد تفاصيل يلهث 

وراءها املتابع دون أن يجد اختالفاً ذا بال.
لق���د قال »بيل كلنتون« ذات مرة: »من���ذ عام 1945م نهايِة 
احل���رب ]العاملية الثانية[ إلى 1989م نهاي���ِة احلرب الباردة... 
كانت لدينا »نظرة عاملية«، اجلمهورين والدميقراطين على حد 

سواء...«)4(.
وهو ما تفسره »كاثي أوبراين« بقولها: »في نظري أن أولئك 
الذين كانوا يؤسسون للنظام العاملي اجلديد من خالل السيطرة 
عل���ى عقول العامة ل���م يفرقوا بن ح���زب دميقراطي وحزب 

جمهوري. كانت أطماعهم دولية وليست أمريكية«)5(.
إن سياس���ة أمريكا لن تتغير ما دام اإلس���الم قائماً. }َوال 
وُكْم َعن ِديِنُكْم إِن اْسَتَطاُعوا{ ]البقرة: ٢١٧[. َيَزاُلوَن ُيَقاِتُلوَنُكْم َحَتّى َيُرُدّ

(3) http://famousmormons.net/Romney.html
(4) http://www.youtube.com/watch?v=1etgsNU46s4
(5) O>Brien, Cathy & Mark Philips. Trance-Formation of America, p. 

152.
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احلمدلله وحده، والصالة والسالم على رسول الله 
وعلى آله وصحبه ومن وااله، أما بعد:

فإن الله - تعالى - أرسل رسله، وأنزل عليهم الكتاب 
باحل���ق ليكون حاكماً بن الناس؛ ول���ذا أمر الله بطاعة 
َه َوَأِطيُعوا  َه���ا اَلِّذيَن آَمُنوا َأِطيُع���وا الَلّ رس���له واتباع كتبه }َيا َأُيّ
ُسوَل{ ]النساء: ٥٩[. وجعل ذلك عالمة لإلميان ودلياًل  الَرّ
ُموَك ِفيَما َش���َجَر َبْيَنُهْم  عليه: }َف���ا َوَرِبَّك ال ُيْؤِمُنوَن َحَتّى ُيَحِكّ
َّا َقَضْيَت َوُيَس���ِلّ�ُموا َتْسِليًما{.  ُثَمّ ال َيِجُدوا ِفي َأنُفِس���ِهْم َحَرًجا ِمّ
]النساء: ٦٥[
وبنَّ أنه ال يجتمع اإلميان بالله ورس���له مع التحاكم 
ُهْم آَمُنوا ِبَا ُأنِزَل  لغير شرع الله: }َأَلْم َتَر إَلى اَلِّذيَن َيْزُعُموَن َأَنّ
اُغوِت َوَقْد  إَلْي���َك َوَما ُأنِزَل ِمن َقْبِلَك ُيِريُدوَن َأن َيَتَحاَكُموا إَلى الَطّ
���ْيَطاُن َأن ُيِضَلُّهْم َضااًل َبِعيًدا{.  ُأِم���ُروا َأن َيْكُفُروا ِبِه َوُيِريُد الَشّ
]النساء: ٦٠[
وأخبر أن رغب���ات الناس وأهواءهم بخالف ما جاء 
���َمَواُت  َبَع اْل�َحُقّ َأْهَواَءُهْم َلَفَس���َدِت الَسّ في ش���رعه: }َوَلِو اَتّ

َواأَلْرُض َوَمن ِفيِهَنّ َبْل َأَتْيَناُهم ِبِذْكِرِهْم َفُهْم{ ]املؤمنون: ٧١[.
َبُعوا  َن َلُه ُسوُء َعَمِلِه َواَتّ ِه َكَمن ُزِيّ ِبّ ن َرّ َنٍة ِمّ }َأَفَمن َكاَن َعَلى َبِيّ

َأْهَواَءُهْم{ ]محمد: ١٤[.
ه قسيماً له: }َيا  وجعل اتباع الهوى مضاداً للحق وعدَّ
ا َجَعْلَن���اَك َخِليَفًة ِفي اأَلْرِض َفاْحُكم َبْيَ الَنّاِس ِباْل�َحِقّ َوال  َداُووُد إَنّ

ِبِع اْلَهَوى َفُيِضَلَّك َعن َسِبيِل الَلِّه{ ]ص: ٢٦[. َتَتّ
فال يكون عبد مؤمناً حتى يحكم بشريعة الله - تعالى - 

راضياً بها مطمئناً إليها.
ونحن في هذه الوريقات نعرض لهذا األصل العظيم 
من أصول اإلمي���ان، وهو حتكيم الش���رع ضمن محاور 

نعرضها تباعاً.

هاين بن عبد اهلل اجلبري)*(

(*( قاٍض شرعٌي في محكمة الرياض.

الحكم بما أنزل الله
] العقيدة والشريعة[ 

حتكيم الشريعة من أصول اإلميان وأهم الواجبات:
احلكم مب����ا أنزل الل����ه - تعالى - فرض من ف����روض الدين 
ا  العظيمة، فقد جعله الله غاية إنزال الكتب كما قال - تعالى -: }إَنّ

أنَزْلَنا إَلْيَك اْلِكَتاَب ِباحَلِقّ ِلَتْحُكَم َبْيَ الَنّاِس ِبَا َأَراَك الَلُّه{ ]النساء: ١٠٥[.
ومن أصول العقيدة اإلس���المية أن احلكم والتشريع حق لله 
وح���ده كما قال - تعالى -: }إِن الْ�ُحْكُم إالَّ ِللَِّه يَُقُصّ الْ�َحَقّ َوُهَو 

َخيُْر الَْفاِصِلَن{ ]األنعام: 75[.
ُموَك ِفيَما  ���ى ُيَحِكّ ���َك ال ُيْؤِمُنوَن َحَتّ وق���ال - تعالى -: }َف���ا َوَرِبّ
َّا َقَضْيَت َوُيَسِلّ�ُموا َتْسِليًما{.  َشَجَر َبْيَنُهْم ُثَمّ ال َيِجُدوا ِفي َأنُفِسِهْم َحَرًجا ِمّ
]النساء: ٦٥[
)وفي هذا الوعيد الش���ديد ما تقشعرُّ له اجللود وترجف له 
األفئدة؛ فإنَّه أوالً أقس���م بنفسه مؤكداً لهذا القسم بحرف النفي 
بأنهم ال يؤمنون، فنفى عنهم اإلميان، الذي هو رأس مال صاحلي 
عباد الله حتى حتصل لهم غاية هي حتكيم رس���ول الله #، ثم 
ض���م إلى التحكيم أمراً آخر وهو عدم وجود حرج في صدورهم، 
فال يكون مجرد التحكي���م واإلذعان كافياً حتى يكون من صميم 
القل���ب عن رضاً واطمئنان وانثالج ص���در وطيب نفس، ثم ضم 
إليه قوله: )ويس���لِّموا(؛ أي: يذعنوا، وينقادوا ظاهراً وباطناً فال 
يثبت اإلميان لعبد حت���ى يقع منه هذا التحكيم، وال يجد احلرج 
في صدره مبا قض�ى عليه، ويس���لم حلكم الل�ه وش�رعه تس�ليماً 

، وال تشوبه مخالفة()1(. ال يخالطه ردٌّ

(1) فتح القدير للشوكاني: )484/1).
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والتحاك���م إلى غير ما أنزل الله م���ن صفات املنافقن؛ كما 
ُس���وِل َوَأَطْعَنا ُثَمّ َيَتَوَلّى َفِريٌق  ِه َوِبالَرّ قال - تعالى -: }َوَيُقوُلوَن آَمَنّا ِبالَلّ

ْن َبْعِد َذِلَك َوَما ُأْوَلِئَك ِباْل�ُمْؤِمِنَي{ ]النور: ٤٧[. ْنُهم ِمّ ِمّ
ُس���وِل َرَأْيَت  ُه َوإَلى الَرّ وقال: }َوإَذا ِقيَل َلُه���ْم َتَعاَلْوا إَلى َما َأنَزَل الَلّ

وَن َعنَك ُصُدوًدا{ ]النساء: ٦١[. اْل�ُمَناِفِقَي َيُصُدّ
فه���ذه اآلي���ات وأمثالها )ناطقٌة بأنَّ م���ن َصدَّ وأعرض عن 
حكم الله ورس���وله عمداً، وال سيما بعد دعوته إليه وتذكيره به، 
فإن���ه يكون منافقاً ال يُعتَدُّ مبا يزعمه من اإلميان وما يدعيه من 

اإلسالم()1(.
فم���ن كان يعتق���د أن احلكم مبا أنزل الل���ه ليس من فروض 
الدين وال من واجباته، أو أن للناس خيرًة في اتباع الشرع أو تركه 
فقد ناقض النصوص الش���رعية القطعيَّة، بل قال ابن تيمية: )وال 
ري���ب أن من ل���م يعتقد وجوب احلكم مبا أنزل الله على رس���وله 
فهو كافر؛ فمن اس���تحل أن يحكم بن الن���اس مبا يراه عدالً من 
غي���ر اتباع ملا أنزل الله فهو كاف���ر؛ فإنه ما من أمة إال وهي تأمر 
باحلكم بالعدل، وقد يكون العدل في دينها ما رآه أكابرها، بل كثير 
من املنتسبن إلى اإلس���الم يحكمون بعاداتهم التي لم ينزلها الله: 
كسواليف البادية وأوامر ال�ُمطاعن فيهم، ويرون أن هذا هو الذي 

ينبغي احلكم به دون الكتاب والسنة، وهذا هو الكفر()2(.
واملقصود أن احلكم بالش���رع أح���د واجبات الدين الظاهرة 
التي ال تخف���ى؛ وإال فإذا كان للناس اختيار احلكم بالش���رع أو 
بغيره، َفِلَم أنزل الله كتبه املشتملة على شرائعه وأمر فيها بطاعته 
وأمر ُرُس���له بتعليمها للناس؟ وهذا كله من مقرر عقائد املسلمن 

الذي ال ينكره إال مكابر.

من مقاصد الكفار أال يطبق املسلمون شريعتهم: 
حه الل���ه - تعالى - بأجلى صورة؛ فإن أهل  وهذا األمر وضَّ
الكفر ال يرضون عن قيام املس���لمن بدينهم: }َوَل���ن َتْرَضى َعنَك 

ِبَع ِمَلَّتُهْم{ ]البقرة: ١٢٠[. اْلَيُهوُد َوال الَنَّصاَرى َحَتّى َتَتّ
َناٍت َقاَل اَلِّذيَن ال َيْرُجوَن ِلَقاَءَنا اْئِت ِبُقْرآٍن  }َوإَذا ُتْتَل���ى َعَلْيِهْم آَياُتَنا َبِيّ
ِبُع إاَلّ َما ُيوَحى  َلُه ِمن ِتْلَقاِء َنْفِسي إْن َأَتّ ْلُه ُقْل َما َيُكوُن ِلي َأْن ُأَبِدّ َغْيِر َهَذا َأْو َبِدّ

إَلَيّ إِنّي َأَخاُف إْن َعَصْيُت َرِبّي َعَذاَب َيْوٍم َعِظيٍم{ ]يونس: ١٥[.
}َوإن َكاُدوا َلَيْفِتُنوَنَك َعِن اَلِّذي َأْوَحْيَنا إَلْيَك ِلَتْفَتِرَي َعَلْيَنا َغْيَرُه َوإًذا 

َتَّخُذوَك َخِليًا{ ]اإلسراء: ٧٣[. اَلّ
وق���د جاء وفد ثقيف للنبي # وطلبوا أن يعفيهم من بعض 
تشريعات اإلسالم: )قالوا: أفرأيت الزنا فإنا قوم نغترب وال بد 

(1) تفسير املنار حملمد رشيد رضا: )227/5). 
(2) منهاج السنة النبوية: )230/5).

ُه  َنى إَنّ منه. قال: هو عليك���م حرام؛ إن الله يقول: }َوال َتْقَرُبوا الِزّ
َكاَن َفاِحَشًة َوَساَء َسِبيًا{ ]اإلسراء: ٣٢[. قالوا: أفرأيت الربا، فإنه 
َها  أموالن���ا كلها. قال لكم رؤوس أموالك���م؛ إن الله يقول: }َيا َأُيّ
َبا{ ]البقرة: ٢٧٨[. قالوا:  َه َوَذُروا َما َبِقَي ِم���َن الِرّ ُقوا الَلّ اَلِّذيَن آَمُن���وا اَتّ
أفرأي���ت اخلمر فإنه ال بد لنا منها. قال: إن الله - تعالى - قد 
مها. ثم س���ألوه أن يعفيهم من الصالة فقال: ال خير في دين  حرَّ
ال صالة فيه، فس���ألوه أن يدع لهم الالت ثالث س���نوات، فأبى 

أن يدعها لهم)3(.
وكذلك فعل املش���ركون في مجادلتهم للنبي # في مسألة 
أكل امليتة، وأكل ما لم يُذَكر اسم الله عليه، فقد أنزل الله فيهم: 
َياِطَي َلُيوُحوَن إَلى  ُه َلِفْسٌق َوإَنّ الَشّ ِه َعَلْيِه َوإَنّ }َوال َتْأُكُلوا ِمَّا َلْم ُيْذَكِر اْسُم الَلّ

ُكْم َل�ُمْشِرُكوَن{ ]األنعام: ١٢١[. َأْوِلَياِئِهْم ِلُيَجاِدُلوُكْم َوإْن َأَطْعُتُموُهْم إَنّ
فبن أنهم مش���ركون بطاعتهم، وهذا اإلشراك في الطاعة 
واتباع التش���ريع املخالف ملا ش���رعه الله - تعالى - هو املراد 

بعبادة الشيطان املذكورة في القرآن)4(.
ومقصود املش���ركن ترك تسمية الله حتاياًل على املسلمن 
لوا منهم إلى تخطئة أحكام اإلسالم أو  للتمويه عليهم، فإذا توصَّ
الش���ك في صحتها، بأن ال فرق بن ما ُسمَي عليه اللُه وما لم 
عوا لله شركاء)5(. يذًكَر عليه اسُمه، وقعوا في الشرك، وإن لم يدَّ
وي���دل على هذا أيضاً قوله - تعال���ى -: }َوَأِن اْحُكم َبْيَنُهم 
ُه  ِبْع َأْهَواَءُه���ْم َواْحَذْرُهْم َأن َيْفِتُنوَك َعْن َبْعِض َما َأنَزَل الَلّ ِبَ���ا َأنَزَل الَلُّه َوال َتَتّ

إَلْيَك{ ]املائدة: ٤٩[.
فمن مرادات أعداء اإلس���الم أن يترك املسلمون احلكم مبا 
أنزل الله، وهذا س���بب لضعفهم وتخاذلهم ووقوع بأسهم بينهم. 
قال اب���ن تيمية: )وإذا خرج والة األمر ع���ن هذا، فقد حكموا 
بغي���ر ما أنزل الله ووقع بأس���هم بينهم. قال #: »ما حكم قوم 
بغير ما أنزل الله إال وقع بأسهم بينهم«)6(. وفي رواية: »إال فشا 
فيهم الفقر«)7(. وهذا من أعظم أس���باب تغيُّر الدول، كما جرى 
مث���ل هذا مرة بعد مرة في زماننا وغي���ر زماننا، ومن أراد الله 
س���عادته جعله يعتبر مبا أصاب غيره فيس���لك مسلك من أيَّده 

الله ونصره()8(.
 RAND( ران���د  تقري���ر مؤسس���ة  ف���ي  وق���د ج���اء 

الطبقات:  في  سعد  ابن   ،)598/3( املعاد:  زاد   ،)298/6( والرشاد:  الهدى  سبيل   (3)
(370/5(. قال الدكتور أكرم ضياء العمري: إن أكثر تفصيالت أخبار الوفود بدون 

أسانيد أو أسانيدها واهية. السيرة النبوية الصحيحة: )544/2).
(4) أضواء البيان: )83/4).

(5) التحرير والتنوير للطاهر بني عاشور: )42/4).
(6) سنن البيهقي، وصححه األلباني في صحيح الترغيب والترهيب: )321/1).

(7) معجم الطبراني الكبير، وحسنه األلباني في صحيح الترغيب والترهيب: )321/1).
(8) مجموع الفتاوى )387/35).
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Corporation(. الصادر عام 2007م وهي التي حتاول رس���م 
خطة السياس���ة األمريكية في التعامل م���ع األحداث، والدعاء 
لبناء شبكات مس���لمة معتدلة، وجعلت معيار املسلم املعتدل هو 
الذي ال يرغب تطبيق الش���ريعة، وأما املتطرِّف فهو الذي يطبق 

الشريعة.
وَم���ن كان ِمن رعايا هذه املؤسس���ة وفروعه���ا في العالم 
العرب���ي)1( ال عجب أن يس���عى في إبعاد املس���لمن عن تطبيق 

الشرع، والله متمُّ نوره ولو كره املشركون.

الش��رع مع تضمُّنه مصاحل العب��اد فهو على خاف 
كثري من أهوائهم:

فال إشكال أن الشريعة اإلسالمية ُوِضَعت ملصالح العباد في 
العاجل واآلجل، وأن كلَّ ما أم���رت به فهو خير ومصلحة، وكلَّ 
ما نهت عنه فهو ش���ر وفساد، لكن هذه املصالح قد تخفى على 
بعض الناس الرتباطها باآلجل، أو لتداخلها مع مفاس���د أخرى 
هي أرجح منها، أو لفساد القلوب، أو ضعف العلم أو غير ذلك، 

ولذا قد ال تدرك هذه املصالح.
كما أن الهوى غالب على اإلنسان؛ ولذا فقد يدرك املصلحة، 
ولكنه ال يراعها لغلبة اله���وى عليه )فمخالفة ما تهوى األنفس 
ش���اق عليها، وصعب خروجها عن���ه؛ ولذلك بلغ أهل الهوى في 
مس���اعدته مبالغ ال يبلغها غيرهم، وكفى شاهداً على ذلك حال 
احملبن، وحال من بُِعَث إليهم رسول الله # من املشركن وأهل 
م على ما هو علي���ه، حتى رضوا  الكت���اب، وغيرهم مم���ن َصمَّ
بإه���الك النفوس واألموال، ولم يرض���وا مبخالفه الهوى، حتى 
ُه الَلُّه َعَلى ِعْلٍم{  قال - تعالى -: }َأَفَرَأْيَت َم���ِن اَتَّخَذ إَلَهُه َهَواُه َوَأَضَلّ
]اجلاثي���ة: ٢٣[. والشرع قصد بوضعه للشريعة إخراج املكلَّف عن 

اتباع هواه، حتى يكون عبداً لله()2(.
وال ش���ك أن اتباع الهوى مضاد للحق؛ ولذا قال - تعالى -: 
ِبِع  ا َجَعْلَناَك َخِليَفًة ِفي اأَلْرِض َفاْحُكم َبْيَ الَنّاِس ِباْل�َحِقّ َوال َتَتّ }َيا َداُووُد إَنّ
ِه إَنّ اَلِّذيَن َيِضُلّوَن َعن َس���ِبيِل الَلِّه{ ]ص:  اْلَهَوى َفُيِضَلَّك َعن َس���ِبيِل الَلّ
٢٦[، و )ُعِلَم بالتج���ارب والعادات أن املصالح الدينية والدنيويه 
ال حتصل مع االسترسال في اتباع الهوى واملشي مع األغراض، 
حتى أن من س���بقنا من األمم ممن ليس لهم ش���ريعة يتبعونها 
لرصد  ويسعى  بيروت،  في  2006م  عام  تأسست  الدولي  للسالم  كارنيجي  مركز   (1)
ودراسة التغيرات في الشرق األوسط ومواكبة األحداث، وقد يجري أبحاثاً بواسطة 
الفكرية، وهو من فروع مؤسسة  القضايا  له، وباحثني متعاونني في  مراكز شريكة 

كارنيجي في واشنطن.
(2) املوافقات: )153/2).

ون من اتبع هواه؛ علماً أن ذلك يضاد املصلحة وهذا  كان���وا يكفُّ
أظهر من أن يستدل عليه.

عي أن الشريعة توافق تشهيات العبادة  ولذا ليس ألحد أن يدَّ
وأغراضهم، بل هي تصادمها، فس���بحان الذي أنزل في كتابه: 
 .} ���َمَواُت َواأَلْرُض َوَمن ِفيِهَنّ َبَع اْل�َحُقّ َأْهَواَءُهْم َلَفَس���َدِت الَسّ }َوَلِو اَتّ
]املؤمنون: ٧١[
وما س����بق ينبني عليه قواعد منها: أن كل عمل كان املتَّبَع 
في����ه الهوى فهو باط����ل؛ ألنه خالف احلق، ومنه����ا: أن اتباع 
الهوى طريق إلى املذموم، وس����بٌب لتعطي����ل األوامر والنواهي 

الشرعية()3(.
وم����ن هنا امتنع إحالة الناس في تطبيق الش����ريعة إلى رغبتهم 
وأهوائه����م؛ فإن ذل����ك إبط����ال - أوالً - الختص����اص الله باحلكم 
والتشريع، ثم هو تعطيل للشرع؛ إذ ال توافق بن الشرع والهوى، وهما 
إن اتفقا فالعمل باطل؛ إذ لم يكن اتباعاً للتشريع بل للهوى العاجل.

تقن��ن الش��ريعة اإلس��امية - عن��د م��ن جييزه - 
تيسري ألسلوب عرض احلكم الشرعي:

فامل���راد بالتقنن عند م���ن يدعو إليه أن تك���ون األحكام 
دة مبينة للق�اض�ي واملتق�اضي، وه�و  الواجب�ة التطبي�ق مح����دَّ
ما يكون أدعى لتحقيق العدالة والتيسير على الناس، مع أن هذه 
األحكام مس���تنبَطة من الكتاب والسنة، مأخذوة من كتب فقهاء 

ماً أو حتكيماً لغير الشريعة. اإلسالم، فليست حتكُّ
وملحُظ م���ن مينعه أن في اإللزام باحلكم بالش���رع املقنَّ 
إجل���اًء للقاضي أن يحك���م أحياناً بخالف م���ا يعتقده صواباً، 
واحتم���ال إدخال التعديل على القان���ون، أو اختيار بعض اآلراء 
في���ه بناًء على الهوى وحظوظ النفس ال باعتباره ُطُرق الترجيح 

الشرعية، وهو ما يؤدي للحكم بغير ما أنزل الله)4(.
فليس اخلالف الدائر بن الداعي لتقنن األحكام الشرعية، 
أو تدوينه���ا، وبن املمانع، خالفاً في أصل حتيكم الش���رع من 
عدمه، بل ف���ي اختيار ترجيحات معينة يُلْ���ِزم بها القضاة في 
املسائل اخلالفية، مع اتفاق اجلميع على أن املرجع في الترجيح 

هو االستنباط من الشرع.
ين بوجوب  فاخل���الف في هذه املس���ألة خالف ب���ن املقرِّ

تطبيق الشريعة.

(3) املوافقات: )167/2).
(4) التقنني واإللزام، بكر أبو زيد، ضمن فقه النوازل: )31/1 فما بعدها(.



9 العدد 296

 ارتكاب بعض املخالفات اضطرارًا أو عجرًا أو ملعارض 
راجح ليس من عدم تطبيق الشريعة.

معلوم أن املصالح واملفاس���د قد تتقاب���ل فال ميكن حتصيل 
مصلحة إال بارتكاب مفس���دة، وكذلك العكس، وقاعدة الشرع في 
هذا التعارض: ترجيح األرجح من منفعة احلسنة ومضرة السيئة.
ل ابن تيمية هذه القاعدة بأمثلة واقعية طويلة جنتزئ  ويفصِّ
منه���ا ما يل���ي: )إذا كان القائ���م بال�ُملك أو اإلم���ارة يفعل من 
احلس���نات املأمور بها ويترك من الس���يئات املنهي عنها ما يزيد 
ثوابه على عقوبة ما يتركه من واجب أو يفعله من محظور، فهذا 
حت حس���ناته على س�يئاته. ويتفرع من هنا ما إذا كان ال  قد ترجَّ
يتأتَّى له فعل احلس���نة الراجحة إال بسيئة دونها في العقاب ولم 
ميكنه إال ذلك فهنا ال يبقى س���يئة، فإن ما ال يتم الواجب إال به 
فهو واجب. وكثير من الناس يستش���عر سوء الفعل وال ينظر إلى 
احلاجة املعارضة له التي يحص�ل بها من ثواب احلس���نة ما يربو 
على ذلك. وعلى هذا ينبني جواز العدول أحياناً عن بعض س���نة 
اخللفاء، كما يجوز ترك بعض واجبات الش���ريعة وارتكاب بعض 
محظوراته���ا للضرورة؛ وذلك في ما إذا وق���ع العجز عن بعض 
س���نتهم أو وقعت الض���رورة إلى بعض ما نه���وا عنه، بأن تكون 

الواجبات املقصودة باإلمارة ال تقوم إال مبا مضرته أقل.

وإذا كان ميكن فعل احلسنات بال سيئة لكن مبشقة ال تطيعه 

نفس���ه عليها، أو بكراهة من طبع���ه؛ بحيث ال يفعل إال بأن يبذل 

لنفسه بعض املنهيات... فهؤالء خلطوا عماًل صاحلاً وآخر سيئاً، 

فليس حظ النفس عذراً لهم في فعلهم، لكن يؤمرون مبا فعلوه من 

احلسنات ولو علم أنهم ال يفعلونه إال بالسيئات املرجوحة. ويكون 

احلال حينئٍذ مثل ترك اإلنكار إذا ترتب عليه مفسدة أكبر...()1(.

ويقول أيضاً: )العالم قد يؤخر البيان والبالغ ألش���ياء إلى 

ر الله - س���بحانه - إنزال وبيان أحكام إلى  ن كما أخَّ وقت التمكُّ

ن من بيانها، فإذا حصل من يقوم بالدين من العلماء  وقت التمكُّ

واألمراء كان بيانه ملا جاء به الرس���ول شيئاً فشيئاً مبنزلة بيان 

الرسول ملا بُِعث به شيئاً فشيئاً، ومعلوم أن الرسول ال يبلغ إال ما 

أمكن علمه والعمل به، ولم تأِت الش���ريعة جملة، كما يقال: إذا 

أردت أن تطاع فأمر مبا يستطاع.

فكذل���ك املجدد لدينه واحمليي لس���نته ال يبلِّغ إال ما أمكن 

علم���ه والعمل به، وكذلك التائب م���ن الذنوب ال ميكن في أول 
(1) مجموع الفتاوى )28/35(. بتصرف قليل واختصار.

األمر أن يؤمر بجميع الدي���ن، فإنه ال يطيقه، وإذا لم يطقه لم 

يك���ن واجباً عليه، وإذا لم يكن واجباً لم يكن للعالم أو األمير أن 

يوجبه جميعه، بل يعفو عنه إل���ى وقت اإلمكان، وال يكون ذلك 

من باب إقرار احملرم���ات وترك األمر بالواجبات؛ ألن الوجوب 

والتحرمي مشروط بإمكان العلم والعمل وقد فرضنا انتفاء هذا 

الشرط()2(.

ومثل ذلك يقال حال االضطرار وقد قال - تعالى -: }َوَقْد 

َم َعَلْيُكْم إاَلّ َما اْضُطِرْرُتْ إَلْيِه{ ]األنعام: ١٩٩[، والعجز  ا َحَرّ َل َلُك���م َمّ َفَصّ
َه َما اْسَتَطْعُتْم{ ]التغابن: ١٦[. ُقوا الَلّ عن فعل الواجبات: }َفاَتّ

ولذا يقول الطاهر بن عاشور: إن من األمور التي ينبغي أن 

ال يُغَفل عنها عن���د النظر في األحوال العامة: الضرورة العامة 

املؤقت���ة، حن يعرض االضطرار لألمة أو لطائفة عظيمة منها، 

تس���تدعي إباحة الفعل املمنوع لتحقيق مقصد ش���رعي، مثل: 

س���المة األمة، واعتبار هذه الض���رورة أَْولَى وأجدر من اعتبار 

ة)3(. الضرورة اخلاصَّ

ويقرر ذلك الشيخ ابن سعدي في ذكره لفوائد قصة شعيب 

من سورة هود: )ومنها: أن الله يدفع عن املؤمنن بأسباب كثيرة، 

قد يعلمون بعضها، وقد ال يعلمون ش���يئاً منها، ورمبا دفع عنهم 

بس���بب قبيلتهم، وأهل وطنهم الكفار، كما دفع الله عن شعيب 

رجم قومه بس���بب رهطه، وأن ه���ذه الروابط التي يحصل بها 

الدفع عن اإلس���الم واملس���لمن، ال بأس بالسعي فيها، بل رمبا 

تعنَّ ذلك ألن اإلصالح مطلوب على حسب القدرة واإلمكان.

فعلى هذا، لو س���عى املس���لمون الذين حتت والية الكفار، 

وعملوا على جعل الوالية جمهورية، يتمكن فيها األفراد والشعوب 

من حقوقهم الدينية واملدنية، لكان أَْولى من استسالمهم لدولة 

تقضي على حقوقهم الديني���ة والدنيوية وحترص على إبادتها، 

نع���م، إن أمكن أن تكون الدولة للمس���لمن وه���م احلكام فهو 

املتعن. ولكن لعدم إم���كان هذه املرتبة، فاملرتبة التي فيها دفع 

ووقاية للدين والدنيا مقدمة()4(.

ق الله اجلميع ملا يحبه ويرضاه، والصالة والس���الم على  وفَّ

محمد وآله وصحبه.

(2) مجموع الفتاوى: )59/20 - 60).
(3) مقاصد الشريعة، ص 381.

(4) التفسير، ص 345.
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صيرية[  واس���عة النطاق بني »نظام تاب���ع لألقلية العلوي���ة))) ]النُّ
د مس���لح م���ن ِقَبل ق���وات متمركزة  يقات���ل م���ن أجل البقاء، ومترُّ
���نية«. هكذا اخت���زل الكاتب نضال  ف���ي املناطق ذات األغلبية السُّ
د مس���لح« في وجه »أقلية علوية  الش���عب السوري املسلم في »مترُّ

تقاتل من أجل البقاء«.
ومل���ا عي���ل الصب���ر وه���بَّ بع���ض أه���ل الس���نة ي���ذودون ع���ن 
حياضهم رفعت الواليات املتحدة عقيرتها زاعمة أنها يئست من 
وع���ود احلكومة الس���ورية باإلصالح والتح���ول الدميقراطي وأن 
ه – كما ينص���ح التقرير –  السياس���ة األمريكي���ة ينبغ���ي أن توجَّ
لتحقيق األهداف التالية: أواًل: وقف العنف؛ وكأن قتل األبرياء 
ط���وال ع���ام لم يك���ن عنف���ًا. ثانيًا: إس���قاط نظام األس���د، وليس 
النظ���ام النصي���ري. وأخي���رًا: »وضع األس���س لنظ���ام دميقراطي 
مستقر يضمن حماية األقليات العلوية والكردية والنصرانية«.

ث���م يش���ير الكات���ب إل���ى أن »اله���دف األمريك���ي واألوروب���ي 
والترك���ي« املش���ترك أصبح »إنه���اء حكم عائلة األس���د« على وجه 
التحديد دون النظام النصيري. ثم يتساءل الكاتب: ولكن كيف 
يتمك���ن صناع السياس���ة األمريكية من حتقيق ه���ذا الهدف في 
أقص���ر وق���ت وبأقل قدر ممك���ن من العنف؟ واجل���واب هو انتهاج 
»إس���تراتيجية ته���دف إل���ى إضعاف قواع���د الدعم ل���دى النظام 
وتش���جيع املعارض���ة عل���ى إب���راز رغبتها ف���ي س���ورية دميقراطية 
غي���ر طائفية«. وهذه مناورة غربية الس���تنقاذ األقلية النصيرية 
الباطنية املجرمة وإخراجها من قفص االتهام في ظل ش���عارات 

دميقراطية زائفة.
ث���م يضي���ف التقري���ر أن اخلط���وة اأُلوَل���ى الت���ي ينبغ���ي أن 

(2) هكذا يرد اسم الطائفة النصيرية عند الكتَّاب الغربيني، وهو من التلبيس.

النصيرية
والحَدب األمريكي

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

popedia@windowslive.com

] الغرب: قراءة عقدية [

في الرابع والعشرين من أكتوبر عام 2011م نشر »مجلس 
 American( العالق����ات اخلارجي����ة« تقريرًا وجي����زًا بعن����وان
Options in Syria( أو »اخليارات األمريكية في سورية«))). 
انف����رد بإع����داد هذا التقري����ر »إلي����وت أبرامز« النائب األس����بق 
ملستشار األمن القومي لشؤون الشرق األوسط في إدارة بوش، 

والباحث في شؤون الشرق األوسط باملجلس.
الق���ارئ للتقري���ر يلم���س بني س���طوره َحَدبًا وقلق���ًا أمريكيًا 
حل���ة النصيري���ة الباطني���ة الت���ي تتول���ى ِكب���ر املذاب���ح  عل���ى النِّ
الش���نيعة التي ترتكب بحق أهل الس���نة في س���ورية. فقد استهل 
الكات���ب تقريره باحلديث عن تزايد احتمال نش���وب حرب أهلية 

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

(1) http://www.cfr.org/syria/american-options-syria/p26226.



11 العدد 296

تقوم بها الواليات املتحدة إلس���قاط نظام األس���د هي عزل أسرة 
األس���د عن بقية »العلويني« الذين »لي���س لهم نصيب في الثروة 
الت���ي وزعها األس���د بني املقرب���ني إليه«. وحتى ت���ذوب اخلالفات 
ب���ني الش���عب الس���وري الس���ني املجاه���د وعصاب���ات النصيري���ة 
الباطنية فإن على الواليات املتحدة أن تستمر في الضغط على 
د«. وهذا  اجلماعات املعارضة لنظام األس���د لتظهر ب� »وجٍه موحَّ
الوجه قد بدت إرهاصاته في »املجلس الوطني السوري« برئاسة 

»برهان غليون«.
أم���ا مه���ام »املجلس الوطن���ي الس���وري« كما يريده���ا الغرب 
الصليب���ي ف���ال تع���دو دور الوس���يط ب���ني الغ���رب والش���عب. ومن 
أهمه���ا »التأكيد املتكرر على التزام املجلِس املس���اواَة في معاملة 
كل الس���وريني دون اعتب���ار للطائف���ة أو العقي���دة، وأن ُيدِخل في 
صفوف���ه بش���كل واض���ح علوي���ني وغيرهم ممن ليس���وا م���ن أهل 
الس���نة. وعلى املجلس أن يش���جب بصوٍت ع���اٍل وحماٍس عاطفيٍّ 
كل أشكال العنف ضد املواطنني أو املجتمع العلوي، فقد يتزايد 
ه���ذا العن���ف بتزايد املواجهات املس���لحة بني النظ���ام واملعارضة. 
كم���ا أن عل���ى املجل���س أن يتعه���د ب���أن »س���ورية م���ا بعد األس���د« 
س���تحمي كل األقليات: العلوية والكردي���ة واجلاليات النصرانية 
القلق���ة جدًا. كما أن علي���ه أن يوافق اآلن على دوٍر دولي لتقدمي 
هذه احلماية والضمانات ]وهذا يعني التدخل األجنبي[. وكلما 
كان���ت هذه التعه���دات أكثر تفصي���اًل، وحظيت بالدع���م إعالميًا 
ودولي���ًا، كلما كانت أبلغ إصالحًا في الداخل الس���وري«. هذا إذن 

ق عليه اآلمال. هو دور املجلس الوطني الذي ُتعلَّ
أم���ا عل���ى صعي���د اجلي���ش والش���رطة ف���إن على املس���ؤولني 
العلوي���ني  جن���راالت  عل���ى  يضغط���وا  أن  واألت���راك  الغربي���ني 
لالنش���قاق ع���ن النظ���ام، وأن يقنعوه���م بأن���ه بإمكانه���م »إنق���اذ 
مس���تقبلهم ومس���تقبل طائفتهم بعد سقوط نظام األسد إذا ما 

امتنعوا اآلن عن قتل مواطنيهم«.
ثم يزعم الكاتب أن اجليش األمريكي ال تربطه عالئق بهؤالء 
اجلن���راالت النصيريني؛ لكنه قد يس���تعني باألت���راك واألردنيني 
ورمب���ا الفرنس���يني الذين ميتلك���ون قنوات خاص���ًة إليصال تلك 
الرس���ائل إلى أولئك اجلنراالت. فينبغي أن يؤكدوا على رس���ائل 
مثل: »ِلم ُتَضحي بنفس���ك من أجل عصابة األس���د الهالكة على 
أي حال؟« أو »اجن بنفسك!« مع االستعانة بتصريحات مَطْمئنة 
م���ن قبل املجل���س الوطني الس���وري؛ »فال ب���د أن يصرح املجلس 
بأنه لن يكون ثمة تطهير شامل للضباط العلويني« بل سُتجرى 

محاكمات للمتورطني فقط في قتل املدنيني، وهكذا تضيع دماء 
األبري���اء في دهاليز احملاكم احمللي���ة والدولية، فيكون املجرمون 

أسعد حظًا باحلنان الدولي من الضحايا.
أما اخلطوة الثانية إلس���قاط نظام األس���د فهي إثارة طبقة 
رج���ال األعم���ال م���ن الس���نة والنص���ارى والنصيري���ني ضده عن 
طري���ق إقناعه���م بأن نظام األس���د ورقة محترق���ة – كما يقال – 
وأن التعلق بها س���يعود بالضرر االقتص���ادي على املوالني له من 
أصح���اب رؤوس األم���وال مهم���ا كانت انتماءاته���م العقدية. وهو 
س���عي لفص���ل الطائف���ة النصيري���ة ع���ن النظام احلاك���م قبل أن 

يفوت األوان.
ه ممكنًا؛ وهو قيام نظام  غي���ر أن التقرير ال ُيغِفل خيارًا يعدُّ
علوي )نصيري( بديٍل ال يرأسه بشار وال غيره من عائلة األسد. 
وقد يتحقق هذا اخليار إذا ما قام انقالب على احلكم من داخل 
الطائف���ة النصيرية، لكن ال ينبغ���ي أن يكون هذا هدفًا أمريكيًا. 
يعل���ل التقرير العزوف عن ه���ذا اخليار أو على األقل عدم جعله 
من األولويات أن نظام األس���د قد خس���ر ثقة الش���عب الس���وري، 
وم���ن الصع���ب أن ُيتصور جناح نظام نصيري بديل في اس���تعادة 
هذه الثقة، كما أن قيام نظام نصيري سيضم عناصر ذات سابقة 
إجرامية ضد الش���عب السوري، وهكذا س���يظل احلكم بيد أقلية 
نصيرية لن تفوز في انتخابات نزيهة، بل قد تضطر إلى استعمال 
القوة ثانية، وهو ما س���ينتج عنه استمرار االضطرابات والعنف. 
لك���ن »نظام���ًا علوي���ًا بدي���اًل يزي���ل عش���يرة األس���د من الس���لطة 
ويخط���و خط���وة انتقالية واضح���ة نح���و الدميقراطية ميكن له 
أن يكون نافعًا في إنهاء العنف ودفع عجلة التقدم، لكن بش���رط 
ته وطموحاته. وس���يكون املس���ؤولون ]في ذلك النظام  حتديد مدَّ
النصي���ري البديل[ بحاجة إلى أن يبين���وا للجماهير والتحالف 
الدولي – الذي يفرض عقوباته على سورية وينتقدها – صدق 

نواياهم وجدولهم الزمني القصير، وليس هذا ببعيد«.
إن ورق���ة األقلي���ات داخ���ل املجتمعات الس���نية س���تبقى ورقة 
ثمين���ة ف���ي أيدي ال���دول الغربي���ة الصليبي���ة، ولن تس���مح تلك 
ال���دول بإحراقه���ا مهما كلف األمر. والطائف���ة النصيرية إحدى 
تل���ك األقلي���ات التي س���ُيحَرص على إبقائها داخل جس���د األمة 
السورية وإن سقط بشار، ولن تنتعش هذه الفرق الضالة إال في 
ظل حكومة مدنية علمانية ال تقيم للدين وزنًا وال تطبق ش���رع 
الله فيتس���اوى فيها أهل اإلميان وأهل األهواء، وهذا ما يس���عى 

إليه الغرب باسم الدميقراطية واحلرية.
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] بلِّغوا عني ولو آية [
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 )م��ا ش��يء أجده يف قليب ألذُّ عندي من قيام اللي��ل()1( ما كان لإلمام التابعي اجلليل ثابت 
البنان���ي)2( - رحم���ه الله تعالى - أن يقول هذا إال بعدما زكت نفس���ه، وَصلَح قلبه، وطابت حياته، 
بعدما تعرَّض لنفحات الله في أسحار الليالي، وذاق لذة مناجاته في األوقات اخلوالي؛ فسبحان من 
رهم بطريق الس���عادة، ورزقهم لذة هذه العبادة، َفُهم  تفضل على عباده بهذا النعيم قبل لقائه، وبصَّ

بليلهم ألذُّ من أهل اللهو بلهوهم، ولوال الليل ما أحبُّوا البقاء بالدنيا)3(!
 قوٌم إذا ج���نَّ ال���ظالُم عليِه����ُم

�����داً وقياماً باتوا هنالك سجَّ
راً ُخمُص البطوِن من التعفُّف ضمَّ

ال يعرفون سوى احلالِل طعاماً)4(
فنعمة قيام املسلم بالليل، هي من توفيق الله له، وإعانته على طاعته، والتقرب إليه بعبادته، 
فهي ش���عار الصاحلن، ومن س���مات عباد الله املتقن، ومن األسباب العظيمة املوجبة لدخول 

اجلنة بعد رحمة أرحم الراحمن.

(*( قال األزهري: ناشئة الليل: قيام الليل. وقال احلسن البصري: كل صالة بعد العشاء اآلخرة فهي ناشئة الليل. ينظر: معالم التنزيل، 
للبغوي: )493/4).

(1) صفة الصفوة، البن اجلوزي: )155/2). 
(2) قال اإلمام الذهبي في السير: )221/5( في ترجمة ثابت البناني: )اإلمام، القدوة، شيخ اإلسالم، أبو محمد البناني موالهم، البصري، 
ولد: في خالفة معاوية )وحدث عن جمع من الصحابة(، وكان من أئمة العلم والعمل، رحمة الله عليه. قال أنس: إن للخير أهاًل، وإن ثابتاً 
هذا من مفاتيح اخلير، وعن ابن أبي رزين، أن ثابتاً قال: كابدت الصالة عشرين سنة، وتنعمت بها عشرين سنة. قال شعبة: كان ثابت 

البناني يقرأ القرآن في كل يوم وليلة. وعن محمد بن ثابت، قال: مات ثابت سنة سبع وعشرين ومائة، وهو ابن ست وثمانني سنة(. 
(3) قاله أبو سليمان الداراني - رحمه الله - كما في حلية األولياء: )275/9). 

(4) تفسير القرطبي: )71/13).

عبد اللطيف بن عبد اهلل التوجيري
a 4 4 t @ h o t m a i l . c o m

)*(
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ْيِل ِهَي َأَشُدّ َوْطئًا َوَأْقَوُم ِقيًا{\ }إَنّ َناِشَئَة الَلّ
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وإن الناظر في النصوص الشرعية عن حقيقة هذه العبادة 
تتجلى له مقاصدها في عدة إشراقات قرآنية، وفضائل نبوية 
تظهر أواًل يف كتاب اهلل - عز وجل - بكون التهجد بالصالة 
ه���و الصلة الدائمة بالله املؤدية للمق���ام احملمود الذي وعده 
محم���داً # فما أحوج اآلخرين م���ن أمته لالقتداء به لينالوا 
ْيِل  علوَّ املقام ورفعة الدرجات؛ ففي س���ورة اإلسراء: }َوِمَن الَلّ
ْحُمودًا{ ]اإلسراء: ٧٩[! ْد ِبِه َناِفَلًة َلَّك َعَسى َأن َيْبَعَثَك َرُبَّك َمَقامًا ُمّ َفَتَهَجّ
وفي آيات أخرى تبرز عدة أوامر إلهية لرسولنا الكرمي # 
للقيام بهذه العبادة اجلليلة؛ ففي س���ورة املزمل نداء للرسول 
# بترك التزمل - وهو التغطي بالليل - والنهوض إلى القيام 
ْيَل إاَلّ َقِليًا #!٢!#(  ُل #!١!#( ُق���ِم الَلّ ِمّ َها اْل�ُمَزّ بالليل والعبادة)1( }َي���ا َأُيّ
ِل اْلُقْرآَن َتْرِتيًا{ ]املزمل:  ِنّْصَفُه َأِو انُقْص ِمْنُه َقِليًا #!٣!#( َأْو ِزْد َعَلْيِه َوَرِتّ

١ - ٤[ فكان خيَر مثال في ذلك، بأبي هو وأمي #. 
وف���ي آية املزمل األخ���رى بينت أن القي���ام بالليل أجمع 
ْيِل ِهَي َأَشُدّ َوْطئًا َوَأْقَوُم  للخاطر وأجدر لفقه القرآن: }إَنّ َناِش���َئَة الَلّ

ِقيًا{ ]املزمل: ٦[ كما قاله ابن عباس، رضي الله عنهما)2(.
وفي سورة الشرح خطاب له # بعدم القيام إال بعد الفراغ 
من أمور الدنيا وأشغالها؛ لكي يكون نشيطاً فارغ البال مخلصاً 
الرغب���ة والنية لله عز وجل)3(: }َفإَذا َفَرْغ���َت َفانَصْب #!٧!#( َوإَلى 

َرِبَّك َفاْرَغْب{ ]الشرح: ٧ - ٨[. 
 وفي س���ورة آل عمران ورد الثناء عل���ى طائفة من أهل 
ٌة َقاِئَمٌة  ْن َأْهِل اْلِكَتاِب ُأَمّ الكتاب بس���بب هذا الفعل: }َلْيُسوا َسَواًء ِمّ
ْيِل َوُهْم َيْسُجُدوَن{ ]آل عمران: ١١٣[ وفي سورة  ِه آَناَء الَلّ َيْتُلوَن آَياِت الَلّ
الذاريات يبرز في س���مات عباد الله املتقن التي استحقوا بها 
جن���ة اآلخرة: }إَنّ اْل�ُمَتِّقَي ِفي َجَنّاٍت َوُعُي���وٍن #^١٥^#( آِخِذيَن َما آَتاُهْم 
ْيِل َما َيْهَجُعوَن  َن الَلّ ُهْم َكاُنوا َقْبَل َذِلَك ُمْحِسِنَي #^١٦^#( َكاُنوا َقِليًا ِمّ ُهْم إَنّ َرُبّ

#^١٧^#( َوِباأَلْسَحاِر ُهْم َيْسَتْغِفُروَن{ ]الذاريات: ١٥ - ١٨[.
وفي إش���راقة أخرى في سورة الزمر يأتي تفضيل القانت 
ْيِل َس���اِجدًا َوَقاِئمًا{.  ْن ُهَو َقاِن���ٌت آَناَء الَلّ اخلاش���ع على غيره: }َأَمّ
]الزمر: ٩[
ويتض��ح األم��ر ثاني��ًا في األحادي���ث النبوية؛ حيث جاء 
احلثُّ عليه���ا في صورة بهية وجزاء واف���ر في عدة أحاديث 

(1) ينظر: تفسير ابن كثير: )557/4). 
(2) أخرجه أبو داود في السنن، كتاب التطوع، باب نسخ قيام الليل والتيسير فيه، حديث 
رقم: )1306(. وحسن إسناده الشيخ األلباني في صحيح سنن أبي داود: )48/5). 

(3) ينظر: تفسير ابن كثير: )680/4).

كرمية من رس���ولنا الكرمي #؛ تارة في الفضل والش���فاعة 
لصاحب هذا القيام: »فيقول القرآن: منعتُه النوم بالليل«)4(.

 ومرة في حثِّ وتربية شباب األمة على ذلك: »نعم الرجل 
عبد الله ل���و كان يصلي من الليل«)5(. وأخرى في حثٍّ صريح 
لألمة بكونه أفضل الص���الة بعد الفريضة الصالة في جوف 

الليل)6(.
وفي حديث آخر ب���نَّ # أنه به تكون الغبطة احلقيقية: 
»ال حسد إال في اثنتن: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء 
اللي���ل وآناء النهار، ورجل آتاه الله م���االً فهو ينفقه آناء الليل 

وآناء النهار«)7(.
وف���ي بيان عذب منه # بنَّ ألمته أنَّ فاعل ذلك محبوب 
عند الله؛ فبن أن اللَه يُِحبُّ ثاََلثًَة، وذكر منهم: »َرُجٌل َساَفَر َمَع 
لُوا، َحتَّى ِإَذا َكاَن ِمْن آِخِر اللَّيِْل َوَقَع َعلَيِْهُم الَْكَرى،  َقْوٍم، َفاْرحَتَ
َر، َوَصلَّى  أَِو النَُّعاُس، َفنََزلُوا، َفَضَربُوا ِبُرؤوِسهْم، ثُمَّ َقاَم، َفتََطهَّ

َرْغَبًة ِللَِّه - َعزَّ َوَجلَّ - َوَرْغَبًة ِفي َما ِعنَْدهُ«)8(.
وف���ي حثٍّ آخر يبنِّ # أنه اقت�داء وقربة وتكفير ومنهاة 
عن اإلثم، كما في حديث أبي أُمام���ة مرفوعاً: »َعلَيُْكْم ِبِقيَاِم 
َن َقبْلَُكْم، َوُهَو ُقْربٌَة ِإلَى َربُِّكْم، َوَمْكَفَرةٌ  احِلِ اللَّيِْل َفِإنَُّه َدأَُب الصَّ

يِّئَاِت، َوَمنَْهاةٌ ِلإِلثِْم«)9(. ِللسَّ
وتتضح ه��ذه احلقيقة ثالث�ًا في س�يرة س�لفنا الصالح 
- رحمهم الله - في إحياء ليلهم بالصالة وتدبُّر القرآن والدعاء 
واالستغفار، فقد وصفهم صاحبهم أمير املؤمنن علي بن أبي 
طالب - رضي الله عنه - بقوله: )لقد رأيت أصحاب رس���ول 
الله # فما أرى اليوم شيئاً يشبههم، لقد كانوا يصبحون شعثاً 
غبراً صفراً؛ قد باتوا لله س���جداً وقيام���اً، يتلون كتاب الله، 

(4) أخرجه اإلمام أحمد في املسند، في مسند عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله 
الصغير:  اجلامع  في  السيوطي  وصححه  وغيره،   ،)6626( رقم:  حديث   – عنهما 
والشيخ:   ،)118/10( املسند:  على  تعليقه  في  شاكر  أحمد  والشيخ:   ،)5203)

األلباني في صحيح اجلامع: )3882). 
(5) قال ذلك لعبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال سالم: فكان عبد الله بعد ذلك ال ينام 

من الليل إال قلياًل. ينظر: صحيح البخاري، باب فضل قيام الليل، حديث رقم: )1122). 
(6) ينظر: صحيح مسلم، كتاب: الصيام، باب: فضل صوم احملرم، حديث رقم: )1163). 
يقوم  من  فضل  باب  باب:  وقصرها،  املسافرين  صالة  كتاب:  مسلم،  صحيح  ينظر:   (7)

بالقرآن. حديث رقم: )815).
(8) أخرجه الطبراني في الكبير عن أبي ذر - رضي الله عنه - باب: ومن غرائب مسند أبي 
ذر رحمه الله، حديث رقم: )1637(، واحلاكم في املستدرك، في كتاب اجلهاد، حديث 

رقم: )2446(. وصححه ووافقه الذهبي. 
(9) أخرجه الترمذي في جامعه، حديث رقم: )3549(، والبغوي في شرح السنة وحسنه: 
العراقي في تخريج اإلحياء: )466/1(، واأللباني في  (458/2(. وحسنه احلافظ 

اإلرواء، حديث رقم: )452). 
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يراوحون بن جباههم وأقدامهم...()1(. 
وقال عنهم أيضاً ابنه احلسن - رضي الله عنهم أجمعن -: 
)إن من كان قبلكم رأو القرآن رسائل من ربهم فكانوا يتدبرونها 

بالليل، ويتفقدونها في النهار()2(.
بل كانوا يحرصون على ذلك حتى بالس���فر. قال ابن أبي 
مليكة س���افرت مع ابن عباس - رضي الله عنهما - من مكة 
إلى املدينة فكان يقوم نصف الليل فيقرأ القرآن حرفاً حرفاً، 

ثم يبكي حتى تسمع له نشيجاً)3(. 
ولقد كانوا مع ذلك يحرصون أيضاً على أمر أهلهم بالصالة 
والقيام، كما كان يفعله أمير املؤمنن عمر بن اخلطاب - رضي 
الله عنه - حيث كان يصلي من الليل ما شاء الله، حتى إذا كان 
آخر الليل أيقظ أهل���ه للصالة، يقول لهم: الصالة الصالة، ثم 

اِة{ ]طه: ١٣٢[)4(. يتلو قوله - تعالى -: }َوْأُمْر َأْهَلَك ِبالَصّ
وكانوا يتعاهدون مع نس���ائهم وخدمه���م حتى مع وجود ما 
يش���غلهم من أضياف ونحوه، ونعم البي���ت القرآني الذي يتربى 
على هذا؛ فع�ن أب�ي عثم�ان النه�دي قال: )تضيف�ت أبا هريرة 
- رضي الله عنه - س���بعاً، فكان ه���و وامراته وخادمه يعتقبون 
اللي���ل أثالثاً، يصلي هذا ثم يوقظ ه���ذا ويصلي هذا ثم يوقظ 
هذا()5(. حتى إن األمر بلغ ببعضهم كس���فيان الثوري أنه يفرح 
إذا جاء الليل ألجل القيام بهذه العبادة اجلليلة، وإذا جاء النهار 

حزن)6(.
وكان قتادة يقول: )ما س���هر اللي���ل منافق()7( إمعاناً لثقل 
هذا األمر على املنافقن واملرائن، وحثاً لعباد الله الصادقن.
 ومبا أن النس��اء ش��قائق الرجال فللعابدات املتهجدات 
ذكر ع���اٍل في هذا املقام يزينه فع���ل أم��هات املؤمنن الالتي 
تربَّن على ذلك في مدرس���ة محم���د # فقامت معه خديجة 
َها  – رضي الله عنها - في أول األم����ر حن جاء األمر ب� }َيا َأُيّ
ُل{ ]املزمل: ١[ ، وهذه الصديقة عائشة – رضي الله عنها  ِمّ اْل�ُمَزّ

(1) حلية األولياء: )76/1). 
(2) التبيان في آداب حملة القرآن، للنووي: )29/1).

(3) مختصر قيام الليل، )ص131). 
 ،)289( رقم:  حديث  الليل،  صالة  في  جاء  ما  باب:  املوطأ،  في  مالك  اإلمام  أخرجه   (4)

وصحح إسناده الشيخ: عبد القادر األرناؤوط في التعليق على جامع األصول. 
اإلصابة:  في  حجر  ابن  إسناده  وصحح   ،)609/2( للذهبي:  النبالء،  أعالم  سير   (5)

 .(209/4)
(6) اجلرح والتعديل، لإلمام ابن أبي حامت: )1/ 85). 

(7) الزهد والرقائق، البن املبارك: )31/1).

- الصوامة القوامة روي عنها أنها قامت في آية واحدة، وهي 
���ُموِم{ ]الطور:  ُه َعَلْيَنا َوَوَقاَنا َعَذاَب الَسّ قول���ه - تعالى -: }َفَمَنّ الَلّ
ده���ا وتتدبرها وتبكي)8(، وه���ذه حفصة بنت الفاروق  ٢٧[، تردِّ
– رض���ي الله عنها - تظف���ر بتزكية عالية م���ن الروح األمن 
ملداومتها على هذه العبادة؛ فقد روي أن جبريل - عليه السالم 

- قال للنبي #: »راجع حفصة فإنها صوامة قوامة«)9(.
وهن��ا وصية مهمة ملن يريد إحياء هذه العبادة بالتزام 
منه���ج محمد # في هديه فال يغالي وال يجافي، ولقد جاءت 
أحاديث كثيرة في بيان هذه العبادة، ونقلت لنا كتب السنة شيئاً 
كثيراً عن فضلها وأحكامها وهيئتها)10(، وقد حكى لنا الصحابي 
اجلليل حذيفة بن اليمان - رضي الله عنه - حال الرسول # 
ف���ي هذه العبادة بوصف بليغ؛ حيث يقول - رضي الله عنه -: 
»َصلَّيُْت َمَع النَِّبيِّ # َذاَت لَيْلٍَة َفاْفتَتََح الَْبَقَرةَ َفُقلُْت: يَْرَكُع ِعنَْد 
ائَ���ِة. ثُمَّ َمَضى َفُقلُْت: يَُصلِّي ِبَها ِف���ي َرْكَعٍة. َفَمَضى َفُقلُْت:  امْلِ
يَْرَكُع ِبَها. ثُمَّ اْفتَتََح النَِّساَء َفَقَرأََها ثُمَّ اْفتَتََح آَل ِعْمَراَن َفَقَرأََها؛ 
اًل ِإَذا َمرَّ ِبآيٍَة ِفيَها تَْسِبيٌح َسبََّح َوِإَذا َمرَّ ِبُسَؤاٍل َسَأَل  يَْقَرأُ ُمتََرسِّ
َذ ثُمَّ َرَكَع َفَجَعَل يَُقوُل: »ُسبَْحاَن َربَِّي الَْعِظيِم«.  ٍذ تََعوَّ َوِإَذا َمرَّ ِبتََعوُّ
َفَكاَن ُرُكوُعُه نَْحواً ِمْن ِقَياِمِه، ثُمَّ َقاَل: »َس���ِمَع اللَُّه مِلَْن َحِمَدهُ«. 
َد َفَقاَل: »ُس���بَْحاَن َربَِّي  ا َرَكَع ثُمَّ َس���جَ ثُمَّ َقاَم َطِوياًل َقِريباً مِمَّ

األَْعلَى«. َفَكاَن ُسُجوُدهُ َقِريباً ِمْن ِقَياِمِه«)11(.
إن ه���ذا الوصف املؤث���ر الذي وصفه حذيف���ة بن اليمان 
- رضي الل���ه عنه – في بيان صفة قيام الرس���ول # بالليل، 
يظهر لألمة املنهج العملي الس���ليم في كيفية إحياء الليل، وهو 
يوض���ح أيضاً ملريد التدبر احملور العملي الذي ينبغي أن يقتدي 
به ويراعيه؛ فاملتأمل في ه���ذا احلديث العظيم تظهر له ثالثة 

مقاصد غاية في الكمال واإلجالل:

(8) مختصر قيام الليل، )ص144). 
(9) أخرجه احلاكم في املستدرك: )6753(، وسكت عنه الذهبي، قال الهيثمي في مجمع 
اجلامع  في  السيوطي  وصححه  الصحيح(،  رجال  )رجاله   :)248/9( الزوائد: 

الصحيح: )6079(، وحسنه األلباني في السلسلة الصحيحة: )17/5).
(10) ذكرت هذه األحاديث واآلثار في أكثر دواوين السنة من الصحاح والسنن واملسانيد 
واملصنفات، وهناك كتب ألفت مستقلة في هذا الباب، مثل: قيام الليل، لإلمام املروزي 
املتوفى سنة: 294هـ، وقد اختصره املقريزي املتوفى سنة: 845هـ، وكتاب: التهجد 
وقيام الليل، ألبي بكر ابن أبي الدنيا املتوفى سنة: 281هـ، وكتاب: فضل قيام الليل 
ا الكتب املعاصرة فكثيرة، ومن  والتهجد، لآلجري املتوفى سنة: 360هـ، وغيرها. أمَّ
ثالثة  في  مطبوع  اني،  العفَّ سيد  للدكتور:  الليل،  رهبان  كتاب:  وأجمعها  أشهرها 

مجلدات. 
(11) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب صالة املسافرين وقصرها، َباب اْستِْحَباِب َتْطِويِل 

اْلِقَراءِة ِفي َصاَلِة اللَّْيِل، حديث رقم: )772).
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أوهل��ا: طول القراءة يف التهجد: حيث قرأ # في ركعة 
واحدة البقرة وآل عمران والنساء، وطول القيام من أفضل الصالة 
���راً من حديث جابر - رضي الله عنه - قال:  كما جاء ذلك مفسَّ
اَلِة أْفَضُل؟ َقاَل: »ُطوُل الُقنُوِت«)1(  ُسِئَل رس���وُل الله #: أيُّ الصَّ
واملراد ب����� »القنوِت«: الِقيام. فكان أفضل لكون ذلك محل قراءة 

القرآن)2(.
وثانيه��ا: التدب��ر يف الق��راءة: حي���ث كان # يق���رأ 
مترس���اًل بتمهُّل وتدبُّر معايش���اً اآليات التي يقرؤها كما جاء 
في احلديث: »ِإَذا َمرَّ ِبآيٍَة ِفيَها تَْس���ِبيٌح َسبََّح، َوِإَذا َمرَّ ِبُسَؤاٍل 
َذ«. وهذه األمور ليست خاصة بقراءة  ٍذ تََعوَّ َسَأَل، َوِإَذا َمرَّ ِبتََعوُّ
الليل، كما قال النووي: )اس���تحباب هذه األمور لكل قارئ في 

الصالة وغيرها()3(.
ثالثها: الكمال يف األداء: حيث حرص # على الكمال 
ف����ي أداء هذه العبادة؛ فجمع فيها ب����ن القراءة وبن الذكر 
ر؛ ألن الذي يسأل عند السؤال ويتعوذ  وبن الدعاء وبن التفكُّ
عند التعوذ ويسبِّح عند التسبيح، يتأمل قراءته ويتفكر فيها، 
فيكون هذا القيام روضة من رياض الذكر، قراءة وتس����بيحاً 

راً)4(. ودعاًء وتفكُّ
فيا من يريد التدبر واالنتفاع والتأثُّر واخلش���وع والشفاء؛ 
���ى به ربُّ العزة في كتابه،  ال���زم هذا الباب العظيم الذي وصَّ
وح���ثَّ علي���ه محم���د # وداوم على فعله، وتبع���ه أصحابه 
وتابعيه���م؛ ففي ذلك من الكنوز العظيمة، واخلي�رات الكثي�رة 
ما ال يحصيه إال الله، ويكفي فيه ش���رفاً أنه وقت نزول الرب 

- تبارك وتعالى - إلى السماء الدنيا:
يا بَاِغ���َي اإِلْحَس���������������اِن يَْطلُُب َربَُّه

ِلَيُف���وَز ِمنْ���ُه ِبَغ�����ايَ���ِة اآلَم������������اِل
َحابَ���ِة َوالِذي انُْظ���ْر إل���ى ه���ْدِي الصَّ

اِل���ي َم���اِن اخَلْ كانُ���وا َعلَيْ���ِه ف���ي الزَّ
ُس���وِل َوَهْديه َدَرُج���وا َعلَ���ى نَْه���ٍج الرَّ

َس���ائِر األح���واِل اْقتَ���دْوا ف���ي  َوِب���ِه 

أفضل  باب  وقصرها،  املسافرين  صالة  كتاب  صحيحه،  في  مسلم  اإلمام  أخرجه   (1)
الصالة طول القنوت، حديث رقم: )756). 
(2) ينظر شرح النووي على مسلم: )200/4). 

(3) شرح النووي على مسلم: )62/6).
(4) ينظر: شرح رياض الصاحلني، للشيخ: محمد بن صالح العثيمني – رحمه الله تعالى -: 

 .(94/2)

الَقاِنِتي������������َن املُْخِبتي���������َن ِلَربِه���ْم
األق������َواِل بَأْص���َدِق  النَّاِطِق���َن 

َربِه���ْم ِبَط�����اَع���ِة  لَيْل�ه���م  يُْحيُ���وَن 
َوُس�������َؤاِل ٍع،  َوتََض���رُّ ِبِت���الَوٍة، 

ُدُموِعِه���ْم ِبَفيْ���ِض  جْت���ِرى  وُعيُونُُه���ْم 
َّ���اِل الَهط����� الَواب���ِل  انِْهَم���اِل  ِمثْ���ل 

ف���ي الَّليْ���ِل ُرهَب���اٌن، َوِعنْ���َد ِجَهاِدِهْم
األبط���اِل أَْش���َج��ِع  ِم���ْن  ِلَعُدوِه���ْم 

ِل����َربه���ْم ���ُجوِد  السُّ أَثَ���ُر  ِبُوُجوِهِه���ْم 
املُتَ�����اللي)5( نُ���وِرِه  ������ُة  أَِش���عَّ َوبَه���ا 

وإن م���ن األمور املهمة في هذا املوضوع أن يحرص العابد 
عل���ى فعل مقومات هذا األم���ر من اإلخ��اص، واملتابعة، 
واجملاهدة، كما حرص السلف الكرام عليها؛ فقد سأل رجل 
متيماً ب���ن أوس الداري - رضي الله عن���ه - فقال له: كيف 
صالتُك بالليل؟ فغضب غضباً ش���ديداً ثم قال: )والله! لركعة 
أصليها في جوف الليل في السر أحب إليَّ من أن أصلي الليل 
ه على الناس()6(. وكان أيوب الس���ختياني يقوم  كلَّ���ه، ثم أقصُّ
الليل كله، فإذا قُرب الفجر رجع فاضطجع في فراش���ه، فإذا 

طلع الصبح رفع صوته كأنه قد قام تلك الساعة)7(.
 أمَّا جماهدة النفس على القيام فهي من أعظم الوسائل 
ارة  املعين���ة على قيام الليل؛ ألن النفس البش���رية بطبيعتها أمَّ
بالس���وء متيل إلى كل ش���ر ومنكر، فمن أطاعها في ما تدعو 
إلي���ه قادته إلى الهالك والعطب، وق���د أمرنا الله - تعالى - 
ِه َحَقّ ِجَهاِدِه{ ]احلج: ٧٨[ وقال  باملجاهدة فقال: }َوَجاِهُدوا ِفي الَلّ
َه َل�َمَع  - س���بحانه -: }َواَلِّذيَن َجاَهُدوا ِفيَن���ا َلَنْهِدَيَنُّهْم ُس���ُبَلَنا َوإَنّ الَلّ
اْل�ُمْحِس���ِنَي{ ]العنكبوت: ٦٩[ وقال - تعالى -: }َتَتَجاَفى ُجُنوُبُهْم 
ُهْم َخْوفًا َوَطَمعًا{ ]الس���جدة: ١٦[ وقال ثابت  َعِن اْل�َمَضاِجِع َيْدُعوَن َرَبّ
البناني: كابدت نفسي على قيام الليل عشرين سنة وتلذذت به 
عشرين سنة)8(. وقال إبراهيم بن شماس: كنت أرى أحمد بن 

حنبل يُحيي الليل وهو غالم)9(.

(5) إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، البن القيم: )237/2). 
السلومي،  العزيز  عبد  د.  بتحقيق:  الرابعة،  الطبقة  سعد،  ابن  لطبقات  املتمم  اجلزء   (6)

(ص165). 
(7) حلية األولياء: )7/3). 

(8) سير أعالم النبالء: )221/5). 
(9) سير أعالم النبالء: )11/ 228). 
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وكان اإلمام البخاري يقوم فيتهجد من الليل، فيختم عند 
السحر في كل ثالث ليال)1(. 

وكان شيخ اإلسالم ابن تيمية في ليله منفرداً عن الناس، 
خالياً بربه، ضارعاً مواظب���اً على تالوة القرآن، مكرراً ألنواع 

التعبدات)2(.
إن هذه الفضائل والتأكيدات من الش���ارع احلكيم جعلت 
علماء الشريعة يبحثون عن سر هذا الوقت الذي حث الشارع 
على إحيائه بالقرآن، فنجد أن النووي يشرح ذلك بقوله: )إمنا 
رجحت صالة الليل وقراءت���ه؛ لكونها أجمع للقلب وأبعد عن 
الشاغالت وامللهيات، وأصَون عن الرياء وغيره من احملبطات، 
مع ما جاء الشرع به من إيجاد اخليرات في الليل فإن اإلسراء 

برسول الله # كان لياًل()3(.
ويشاركه ابن حجر العسقالني بقوله: )ألن الليل مظنة ذلك 

ملا في النهار من الشواغل والعوارض الدنيوية والدينية()4(. 
ويوافقهم ابن كثير بقوله: )قيام الليل هو أشد مواطأة بن 
القلب واللس���ان، وأجمع على التالوة؛ وأجمع للخاطر في أداء 
القراءة وتفهُّمها من قيام النهار؛ ألنه وقت انتشار الناس ولغط 

األصوات وأوقات املعاش()5(.
وهنا تأتي مسألة - قد يستفيد منها املتدبر - جاء ذكرها 
ف���ي الفتاوى الكبرى، وهي مس���ألة: أيهما أفضل إذا قام من 

الليل: الصالة أم القراءة؟ 
وأجاب عنها شيخ اإلسالم ابن تيمية مبا يلي: بل الصالة 
أفض���ل من القراءة ف���ي غير الصالة، نص عل���ى ذلك أئمة 
العلماء، وقد قال: )اس���تقيموا ول���ن حتصوا واعلموا أن خير 
أعمالك���م الصالة، وال يحافظ على الوضوء إال مؤمن()6(. لكن 
من حصل له نشاٌط وتدبٌُّر وفهٌم للقراءة دون الصالة فاألفضل 

في حقه ما كان أنفع له)7(.
ومن خالل ما س���بق يتبن أن املداوم���ة على القراءة في 
التهج���د فيها خيرات عظيمة، وهي معين���ة جداً على التدبر 

(1) طبقات احلنابلة، البن أبي يعلى: )1/ 276).
ار، )ص 36).  (2) األعالم العلية في مناقب ابن تيمية، للبزَّ

(3) التبيان، للنووي، )ص64).
(4) فتح الباري: )45/9).

(5) تفسير ابن كثير: )559/4). 
(6) يشير إلى حديث ثوبان - رضي الله عنه - الذي أخرجه ابن ماجه: )277(، والدارمي: 
(68/1(، واحلاكم: )130/1(، والبيهقي )457/1(، وغيرهم مرفوعاً إلى النبي #. 

(7) الفتاوى الكبرى، ابن تيمية: )41/2).

وتأثُّر القلب وخشوعه، فال يثبت القرآن في الصدر وال يسهل 
حفظه وييس���ر فهمه إال القيام ب���ه في جوف الليل كما يقوله 
الشيخ محمد األمن الش���نقيطي)8(، ويقول السري السقطي: 

)رأيت الفوائد ترد في ظالم الليل()9(. 
ل القرآن هو زاد  إن االتص���ال باملصدر الرباني الذي ن���زَّ
املتقن، وش���عار املخلص���ن. االتصال به ذك���راً وعبادًة ودعاًء 
وتسبيحاً؛ حيث يلتقي العبد بربه في خلوة وفي جناء، وفي تطلُّع 
وف���ي أُنْس، تفيض منه الراحة على التعب واملش���اق الدنيوية، 

والهموم احلياتية، وتفيض منه القوة على الضعف والقلة. 
حيث تنفض الروح عنها صغائر املشاعر والشواغل، وترى 
عظمة التكليف، وضخامة األمانة. فتس���تصغر ما القت وما 
تالق���ي من متاعب احلياة؛ فالله - ع���زو جل - الرحيم كلف 
عبده الدعوة، ونزل عليه )القرآن( الزاد الصالح لهذه الرحلة 

املضنية في هذه احلياة.
نعم ه���و زاد ألصحاب الدعوة إلى الله في كل أرض وفي 
كل جيل. إنها حقيقة كبيرة ال بد أن يدركها ويعيش فيها رواد 
هذا الطريق من األتقياء واملصلحن والدعاة إلى الله في هذا 
الزمن؛ خاصة في هذه املرحلة االنتقالية احلرجة التي تعيشها 
الش���عوب اإلسالمية اليوم، فالتعبد لله - عز وجل - في هذه 

العبادة الليلية؛ جناح وفالح للدعوات واملشاريع النهارية.
 فالتعرض لنفحات اهلل - عز وجل - يف هذا الوقت 
وقراءة كتابه واالس��تعانة بالدعاء والتسبيح؛ هي زادٌ 

مضمون يعن على مجيع مشاق احلياة وأتعاهبا. 
وبعد، ففي النفس حياء وخجل، وخوف ووجل، فالتقصير 
حاصل، والفعل دون ذلك مبراحل، والله املس���تعان، ولكن هو 
التبلي���غ ولو بآية، والتذكير إن نفعت الذكرى، ولس���ان احلال، 
كش���أن ابن اجلوزي حن قال: )إلهي وسيدي إن قضيت عليَّ 
بالعذاب غداً فال تعلمهم بعذاب���ي؛ صيانة لكرمك ال ألجلي، 

لئال يقولوا: عذب من دلَّ عليه()10(. 
فالله��م اجعلن��ا م��ن عب��ادك املخبت��ن الذي��ن إذا 
ذك��ر اهلل وجلت قلوهب��م، والصابرين عل��ى ما أصاهبم، 

واملقيمي الصاة ومما رزقتهم ينفقون.

(8) مقدمة أضواء البيان، )ص4).
(9) ينظر: اجلامع لتفسير اإلمام ابن رجب احلنبلي، جمع: طارق بن عوض الله: )186/2). 

(10) صيد اخلاطر، )ص249). 
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امليزة التنافس���ية ه���ي القيمة املضافة الت���ي تبني عليها 
املنظم���ات إس���تراتيجيتها، فتُميزها عن غيره���ا، وهي الفرُق 
ف اإلس���تراتيجية بأنها: )امليزة  ال���ذي يُحِدُث الفرَق، ب���ل تُعرَّ
التنافسية()1(؛ ألن الغاية من وضع إستراتيجية ما، هي: حتقيق 
د، وأميا  ، في وقت محدَّ م على املنافس���ن في مجال معنَّ التقدُّ
مؤسس���ة اخت���ارت التخطيط اإلس���تراتيجي طريقًة من طرق 

ر بجدٍّ في موضوع التنافس. التخطيط)2(، فعليها أن تفكِّ
في عالم املنظمات الربحية يتضح مفهوم امليزة التنافس���ية 
بج���الء، وتدرك الش���ركات أن الزبائن ال يُْقدمون على ش���راء 
س���لعهم مع وجود سلع شبيهة؛ إال لوجود ميزة: إما في السعر، 
أو الوف���رة، أو اجلودة، أو خدمات ما بعد البيع، أو في العالمة 
التجارية، أو غير ذلك. فيظل ش���غلها الشاغل هو التفكير في 

محمد  تعريب  متكامل،  مدخل  اإلستراتيجية  اإلدارة  جونز،  وجارديث  هل  شارلز   (1)
سيد أحمد عبد املتعال، دار املريخ للنشر، الرياض، اململكة العربية السعودية، الطبعة 

السادسة 2010م، ص 30.
التخطيط  طريقة  اختار  من  يستحضرها  أن  يجب  التي  املهمة  االعتبارات  من   (2)
اإلستراتيجي: التنافس وبيئة العمل؛ حيُث أصل التخطيط اإلستراتيجي هو احلرب، 
وجذر الكلمة - أصاًل - يعني علم اجلنرال أو فنَّ احلرب، فتظهر في طريقة التخطيط 
العسكري  امليدان  القادة في  يعتبرها  التي  نفسها  االعتبارات  اإلستراتيجي بوضوح 
التخطيط يرتبط  . وهناك مناهج أخرى في  وهم يتوجهون نحو حتقيق غرض معنيَّ
املستقبلية  املشاهد  أو  بالسيناريوهات  كالتخطيط  اإلستراتيجي  بالتخطيط  بعضها 
املدى، وبعضها ال يرتبط به كالتخطيط مبتابعة  وحتليل االجتاهات والتخطيط بعيد 
والتخطيط  كثيرة،  التخطيط  فمناهج  إذن  واالستقراء؛  التاريخ  وحتليل  الزمن  خط 

اإلستراتيجي هو أحدها.

املواق���ف اإلس���تراتيجية التي تضمن لها تفوقاً مس���تمراً على 
املنافسن، على املدى القريب والبعيد. وتصبر على ذلك، وتنفق 
ر، أو  كثيراً ألجله؛ لعلمها أنَّ الفش���ل في هذا يل���زم منه التأخُّ

اخلروج من لعبة التنافس بالكلية.
وتدقُّ مفاهيم صناعة امليزة التنافس���ية عند مؤسس���اتنا 
اخليرية، فتكاد ترى أغلبها نس���خاً متطابقًة، على مس���توى ما 
تقدمه من برامج ومش���روعات، ومس���توى ج���ودة تقدمي هذه 
البرام���ج، وطريقة التعامل مع املس���تفيدين، واملس���توى املهني 
لعامليه���ا. وإذا ُذكر التنافس، تظهر أدبيات مثبطة، منها - على 

سبيل املثال -:

1 - القول بأن املؤسس��ات اخلريي��ة تقدم خدمات 
جماني��ًة: وأن القط���اع املجان���ي ال داعي في���ه إلظهار ميزة 
تنافسية! فأّياً ما كان فسيجد من ينتفع به، وهذا مزعم تنقصه 
م خدم���ات مجانية، بل يأخذ  الدق���ة؛ فالقطاع اخليري ال يقدِّ
مقاب���ل اخلدمة التي يؤديه���ا قيمًة معنويًة ترب���و في كثير من 
األحيان على القيمة املادية التي يأخذها القطاع الربحي مقابل 
الس���لعة: من بهجٍة في الروح وهناءٍة ف���ي البال، وطمأنينٍة في 
النفس، وإي���واٍء إلى عون الله - تعال���ى - الذي يعن من يعن 
ي املس���تفيد خدمات  عباده، وإن القيمة النهائية املنتظرة من تلقِّ

عاص��م حمم��د حس��ن 

الميزة التنافسية للمؤسسات الخيرية
] قضايا دعوية [
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املؤسس���ات اخليرية - في تقديري - أوف���ر في احتياجها إلى 
مها املنظمات الربحية. ومع هذا  قيمة مميزة، من تلك التي تقدِّ
كل���ه فإن كثيراً من العاملن في املؤسس���ات اخليرية يتقاَضْون 
على أعمالهم أجوراً وروات���ب. إن خطورة هذا االعتقاد بعضه 
يكمن في أنه لن تراعي املؤسس���ات التي يسود فيها مثله جودةَ 
اخلدم���ة، ورمبا تتعامل مع املس���تفيدين املباش���رين على أنهم 
لون خدماتها، ال أنه���م )زبائن( حقيق���ون بخدمٍة أنيقٍة  يتس���وَّ
وا املؤسسة بحاجتهم،  تستبقيهم، وأنهم يستحقون الشكر إذ خصُّ
كما قد يظهر تشويه ملن يحرص على بناء ميزٍة تنافسيٍة، وصفاً 
بالتكلف أو )اللعب( بأموال املانحن! ومن ثَمَّ يكون مستوى عام 
ف والورع، وهو وازٌع مطلوب وال  من تدني الكفاءة، بداعي التقشُّ
ه، ويدخل في التقتير حتى على املوارد  ش���ك؛ إال أن يتجاوَز حدَّ

الضرورية التي ال يتم الواجب إال بتحسينها.

2 - العمل اخلريي عم��ل تكاملي وال جيب أن يكون 
فيه تنافس:  

لعل ه���ذا الطرَح ينظُر فيه قائلُه إلى م���ا يُتَوقع من جراء 
املنافس���ة دون تفريق بن )آثار التنافس( و )امليزة التنافسية(، 
أَما غير ذلك فال يُظنُّ أن من ش���روط التكامل أو الش���راكات 
الفاعلة أن ال حتوز األطراف املتشاركة ميزات تنافسية. إن من 
أه���م الدواعي التي حتمل األطراف القوي���ة على التحالف هو 
ظهور ميزات تنافس���ية متيز ش���ركاءهم عنهم؛ وإال فال يرغب 
أحٌد في ش���ريك ضعيف يقعد به ع���ن التقدم، بل يرجو غالب 
من يعمل في إطار يتطلب شراكة حقيقية أن يعقدها مع شريك 
قويٍّ يفي���د من ميزاته. وعلى هذا فمح���رِّض التميُّز في إطار 
الش���راكة والتكامل أقوى منه في األطر التي ال تتطلب ذلك؛ إذ 
الش���راكُة ال تعني الذوبان في كيان واحد، بل تعني وجود كيانن 
مميزي���ن. ومن جانب آخر، ما من مؤسس���ة خيرية إال وترغب 
- حقاً - في دعم س���خي يصلها من املتبرعن، وتبذل من أجل 
ذلك أعماالً، وتقدم تقاريَر، وتضع موازناٍت مناسبًة ملشروعاتها 
م خدمًة للمستفيدين  خش���ية أن يرفضها املانح، وترى أنها تقدِّ
جتعلها جدي���رة بتلقي الدعم كغيرها، ولرمبا أجدر من غيرها. 
فهي إذن متارس بشكل أو بآخر طرائق تُظهر بها ميزة تنافسية 
عن غيرها من املؤسسات، ومع ذلك، يدخل بعضها في شراكات 

قوية وفاعلة؛ فأين معيقات التكامل إذن؟ 

3 - يواجه املسلمون حتديات كبرية، وسنحتاج ألي 
مؤسسة - مهما كانت - لسد احلاجة:

وهذا كاألول يستند على حاجة املستفيد، فيشجع على نشوء 
أجسام - وإن ضعفت - لتغطية الفراغ الكبير في ديار املسلمن، 
ويُنسى أن كياناٍت كثيرًة ضعيفًة، ال تنهض مبيزاٍت؛ إمنا هي في 
؛ إذ ستتحول في الغالب  اخلتاِم عبءٌ على مجموع العمل اخليريِّ
أمثال هذه املجموعات - التي تنشأ بأي شكل كان وتعمل كيفما 
اتفق - إلى عيال على املؤسس���ات اخليرية الكبيرة، وس���تجهد 
هذه الكيانات الضعيفة إلثبات وجودها، وسيتحول اجلهد الذي 
ينبغ���ي صرفه إلى القي���ام )باخلدمة( وحتقيق الرس���الة، إلى 
جهد يبذل من أجل البقاء فحس���ب، والرهق لتحصيل املوازنات 

التسييرية. 

4 - ق��د يورث حتري امليزة التنافس��ية ش��قاقًا بن 
املؤسس��ات اخلريية يف وقت هي أحوج م��ا تكون فيه 

إىل الوحدة:
وهذا كالثاني، يستند إلى احتمال نشوء أثاٍر سلبيٍة من امليزة 
التنافسية كالتحاس���د والتنافر، وهي احتماالٌت واردةٌ كاحتمال 
ورودها في س���ائر أحوال الناس التي تتف���اوت قرباً وبعداً من 
النَِّع���م، غير أنَّ خوف أثر احلس���د لم يكن في ي���وم داعياً إلى 
ترك العمل احلس���ن، أو دافعاً إلى البقاء على وضع يس���وء، بل 
سائر مواقف سادات البشر من األنبياء واألصحاب - وهم خير 
من عمل لهذا الدين خدمة وفداًء - إمنا هي متثٌُّل للمس���ارعة 
واملس���ابقة في اخليرات، وعندما نقرأ املعوذتن نستحضر أن 
هذه النوازع التي ترتبط بجنس البش���ر ال سبيل إلى دفعها إال 
بحسن اللجوء إلى رب الفلق والناس سبحانه، فإن ظهرت معالم 
التباغض واحلسد بدافع الطبع، فال مناص من مدافعتها بوازع 
الش���رع كسائر اآلفات التي تعتري الناس، فتقعد بهم عن سواء 

الصراط؛ وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. 
ويجدر التنبيه على أنه ثمة فروق جلية بن مفهوم التنافس 
عند املؤسس���ات اخليرية وتلك التي تتعامل بالربح املادي، نأمل 
أن تظل عاصمات مما يحذُره املشفقون على العمل اخليري أن 

يصيبَه مثل ما يصيب املنظمات الربحية، منها:
1 - أن املؤسسات اخليرية حينما تتنافس، يستحضر عاملوها 
- وهو الظنُّ بهم والله حسيبهم - األجَر املترتَب على عبادة خدمة 
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الناس، وأن »أحب الناس إلى الله أنفعهم«)1(، و )أنفع( هذه: صيغة 
تفضيل كما ال يخفى، تدعو إل���ى التفكير في التميُّز في اخلدمة 

مة. املقدَّ
2 - أن تنافسها في ما بينها بعيد كل البعد عما قد يذهب 
إليه بعض املتجهن ربحياً، من عمل إلفناء املنافس وإخراجه من 
نطاق املنافسة، وبذل مجهودات كبيرة جتسساً لتقصي أحوالهم 
وكش���ف أسرارهم، وغيرها من أمراض، بل تناُفسها هو تنافس 
ترب���ح فيه كل األطراف، كٌل على قدر توفيق الله - تعالى - له، 

ثم جده واجتهاده في حتصيل عوامل استدامة التفوق.
3 - معرف���ة العاملن في املؤسس���ات اخليري���ة أن الناس 
في اآلخ���رة - على قدر أعمالهم - درجات، وأنَّ اجلنة درجات 
وجن���ان، وأن الترقي في درجاتها - بع���د رحمة الله وفضله - 
رهن إحسان العمل: }َهْل َجَزاُء اإلْحَساِن إاَلّ اإلْحَساُن{ ]الرحمن: 
٦٠[، وأن التناف���س بينهم ليس في حط���ام ولُعاعات؛ إمنا في 
)معالي األمور وأش���رافها()2(: }ِخَتاُمُه ِمْس���ٌك َوِفي َذِلَك َفْلَيَتَناَفِس 

اْل�ُمَتَناِفُسوَن{ ]املطففي: ٢٦[.
4 - استحضارهم ألحوال خير البشر بعد األنبياء: أصحاِب 
رس���ول الله # في اجلهاد، وهم يصطفون جسماً واحداً للقاء 
عدوِّه���م، ومع ذلك يظه���ر بينهم من التفاوت في الش���جاعة 
والرغبة في الش���هادة والشوق إلى اجلنة، ما يحمل على النظر 
في تنافسهم على اخلير بتأمل، رغم مقابلتهم لعدو واحد، وهذه 
احلال أراها شبيهة بحال املؤسسات اخليرية وهي تقابل فئاماً 
رين واملفسدين، أو تواجه عدّواً غير منظور كالكفر أو  من املنصِّ

الفقر أو اجلهل أو املرض.

كيف َتْنُتج امليزة التنافسية:
يذك����ر املتخصصون في اإلس����تراتيجية أنَّ امليزة التنافس����ية 
للمنظمات الربحية - خدمية كانت أو انتاجية - تتأتى عن حالتن:

األولى: التميز في التكلفة.
الثانية: التميز في اختالف املنتج عن غيره.

وتنتج ع���ن هاتن احلالتن ث���الث إس���تراتيجيات كبرى 
للتنافس، هي:

1 - إس���تراتيجية التكلف���ة املنخفض���ة: وتُتَخ���ذ ه���ذه 

صحيح  في  األلباني  حسنه  عنهما،  الله  رضي  عمر  بن  عبدالله  عن  حديث  من  جزء   (1)
اجلامع برقم 176

(2) جزء من حديث عن احلسني بن علّي بن أبي طالب رضي الله عنهما وهو:« إّن الله يحبُّ 
اجلامع  صحيح  في  األلباني  صححه  سفسافها«.  ويكره  وأشرافها،  األمور  معالي 

برقم 1890 

اإلس���تراتيجية عندما تكون هناك فرص مس���اعدة على تقليل 
التكلفة، مع وجود زبائن واعن للسوق.

2 - إس���تراتيجية متي���ز املنتج أو اخلدمة: تقدمي س���لعة 
متميزة، وخدمات ما بع���د التقدمي، وغيرها من ميزات يصعب 

على املنافسن محاكاتها.
3 - إس���تراتيجية التركيز: اس���تهداف شريحة محددة، أو 
التركيز على مجال محدد تتميز فيه املؤسسة، أو نطاق جغرافي 

معن وغيرها)3(.
وتختار املنظمات إس���تراتيجيتها من اخليارات الثالثة، أو 
من مزيج منها؛ وهو ما يُحدث لها تفوقاً على منافس���يها حسب 
م���ا لها من إمكانات، ووفق نتائج حتليلها للبيئة التي حتيط بها، 

والتي منها: ضغط قوى التنافس.
وغالب���اً ما تتجه املؤسس���ات اخليرية إلى اإلس���تراتيجية 
األولى: وهي التكلفة املنخفضة. والواقع أنَّ القيمة التنافس���ية 
احلقيقية التي تبنى على مدى طويل ال تقتصر على التنفيذ بكلفة 
منخفضة فحس���ب؛ بل س���يهتم أصحاب املصلحة باالعتبارات 
األخرى، إن عاجاًل أو آجاًل؛ ال س���يما مع ظهور تقنيات جديدة 
ن من التنفيذ بجودة أكبر وتكلفة أقل، أو مع وجود سياسات  متكِّ
أكثر حتديداً للمؤسس���ات اخليرية لتنفذ أعمالها على مستوى 
ٍ من اجل�ودة، أو ظهور فئ���ات تتطلب أعماالً مخصوصة،  معنَّ
وغيرها، كما أن سياسة خفض التكاليف - إلى جوار أنها مدعاة 
للتنفيذ منخفض اجلودة - ه���ي كذلك مدعاة لتحول التنافس 
إلى صراع؛ إذ سيتجه املانحون إلى دعم املؤسسات التي تعطي 
تكلفة أقل دائماً! وكما سبق، أّياً ما اجتهت املؤسسة إلى التركيز 
على إس���تراتيجية ما فإنها ستتعرض بشكل أو بآخر إلى ضغط 

من القوى املؤثرة على التنافس.

القوى املؤثرة على التنافس يف املؤسسات اخلريية:
كم���ا تتنافس املنظمات الربحية على طرفن هما: املوردون 
والزبائ���ن، وتصمم عملياته���ا جلذب أكبر قدر م���ن الزبائن، 
والس���تبقاء عالمتها التجارية حاضرة عند كل زبون، وتستهدف 
مورِّدين ثابتن يتعاملون معها بقدر جيد من التسهيالت، كذلك 

تتنافس املؤسسات اخليرية على طرفن مهمن:
1 - املستفيدين املباشرين: وهي املجموعات املستفيدة من 

خدمة املؤسسة اخليرية، وتتلقى دعمها املباشر.

(3) Michael E.Porter, Competitive Strategy,The free press, New 
York, first edition 1980, p: 34 
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2 - املانح���ن: وهي املجموعات املانحة التي تس���تفيد من 
املنظمة في توصيل دعمها إلى املستفيدين.

وتعتبر املؤسس���ات اخليرية وس���يطاً فاع���اًل بن املانحن 
واملس���تفيدين املباش���رين؛ حيث تتلقى الدعم من املانح لتقوم 

دين.  بتوصيله إلى مستفيدين محدَّ
وتعمل املؤسس���ات اخليرية إليجاد قيمة جتعل املانحن يثقون 
بها باستمرار، وجتعل املس���تفيدين املباشرين يرضون عن خدماتها 
مها لهم، ومن ثَمَّ تضمن مزيداً من الدعم من املانحن،الذين  التي تقدِّ
صار بإمكانهم - مع تطور وس���ائل االتص���ال - متابعة أثر دعمهم 
ر العالقة بن  مباشرة لدى املس���تفيدين املباشرين، وميكن أن نتصوَّ

املانحن واملؤسسة اخليرية واملستفيدين املباشرين كالتالي:
1 - يتدفق الدعم إلى املؤسسة اخليرية من املانحن، ويصل 
إلى املس���تفيدين املباشرين على ش���كل برامج ومشروعات عن 
طريق املؤسس���ة من خالل متابعة موظفيها، وتسخير إمكاناتها 
لذل���ك. وهو ما يجعل حجم الدعم القادم من املانح يذهب جزءٌ 
منه في ما يسمى »باملصروفات اإلدارية«، ويَُعوَّض هذا النقص 
في صورة معنوية، تظهر على ش���كل قيمة يتلقاها املستفيدون، 
وه���ذه النقط���ة فارقة في تناف���س املؤسس���ات اخليرية على 
املانحن: أيُّ املؤسس���ات تس���تهلك مصاريف إدارية أقلَّ لتنتج 

قيمة أعلى للمستفيد؟ 
2 - يتلقى املانحون تقارير األداء من املؤسس����ات اخليرية عن 
مسار دعمهم، ولكنهم ال يكتفون في الغالب بهذه التقارير؛ بل توافر 
عندهم من الوعي ما يجعلهم يَْقُدمون مباشرة إلى حيث املستفيدون 
املباشرون ليقفوا على درجة استفادتهم، األمر الذي سينعكس على 

العالقة بينهم وبن املؤسسة اخليرية، سلباً أو إيجاباً. 
3 - يتواصل املس���تفيدون املباشرون مع املؤسسة اخليرية 
لكونهم مصدر الدعم املباش���ر لهم، ولكن ق���د يغريهم تواصل 
املانحن معهم أحياناً بأن يتواصلوا هم كذلك معهم، األمر الذي 
سيس���بب )في بعض احلاالت( ضغطاً على املؤسسة اخليرية . 
ولكن املانحن في الغالب ال يس���محون بتواصل مس���تمر بينهم 
وبن املستفيدين املباشرين؛ لكونهم ينفقون على إدارة التواصل 
تكاليف معيَّن���ة للمؤسس���ات اخليرية، ويرض���ون باقتطاعها 
مصروف���اٍت لتكفيهم مؤنة املتابعة املباش���رة، وه���و ما يوازن 
الضغط في هذا اجلانب. وعلى هذا فإن القوى التي تؤثر على 

مسار التنافس لدى املؤسسات اخليرية، هي:
1 - ضغط املانحن: وتؤثر عليه عوامل، منها: حجم التكاليف، 

وجودة املخرجات، وفاعلية التواصل، وسمعة املؤسسة اخليرية.
2 - ضغط املستفيدين املباشرين: وتؤثر عليه درجة الرضا 

عن اخلدمة املقدمة.
3 - ضغط املنافس���ن احملتملن: وتؤثر عليه درجة مناَسَبة 
ذ بها املؤسس���ة برامجها، وس���معة املؤسسة  التكاليف التي تنفِّ

اخليرية وصورتها الذهنية لدى املانحن.
وميك���ن تلخيص الق���وى املؤثرة على مس���ار التنافس في 

املؤسسات اخليرية في الشكل التالي:

وعن��د النظ��ر إىل ه��ذا العاق��ات على أهن��ا منظومة 
ترتبط أجزاؤها ويؤثر بعضها على بعض، فسنجد ما يلي:
1 - العالقة بن ضغط املانحن وضغط املستفيدين طردية 
)+(، إذا زاد أحده���ا زاد اآلخر، وإن نقص أحدها نقص اآلخر، 
مثاًل: عندما تنفذ املؤسسات التي تتخذ سياسة اجلودة أعمالها 
بتكلفة أكبر، يزيد ضغط املانح املطالب بتقليل التكاليف، ويزيد 
احتمال حتوُّل املانح إلى مؤسس���ة أخرى منافسة تطرح تكاليف 
أقل، والعكس صحيح؛ فعندما يقل ضغط املانح لكون املؤسسة 
تنفذ بتكاليف مناس���بة وجودة معقولة، فإن ضغط املؤسس���ات 
املنافسة يقل، وستحاول املؤسسات املنافسة دائماً طرح عروض 

أفضل للمانحن لتجتذب دعمهم.
2 - العالق���ة بن ضغ���ط املانحن وضغط املس���تفيدين 
عكس���ية )-(، إذا زاد أحدها نقص اآلخ���ر، وإن نقص أحدها 
زاد اآلخ���ر؛ فعندما تقوم املؤسس���ة اخليرية بتنفيذ مش���روع 
بجودة عالية وتكلفة أكبر، فإنها تزيد من ضغط املانحن عليها، 
ولكنها تُرضي املس���تفيدين املباشرين، والعكس صحيح، عندما 
تنفذ املش���روعات بتكلفة أقل وجودة أقل، فإنها تزيد من ضغط 

املستفيدين املباشرين وتقلل من ضغط املانحن.
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3 - العالقة بن ضغط املستفيدين املباشرين واملنافسن 
احملتملن طردية )+( كذل���ك، وهنا نقطة فارقة بن العالقة 
بن املستفيدين املباشرين واملانحن، وهي نقطة اللتقاء عوامل 
متداخلة ولكنها حاس���مة، وهي: مناس���بة اخلدمة وجودتها 

وتكلفتها، إلى جوار عامل مهم آخر وهو سمعة املؤسسة.
إذن ال مناص للمؤسس���ات اخليري���ة إن رغبت في حتقيق 
ميزة تنافس���ية متكامل���ة أن تعتبر كل القضاي���ا آنفة الذكر، 
وتضيف عليها القيمة احلقيقية التي متيز املؤسس���ات اخليرية 
ه،  ع���ن املنظمات الربحية؛ أال وهي قيمة صحة املقصد والتوجُّ
لتصير املعادلة املتكاملة املقترحة للميزة التنافسية للمؤسسات 

اخليرية كالتالي:
املي��زة التنافس��ية املتكامل��ة = مقص��د صحي��ح + قيمة 

عالية للخدمة + عمليات كفؤة + قدرة إنتاجية مستمرة.

حي����ث يتجه املقص����د الصحيح إلى تخليص املؤسس����ة من 
مش����كالت التنافس آنفة الذكر، وتتجه القيم����ة العالية للخدمة 
إل����ى االهتمام برضا املس����تفيدين من خ����الل مكونات محددة، 
وتتجه العمليات الكفؤة إلى اجلودة، وتتجه القدرة اإلنتاجية إلى 

استدامة النجاح.
ولنقف مع مكونات هذه املعادلة:

املك��ون األول: تصحي��ح املقص��د الكلي وحت��ري نية 
التعبُّد ورجاء ما عند اهلل - تعاىل - من ثواب:

وهذا فرق جليٌّ بن من يعمل في س����بيل الله، وذلك الذي يعمل 
لغرض وإن أجاده، وعند اس����تحضار قول احلقِّ - سبحانه -: }َوال 
ُهْم َيْأمَلُوَن َكَم���ا َتْأمَلُوَن َوَتْرُجوَن ِمَن  َتِهُن���وا ِفي اْبِتَغاِء اْلَق���ْوِم إن َتُكوُنوا َتْأمَلُوَن َفإَنّ
ُه َعِليًما َحِكيًما{ ]النس���اء: ١٠٤[، يظهر الفرق  ���ِه َما ال َيْرُج���وَن َوَكاَن الَلّ الَلّ
املذكور، حيث ينبغي على املؤسسات اخليرية أن تستفرغ جهدها في 
اإلعداد، وجتد في أمورها الفنية، وتبذل ما يعينها على التفوق،وتنفق 
عل����ى ذلك، كما يبذل غيرها من الذين ال يرجون لله وقاراً س����ياحة 
على الكوارث واستغالالً للبس����طاء، ولكن يظهر الفرق في املقاصد 
والغايات، وأّياً ما كان التنافس بن املؤسسات اخليرية في ما بينها، 
فعليها أن تتذكر مقاصدها النهائية، وأنَّ األعداء الذين يجب صدهم 
ودفعهم كثر، فال يش����غلها التنافس على التحسن، عن الواجب في 
املواجهة. وتقي صحُة املقصد العاملَن في املؤسسات - إن شاء الله 
- من الوقوع في آفات الفرقة والتنازع، وجتعل قيامها على التجويد 

والتحسن قربًة ال رياَء فيها وال سمعة.

املك��ون الث��اين: صناع��ة قيم��ة عالي��ة للخدم��ة عند 
املستفيدين: 

وتنتج القيمة العالية من اخلدمة لدى املستفيد عند االهتمام 
بأجزاء ثالثة، تستهدف املانحن واملس���تفيدين املباشرين، وهذه 

األجزاء هي:
1 - سمات اخلدمة.

2 - السمعة والصورة الذهنية.
العالقات.

ول���كل جزء من أج���زاء هذه املعادلة مكون���ات داخلية ميكن 
تلخيصها في اجلدول التالي:

التفاصيلاملكوناتاألجزاء
مة

خلد
ت ا

سما

املناسبة

ويعني بها في هذا اإلطار حتري 
مناسبة اخلدمة التي تقدمها 

املؤسسة اخليرية للقطاع الذي 
اختارته لتعمل فيه.

اجلودة
مراعاة مستوى اجلودة الذي تقدم به 

اخلدمة للمستفيد املباشر ومستوى 
جودة العمليات.

التكلفة
مناسبة تكلفة العمليات التي تنتج 

اخلدمات )كلفة املشروعات - كلفة 
اخلدمات والبرامج...(.

الصورة السمعة
الذهنية

ُحْسن سمعة املؤسسة لدى كافة 
أصحاب املصلحة.

العالقات

االستجابة
درجة استجابة املؤسسة حلاجيات 

املستفيدين املباشرين، ودرجة 
استجابتها حلاجيات املانحن.

الوقت

سرعة تقدمي اخلدمة للمستفيدين 
املباشرين، وسرعة تلبية متطلبات 
املانحن )الوصول ملنطقة محددة، 

التقارير، سرعة تنفيذ البرامج 
واملشروعات...(.

املك��ون الثال��ث: االهتم��ام بالعملي��ات اليت حتق��ق ميزة 
تنافسية حقيقية:

ال يتأتى ملؤسس���ة م���ا أن حتقق ميزة تنافس���ية عالية ما لم 
تهتم بالطُرق واألس���اليب التي تؤدي بها العمل؛ وهو ما يعرف في 
 Internal أدبيات التخطيط اإلس���تراتيجي بالعمليات الداخلية
Business Processes وه���و أحد أهم األركان التي يتأس���س 
عليها العمل اإلستراتيجي املتوازن. وهناك جوانب مهمة في هذا 

املنظور يجب مراعاتها وهي:
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نب
جلا

تعريف  ا
مختصر

اخلطوات املطلوبة في 
اجلانب

سية
سا

األ
ت 

ليا
عم

 ال
نب

جا

هي األعمال 
األساسية، التي 
يقوم العاملون 

باملؤسسة 
اخليرية 

بادائها من 
خالل مواقعهم 

الوظيفية

• التصميم: لبرامج 
ومشروعات يهتم بها املانح، 

وتفيد املستفيد املباشر، وتنبع 
من رؤية املؤسسة.

• التسويق: وضع البرامج 
واملشروعات في قوالب 
متميزة جتذب املانحن، 

م قيمة اخلدمة التي  وتعظِّ
تقدمها املؤسسة اخليرية عند 
أصحاب املصلحة )احلكومة، 
املواطنن، اجلهات املساندة، 

الشركاء...(. 
• التنفيذ: تنفيذ املشروعات 
والبرامج من خالل وحدات 

العمل داخل املؤسسة باجلودة 
املطلوبة والتكلفة املناسبة .

• املتابعة: أثناء تقدمي 
اخلدمة وبعدها.

ين
يد

تف
ملس

ب ا
جان

هي األعمال 
التي تقوم 

بها املؤسسة 
اخليرية 

لتحقيق رضا 
املستفيدين 

بتعميق 
العالقة معهم

• االختيار: اختيار الفئة 
املستهدفة من العمل 

)املستفيدون املباشرون(، 
وحتديدهم بدقة، وحتديد 

الداعمن واملانحن املتوقعن 
للبدء في إحداث عالقة 

مستمرة معهم.
• كسب الفئة املستهدفة: 

وذلك من خالل تلبية 
متطلباتهم، اختيار مستوى 
اخلدمة املقدمة ومناسبتها 

لنوعية املستفيدين ومناسبة 
كلفتها للمانح.

• استبقاء املستفيدين: وذلك 
من خالل متتن العالقة 
مع املانحن واملستفيدين 

املباشرين، بالتواصل الفاعل، 
واإلشراك في القرارات.

كار
البت

 وا
وير

تط
 ال

نب
جا

وهي األعمال 
ن  التي متكِّ

املؤسسة من 
ابتكار خدمات 

ومبادرات 
جديدة 

وتطويرها، أو 
تطوير عمليات 

نوعية

• االكتشاف املستمر: البحث 
عن املستفيدين أو املجاالت 

التي ميكن للمؤسة أن 
تغطيها.

• االهتمام بالبحوث 
والدراسات: بحيث جتعل 

املؤسسة وحدة مهتمة 
بالبحوث والدراسات 

واإلحصاءات التي تساعد 
على تطوير اخلدمة.

• التطوير: التفكير في 
األمناط التي ميكن أن جتعل 
املشروع أو اخلدمة أو املنتج 

اخليري أكثر فائدة للمستفيد 
املباشر وأقلَّ كلفة على 

املانح.

املكون الرابع: االهتمام بالقدرات اإلنتاجية للمؤسسة:
وذلك من خالل:

1 - بن���اء قدرات العاملن: وذلك بتدريبهم وتأهيلهم باس���تمرار ملا 
نهم من حتقيق غايات املؤسسة، وتعزيز هذه املهارات بالتعلم املستمر. ميكِّ
2 - تأسيس بنية معلوماتية شاملة: وذلك بتجويد النظم املعلوماتية 
الداخلي���ة، وإتاحة املعلومات املطلوبة وتيس���يرها وقت الطلب واحلاجة 
واختيار البرامج احلاسوبية التي تقلل من هدر الوقت واملساحات العمياء.
توفي���ر بيئة عمل منظمة: بتعزيز قدرة املؤسس���ة على االس���تجابة 
للمتغيرات بوعي، من خالل نظم داخلية فاعلة، وهياكل مرنة ومناس���بة، 

وبيئة صحية للعمل.
والعالقة بن هذه املكونات األربعة هي عالقة سبب ونتيجة؛ حيث:

ُن االهتماُم بالقدرات اإلنتاجية األساس���ية للمؤسس���ة عامليها  مُيكِّ
من القيام بالعمليات بصورة كفؤة، فيتحقق بذلك رضا املس���تفيدين، من 
مانحن ومستفيدين مباشرين، فتتحقق للمؤسسة ميزة تنافسية متكاملة.
ولعلن���ا نلخص العالق���ات بن هذه املكونات األساس���ية األربعة 

وحتقيق ميزة تنافسية متكاملة في الشكل التالي)1(:

ختامًا:
ميكن تلخيص القول في أنه إذا أرادت املؤسس���ة اخليرية حتقيق 
مي���زة تنافس���ية متكاملة، ف���إن عليها جتاوز قصور املي���زة الواحدة 
)تقليل التكالي���ف(، وصناعة القيمة احلقيقية من خالل متتن بنيتها 
الداخلية بتهيئة بيئة منظمة، ومس���اعدة على اإلجناز،وإعداد عاملن 
مؤهلن، قادرين على تنفيذ عمليات داخلية كفؤة، تصنع قيمة حقيقية 
للمستفيدين، يس���تصحب عاملوها في ذلك كله نّية التقّرب إلى الله 
العزيز الرحيم، }اَلِّذي َأْحَسَن ُكَلّ َش���ْيٍء َخَلَقُه َوَبَدَأ َخْلَق اإلنَساِن ِمن ِطٍي{ 

]السجدة: ٧[ . والله املوفق وعليه التكالن.

 Robert S.Kaplan،Daveid P. Norton،The Strategy Maps،Harvard من:  ر  مطوَّ  (1)
31:p،2004،Business School Publishing Corporation
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املفه���وم املعاصر للعمل اجلماعي هو العمل املؤسس���ي. 
فقد دخلت املؤسسة في وقتنا احلاضر إلى كل مناشط حياتنا 
اليومية؛ حتى أصبحنا - صغاراً وكباراً، ذكوراً وإناثاً - منارس 
حياتنا كلَّه���ا لياًل ونهاراً في مؤسس���ات، وذلك منذ أن ترى 
عيوننا ن���ور احلياة حتى نغادره���ا. وال عجب في ذلك؛ فإن 

السمة العصرية األبرز لهذا الزمان هي املؤسسية.
وكثير منا اليوم ميارس���ون قيادة املؤسس���ات أو بعض 
أجزائها، وقد تكون تلك املؤسس���ات من التي يعوَّل عليها في 
إصالح أوضاع األمة؛ س���واء كانت تلك املؤسس���ات حكومية 
أو غي���ر حكومية. ومع ذلك فكثير من قادة تلك املؤسس���ات 
ال يس���عفون أنفس���هم بالتعرف على أس���س ومبادئ إدارة 
املؤسسات، والطرق امليسرة الكفيلة بجعلها قادرة على حتقيق 
أهدافه���ا َوْفَق ما هو مأمول منه���ا. لذلك يلجأ أكثرهم إلى 
تقليد أقرانهم في إدارتهم لألمور، ورمبا اجتهدوا من خالل 

اخلبرة والواقع العملي والعمل مببدأ التجربة واخلطأ، حتى 
متضي السنون وقد قطعوا ش���وطاً هائاًل أُهِدر خالله كثير 

من املوارد، مقابل نتائج ضعيفة ورمبا تكون مخيبة لآلمال.
ق من مؤسساتنا قليل.  لهذا السبب جند أن الناجح واملوفَّ
بينما كثير منها تعاني من مشكالت جسيمة ومعوقات كبيرة. 
والسبب في ذلك يرجع إلى اإلهمال في تعلُّم أبجديات طرق 
إدارة املؤسس���ات، التي هي ثمرة اخلبرة اإلنسانية املتراكمة 
رة  عبر العصور. وقد باتت في هذا الزمان - بفضل الله - ميسَّ
الطرق للحصول عليها وتعلُّمها، بل أصبحت عملية التدريب 
عليها متاحة بأيس���ر وأفضل وأمتع األس���اليب والوس���ائل. 
ونتيجة لذلك ظهرت املنافس���ة بن املؤسس���ات اجلادة على 
مستوى العالم باحترام املعايير املؤسسية، حتى أصبحت تلك 
املعايير مؤشراً على جناح أو فشل املؤسسات، ومقياساً على 

رها أمام أقرانها ومنافسيها. مها أو تأخُّ مدى تقدُّ

ع���ط���ي���ة)*( ن���اج���ي  حم���م���د  د. 
abo_gassan@hotmail.com

(*) مساعد رئيس جامعة األندلس – صنعاء.

 المؤسسية بين التنظير والممارسة

] قضايا دعوية [
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وف���ي مقابل موجة االهتمام باملؤسس���ية في األعمال، برز 
صن���ف من القادة جم���ع بن اجلهل مببادئ العمل املؤسس���ي 
والتلبُّس بش���عاراته ادعاًء، في حن أنهم لم يس���لكوا الس���بيل 
الس���هل املتاح لتحقيق ه���ذه املبادئ. لقد أب���دى هؤالء إظهار 
قناعتهم به���ذه املبادئ واملعايير واإلعالن عن التزامهم بها، عن 
جهل ودون وعي ودراية، في الوقت الذي تفتقد فيه مؤسساتهم 
إلى روح الفريق اجلماعي فضاًل عن التنظيم. فوقعوا في خطر 
داهم؛ إنه مزلق التنظير غير املسنود بالتطبيق العملي، فتراهم 
يرفعون الش���عارات اجلوفاء عن املؤسس���ية وهم عنها بعيدون 
كل البعد. لقد صاروا للمؤسس���ات كاسن عارين؛ كاسن برفع 
شعاراتها، عارين عن حقيقتها، مائلن بسلوكهم العملي عن جادة 
طريقها، مميلن ملؤسس���اتهم عن س���بيل النجاح والتطور. فهم 
بذلك لم يجيدوا قيادة مؤسس���اتهم ولم يتيحوا املجال لغيرهم 

من العارفن بتولي قيادة تلك املسؤوليات اجلسيمة.
فما أحوجنا في هذه احلالة للوقوف أمام معنى املؤسس���ة 
واملؤسسية والعمل املؤسسي، واستلهام املعاني منها حتى تتضح 

حقيقة الفرق في معنى املؤسسية بن النظرية والتطبيق.

تعريف العمل املؤسسي:
ف كتَّاب اإلدارة العمَل املؤسسي بأنه: »شكل من أشكال  عرَّ
التعبي���ر عن العم���ل التعاوني بن الناس، واملي���ل بقبول العمل 
اجلماعي وممارسته، شكاًل ومضموناً، نصاً وروحاً، وأداء العمل 
بش���كل منسق قائم على أس���ٍس ومبادئ وأركان وقيم تنظيمية 
فوه أيضاً، بأنه: »التجم���ع املنظم بلوائح يوزع  مح���ددة«)1(. وعرَّ
العم���ل فيه على إدارات متخصصة وجل���اٍن وِفَرق عمل؛ بحيث 
تك���ون مرجعية القرارات فيه ملجل���س اإلدارة، أو اإلدارات في 
دائرة اختصاصها؛ أي أنها تنبثق من مبدأ الش���ورى، الذي هو 
أهم مبدأ في العمل املؤسس���ي«)2(. وقال آخرون هو: »كل جتمع 
م يهدف إلى حتس���ن األداء وفعالي���ة العمل لبلوغ أهداف  منظَّ
مح���ددة، ويقوم بتوزي���ع العمل على جلان كبي���رة، وِفَرق عمل، 
وإدارات متخصصة )علمية ودعوية واجتماعية(؛ بحيث تكون لها 
املرجعية وحرية اتخاذ القرارات، كلٌّ في دائرة اختصاصاته«)3(.

اإلميان،  دار  اخليرية،  املنظمات  في  املؤسسي  البناء  عطية،  ناجي  محمد  انظر:   (1)
اإلسكندرية، 2006م، متوفر على اإلنترنت، موقع اإلسالم اليوم.

(2) انظر: املرجع السابق.

(3) انظر: املرجع السابق.

حقيقة العمل املؤسسي:
ولو تأملنا التعريفات الوارد ة أعاله، لوجدنا أنها اش���تملت 
على مجموعة من احلقائق تُبِرز مبجملها مفهوم املؤسسية الذي 
نناشد به، وهي ما نرجو من قادة املؤسسات االعتبار بها؛ ألنها 
أصبحت من ضرورات العم���ل اجلماعي الذي يحترمه اجلميع 
ب بعض الن���اس من لوازمه وضاقوا  ويناش���د به الكل، وإن تهرَّ

مبقتضياته ذرعاً، فمن تلك احلقائق:
1 - أن العمل املؤسسي يعني ممارسة العمل اجلماعي نّصاً 
عي العمل املؤسس���ي وهو ال ميارسه  وروحاً: فال جدوى ملن يدَّ
على أرض الواقع؛ فإنه حينئٍذ يكون س���الكاً لطريقة الشعارات 
اجلوف���اء التي يبه���رك بريقها، بينما يغيب احل���د األدنى من 

ممارستها في الواقع. 
ورمبا ميارس مج����رد التنظير، فيغرقك بس����يل من النظريات 
واحللول غير العملية بينما جتد ممارسته في الواقع خالف ما يكتب 

أو يقول.
2 - إن ممارسة العمل اجلماعي ال بد أن تكون نابعة من قناعة 
ذاتية ترتبط معها األقوال باألفع���ال، وإال دخلت في الذم املقصود 
َها اَلِّذيَن آَمُنوا ِلَم َتُقوُلوَن َما ال َتْفَعُلوَن #!٢!#( َكُبَر  بقول���ه - تعالى -: }َيا َأُيّ

ِه َأن َتُقوُلوا َما ال َتْفَعُلوَن{ ]الصف: ٢ - ٣[. َمْقًتا ِعنَد الَلّ
3 - وهنا يأتي مبدأ التعاون أساس���اً معبراً عن روح العمل 
اجلماعي: فليست العبرة من اجتماع القوم هي مجرد االجتماع 
فحس���ب؛ بل إن الغاية من ذلك ه���ي أداء العمل بروح الفريق 
الواحد املتعاون، الذي تكون فيه مصلحة املجموعة أو املؤسسة 
أو رمبا املبادئ أعل���ى من مصلحة الفرد، مع االعتراف الكامل 
بحقوق األفراد املعنوية قبل املادية، باعتبار أن الفرد الصالح هو 

اللَّبنة األساسية في العمل اجلماعي السليم.
إن هذا التعاون هو ثمرة من ثمرات ُحْس���ن القيادة واحترام 
مش���اعر أفراد الفريق وكسب رضاهم باس���تمرار؛ ليس باملال 
واملادة فحسب؛ بل ببذل املعروف والكلمة الطيبة والثناء احلسن 
وعدم التهميش أو ظهور القادة على حس���اب األفراد، أو تسلُّق 
بعض املس���تقوين على حساب بعض املس���تضعفن، وممارسة 
بعض األخالقيات املشينة؛ مثل: االلتفاف على مصالح األفراد، 
أو متييز بعضهم على بعض، أو االس���تئثار باملصالح واملميزات 
دون مراعاته���م، أو متيي���ز القادة ألنفس���هم أو مقربيهم على 

حساب بقية أفراد الفريق.
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4 - العمل املؤسسي هو العمل املبني على النظام واألسس 
واملب���ادئ واألركان والقيم التنظيمي���ة الواضحة واحملددة، مع 
احترام العمل وأدائه بشكل منسق، والتوازن بن املصلحة العامة 
واملصلحة اخلاصة، وبن متطلبات األفراد ومتطلبات العمل، في 
بيئة من الوضوح والش���فافية، حتكمها املعايير الدقيقة واللوائح 
العادلة واملرنة، وتصب���ح كل الفرص متكافئة أمام اجلميع، في 
العطاء واملن���ع، محكومة مبدى القرب أو البعد من تلك املعايير 

أو اإلخالل بتلك اللوائح.
وتلك املعايير واألنظمة تكون منبثقة عن منظومة من القيم 
واملبادئ التي تهيمن على حياة اجلميع؛ فاجلميع )قادة وأفراداً( 
يجب أن يكونوا محكومن بتلك القيم واملبادئ التي صيغت بعد 
اقتناع وإميان. ويجب أن يثقف األفراد بها، وأن تتم حراس���تها 
وصيانتها من عبث العابثن وتأويالت املتأولن. ويجب أن تكون 
هذه من أش���هر وظائف القائد في العمل املؤسسي، فإن لم تكن 
ه���ذه البدهية واضحة لدى قادة املؤسس���ات؛ فماذا تعني لهم 

املؤسسية إذن؟
5 - تقس���يم وتوزيع األعمال واألدوار واملهام على املجالس 
القيادية واإلدارات واألقسام واللجان وِفَرق العمل؛ بحيث يراعى 
في التقسيم التخصص لكل جزء من العمل، وحدود الصالحيات 
لها ذلك اجلزء.  املمنوحة بحس���ب حجم املس���ؤولية التي حتمَّ
على أن تبقى وظيفة املجلس القيادي هي التنس���يق والتشجيع 
والتحفيز والتطوير وحل املش���كالت، فضاًل عن قيادة املؤسسة 
باجتاه املس���تقبل الذي تطمح إليه، ويطمح أن يبلَغه األفراد من 
خالل مؤسستهم )احملبوبة(، التي نالت رضاهم واحترامهم بعد 
أن أشبعت احتياجاتهم املادية واملعنوية، وشاركتهم كما شاركوها 

في األفراح واألتراح.
6 - مرجعية القرارات في العمل املؤسسي ملجالس اإلدارة: 
فاملؤسس���ية تعني أن تُتَّخذ القرارات بصورة جماعية ال فردية، 
س���واء في ذلك الق���رارات التي تهم األفراد أو املؤسس���ة؛ فال 
مجال لتس���لط األفراد إال بحدود من الصالحيات املمنوحة من 
تلك املجالس َوْفق ضوابط وآليات محددة للرقابة على س���لطة 

صاحب القرار.
إن القيادة عن طريق املجالس هي ضمان س���المة وصمام 
أمان حلماية املؤسسات من شطحات األفراد واجتهاداتهم غير 
املنضبطة، وَصْه���ر كلِّ اجتهادات األفراد وإبداعاتهم في بوتقة 

من الفكر اجلماعي املنضبط واملبارك بالبركة التي حتل عليهم، 
لقول النبي #: »يد الله مع اجلماعة«)1(.

كما أن املجالس صمام أمان حلماية الفرد من هواه ومزاجه 
ارة بالسوء. فكلما راودته نفس���ه بامليل إلى هواه،  ونفس���ه األمَّ
أو االس���تقواء مبكانت���ه أو منصبه، أو املي���ل إلى رؤاه اخلاصة 
ومصاحله الش���خصية بعي���داً عن مصلحة املؤسس���ة وخالفاً 
ألهدافه���ا أو قيمها، راجعه اآلخرون ف���ي تلك املجالس وردُّوه 

إلى جادة الصواب.
وقد تُظِهر بعض املؤسس���ات مش���كلة الفرد املهيمن على 
األعضاء بشكل يجعل منهم ستاراً لفرديته ويعمد إلى تهميشهم 
ع���ن مواطن صنع القرار. وهذا األمر يفضي بطول ممارس���ته 
وسكوت األعضاء عنه رغباً ورهباً إلى الدبيب الهادئ  ملبدأ )ما 

أريكم إال ما أرى(.
7 - لإلدارات الفرعية نصيب من تلك املجالس مبا يجسد 
التخصصي���ة والالمركزية: فأما التخصصي���ة فألن تفاصيل 
عمله���ا ال يعلمه من هو أعل���ى منها، وهو س���ر متيُّزها. وأما 
الالمركزية فألن توس���يع دائرة القائمن بالعمل واملشاركة في 
ل املس���ؤولية تعطي املجال���س العليا فرصة  صنع القرار وحتمُّ
للتطوي���ر والتجديد والرقابة والتوجي���ه، ولآلخرين قدرة على 

ل املسؤولية. التطور واملشاركة الفاعلة في حتمُّ
ختامًا:

نح���ن نؤمن ب���أن الله - تعالى - يدع���و لالجتماع ويبارك 
ثمرته. قال رس���ول الله #: »عليكم باجلماعة فإن يد الله على 
اجلماعة، وإن الش���يطان مع الواحد وه���و من االثنن أبعد«)2(. 
وقال #: »إياكم والفرقة فإن الش���يطان م���ع الواحد وهو مع 
االثن���ن أبعد، من أراد بحبوحة اجلنة َفلْيلزم اجلماعة«)3(. وقد 
جاءت أغلب العبادات لتعزز روح اجلماعة املسلمة بكافة صورها 

)السياسية واالجتماعية والسلوكية(. 
ل في ه���ذا تعرف معنى البركة ف���ي عمل اجلماعة،  تأمَّ
وما هو الس���ر احملذور في عمل األف���راد املنفصم عن عمل 

اجلماعة.

(1) صححه األلباني.
املقدسي من خطبة  املختارة للضياء  البيهقي في شعب اإلميان. وفي األحاديث  (2) رواه 
ه  # قال: »من سرَّ الله  الله عنه - في اجلابية، أن رسول  عمر بن اخلطاب -رضي 
أن ينال بحبوحة اجلنة فعليه باجلماعة؛ فإن يد الله على اجلماعة، وإن الشيطان مع 
قال:  عرفجة  عن  الكبير  املعجم  في  الطبراني  وأخرج  أبعد«،  االثنني  من  وهو  الواحد 
َماَعَة  اجْلَ َخاَلَف  َمْن  َمَع  ْيَطاُن  َوالشَّ َماَعِة  اجْلَ َعلَى  اللَِّه  »َيُد  يقول:  الله  رسول  سمعُت 

َيْرُكُض«، وهو في كنز العمال برقم: 1031.
(3) رواه أحمد والترمذي واحلاكم، وصححه األلباني، انظر صحيح اجلامع: 2546.
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عجيب أمر هذا اإلنس����ان؛ يبح�ث عما يضره، ويترك 
ن بيده كلُّ ش���يء،  ما ينفعه، ويرجو من ال ميلك، وينأى عمَّ
ويتطلع إلى كلِّ عاجز فقير مثله، ويأمل من الضعيف الذي 
ال ميلك لنفس���ه - فضاًل عن غيره - ض���ّراً وال نفع�اً وال 
موتاً وال حياًة وال نشوراً، وتتقطع نفسه حسرات على دنيا 
يرجوها، وأمنيات زائلة، وأحالم بائسة، يطرق كلَّ األبواب 
إالَّ ب���اب ربه، ويخاف م���ن كل أحد إال منه، ويطمع في كل 

عطاء إال عطاءه؛ فما أجهل ابن آدم بربه! وما أظلمه!
وم���ن العجيب حّقاً أن اإلنس���ان قد مي���وت أبواه أو 
أحدهم���ا، أو يرحل عنه ابن أو بن���ت، أو قد يفارق أخاً له 
بسفر أو عمل أو موت، أو يفارق امرأته مبوت أو طالق بعد 
ِعْشر سنن، وعندما يتذكر هؤالء يشتاُق إليهم، ويتمنى أن 

من كان يرجو
لقـاء اهلل

)�( باحث شرعي وكاتب ومدقق لغوي - مصر.

] قضايا تربوية [

ع���ب���د ال����ع����زي����ز ال����ش����ام����ي)*(
Omarez1973@hotmail.com

لو عاد به الزمن إل���ى الوراء فينظر في وجوههم، ويصغي 
إلى حديثهم، ويلبِّي مطالبهم، ويستبد به الشوق إلى رؤيتهم، 
وقد يأخذه البكاء واحلن���ن إليهم! واألعجب من ذلك أنه 
ال يأتي في باله يوماً أن يرجو لقاء ربه، أو أن يش���تاق إلى 
ثه نفس���ه بذلك؛ بل إذا  النظر إلى وجهه الكرمي! فال حتدِّ
ر باملوت أو ُوعظ به رمبا س���اءه ذلك، ولم يتطلع يوماً أو  ُذكِّ

يشتاق إلى النظر إلى وجه ربه، فضاًل عن متني لقائه.
وال يرجو لقاء الله ويشتاق للنظر إلى وجهه الكرمي إال 
ق. قال الله - تعالى - يقول في كتابه:  العبد احملس���ن املوفَّ
����ِميُع اْلَعِليُم{  ِه َفإَنّ َأَجَل الَلِّه آلٍت َوُهَو الَسّ }َمن َكاَن َيْرُجو ِلَقاَء الَلّ
]العنكب����وت: ٥[. في اآلية كما يقول س���يد قطب - رحمه 
الله -: »تطم���ن الذين يرجون لقاء الله، ووصل قلوبهم به 
ِه َفإَنّ َأَجَل الَلِّه آلٍت  في ثقة وفي يقن }َمن َكاَن َيْرُج����و ِلَقاَء الَلّ
����ِميُع اْلَعِليُم{ ]العنكبوت: ٥[. فلتقرَّ القلوب الراجية  َوُهَو الَسّ
في لقاء الله ولتطمئن، ولتنتظر ما وعدها الله إياه انتظار 
الواثق املس���تيقن، ولتتطلع إلى يوم اللقاء في ش���وق ولكن 
ف���ي يقن. والتعبير يصور هذه القل���وب املتطلعة إلى لقاء 
الله صورة موحية. صورة الراجي املش���تاق، املوصول مبا 
هناك. ويجيب على التطل���ع بالتوكيد املريح. ويعقب عليه 
بالطمأنينة الندية، يدخلها في تلك القلوب. فإن الله يسمع 

ِميُع اْلَعِليُم{« )1(. لها، ويعلم تطلعها: }َوُهَو الَسّ
وفي مقابل ش����وق القلوب الصاحل����ة واألنفس املطمئنة 
ورجاؤها للقاء ربه����ا، هناك فريق ال يرجو وال يطمع في لقاء 
الله. قال - تعالى -: }َوَقاَل اَلِّذيَن ال َيْرُجوَن ِلَقاَءَنا َلْوال ُأنِزَل َعَلْيَنا 
ا َكِبيًرا{  َنا َلَقِد اْس���َتْكَبُروا ِفي َأنُفِسِهْم َوَعَتْوا ُعُتًوّ اْل�َماِئَكُة َأْو َنَرى َرَبّ
]الفرق���ان: ٢١[. قال س����يد - رحمه الله -: »إن املش����ركن ال 
يرجون لق����اء الله؛ أي ال ينتظرون هذا اللقاء، وال يحس����بون 
حسابه، وال يقيمون حياتهم وتصرفاتهم على أساسه. ومن ثَمَّ 
ال تستشعر قلوبهم وقار الله وهيبته وجالله، فتنطلق ألسنتهم 

بكلمات وتصورات ال تصدر عن قلب يرجو لقاء الله« )2(.
وقد بنَّ النبي # أح����وال اخللق في هذا األمر بألفاظ 
واضحة؛ فبنَّ أن رجاء لقاء الله ومتني لقائه يختلف باختالف 
أح����وال الناس اإلميانية والعبادي����ة، وأن العبد كلما كان أكمل 
توحيداً وأخلص عماًل، وأفضل حاالً، وأتبع للس����نة، فسيتمنى 

 (1) في ظالل القرآن: 452/5.

 (2) في ظالل القرآن: 311/5.
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ر به بخالف غيره؛ فَعْن َعاِئَشَة - رضي  لقاء الله ويحبه إذا بُشِّ
الله عنها - َقالَْت: َقاَل َرُس����وُل اللَّ����ِه #: »َمْن أََحبَّ ِلَقاَء اللَِّه 
أََحبَّ اللَّ����ُه ِلَقاَءهُ، َوَمْن َكِرهَ ِلَقاَء اللَِّه َك����ِرهَ اللَُّه ِلَقاَءهُ«. َفُقلُْت: 
يَ����ا نَِبيَّ اللَِّه! أََكَراِهَيُة امْلَْوِت؟ َفُكلُّنَا نَْك����َرهُ امْلَْوَت. َفَقاَل: »لَيَْس 
َر ِبَرْحَمِة اللَِّه َوِرْضَواِنِه َوَجنَِّتِه أََحبَّ  َكَذِلِك، َولَِكنَّ امْلُْؤِمَن ِإَذا بُشِّ
����َر ِبَعَذاِب اللَِّه  ِلَق����اَء اللَِّه َفَأَحبَّ اللَُّه ِلَقاَءهُ، َوِإنَّ الَْكاِفَر ِإَذا بُشِّ

َوَسَخِطِه َكِرهَ ِلَقاَء اللَِّه َوَكِرهَ اللَُّه ِلَقاَءهُ« )1(.
ولإلمام ابن القيم – رحمه الله رحمة واس���عة - كالم 
نفي���س في رجاء لقاء الله، وبي���ان أحوال أهل هذه املنزلة 
والدرج���ة من عب���اد الله. قال - رحمه الل���ه - في منزلة 
الرجاء: )قال الل���ه - تعالى -: }ُأْوَلِئَك اَلِّذيَن َيْدُعوَن َيْبَتُغوَن 
ُهْم َأْقَرُب َوَيْرُج����وَن َرْحَمَتُه َوَيَخاُفوَن َعَذاَبُه{  ِهُم اْلَوِس����يَلَة َأُيّ إَلى َرِبّ
]اإلس����راء: ٥٧[، فابتغاء الوس���يلة إليه: طل���ب القرب منه 
بالعبودية واحملبة، فذكر مقامات اإلميان الثالثة التي عليها 
بن���اؤه: احلب واخلوف والرجاء. قال - تعالى -: }َمن َكاَن 
����ِه آلٍت{ ]العنكبوت: ٥[، وقال -  ِه َف����إَنّ َأَجَل الَلّ َيْرُج����و ِلَقاَء الَلّ
ِه َفْلَيْعَمْل َعَمًا َصاِل�ًحا َوال  س���بحانه -: }َفَمن َكاَن َيْرُجو ِلَقاَء َرِبّ
ِه َأَحًدا{ ]الكه����ف: ١١٠[، وقال - تعالى -:  ُيْش����ِرْك ِبِعَب����اَدِة َرِبّ
ِحيٌم{ ]البقرة: ٢١٨[  ����ُه َغُفوٌر َرّ ِه َوالَلّ }ُأْوَلِئ����َك َيْرُجوَن َرْحَمَت الَلّ
، وفي صحيح مس���لم عن جاب���ر - رضي الله عنه - قال: 
س���معت رس���ول الله # يقول قبل موته بثالث: »ال ميوتن 
أحدكم إال وهو يحس���ن الظن برب���ه«، وفي الصحيح عنه: 
»يق���ول الله - عز وجل -: أنا عن���د ظن عبدي بي فليظن 

بي ما شاء« )2(.

 (1) متفق عليه.

 (2) متفق عليه.

الرجاء )تعريفه وأقسامه(:
الرجاء حاٍد يحدو القلوب إلى بالد احملبوب، وهو الله 
والدار اآلخرة، ويطيِّب لها الس���ير، وقيل: هو االستبش���ار 
بجود وفضل ال���رب تبارك وتعالى، واالرتياح ملطالعة كرمه 
س���بحانه، وقيل: هو الثق���ة بجود الرب تعال���ى. والفرق 
بينه وبن التمني أن التمني يكون مع الكس���ل وال يس���لك 
بصاحب���ه طريق اجلد واالجتهاد، والرج���اء يكون مع بذل 
اجلهد وحسن التوكل؛ فاألول: كحال من يتمنى أن يكون له 
أرض يبذرها ويأخذ زرعها. والثاني: كحال من يشق أرضه 
ويفلحها ويبذرها ويرجو طلوع الزرع. ولهذا أجمع العارفون 

على أن الرجاء ال يصح إال مع العمل.
والرج���اء ثالثة أن���واع: نوعان محم���ودان، ونوع غرور 
مذموم؛ فاألوالن: رج���اء رجل عمل بطاعة الله على نور من 
الل���ه فهو راٍج لثوابه، ورجل أذنب ذنوباً ثم تاب منها فهو راٍج 
ملغفرة الله - تعالى - وعفوه وإحسانه وجوده وحلمه وكرمه.

والثالث: رج���ل متماٍد في التفري���ط واخلطايا يرجو 
رحمة الله ب���ال عمل، فهذا هو الغ���رور والتمني والرجاء 
الكاذب. وللس���الك نظران: نظر إلى نفسه وعيوبه وآفات 
عمل���ه يفتح عليه باب اخلوف إلى س���عة فضل ربه وكرمه 
ه. ونظ���ر يفتح عليه باب الرج���اء؛ ولهذا قيل في حدِّ  وبرِّ

الرجاء: هو النظر إلى َسعة رحمة الله.
وقال أبو علي الروذباري: اخل���وف والرجاء كجناحي 
الطائر إذا استويا اس���توى الطير، ومت طيرانه، وإذا نقص 
أحدهما وق���ع فيه النقص، وإذا ذهبا صار الطائر في حد 

املوت.
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عامات صحة الرجاء:
قال ش���اه الكرمان���ي: عالمة صحة الرجاء: ُحْس���ن 
الطاعة. وس���ئل أحمد بن عاصم: م���ا عالمة الرجاء في 
العبد؟ فقال: أن يكون إذا أحاط به اإلحسان أُلهم الشكر؛ 
راجياً لتمام النعمة من الله عليه في الدنيا واآلخرة، ومتام 

عفوه عنه في اآلخرة.
واختلف���وا أي الرجائ���ن أكمل: رجاء احملس���ن ثواب 
إحسانه أو رجاء املسيء التائب مغفرة ربه وعفوه؟ فطائفة 
حت رجاء احملسن؛ لقوة أس���باب الرجاء معه، وطائفة  رجَّ
رجحت رجاء املذنب؛ ألن رجاءه مجرد عن علة رؤية العمل، 

مقرون بذلة رؤية الذنب.
قال يحيى بن معاذ مناجياً لربه - تبارك وتعالى -: يكاد 
رجائ���ي لك مع الذنوب يغلب رجائي لك مع األعمال؛ ألني 
أجدني أعتمد في األعمال على اإلخالص، وكيف أصفيها 
وأحرزها، وأنا باآلفات معروف؛ وأجدني في الذنوب أعتمد 
على عفوك، وكيف ال تغفرها وأنت باجلود موصوف. وقال 
أيضاً: إلهي أحلى العطايا في قلبي رجاؤك، وأعذب الكالم 
على لس���اني ثناؤك، وأحب الساعات إليَّ ساعة يكون فيها 

لقاؤك« اه� )1(.

بل الرفيق األعلى:
وكان نبين���ا # أبعد الناس عن الدني���ا، دائم التطلع 
للقاء ربه، يش���تاق لرؤية الله - تبارك وتعالى - ويدعو ربه 
أن يرزقه حقيقة الشوق وأعاله، فعن عمار بن ياسر رضي 
الل���ه عنهما قال: كان النبي # يق���ول في الصالة: »اللَّهم 
بعلمك الغيب وبقدرتك على اخللق أحيني ما كانت احلياة 
خي���راً لي، وتوفن���ي إذا كانت الوفاة خيراً ل���ي! اللهم إني 
أس���ألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة احلق 
في الغضب والرضا، وأس���ألك القصد في الفقر والغنى، 
ة عن ال تنقطع، اللهم،  وأسألك نعيماً ال ينفد، وأسألك قرَّ
إني أس���ألك الرضا بعد القضاء، وأسألك بْرد العيش بعد 
املوت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك، وأسألك الشوق إلى 
لقائك من غير ضراء مض���رة وال فتنة مضلة، اللهم، زينا 

بزينة اإلميان، واجعلنا هداة مهتدين« )2(. 
ولهذا ملا ُخيِّر # بن الدنيا واآلخرة، اختار لقاء الله؛ 
فعن َعاِئَشَة - رضي الله عنها - َقالَْت: َكاَن النَِّبيُّ # يَُقوُل 

 (1) مدارج السالكني: 34/2 35 بتصرف يسير.
 (2) أخرجه احلاكم )1923( وابن حبان، وصححه األلباني.

- َوُه���َو َصِحيٌح -: »ِإنَُّه لَْم يُْقَبْض نَِبيٌّ َحتَّى يََرى َمْقَعَدهُ ِمْن 
ا نََزَل ِبِه َوَرأُْس���هُ َعلَى َفِخِذي ُغِشَي  نَِّة، ثُمَّ يَُخيََّر«، َفلَمَّ اجْلَ
َعلَيِْه، ثُمَّ أََفاَق، َفَأْشَخَص بََصَرهُ ِإلَى َسْقِف الَْبيِْت، ثُمَّ َقاَل: 
ِفي���قَ اأْلَْعلَى«، َفُقلُْت: ِإذاً اَل يَْختَاُرنَا، َوَعَرْفُت أَنَُّه  »اللَُّهمَّ الرَّ
ثُنَا َوُهَو َصِحيٌح، َقالَْت: َفَكانَْت آِخر  ِديُث الَِّذي َكاَن يَُحدِّ احْلَ

ِفيَق اأْلَْعلَى« )3(. َكِلَمٍة تََكلََّم ِبَها: »اللَُّهمَّ الرَّ
وَع���ْن أَِبي ُمَويِْهَبَة َمْولَى َرُس���وِل اللَّ���ِه # َقاَل: بََعثَِني 
َرُس���وُل اللَِّه # ِمْن َجْوِف اللَّيِْل، َفَق���اَل: يَا أَبَا ُمَويِْهَبَة ِإنِّي 
َقْد أُِمْرُت أَْن أَْستَْغِفَر أِلَْهِل الَْبِقيِع، َفانَْطِلْق َمِعي، َفانَْطلَْقُت 
ُم َعلَيُْكْم يَا أَْهَل  ���الَ ا َوَقَف بَْنَ أَْظُهِرِهْم، َقاَل: السَّ َمَعُه، َفلَمَّ
ا أَْصَبَح ِفيِه النَّاُس،  امْلََقاِبِر! ِلَيْه���ِن لَُكْم َما أَْصَبْحتُْم ِفيِه مِمَّ
اُكْم اللَُّه ِمنُْه، أَْقَبلَ���ِت الِْفَتُ َكِقَطِع اللَّيِْل  لَْو تَْعلَُم���وَن َما جَنَّ
لَُها آِخَرَها، اآْلِخَرةُ َش���رٌّ ِمْن اأْلُولَى، َقاَل:  امْلُْظِل���ِم، يَتَْبُع أَوَّ
، َفَقاَل: يَا أَبَا ُمَويِْهَبَة! ِإنِّي َقْد أُوِتيُت َمَفاِتيَح  ثُمَّ أَْقَبَل َعلَ���يَّ
نََّة، َوُخيِّْرُت بَْنَ َذِلَك َوبَْنَ  لَْد ِفيَها ثُمَّ اجْلَ نَْيا َواخْلُ َخَزاِئِن الدُّ
ي َفُخْذ  نَِّة. َقاَل: ُقلُْت: ِبَأِبي َوأُمِّ ِلَقاِء َربِّي - َعزَّ َوَجلَّ - َواجْلَ
نََّة. َقاَل: اَل َواللَِّه يَا أَبَا  لَْد ِفيَه���ا ثُمَّ اجْلَ نَْيا َواخْلُ َمَفاِتيَح الدُّ
نََّة، ثُمَّ اْستَْغَفَر  ُمَويِْهَبَة، لََقْد اْختَْرُت ِلَقاَء َربِّي َعزَّ َوَجلَّ َواجْلَ
أِلَْهِل الَْبِقيِع، ثُمَّ انَْصَرَف َفبُِدَئ َرُس���وُل اللَِّه # ِفي َوَجِعِه 

الَِّذي َقَضاهُ اللَُّه - َعزَّ َوَجلَّ - ِفيِه ِحَن أَْصَبَح« )4(.

كيف يرجو العبد لقاء ربه؟ 
ل أحداً على  ش���رع الله محكم ال يحابي أحداً، وال يفضِّ
أحد ملجرد لونه أو جنس���ه أو َحَسِبه ونسبه، بل جعل اإلسالم 
الناس متس���اوين في أصل التكليف، وشرع لهم سبل القرب 
من ربهم، وفتح لهم آفاق zمعرفته ومحبته وطاعته واالقتداء 
بس���نة نبيه #، ونبَّه ربنا - جل وعال - عباده إلى أن طريق 
الرجاء احلقيقي طريق بذل وعمل، وجد واجتهاد، وتضحيات، 
ُكْم  وليس مج���رد أمنيات فارغة. قال - تعالى -: }َلْيَس ِبَأَماِنِيّ
َوال َأَماِنِيّ َأْهِل اْلِكَتاِب َمن َيْعَمْل ُس����وًءا ُيْجَز ِب����ِه َوال َيِجْد َلُه ِمن ُدوِن 
اِل�َحاِت ِمن َذَكٍر َأْو ُأنَثى  ا َوال َنِصيًرا #١٢٣#( َوَمن َيْعَمْل ِمَن الَصّ ِه َوِلًيّ الَلّ
َوُهَو ُمْؤِمٌن َفُأْوَلِئَك َيْدُخُلوَن اْل�َجَنَّة َوال ُيْظَلُموَن َنِقيًرا{ ]النساء: ١٢٣ 

. ]١٢٤ -
فالرجاء في الله والش���وق إلى لقائه ليس عبر أماني 
احلاملن؛ بل ال بد لهذا الشوق والرجاء من عقيدة صافية، 

 (3) متفق عليه واللفظ للبخاري )4463).
رواه   :)312  /8( الزوائد  مجمع  في  الهيثمي  وقال   ،)16040( أحمد  مسند   (4)  

أحمد والطبراني بإسنادين ورجال أحدهما ثقات، وضعفه األلباني.
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وأعمال صاحلة، ونيات صادقة. قال - تعالى -: }َفَمن َكاَن 
ِه َأَحًدا{  ِه َفْلَيْعَمْل َعَمًا َصاِل�ًحا َوال ُيْش����ِرْك ِبِعَباَدِة َرِبّ َيْرُجو ِلَقاَء َرِبّ
]الكهف: ١١٠[. فالرجاء في الله والش���وق إلى لقائه ال بد 
، وإنفاق وواجبات، وبعد البذل واإلحسان  فيه من تعب وكدٍّ
تأتي منزلة متني م���ا عند الله والرجاء فيه. قال - تبارك 
وتعالى -: }إَنّ اَلِّذيَن آَمُنوا َواَلِّذيَن َهاَجُروا َوَجاَهُدوا ِفي َس����ِبيِل 
ِحيٌم{ ]البقرة: ٢١٨[،  ُه َغُفوٌر َرّ ِه َوالَلّ ِه ُأْوَلِئَك َيْرُجوَن َرْحَمَت الَلّ الَلّ
فبعد اإلميان والهجرة واجلهاد واإلنفاق في سبيل الله، بعد 

هذا كله تأتي درجة رجاء رحمة الله.
ح لن���ا ربنا - جل وعال - أن من صفات الراجن  ووضَّ
لفضل الله ورحمته، املتطلعن للقائه، املشتاقن لربهم أنهم 
يقتدون برس���ل الله وخيرته من خلقه، ويقتفون آثرهم في 
اإلمي���ان والعمل الصالح. قال - تعالى -: }َلَقْد َكاَن َلُكْم ِفي 
َه  َه َواْلَيْوَم اآلِخَر َوَذَكَر الَلّ ِه ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِلّ�َمن َكاَن َيْرُجو الَلّ َرُسوِل الَلّ
َكِثيًرا{ ]األحزاب: ٢١[. وقال - جل وعال -: }َلَقْد َكاَن َلُكْم 
َه َواْلَيْوَم اآلِخَر َوَمن َيَتَوَلّ َفإَنّ  ِفيِهْم ُأْس����َوٌة َحَسَنٌة ِلّ�َمن َكاَن َيْرُجو الَلّ

َه ُهَو اْلَغِنُيّ اْل�َحِميُد{ ]املمتحنة: ٦[. الَلّ
فال يكون املسلُم راجياً لله حّقاً حتى يكون عمله صاحلاً، 
فالرجاء لله ال يك���ون إال بعد األعمال الصاحلة، فيرجو من 
الله قبول ذلك العمل، واإلثابة عليه؛ أما مجرد رجاء مع تهاوٍن 
وتعطيٍل لألوامر وارت���كاب للنواهي، فتلك األماني والغرور. 
قال - تعال���ى -: }إَنّ اَلِّذيَن آَمُنوا َواَلِّذيَن َهاَج���ُروا َوَجاَهُدوا ِفي 
ِحيٌم{ ]البقرة:  ُه َغُفوٌر َرّ ���ِه َوالَلّ ِه ُأْوَلِئَك َيْرُجوَن َرْحَمَت الَلّ َس���ِبيِل الَلّ
٢١٨[، فبأعمالهم الصاحلة التي عملوها إخالصاً لله، وقياماً 
بالواج���ب، صاروا ممن يرجون رحمة الله؛ فالرجاء بال عمل 
أماٍن كاذبٍة. قال - تعالى - مبيِّنا فساد الرجاء مع ترك العمل 
َعَلُهْم َكاَلِّذيَن  ْ َئاِت َأن َنّ ���ِيّ الصالح: }َأْم َحِس���َب اَلِّذيَن اْجَتَرُحوا الَسّ
ْحَياُهْم َوَمَاُتُهْم َساَء َما َيْحُكُموَن{  اِل�َحاِت َس���َواًء َمّ آَمُنوا َوَعِمُلوا الَصّ
]اجلاثي���ة: ٢١[، فما داموا في احلياة متفاوتن فهم كذلك بعد 
املوت متفاوتون. قال تعالى: }َأَفَنْجَعُل اْل�ُمْس���ِلِمَي َكاْل�ُمْجِرِمَي 

ُكُموَن{ ]القلم: ٣٥ - ٣٦[. #^٣٥^#( َما َلُكْم َكْيَف َتْ
���ل الرفيق األعلى، واختار  وإذا كان النبي # قد فضَّ
لقاء الله، فعلى دربه س���ار أصحاب���ه الذين كانوا يرحبون 
باملوت، ويحسنون استقباله؛ فهذا بالل بن رباح مؤذن النبي 
# يأتيه امل��وت، فتبك�ي زوجته وتول��ول وتق�ول: وا كرباه 
وا حزناه عليك يا بالاله! فقال بالل: ال تقولي وا كرباه، بل 

قولي: واطرباه... غداً نلقى األحبة محمداً وصحبه.

وهذه أسماء بنت عميس - رضي الله عنها - تقول: إنَّا 
لَِعنْ���د علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - بعد ما ضربه 
ابن ملجم؛ إذ ش���هق ثم أغمى عليه ثم أفاق، فقال: مرحباً 
مرحباً، احلمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا اجلنة. فقيل 
له: ما ترى؟ قال هذا رس���ول الله، وأخ���ي جعفر، وعمي 
حمزة، وأبواب الس���ماء مفتحة، واملالئكة ينزلون يسلمون 
عليَّ ويبش���رون، وهذه فاطمة قد ط���اف بها وصائفها من 
احلور، وهذه منازلي في اجلنة }مِلِْثِل َهَذا َفْلَيْعَمِل اْلَعاِمُلوَن{ 
]الصاف����ات: ٦١[. وع���ن كثير بن زيد ق���ال: كبر حكيم بن 
ح���زام - رضي الله عنه - حتى ذهب بصره، ثم اش���تكى 
فاش���تد وجعه، فقلت ألحضرنه وألنظرن ما يتكلم به، فإذا 
ه���و يهمهم ويقول: ال إله إال الله، أحبك وأخش���اك. حتى 
مات. وملا مرض مع���اذ بن جبل - رضي الله عنه - َمَرض 
وفاته قال في الليلة التي تُوف���ي فيها: أعوذ بالله من ليلٍة 
صباحه���ا إلى النار، مرحباً بامل���وت حبيباً جاء على فاقة، 
اللهم! إني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك، اللهم! إنك تعلم 
أني لم أكن أحب البقاء في الدنيا جلري األنهار وال لغرس 
األش���جار، ولكن لظمأ الهواجر ومكاب���دة الليل ومزاحمة 

العلماء بالركب عند ِحلَِق الذكر.
وقي���ل للحافظ عبد الغني النابلس���ي - رحمه الله - 
عندما أتته الوفاة ما تشتهي؟ قال: أشتهي النظر إلى وجه 

الله الكرمي.
وقيل لبعضهم: أين نطلبك في اآلخرة؟ قال: في زمرة 
الناظري���ن إلى الله، قيل له : كيف علمت ذلك؟ قال: بَغضِّ 
طرفي له عن كل محرم، واجتنابي فيه كل منكر ومأثم، وقد 

سألته أن يجعل جنتي النظر إليه. 
وبعُد أخي الك���رمي! فهذه هي أماني الصاحلن، وتلك 
أعمالهم، تُرى ما الفارق بينن���ا وبينهم؟ كانوا يرجون لقاء 
الله ويشتاقون إليه لفضلهم وأعمالهم، ونحن ال نرجو لقاء 
الله، وال نش���تاق إليه، وصرنا نكره ق���دوم املوت ونخاف 
زيارته ويرتعد القلب وجاًل من ذكره، فتدارك أخي نفس���ك 

طاملا في العمر أنفاس.. 
اللهم! أس���ألك بْرد العيش بعد املوت، وأس���ألك لذة 
النظر إلى وجهك، وأس���ألك الش���وق إلى لقائك من غير 
ض���راء مضرة وال فتنة مضلة، الله���م! زينا بزينة اإلميان، 

واجعلنا هداة مهتدين.
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مراكـز مقترحة
لرعاية الشباب
الــمــوهــوبــيــن

] قضايا تربوية [

يســـلط هذا املقـــال الضوء علـــى اقتـــراح بفكرة عن 
املراكـــز الوقفيـــة لرعاية املوهوبني والعباقرة الشـــباب، 
حتاول أن تكمل دور وزارات التربية والشـــباب والرياضة 
وســـائر الهيئـــات التـــي ترعى الشـــباب، وهـــي تنطلق من 

طة أساسها السؤال التالي:  فكرة مبسَّ
كيف يتم احتواء وإرشـــاد وتوجيه ورعاية الشباب 
املوهـــوب فـــي املجـــاالت املختلفـــة؟ وكيف يتـــم توجيه 
جهـــوده نحو خدمـــة املجتمع وحتقيـــق إضافات علمية 
واختراعـــات وابتـــكارات؟ ومن َثـــمَّ توثيق هـــذا، وإيجاد 
احلافـــز والدافـــع لـــدى الشـــاب املوهـــوب حتـــى ال تأكله 
مشـــكات احلياة، وهمومها، ومن َثمَّ تتاشى مواهبه أو 
تظـــل دون صقل أو رعاية، وتضيع علـــى املجتمع عقول 

لـــو متكنت وأخذت فرصها لغنم املجتمـــع كثيرًا جدًا، 
واملتقدمـــة  الغنيـــة  الـــدول  بعـــض  أن هنـــاك  ويكفـــي 
تعيـــش على ريع اختراع واحـــد أو اختراعني ألبنائها، 
وأن هناك دواًل حلت مشاكلها العويصة بأفكار أبنائها 
البســـطاء الذين يعيشـــون الهمَّ املجتمعـــي، ويفكرون 
في سبل احلل، بداًل من استيراد احللول من اآلخرين 
مقابل أموال طائلة. ومن هنا تأتي أهمية هذه الفكرة 
التـــي حتمـــل اقتراحًا محـــددًا، وهـــو: تأســـيس مراكز 
وقفيـــة الكتشـــاف املواهـــب ورعايتهـــا وتبنيهـــا، وفـــي 
حالة تطبيقها وجناحها ميكن تطوير الفكرة، ونقلها 

إلى سائر الدول العربية واإلسامية.  

مج��ع��ة ع��ط��ي��ة  م��ص��ط��ف��ى  د. 
 mostafa_ateia123@yahoo.com
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تعاني الفئة العمرية من س���ن الثامنة عشرة سنة إلى سن 
ثالثن س���نة تهميش���اً واضحاً، وعدم رعاية من ِقَبل املعنين 
في كثير م���ن الِقطاعات التربوية؛ حي���ث نالحظ في الواقع 
الفعلي ظواهر كثيرة؛ فمن املعروف أن املواهب تُكتََش���ف لدى 
الشباب في س���ن مبكرة، تبدأ عادة من سن الرابعة عشرة أو 
ما قبلها بقليل، وهو س���ن تكوين الشخصية، وبروز مالمحها، 
ومعرفة اجتاهاتها، صحيح أن املوهبة ال تظهر بش���كل فاعل 
في هذه الس���ن، ولكن تب���دو طالئعها مبك���راً، وحتتاج إلى 
املزيد م���ن الرعاية واالهتمام من ِقَب���ل القائمن على رعاية 
الشباب والطالب. فهذه السن سن انطالق وانفتاح على العالم 
واملجتم���ع، والرغبة في التغيير. ومن هن���ا تبدو كثرة األفكار 
لدى الش���باب، وهي أفكار تكون متحسس���ة لهموم ومشاكل 
مجتمعه وأبناء جيله، وقد تكون متكررة أو متش���ابهة، ولكننا 
سنجد املخترعن واملوهوبن واالبتكارين، الذين هم في أمسِّ 

احلاجة إلى املتابعة والرعاية والتوجيه.
وال بد أن نس���لم أن توج���ه التربية احلديث���ة في رعاية 
املوهوبن واكتشاف العلماء ينظر إلى حصيلة العملية التربوية 
بدرجة: ك���م مخترعاً وموهوباً ميكن اكتش���افه في كل مليون 
نس���مة؟ أي أنه يسلِّم بقدرات البش���ر بشكل عام، ويركز على 
سبل االكتش���اف، والرعاية والصقل، واالس���تفادة والتطوير، 
واإلضافة العلمية واالبتكارية والبحثية واالختراعية. في حن 
أن الواقع الفعلي يش���ير إلى أن هناك أزم���ة في املجتمعات 
العربية واملس���لمة؛ فهن���اك عدم اهتمام واض���ح باملوهوبن 
واحلاملن لدى فئة الشباب، وتكاد البرامج املوضوعة تقف عند 
احلدود الورقية أو التطبيقات االحتفالية أو الرعاية احملدودة 

في أحسن األحوال. 
 وهذا جن���ده واضحاً في قطاعن معني���ن برعاية هذه 
الفئة بداية، وهما: قطاع الش���باب، وقطاع التربية واملدارس. 
فقطاع الش���باب ال ميتلك البرامج واألنشطة واآلليات واملراكز 
املخصص���ة لرعاية املوهوبن، وتكاد تك���ون برامجه مقتصرة 
على الرياضة وبعض األنشطة الثقافية، وتظل الرعاية العلمية 
مح���دودة غالباً؛ خاصة أنه ال توجد مراك���ز رعاية املوهوبن 
حتت إش���راف متخصصن تربوين وعلماء وخبراء للش���باب، 
وإمنا تخضع في نهاية األمر إلى موظفي الشباب والرياضة. 

كما أن جه���ود وزارات التربية في رعاي���ة املوهوبن في 
العلوم والفنون والبحوث، تتوج���ه بالدرجة األولى إلى طالب 

وطالبات املدارس املتوس���طة والثانوية، وهي جهود ترتهن في 
مجملها باخلطة السنوية لقطاع األنشطة املدرسية ومسابقاته، 
وال تس���عى في نهاية األمر إلى اكتشاف املواهب مبكراً، ومن 
ثَمَّ رعايتها، بل يكون هدفها حصول املتس���ابقن على اجلوائز 
والكؤوس التي تقتصر في نهاية األمر على حفل بسيط، وكأس 

للمدرسة وهدية للفائز. 
فتظل املش���كلة عالقة، فلم يجد الشاب املوهوب الرعاية 
الكافية في مدرسته، نظراً لعدم وجود حصص وبرامج إثرائية 
واضحة في املنهج املدرسي، وعدم وجود رعاية ومتابعة بشكل 
دائب من ِقَبل القائمن عل���ى رعاية املتفوقن في املدارس أو 
الوزارة، وهذا واقع فعل���ي. وتكون النتيجة إذن: غياب متابعة 
املوهوب بش���كل علمي ومنهجي، وهي متابعة تهدف إلى تنمية 
قدرات���ه، وصقل مواهب���ه، والتعرف على جه���وده االبتكارية 
واإلبداعية، ومن ثَ���مَّ يصاب املوهوب باإلحب���اط، وغالباً ما 
ينزوي مع الهموم احلياتية ومشاغلها. ومن ثَمَّ تكون احملصلة: 
حرمان املجتمع من كمٍّ هائل من املبدعن واملوهوبن، وحرمان 
املوهوب نفس���ه من تطوير ذاته، ومن ثَمَّ يصبح شخصاً عادياً 

محبطاً، ويحبط اآلخرين من حوله. 
واألمر نفس���ه في اجلامعات واملعاهد العليا والتطبيقية، 
تظ���ل رعاية املواه���ب غير ممنهجة وال مبرمج���ة، والبرامج 
اجلامعي���ة املوجهة تخض���ع ملوظفن وليس خلب���راء وعلماء 
متخصصن، وغالباً ينشغل الطالب بدراستهم اجلامعية، وهي 
دراس���ة قد تتفق أو ال تتفق – غالباً – مع ميولهم ومواهبهم؛ 
ألنها خاضعة العتبارات املجموع والنس���بة التي نالها الطالب 
في الثانوي���ة العامة، ومنها حتددت كليت���ه أو معهده. فتظل 
املوهب���ة لدى الطال���ب اجلامعي في بدايته���ا، دون صقل أو 
توجيه يراعي االس���تفادة منها، ومن ثَمَّ تطويرها بشكل فاعل، 
وتنمي���ة قدراتها. خاص���ة أن مقياس التعي���ن اجلامعي في 
السلك األكادميي خاضع العتبارات الدرجات أيضاً ال املوهبة 
واالجتهاد، وكثير من املوهوبن قد ال يكونون فائقن علمياً في 

دراستهم، ولكنهم عباقرة في مجاالت أخرى. 
وإذا لم تتواف���ر الرعاية في فترة املرحل���ة الثانوية وفي 
مرحلة اجلامعة فإن الطالب سينشغل بهموم احلياة: من عمل 
وزواج وأسرة، ومن ثَمَّ تقل لديه فرص السعي لتحقيق مواهبه، 

وصقلها، وتنميتها. 
إزاء ما تقدم، فإننا نطرح حاًل ملشكلة تؤرِّق املجتمع، ومتثل 
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هاجس���اً ملّحاً لدى صانع الق���رار التربوي، 
وه���و هاجس: أين العلم���اء واملبدعون وقادة 
املستقبل؟ ملاذا يذوبون في احلياة ويتالشون 
بس���رعة؟ مل���اذا ال يبق���ى إال القلي���ل الذي 
يتحمل القهر النفس���ي واإلحباط املجتمعي، 
وغياب التش���جيع، وعدم توثيق االختراعات 

وتسويقها؟
إن األم���وال الضخمة الت���ي تنفق على 
اس���تيراد اخلبراء األجانب، وهم بعيدون عن 
تقاليدنا ومش���اكلنا وهويتنا احلضارية، هذه 
األموال لو أُنِفق ُخمسها في رعاية املوهوبن 
العرب ألسسنا قاعدة علمية وتربوية عظيمة، 
ي بعضها بعضاً، وحتدث َحراكاً مجتمعياً  تغذِّ
وعلمي���اً، وتأخذ بأيدي األجي���ال التالية من 

بعدها. 
ويكفي أنن���ا لو اكتش���فنا ألف موهوب 
ا وبع���د الصقل والتدريب  في قطر مس���لم مَّ
والرعاية املس���تمرة، خرج لدينا مئة موهوب 
أو خمس���ون منهم، وهذا في كل سنة أو حتى 
خمس س���نوات، وهؤالء النخبة يتم التعريف 
بهم محلياً وخارجياً وتبنِّي اختراعاتهم، كيف 
سيكون ش���كل الدولة بعد عش���رين سنة أو 
أكثر؟ س���يصبح مجتمَع املوهوبن، وسيكون 
هؤالء خبرات كبيرة تأخذ بأيدي الالحقن. 

مراكز رعاية املوهوبني: 
ل واس����ع حلال    وهذا هو احلل املقترح من جانبنا، وهو نابع من تأمُّ
كثي����ر من املواه����ب التي ضاعت وس����ط خضم احلياة ومش����اكلها، وميكن 
تخي����ل فك����رة ه����ذه املراك����ز مبواصف����ات ع����دة؛ حيث تك����ون مراك����ز وقفية 
ص  التموي����ل، وتقبل التبرع����ات والهبات من األفراد واملؤسس����ات، وتخصَّ
له����ا أم����وال ثابت����ة من أوق����اف خاصة به����ا. فتك����ون مس����تقلة اإلدارة عن 
اجلهات احلكومية، ولكن تسعى للمشورة واالستعانة باخلبراء من سائر 
اجلهات، واس����تقاللها اإلداري نابع من اس����تقاللها املادي، وهذا مينحها 

ديناميكية وحركة وفاعلية، للنهوض بالشباب. 
 أيض����ًا يك����ون لديه����ا خب����راء متعاون����ون م����ع وزارة التربي����ة واملدارس 
ومراقب����ات األنش����طة املدرس����ية الكتش����اف املواه����ب والعباق����رة املبكرين، 
يهم في هذه املراكز. حي����ث توفر هذه املراكز  وم����ن َث����مَّ يتم إرش����ادهم وتبنِّ
األم����وال والدعم الكاف����ي للموهوبني، على أن يت����م تدريبهم على العمل 
ب����روح الفري����ق، ال الفردي����ة. ويك����ون العم����ل مح����دودًا بخط����ة س����نوية أو 
فصلي����ة، وهي مؤسس����ة على مش����روعات علمي����ة وفنية واضح����ة املعالم، 
يت����م تنفيذه����ا، ومراقب����ة القائم����ني عليها؛ حت����ى ال تكون مج����رد ديكور 
دون نتائ����ج وفاعلية. وتخضع إدارتها الفنية والتربوية لعلماء وتربويني 
متخصصني في رعاية املوهوبني والعباقرة، وميكن أن تكون هذه اجلهات 
مرتبط����ة مبراك����ز علمي����ة وإثرائية في اخل����ارج من أجل تطوي����ر الفكرة، 
ومناقش����ة أب����رز إجنازاتها، حتى يعلم املوهوب حج����م موهبت�ه وأين يقف 
- حتدي����دًا - ف����ي العال����م. وأيض����ًا ميك����ن أن تكون على صل����ة باجلامعات 

والعلماء ووزارات التربية وِقطاعات الشباب واألندية وغيرها.
ونقترح أن تشمل أنشطة هذه املراكز - مثاًل - ثالث مجاالت رئيسية: 
والكيمي����اء  واحلاس����وب  الفيزي����اء  ف����ي  العلمي����ة:  األنش����طة   •

والبيولوجيا... وما يتفرع عن ذلك من أنشطة وهوايات. 
• األنشطة الفنية: الفنون التشكيلية واملرئية واملسموعة، مثل فرق 

التمثيل واإلنشاد والتأليف الفني والديكورات وغيرها.
• األنشطة األدبية: الشعر والقصة والرواية والتأليف وغيرها.

����ل لبعضه بعض����ًا، ويكون حت����ت رعاية  إن عم����ل ه����ذه املج����االت مكمِّ
خب����راء وعلم����اء، كلٌّ ف����ي مجاله. وميك����ن إقامة مهرجان كبي����ر، أو حفل، 

لعرض املشروعات العلمية واألنشطة الفنية واألدبية. 
وأخيرًا، لقد جاء هذا املقترح بهدف إنقاذ علماء املستقبل، وعباقرة 
املجتم����ع من اإلحباط، وتعويض أوج����ه النقص والقصور لدى كثير من 

الهيئات املعنية بالشباب. 
فأدع����و الل����ه أن تت����م االس����تضاءة به����ذه الفك����رة، م����ن أج����ل نهضتنا 

احلضارية والعلمية املباركة إن شاء الله. 
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] معركة النص [

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

أستاٌذ فاضٌل كان كثيراً ما يكرر على مسمعي هذه الكلمات:
)أس���اس اخللل في كثير من االنحراف���ات املعاصرة أنها تعتمد على 
بعض النصوص وتترك بعضاً، فأخُذها ببعض النصوص جعلها تظن أنها 
تعتمد على الشريعة، ولو نظرت في النصوص جميعاً لظهر لها االنحراف 

.) بشكل جليٍّ
وما أكثر الوقائع التي جعلتني أتذكر هذه الكلمات، وأكثر ش���يٍء شدني 
فيها أنها تفس���ر حالة بعض االنحرافات التي تس���تدل )بصدق( بآيات من 
القرآن أو بأحاديث من ُس���نة النبي # ف���ي ما يُعلم - قطعاً - أنه مخالف 
ألحكام الش���ريعة وتأب���اه قواعدها وأصولها وال يقول ب���ه فقيه، وهو أحد 
ا  تطبيقات اتباع املتش���ابه الذي حذرنا الله - تعالى - من���ه في كتابه }َفَأَمّ
ِبُعوَن َما َتَشاَبَه ِمْنُه اْبِتَغاَء اْلِفْتَنِة َواْبِتَغاَء َتَأِويِلِه{ ]آل عمران: ٧[. اَلِّذيَن ِفي ُقُلوِبِهْم َزْيٌغ َفَيَتّ

تذك���رت هذه الكلمات مرة أخ���رى قبل أيام ملا رأي���ت بعض الناس 
يستشهد بقول الله - تعالى -: }َفإن َجاُءوَك َفاْحُكم َبْيَنُهْم َأْو َأْعِرْض َعْنُهْم{. 
]املائدة: ٤٢[

فاحكم بينهم...
أو أعرض

عنهم
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يس���تدل بها على أن من رفض أن يحكم بالشريعة فال يُلَزم 
به���ا، فال بد أن يختارها ويؤمن بها، وحن ال يكون مؤمناً بها ال 
يكون ملَزماً كم���ا خير الله في هذا اآلية نبيه # في أن يحكم 
بينهم أو يعرض عليهم، ولو كان احلكم ملزماً ملا حصل اختيار.

صدمت من هذا االستدالل؛ ألن هذه النتيجة تضرب حكماً 
قطعياً من أحكام اإلسالم؛ فكيف استهان أن يضرب هذا األصل 

مبجرد فهم عارض طرأ عليه؟
وحت���ى لو جه���ل الباحث عن احلق معنى ه���ذه اآلية فمن 
العق���ل واحلكمة أن ينظر في النتيج���ة التي يأخذها من اآلية؛ 
قة ألحكام وآيات  فال ميكن أن يأتي بها على حال���ة يراها ممزِّ
كثي���رة؛ فأين هو عن قول الله - تعال���ى -: }َفاْحُك���م َبْيَنُهم ِبَا 
ِبْع َأْهواَءُهْم{ ]املائدة: ٤٨[ }َوَمن َلّ���ْم َيْحُكم ِبَا َأنَزَل  ���ُه َوال َتَتّ َأن���َزَل الَلّ
ا أنَزْلَنا إَلْيَك اْلِكَتاَب ِباحَلِقّ  ُه َفُأْوَلِئَك ُهُم اْلَكاِفُروَن{ ]املائدة: ٤٤[ }إَنّ الَلّ
ِلَتْحُك���َم َبْيَ الَنّاِس ِبَا َأَراَك الَلُّه{ ]النس���اء: ١٠٥[ }َفا َوَرِبَّك ال ُيْؤِمُنوَن 
ُموَك ِفيَما َش���َجَر َبْيَنُهْم{ ]النس���اء: ٦٥[ ونحو هذه الدالئل  َحَتّى ُيَحِكّ
القاطعة أن اإلس���الم حاكم على اجلمي���ع وال يجوز جتاوزه أو 

التخيير في حكمه مبجرد أن أحداً أو جماعة ال تريد ذلك.
إذن، ما تفسير قول الله - تعالى -: }َفإن َجاُءوَك َفاْحُكم َبْيَنُهْم 

َأْو َأْعِرْض َعْنُهْم{.
ألهل التفس���ير اجتاهان في تفس���ير هذه اآلية، االجتاه 
األول: يرى أنها منس���وخة بقول الله - تعال���ى -: }َوَأِن اْحُكم 
َبْيَنُهم ِبَا َأنَزَل الَلُّه{ ]املائدة: ٤٩[. واالجتاه اآلخر: يرون أنها غير 
منسوخة وأنه ال تعارض بينها وبن قوله - تعالى -: }َوَأِن اْحُكم 
َبْيَنُه���م ِبَا َأن���َزَل الَلُّه{ ]املائ���دة: ٤٩[؛ ألن املقصود أنه مخيَّر، فإذا 

حكم وجب احلكم مبا أنزل الله)1(.
وبناًء عليه، ي���رى بعض الفقهاء أنه يلزم القاضي أن يحكم 
بينهم إذا ترافع���وا إليه)2(، ويرى آخرون أنه ال يلزم القاضي أن 

يحكم بن أهل الكتاب حن يأتوه)3(.
وعلى كال اجتاهي التفس���ير، وعلى كلتا الرؤيتن الفقهيتن 
فاحلك���م يتعلق بجزئي���ة معيَّنة، هي حتاُكم أه���ل الكتاب إلى 

(1) انظر: تفسير الطبري:10/ 325 - 330. 
بدائع  انظر:  احلنابلة،  عند  ورواية  الشافعية  عند  اجلديد  والقول  احلنفية،  مذهب  هو   (2)

الصنائع: 312/2، واحلاوي: 307/9، املغني: 190/10.
(3) هو مذهب املالكية، واحلنابلة، والقول القدمي عند الشافعية، انظر: الذخيرة: 458/3، 

واملغني: 190/10، واحلاوي: 307/9. 

القاضي املس���لم في ما ال يلزمهم من أحكام اإلسالم؛ فاآلية ال 
تتحدث عن )أهل اإلس���الم( الذين يلزمهم أن يحكموا باإلسالم 
في كافة قضاياهم، وال تتحدث عن )أهل الكتاب( ف ميا يلزمهم 
من أحكام اإلس���الم؛ إمنا موضوع اآلية في بعض األحكام التي 
جعلت الش���ريعة ألهل الكتاب بأن له���م أن يتحاكموا فيها إلى 
دينهم، فإن اختاروا التحاكم إلى املس���لمن فهل يلزم املسلمن 

احلكم بينهم؟
هذا هو محل اآلية، هو في احلكم بن أهل الكتاب في ما ال 
يلزمهم، فجاء هذا االستدالل ليجعله حكماً عاماً جلميع الناس 
مس���لمهم وكافرهم، ويجعله حكماً عاماً لكافة القضايا ولو أدى 
لعدم احلكم باإلس���الم، فضرب في أصول اإلسالم مينة ويسرة 
من حيث يظن أنه يس���تدل بآية قطعي���ة الثبوت والداللة! وهي 
مش���كلة قد ال تظهر للقارئ إال بعد أن ينظر في النصوص كلها 
فيتضح له عمق هذا اإلش���كال ومخالفت���ه القطعية؛ لهذا كان 
العلماء يوصون بأهمية الرجوع لكالم أهل العلم بكتاب الله قبل 
احلكم ألنه���م ينظرون في النصوص جميعاً فال يقعون في مثل 

هذه االنحرافات واألخطاء الفادحة.
فه���ذا اخلطأ صدم برأيه املتس���رع أمري���ن محَكَمن من 

محَكَمات الشريعة التي أجمع العلماء عليها:
احملَكم األول: أن املسلم ال يُح�َكم في النظام اإلسالمي بغير 
اإلس���الم أبداً، وحتى لو اختلف مع ِكتَاب���يٍّ فيجب احلكم بينهم 
بحكم اإلسالم، وهو محل وفاق بن العلماء، وفيه ما ال يحصر من 

نقوالت اإلجماع، فمنها - مثاًل -:
)فأما إذا كان التحاكم بن مسلم وذمي ومعاهد وجب على 
احلاكم أن يحكم بينهم قوالً واحداً - سواء كان املسلم طالباً أو 
مطلوباً - ألنهم يتجاذبان إلى اإلس���الم والكفر فوجب أن يكون 

حكم اإلسالم أغلب()4(.
)واتفقوا - في ما أعلم - على أنه إذا ترافع مسلم وكافر أن 

على القاضي احلكم بينهم()5(.
)وإن حتاكم مس���لم وذمي وجب احلكم بينهما بغير خالف 

ألنه يجب دفع ظلم كلِّ واحد منهما عن صاحبه()6(.

(4) احلاوي في فقه الشافعي: 308/9.
(5) الذخيرة: 112/10.

(6) املغني: 191/10.
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)فأما إذا حتاكم إلينا مسلم وذمي فيجب علينا احلكم 
بينهما ال يختلف القول فيه؛ ألنه ال يجوز للمس���لم االنقياد 

حلكم أهل الذمة()1(.
وغيرهم ممن نقل هذا اإلجماع احملَكم)2(. 

وإذا كان هذا في مس���لم مع كتابي؛ فكيف إذن إن كان 
بن مسلمن؟

فليس للمسلم خيار في قبول الشريعة أو رفضها }َوَما 
ُه َوَرُس���وُلُه َأْم���ًرا َأن َيُكوَن َلُهُم  َكاَن ِل�ُمْؤِم���ٍن َوال ُمْؤِمَنٍة إَذا َقَضى الَلّ
اْل�ِخَي���َرُة ِمْن َأْمِرِهْم{ ]األحزاب: ٣٦[؛ بل إن رفضها يعتَبر في 

النظام اإلسالمي جناية تستحق العقوبة وليس املكاَفأة!
احملَك��م الث��اين: أن هذا ليس في كل القضايا بل في 
بعض القضايا التي تركتها الش���ريعة ألهل الكتاب، وليس 
ف���ي كل األحكام فإن )األمة أجمعت عل���ى أن أهل الذمة 
داخلون حتت س���لطان اإلس���الم، وأن عهود الذمة قضت 
بإبقائهم على ما تقتضيه مللُهم في الش���ؤون اجلارية بن 

بعضهم مع بعض مبا حددْت لهم شرائعهم(
فحكم اإلس���الم ش���امل بعدله ورحمت���ه وكماله جميع 
املنضوين حتت س���لطانه؛ غير أنه ترك لغير املسلمن بعض 
األحكام فجعل لهم أن يتحاكموا فيها بينهم ألن حكم اإلسالم 
فيها أنهم غير ملزمن بأحكام املسلمن، وذلك مثل عباداتهم 
وأنكحتهم ومعامالتهم وما يستحلونه كشرب اخلمر، وأما ما 

جتاوز ذلك فهم ملزمون فيه بأحكام اإلسالم.
وثَ���مَّ اختالف في فروع املذاهب الفقهية في حدود ما 
يختص بغير املس���لمن فعله مما ال يجوز للمسلمن فعله، 
س���يصل قارئها لنتيجة قطعية ظاهرة هي أن ثَمَّ مس���احًة 
معيَّنة )بش���روطها( فقط هي الت���ي ال يلزمهم فيها حكم 
اإلسالم، وهي التي جرى اخلالف فيها في ما لو جاؤوا هل 
يلزم احلكم بينهم؟ ألنها مساحة تركتها الشريعة لهم، ولن 
يجد أحداً يقول: إنهم مخيَّرون في أحكام اإلسالم كلها، بل 
هم متفقون على لزوم أحكام اإلسالم عليهم في اجلملة)3(.

(1) تفسير البغوي: 59/3، وانظر: شرح السنة للبغوي: 287/10.
الكتاب البن عادل الدمشقي:  انظر: تفسير اخلازن: 55/2، واللباب في علوم   (2)
اجلاللني  وتفسير   ،148/6 للقرطبي:  القرآن  ألحكام  واجلامع   ،343/7

ص144، وفتح القدير: 61/2. 
(3) انظر في املذاهب األربعة: بدائع الصنائع: 113/7، الذخيرة للقرافي  ص457 
- 458 و 326، واحلاوي للماوردي: 386/14 - 387، واملغني: 190/10 
القرآن:  ألحكام  واجلامع   ،226/2 الوجيز:  احملرر  انظر:  املفسرين  وعند 

185/6، والتحرير والتنوير: 205/6 - 206.

خاصة هذا الكام كله:
أن حك���م اآلية خاص بأه���ل الذمة فقط، وخاص 
ل بكل تهاون وعجلة  ببعض أقضيتهم، لكن هذا حت���وَّ
إلى أن يكون شاماًل للمسلمن، وشاماًل لكل القضايا، 
من دون أن يتروَّى قائله قلي���اًل في هذه النتيجة التي 

تضرب في احملكمات من حيث ال يشعر!
فعجباً كيف يس���تدل بآية قرآني���ة ليقع في هذا 

اخلطأ الفادح!
 وفيه ِعَبر:

1 - ض���رورة النظر في النص���وص جميعاً، وأن 
االستدالل بالنص الشرعي ال يكفي ما لم يضم جلميع 
النصوص في ال�ب���اب حتى يتضح م���راد الله ومراد 

رسوله #.
2 - ضرورة مراجع���ة كالم أهل العلم والنظر في 
أقوالهم وتفس���يراتهم؛ فمن الكس���ل املعرفي والعجز 
العلمي أن يخوض املسلم في مثل هذه القضايا الكبيرة 
وهو ِخلْو الذهن عن االستفادة من تراث قرون تعاقبت 
فيها األذهان واألقالم في التحرير والنظر والتدبر في 

كالم الله وكالم رسوله #.
3 - ضرورة صيانة أحكام الشريعة من التفسيرات 
العاجل���ة التي يدفعه���ا ضغط واقع مع���نَّ أو حاجة 
ماس���ة ما، فيجد املسلم نفسه يتقبَّل كثيراً من األقوال 
والتفس���يرات متخففاً من األصول املنهجية والقواعد 
العلمية في النظر واالستدالل ألن ثم قوة دافعة جتعله 

ال يقف عندها كثيراً.
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] مسارات فكرية [

االتجاه الباطني
له اجلديد في تشكُّ

وقد انط���وى حتت هذا االجت���اه طوائف كثي���رة، كانت 
د األس���ماء واأللقاب الت���ي أُطلقت عليه، ومن  س���بباً في تعدُّ
تلك الطوائف: اإلس���ماعيلية والقرامطة والنصيرية والدروز 

والتعليمية والسبعية واخلرمية)1(. 
ومع اخت���الف تلك الطوائف في ألقابها ومس���مياتها إال 
أنها اشتركت في فكرة عامة؛ وهي أن النصوص الشرعية لها 
نوع���ان من املعاني: معاٍن باطنة ومعاٍن ظاهرة، وأنه ال بد لكل 
ظاهر من باطن، وأن املقصود في احلقيقة لصاحب الرس���الة 
هو املعن���ى الباطني للنصوص، وأن ه���ذا املعنى مبنزلة اللب 
والظاهر مبنزلة القشور، وأن املكلفن ليسوا ملزمن مبا يدل 
عليه ظاهر النصوص؛ وإمنا يج���ب عليهم البحث عن املعنى 

الباطني ويلزم األخذ به ولو كان مخالفاً للظاهر القطعي.

وبطالنه،  الباطنية  مذهب  وبيان   ،)17  - )ص11  الغزالي  الباطنية،  فضائح  انظر:   (1)
الديلمي)ص21 - 22).

وال يشترط في املعنى الباطني وجود عالقة بينه وبن ما 
د  يفي���ده ظاهر النص، وهو – ف���ي عقيدتهم – ميكن أن تتعدَّ
مظاهره، ويصل إلى أعدد كبيرة جداً؛ فقد ذكر الديلمي واقعة 
؛ وذلك أن  تدل على أن املعاني الباطنة ال تكاد تنحصر في عدٍّ
بعض أئمة الباطنية روى أن للكلمة س���بعة وجوه، فقال قائل: 
سبعة وجوه؟، كأنه استقلَّها، فقال: سبعون وجهاً، فقال القائل: 

سبعون وجهاً؟ فقال: سبعمائة وجه)2(.
فالنصوص الشرعية ليست إال قوالب تنَزل عليها املعاني 
الباطنة، وهي مبنزلة األجس���اد امليتة التي حتل فيها األرواح 
واملعاني، واجلس���د إذا لم حتل فيه الروح يبقى ميتاً ال فائدة 
د املعاني  منه، وكذلك هي النصوص الش���رعية إذا ل���م حتدَّ

الباطنية لها)3(.

(2) انظر: بيان مذهب الباطنية وبطالنه، الديلمي )ص39).
(3) انظر في أهمية املعنى الباطني لدى الباطنية ومنزلته: العقائد الباطنية، صابر طعيمة 

(ص11 - 16).

سلطان العميري

شــهدت الســاحة العربية في القرن الثالث الهجري حادثة فكرية خارجة عن نســق 
الفكــر اإلســامي، وهي ظهــور االتجاه الباطنــي، الذي تقــوم فكرته علــى أن النصوص 

الشرعية لها معاٍن باطنية خفية مختلفة عن المعاني المتبادرة من ظاهرها.
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ويقول إخوان الصفا في تأكيد املعنى الباطني للنصوص: 
»اعل���م أن للكتب اإللهي���ة تنزيالت ظاهرة، وه���ي األلفاظ 
املقروءة واملس���موعة، ولها تأويالت خفية باطنة، وهي املعاني 

املعقولة«)1(.
وقد تناول االجت���اه الباطني القدمي القرآن وجعل ألفاظه 
قوال���ب ملا يراه من املعاني الباطنية، وعبث مبعانيه وقفز على 
نصوصه البينة الظاهرة، وأنش���أ معان���ي بعيدة كل البعد عن 
س���ياقه ودالالته، ومخالف���ة ملا هو معروف م���ن لغة العرب، 
ومناقض���ة ملا فهمه الصحابة وأئمة التفس���ير، وحدد ملعانيه 
الكبرى في التوحيد والعقائد واألخبار والعبادات والش���عائر 
معان���ي مختلف���ة كلَّ االخت���الف عن مقتضي���ات النصوص 

الشرعية البينة)2(.
ولم يكتف الباطنية بذلك العبث بالنصوص الشرعية، بل شنوا 
حملة شعواء على علماء املسلمن من الفقهاء واملفسرين ووصفوهم 
بكل ذميمة؛ بحجة أنهم تعاملوا مع القرآن تعاماًل س���طحياً، ولم 

يلتفتوا للمعاني احلقة الكامنة في داخل ألفاظ نصوصه.
ونتيجة لهذه النظرية التأويلية أبطل االجتاه الباطني اإللزام 
بشرائع اإلس���الم الكبرى، واكتفى مبعرفة املعاني الباطنية من 
ورائها )في زعمه(، وأكد على أن من عرف املعنى الباطني من 

العبادات سقط عنه التكليف بها ولم يَُعد محاَسباً عليها)3(.
ل الباطنيون جميع املفروضات واملس���نونات،  وبناًء عليه أوَّ
وجعلوها رموزاً وإشارات إلى معاني أخرى تتوافق مع أصولهم 

الفلسفية والعقائدية.
فق���د أضحى الوضوء رمزاً يراد ب���ه جتديد العهد بإمام 
الزمان، وغ���دت الصالة رمزاً لالتصال بإمام الزمان والدعاء 
إلي���ه، والزكاة رم���زاً لبثِّ العلوم واألس���رار مل���ن يتزكى بها 
ويس���تحقها، وأصبح املقصود من الصوم كتمان العلم عن أهل 
الظاهر الذين ال يفهمونه، واحلج طلب العلم الذي تَُش���د إليه 

رحائل العقل)4(.
ول���م يكتفوا بذلك؛ وإمنا س���تباحوا م���ع ذلك احملرمات 
الظاهرة في الش���ريعة كالزنى وشرب اخلمر وغيرها، بحجة 

(1) رسائل إخوان الصفا )138/4).
التأويل، القاضي النعمان  الباطنية للقرآن: أساس  (2) انظر: أمثلة كثيرة على التفسيرات 

ابن حوية )ص184، 188(،و العقائد الباطنية، صابر طعيمة )ص59 - 65).
(3) انظر: اجليل الثالث، مصطفى غالب – الباحث الباطني – (ص141).

الدعائم، ابن حيون اإلسماعيلي )177/1، 179 ( و )58/3، 59(، وبيان  (4) انظر: تأويل 
مذهب الباطنية وبطالنه، الديلمي )ص28(، وفضائح الباطنية، الغزالي )ص46 - 53).

أنها غير ملزمة ملن أدرك املعنى احلقيقي للتكاليف الشرعية)5(.
اه إلى  ول���م يقتصر العبث الباطني على ذل���ك؛ وإمنا تعدَّ
األصول العقائدي���ة الكبرى في اإلس���الم واألخبار القطعية 
عاه  لها عن ظاهرها إلى ما ادَّ الواردة في نصوص الشريعة وأوَّ

من معاني باطنة.
فعقيدتهم في اإلله مختلفة عما هو في نصوص الشريعة؛ 
فإنهم جردوا اإللهة - س���بحانه - من كل صفة واعتمدوا على 
النفي احملض الذي ال يقوم إال على سلب كل املعاني الوجودية، 
وفي الوقت نفس���ه أطلقوا عليه أوصافاً لم تَِرد في النصوص 
الشرعية كوصف العقل األول واملبدع، ولم يكن الله - تعالى - 
في زعمهم معبوداً ألنه مس���تحق للعبادة؛ وإمنا ألنه محل لوله 

العقول األولى به)6(.
وأما الوحي فه���و في تصورهم عبارة عم���ا تتلقاه نفس 
النب���ي مما يفيض عليها من فيوض العقل املبدع، وهو يختلف 
باختالف قوة عقل ونفس النبي واستعداداته وكماالته، ونتيجة 
ذلك توصلوا إلى أن البنوة ليست اختياراً إلهيا وإمنا هي صفة 

مكتسبة)7(.
وبناًء على ذلك فالق���رآن ليس لفظه كالم الله، وإمنا هو 
كالم النبي الذي عبر به عما تتلقاه نفسه من الفيوض اإللهية، 
وها من جملة  وكذلك أنكروا معجزات األنبياء والرس���ل وعدُّ

الشعبذة واخلرافة)8(.
وجتاوز تأويله���م الباطني ووصل إلى عقيدة اليوم اآلخر، 
ل���وا جميع املكونات التي يقوم عليها كاملوت والقبر والبعث  فأوَّ
والنش���ور واحلس���اب واجلزاء واجلنة والنار، وجعلوها رموزاً 
ملع���اٍن باطنية ال متتُّ إلى حقيقته���ا الظاهرة بصلة، وهزؤوا 
باملسلمن الذي يعتقدون صحة تلك احلقائق ويؤمنون بكونها 

أموراً واقعية حقيقية)9(.
راح جميع مظاهر  وهكذا ينتهي االجت���اه الباطني إلى اطِّ
الدين وإباح���ة محرماته وتغيير معامله وإذابة حدوده الفاصلة 
بينه وبن األديان األخرى، وأصبح رأيهم يستوعب كل املذاهب 
واآلراء ؛ ألنه لم يعد هناك معنى واحد للنص الش���رعي ميكن 

(5) انظر: العقائد الباطنية، صابر طعيمة )ص17 - 19).
(6) انظر: راحة العقل، الكرماني )ص195 - 196).

(7) انظر: إثبات النبوات، السجستاني )ص111).
(8) انظر: فضائح الباطنية، الغزالي )ص40 - 43).
(9) انظر: فضائح الباطنية، الغزالي )ص44 - 46).
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إلزام الناس به، وإمنا ل���كل نص تأويل ولكل تأويل 
سبعن تأويل إلى ما ال نهاية.

ول���م يقتص���ر الباطنية على ممارس���ة عبثهم 
املجرد، وإمنا حاولوا القيام بشرعنة مذهبهم وسعوا 
إلى االستدالل عليه بنصوص من الشريعة ومن آثار 
آل البيت، ومما اعتمدوا عليه ما روي عن النبي # 
أنه قال: »ما نزلت عليَّ آية إال ولها ظهر وبطن«)1(.

وقد اجتهد علماء اإلس���الم كثيراً في الرد على 
االجت���اه الباطن���ي، وألَّفوا كتباً كثي���رة في نقضه، 
وقد أحاطت دراس���اتهم االجتاه الباطني من جميع 
جهات���ه: من جهة حقيقته ومآالته، ومن جهة جذوره 
التاريخية والفلس���فية وكيفية انتقاله إلى الس���احة 
اإلس���المية، ومن جهة نش���أته وتطوراته وعالقته 
باملذاه���ب املناقضة لإلس���الم، وناقش���وا أصوله 
الفلس���فية وأبطلوه���ا باألدلة العقلية والش���رعية، 
وكشفوا عن أس���اليبه في التلبيس على الناس وفي 

ترويج مقاالتهم ومذهبهم.
وأجمع علماء املسلمن على كفر االجتاه الباطني 
واحلكم عليه بأنه مناقض حلقيقة اإلسالم واحلكم 
علي���ه بالكفر والضالل والزندق���ة، وأكدوا على أنه 
الهدف منه هدم اإلس���الم، ولكن مل���ا عجز أتباعه 
عن التصريح بذلك جلؤوا إلى األس���اليب الباطنية 

امللتوية)2(.
ونتيجة جله���ود علماء املس���لمن املتكررة في 
الوقوف ض���د االجتاه الباطني بق���ي منزوياً وظل 
منبوذاً في الفكر اإلس���المي وش���اذاً ف���ي أفكاره 
وتصوراته، ولم يلَق قبوالً وال انتشاراً لدى املسلمن.

(1) انظر في االستدالل بهذا احلديث: أعالم النبوة، الرازي )ص19). 
(2) انظر: فضائح الباطنية، الغزالي )ص36، 156(، ومجموع الفتاوى، ابن 

تيمية )134/9( و )581/11).

التشكل الجديد لاتجاه الباطني: 
أخذت الفكرة الباطنية تظهر من جديد في الساحة اإلسالمية، 
ل مغاير وأضحت  ولكنها هذه املرة تتبدى في ثوب مختلف وتش���كُّ
تتسمى بأسماء جديدة: كاسم التنوير والتجديد واحلداثة والتأويل.
وتتحدد معالم الباطنية اجلديدة بش���كل ظاهر في املدرس���ة 
احلداثية العربية؛ فقد تبنَّت هذه املدرسة حقيقة النظرية الباطنية 
وامتثل���ت روحها بكل وضوح؛ فقد جعل���ت الرؤية الباطنية أصاًل 
من أصولها ومنطلقاً من منطلقاتها املعرفية، ورتبت عليها النتائج 
نفس���ها التي ترتبت على الباطنية القدمية، فال يكاد القارئ يجد 

لن في حقيقة التأويل الباطني. فرقاً بن التشكُّ
واملس���تقرئ للمنتَج احلداثي ال تنقصه املؤشرات وال الدالئل 
الدالة على االرتباط الوثيق بن املدرستن، وعلى التداخل املنهجي 
بينهم���ا، وحتى ال يكون الكالم مجرد دع���وى خاٍل مما يدل على 
صدقه، دعونا نستعرض النظرية احلداثية في منهجية فهم النص 
الش���رعي وفي منهجية فهمه���ا لألصول العقائدي���ة الكبرى في 

الشريعة اإلسالمية.
أما منهجي�ة فه�م النص الش���رعي، فإن اخلط�اب احل�داثي 
ال يختل���ف فيها عن النظرة الباطنية القدمية؛ فقد توصل إلى أن 
النص الش���رعي ال يقول احلقيقة وأنه ليس ل���ه ثوابت وال معاٍن 
جوهرية ثابتة؛ وإمنا هو نص منفتح على ما ال يحصى من املعاني، 

وقابل ملا ال عد له من االحتماالت التأويلية.
فالنص الدين���ي عند محمد أركون »ن���ص مفتوح على جميع 
املعاني، وال ميكن ألي تفس���ير أو تأويل أن يغلقه أو يستنفذه بشكل 
نهائي«)3(، والقرآن عنده »عبارة عن مجموعة من الدالالت واملعاني 
االحتمالية املقترحة على كل البشر«)4(، وينتهي حسن حنفي إلى أن 
النص الشرعي يختلف معناه وتأويله بحسب اختالف العصور »ألن 

النص قالب بال مضمون«)5(. ميتلئ بحسب الظروف احمليطة به.
ويحاول طيب تيزيني أن يقنع املس���لمن بأن القرآن »ليس إال 
عالمات ال حتيل بالضرورة إلى ش���يء، وإمنا تدل - غالباً - على 

اها الوعي عن الشيء«)6(. الصورة التي يتلقَّ

(3) تاريخية الفكر اإلسالمي، أركون )ص145).

(4) تاريخية الفكر اإلسالمي، أركون )ص139).
(5) اليسار اإلسالمي، حسن حنفي )ص395/2).

(6) النص القرآني، طيب تيزيني )ص375).
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وأما نصر حامد أبو زيد فإنه حاول بكل ما أوتيه من قوة 
أن يفرغ النص الشرعي من كل معنى ثابت ومن كل داللة ثابتة؛ 
ليتوصل إلى أنه مجرد قالب مفرغ من احملتوى، وينتهي إلى أن 
الرسول # نفسه ال يستطيع أن يصل إلى حتديد معنى النص 
الش���رعي، حيث يقول: »إن فهم النب���ي # للنص ميثل أُولَى 
مراحل حركة النص في تفاعله بالعقل البش���ري، وال التفات 
ملزاعم اخلطاب الديني مبطابقة فهم الرسول للداللة الذاتية 

على فرض وجود مثل هذه الداللة«)1(.
ويعب���ر علي حرب عن حقيقة النظ���رة الباطنية اجلديدة 
بأوضح عبارة وأظهر داللة تكش���ف عن حج���م التطابق بن 
الباطنيتن فيقول: »ذو اللب ال يقف عند الظاهر املنطوق به، 
بل يقلب الغائر واملضمور واملس���تتر؛ أي: يطلب معنى املعنى، 
ومعنى املعنى ليس سوى الظاهر والسطح والشكل الدال، وقد 
ل إلى عمق ال مرئي أو محتوى أو باطن«)2(،  حجب نفسه وحتوَّ
»ومهم���ة القارئ الناقد أن ال يُؤَخذ مب���ا يقوله النص، مهمته 
أن يتحرر من س���لطة النص لكي يقرأ ما ال يقوله«)3(، ويقول: 
»القرآن نص ال ميكن ألي تفس���ير أو مذهب أن يس���تنفذه أو 
يغلقه، فلكلٍّ تصوره وفهمه، ومن ثَمَّ لكلٍّ مذهبه وإسالمه«)4(.

ونتيج���ة للباطنية اجلديدة فإنه لم يع���د األمر املهم في 
قراءة النص الديني البحث عن مراد الله ومقصوده من كالمه؛ 
وإمن���ا بات األمر املهم هو البحث عما ينقدح في ذهن القارئ 
للنص من معاٍن ول���و كانت مخالفة ملا كان من فهم الصحابة، 
ومن ثمَّ انته���ت الباطنية اجلديدة إلى أن إعجاز القرآن ليس 
راجعاً إلى ُعلُو بيانه وُسُموِّ فصاحته وإحكامه وتركيبه وداللته؛ 
وإمنا إلى أنه أقوى نص ينفتح على معاٍن ال حصر لها ويتقبل 
احتماالت ال عدَّ لها، ويتسع لكل املتناقضات، وكلها في الوقت 

نفسه متثل حقيقته ومقصده)5(!
وحن انته���ى اخلطاب احلداثي إلى ه���ذه النتيجة أخذ 
يوجه الذم الشديد إلى العلماء واملفسرين والفقهاء ألجل أنهم 
ل إليها وبات يصفهم  لم يصلوا إلى النظرية نفس���ها التي توصَّ

(1) نقد اخلطاب الديني، نصر حامد )93).
(2) نقد النص، علي حرب )24).

(3) نقد النص، علي حرب )22(، وانظر: نقد احلقيقة، علي حرب )49).
(4) نقد احلقيقة، علي حرب )83).

(5) انظر: نقد احلقيقة، علي حرب )19، 34(، ونقد النص، علي حرب )87).

بالس���طحية واجلهل والغب���اء)6(، متاماً كما فعل���ت الباطنية 
القدمية.

وبناًء على ه���ذه النظرة الباطنية أفرغ اخلطاب احلداثي 
العقائد اإلس���المية والعبادات العملية م���ن محتواها وغدت 
أم���وراً رمزية يتغير معناها واملراد منها بحس���ب تغيُّر الزمان 
واملكان، فالعقائد اإلس���المية ال تَْعُد أن تكون جتارب إنسانية 
يقوم بها املجتمع املس���لم ثم ال يلب���ث أن يتخلى عنها أو يقوم 

بتغيرها إذا تغيرت الظروف أو اقتضت احلاجة إلى ذلك.
فإذا كانت الباطنية القدمي���ة جتعل اإلميان باإلله مجرد 
تص���وُّر ذهني ال حقيقة له في الواق���ع، فكذلك هو اخلطاب 
احلداثي، بل إنه جتاوزها إغراقاً في الباطنية؛ فاإلميان بالله 
لم يعد في تصوُّرهم إمياناً وتصديقاً بذات مقدس���ة متصفة 
بالكمال واجلالل؛ وإمنا هو تصور يقيمه اإلنس���ان عن شيء 
يراه مقدس���اً وميكن أن يتغير بتغيُّر الظروف، وأضحى اإلله 
عند حس���ن حنفي »مفه���وم بال ما ص���دق«)7(؛ أي: أن اإلله 
لي���س له حقيقة في اخلارج؛ وإمنا هو معنى في الذهن فقط، 
وانس���جاماً مع ذلك فإن حنفي يجعل اس���م الل���ه عبارة عن 
الرغبات التي يريدها اإلنسان »فالله عند اجلائع هو الرغيف، 

وعند املستعبَد هو احلرية، وعند املظلوم هو العدل...«)8(.
وال يفتأ محمد أركون يكرر - كلما س���نحت له الفرصة - 
أن مفهوم اإلله مفهوم متغيِّر يتطور بحس���ب الظروف، وينكر 
على املَُس���لَّمة التقليدية لدى املس���لم التي تفترض وجود إله 
متعال ثابت ال يتغير)9(؛ ولهذا يدعو محمد أركون املسلمن إلى 
تغيير مفهوم اإلله، وحتديد معنًى آخَر يتناس���ب مع عصرنا؛ 
»ألن تصوُّر العصور الوس���طى مرعب ومخيف ويشل طاقات 
اإلنس���ان عن احلركة أو مينع فتح طاقاته وحتقيق ذاته على 

وجه األرض«)10(.
وإذا كان الوح���ي عند الباطني���ة القدمية ليس ذا مصدر 
إلهي وإمن���ا يرجع إلى قوة اس���تجابة عق���ل النبي للفيوض 
املتدفق���ة على ذهنه وق���وة تعبيره عنها وصف���اء خياله، فإن 

 ،)97  ،39 )ص38،  أركون  محمد  اإلسالمي،  الفكر  نقد  إلى  االجتهاد  من  انظر:   (6)
واإلسالم بني الرسالة والتاريخ، الشرفي )ص11 ،29(، ومفهوم النص، نصر حامد 

أبو زيد )ص301).
(7) من العقيدة إلى الثورة، حنفي ) 58/1).

(8) التراث والتجديد، حنفي )ص113).
(9) انظر: الفكر اإلسالمي قراءة علمية )ص102).

(10) قضايا في نقد الدين، أركون )ص281).
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العقل احلداثي ال يختلف عند ذلك التصور، بل يزيد عليه في 
اإلغراق الباطني؛ فالوحي في تصوُّر الباطنية احلداثية ليس 
هو إعالم من الله - تعالى - لنبيه بواسطة جبريل، وليس هو 
ش���يئاً متعالياً عن الواقع؛ وإمنا هو عبارة عما يشعر به النبي 
من ُس���ُموِّ وما يصوره له خيال���ه املتدفق واملتداخل مع احلالة 

االجتماعية والنفسية التي يعيشها.
ويكش���ف حس���ن حنفي عن تصوره ع���ن حقيقة الوحي 
فيق���ول: »الوحي بناء إنس���اني ووصف لوضع اإلنس���ان في 
العالم«)1(، ويتفق محمد أركون مع هذه النظرة فيقول:»الوحي 
ليس كالماً معيارياً نازالً من السماء إلجبار البشر على تكرار 

طقوس الطاعة«)2(.
والوح���ي ال�ذي يحص����ل للنبي – في تص���ور الباطنية 
اجلدي���دة – ال يختل���ف ف���ي حقيقته عما يحص���ل للكاهن 
والش���اعر البلي���غ؛ فاألنبياء في حقيقة األمر يش���تركون مع 
الكهان والفنانن أصحاب احلس املرهف والشعراء الكبار في 

القدرة على استخدام فاعلية املخيلة في اليقظة واملنام)3(.
وق���د كان لهذه النظ���رة الباطنية انعكاس���ات كثيرة، من 
أبرزه���ا: أن القرآن ل���م يعد هو كالم الله املن���زل على نبيه، 
وإمنا هو كالم الرس���ول الذي عبر به عن الش���عور النفس���ي 
الذي هج���م على عقله فحرك خياله الفس���يح ليخرج لنا ما 
نس���ميه »القرآن املقدس«، وهو ببناًء على ذلك ال يختلف عن 
كالم البش���ر في مصدره. ومن انعكاسه أيضاً: أن الوحي لم 
ينقط���ع بنبوة محمد #؛ وإمنا هو حالة ال تزال مس���تمرة ما 
بقي النشاط اإلنساني مس���تمراً ؛ ألن اإلنسان يحتاج إلى أن 
يتجاوب مع واقعه اخلارجي؛ فهو ال يستغني عن حالة الوحي 

التي مرت باألنبياء)4(.
وإذا كانت عقيدة اليوم اآلخر والبعث واحلس���اب واجلزاء 
واجلنة والن���ار عبارة عن رموز ال حقيقة له���ا عند الباطنية 
القدمية، فهي كذلك عند العقل احلداثي، عبارة عن رموز ملعاٍن 
أخرى، وهي كما يقول حس���ن حنفي متثُّالت فنية وصياغات 
أدبية، »فأمور املعاد ال تش���ير إلى وقائع مادية وحوادث فعلية 

(1) من العقيدة إلى الثورة، حنفي )87/5).
التفسير  من  القرآن:  وانظر:  )ص96(،  أركون  املقال،  فصل  إلى  التفرقة  فيصل  من   (2)

املوروث إلى حتليل اخلطاب الديني )ص19 - 22). 
(3) انظر: مفهوم النص، نصر حامد أبو زيد )ص56(، وتاريخية الفكر اإلسالمي، محمد 

أركون )ص38).
(4) انظر: نقد اخلطاب الديني، نصر حامد أبو زيد )ص189).

وعوالم موجودة بالفعل في مكان ما يعيشها اإلنسان في زمان 
ما، بل هي بواعث سلوكية ودوافع للفعل«)5(. 

فالش���ريعة اإلس���المية حن تذكر في نصوصها املقدسة 
اجلنة والنار ال تقص���د منها أمراً حقيقياً في تصور الباطنية 
احلداثية؛ وإمنا قصدت مراعاة العقلية العربية البسيطة املبنية 
على تقبُّل األسطورة، وفي تأكيد هذا املعنى يقول عبد املجيد 
الشرفي: »الرس���الة القرآنية موجهة إلى أناس بأعيانهم في 
القرن السابع، وتتضمن ظواهر تتناسب مع ثقافة ذلك العصر، 
مثل: اجلنة وإبليس والشياطن واملالئكة والطوفان وعمر نوح، 
وهي ظواهر بعيدة اليوم عن التصورات احلديثة«)6(، وال ينفك 
اخلط���اب احلداثي يكرر دوما بأن القرآن مليء باألس���اطير 
التي كانت شائعة في اجلاهلية، وأنه استخدمها من أجل نشر 

دعوته ورسالته)7(.
وأما حسن حنفي فهو يتعامل باحترافية باطنية مع عقيدة 
اجلن���ة والنار، »فاجلنة والنار هما النعي���م والعذاب في هذه 
الدني���ا وليس في عالم آخر... اجلنة ما يصيب اإلنس���ان من 

خير الدنيا، والنار ما يصيب اإلنسان من شر فيها«)8(.
ويرى محمد أركون أن اإلميان بأخبار اجلنة من األمور التي 
توجب الس���خرية، فيقول: »أليس من الواجب علينا أن نتخلص 
من الس���خرية التي تتحدث عن جنة الله اململوءة باحلور العن 
وأنهار اخلمر والعسل املرتبطة باخليال الشعري لدى البدو«)9(.
وإذا تتب���ع القارئ املنتج احلداثي فس���يجد أمثلة عديدة 
نالها التأويل الباطني، ولم تس���لم من س���طوته، ومن أشهرها 
وأكبره���ا: العبادات اخلمس التي متثل أركان اإلس���الم، فقد 
تغيرت عن صورتها وش���كلها وعددها وأنظمتها في النظرية 

الباطنية اجلديدة)10(.
وإذا كانت الباطنية اس���توعبت كلَّ املذاهب واالجتاهات، 
فكذل���ك الباطنية احلداثية؛ ولهذا أخذ يصرخ أتباعها بأنه ال 
يوجد إسالم واحد، له أصول مش���تركة وعقائد محددة يُلزم 

(5) من العقيدة إلى الثورة، حنفي )531/4).
(6) اإلسالم بني الرسالة والتاريخ، الشرفي )ص45).

(7) انظر أمثلة على ذلك: العلمانيون والقرآن الكرمي، أحمد الطعان )ص815).
(8) من العقيدة إلى الثورة، حنفي )533/4). 

الطعان  والقرآن(،  )العلمانيون  عن  نقاًل  )ص12(  أركون  محمد  القرآن،  في  قراءات   (9)
(ص346(، وانظر: العنف واملقدس واجلنس في امليثولوجيا اإلسالمية تكري الربيعو 

(ص128).
 ،)72  - )ص59  الشرفي  عبداملجيد  والتاريخ،  الرسالة  بني  اإلسالم  انظر:   (10)

والعلمانيون والقرآن الكرمي، أحمد الطعان )ص833).
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الناس بها وال توجد عبادات ظاهرة جتب على عموم املسلمن، 
فليس هناك إس���الم صحيح موافق للحق وإسالم باطل، وإمنا 
لكلٍّ إس���المه وتصوره، وكل التص���ورات صحيحة ولو كانت 

منتاقضه مع نفسها)1(.
ع ألفكارها  وإذا كانت الباطنية القدمية حاولت أن تش���رِّ
باالس���تدالل ببعض النصوص الش���رعية والتراثية، فكذلك 
احلال ف���ي الباطنية احلداثية؛ فإن عدداً من روادها س���عوا 
جاهدين ف���ي محاولة التعلُّ���ق ببعض النصوص الش���رعية 

والتراثية لتأسيس الشرعية لنظريتهم وموقفهم)2(.
كل الشواهد الس���ابقة تؤكد للقارئ على أننا أمام موجة 
جديدة من الباطنية، وأننا نشهد حالة انتعاش للمعول الباطني 
التي اس���تخدم في تقويض معالم الشريعة اإلسالمية سابقاً، 
وأنن���ا في احلقيقة نس���تمع إلى صدى ع���اٍل ومتكرر ملواقف 

شهدها التاريخ اإلسالمي من قبل.
واملس���تقرئ لنتائج الباطنية اجلديدة يدرك بوضوح أننا 
أمام حتريف جديد لإلس���الم؛ فقد تغيرت معالم اإلس���الم 
األساس���ية وتبدلت مالمحه األصلية وانقلبت سماته الذاتية 
وصفات���ه اخلاصة، وأصبح في املنت���ج احلداثي صورة أخرى 
مختلف���ة عما يعرفه املس���لمون من دينهم؛ فاإلس���الم الذي 
ل  ف ومبدَّ يريد أن تصل إليه الباطنية احلداثية إس���الم محرَّ
ه، وليس هو اإلسالم احلقيقي الذي كان عليه النبي #  ومشوَّ

وأصحابه واملسلمون من بعدهم.
ونتيجة ملا بن الباطنيتن من ارتباط منهجي وثيق حرص 
العق���ل احلداثي على أن يتبن���ى الباطنية القدمية ويثني على 
أتباعه���ا ويقوم بإبرازهم وإخراجه���م للوجود مرة أخرى، كما 
فعل نصر حامد أبو زيد وعلي حرب مع ابن عربي، وكما فعل 
محمد أركون مع أبي حيان التوحيدي، وكما فعل حسن حنفي 
مع الس���هروردي)3( فإنهم صوروا هؤالء وغيرهم من الباطنية 
على أنهم املمثلون للعقالنية والفكر املستنير والتجديد والتطور 

في التاريخ اإلسالمي. 
وال بد من التأكيد في ختام هذه املقارنة املنهجية على أن 
بني  واإلسالم  )ص189(،  أركون  محمد  التأصيل،  واستحالة  األصولي  الفكر  انظر:   (1)
 ،108 )ص  حرب  علي  واملمتنع،  واملمنوع  )ص14(،  الشرفي  والتاريخ،  الرسالة 

180(، ونقد احلقيقة، علي حرب )ص83). 
(2) انظر: حصاد الزمن )اإلشكاالت( حسن حنفي )ص65(، ومفهوم النص، نصر حامد 

أبو زيد )ص43).
(3) انظر في نقل كالمهم: العلمانيون والقرآن الكرمي، أحمد الطعان )ص736 - 737).

احلكم بالتطابق بن الباطنية القدمية وبن الباطنية احلداثية 
املعاصرة ليس معناه احلكم باالتف���اق بينهما في كل مفاصل 
الفكر وال في كل فقرات النظرية نفس���ها، فإنه مع ما بينهما 

من اتفاق إال أنهما تختلفان في عدة جهات:
األوىل: من جهة الفكرة املركزية؛ فالباطنية القدمية كانت 

ترتك���ز على فكرة اإلمام املعصوم ف���ي حتديد املرجعية التي 
حتدد املعان���ي الباطنية، والباطنية احلداثية ترتكز على فكرة 
»التاريخي���ة« التي تعني أن كل فك���رة مرتهنة بزمانها وواقعها 
اخل���اص، فهذه الفكرة متثل املرجعية الت���ي يُعتَمد عليها في 

حتديد املعنى الباطني اجلديد للحقيقة الشرعية. 
الثاني��ة: م���ن جهة املنفذ التبري���ري، فالباطنية القدمية 

حاول���ت النفوذ إلى الفكر اإلس���المي من خالل اس���تغالل 
االنتس���اب إلى آل البيت النبوي، والتظاهر بحبهم واالنتصار 
لهم، والباطنية احلداثية حتاول النفوذ إلى الفكر اإلس���المي 
من خالل اس���تغالل االنتس���اب إلى العلم والتط���ور والتقدم 

واحلضارة واخلروج من األزمة العربية. 
الثالثة: م���ن جهة الدعم والتموي���ل، فالباطنية القدمية 

كانت تعاني من االنفراد واالنعزال عن املجتمع وُقوِبلت بإنكار 
صارم من العلماء وكثير من احلكام وعموم املس���لمن؛ فهي لم 
تلق دعماً وال متوياًل يس���اعدها على االنتشار، وهذا بخالف 
الباطني���ة احلداثي���ة، فإنها حتظى بدعم س���خي من بعض 
احلكومات العربية والغربي���ة، وتُعقد لها املؤمترات والندوات 
في كثير من اجلامعات واملعاهد، ويُبرز دعاتها في الفضائيات 

دوه. على أنهم هم رواد للفكر اإلسالمي ومجدِّ
الرابع��ة: من جهة الوض���ع الثقافي والسياس���ي للعالم 

اإلس���المي، فالباطنية القدمية خرج���ت في زمان كان العالم 
اإلس���المي يعيش في عز مجده وفي عنف���وان فتوته وقوته، 
س���واء في املجال العلمي واملعرفي أو في املجال السياس���ي، 
وإما الباطني���ة احلداثية، فقد خرجت ف���ي زمان يعاني فيه 
العالم اإلسالمي من الضعف الفكري والسياسي ومن التشتت 
وس���طوة العدو وطغيان االستبداد وتغييب الشعوب، وفي مثل 
هذه احلاالت يعم اجلهل بالدين وبحقائقه ومعامله، ويتس���بب 
ذل���ك عادة في تفتح األبواب لنف���وذ املناهج املخالفة حلقائق 

الدين وألصوله.
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] نص شعري [

سيظل الشاعر حسني علي محمد - رغم 
فجيعتي بفقده قبل أش��هر قليل��ة - صوتًا 
ش��عريًا يش��جيني ويصه��ل ف��ي أعماقي، 
وينثر امللح في جراحي، س��يظل يقاسمني 
الذاك��رة  دام��ت  م��ا  وأحزان��ي  أفراح��ي 
تس��تحضر قوافي��ه وجتارب��ه، وس��يرته 
األدبي��ة والذاتي��ة من��ذ أن عرفت��ه يحل��ق 
ف��ي فض��اء األدب األصيل أديب��ًا وناقدًا؛ إذ 
صاحبته في ملتقى األدباء الش��باب مديرًا 
للملتق��ى برابطة األدب اإلس��امي العاملية 
ف��ي الرياض، وكان نع��م الناقد لنصوصه 

امللقاة سنوات عديدة.

حممد شال احلناحنة

هاجس الرحيل
في شعر د. حسين علي محمد

شجر الغيث: 
يُلحُّ الش���اعر املرحوم حس���ن علي محمد في شعره على 
الرحيل في ثنائية من الفرح واحلزن، وهي ثنائية ال تكاد تغادر 
كثيراً من قصائده، وليست احلياة في واقعها وجوانبها املتعددة 
إال مرآة صادقة لهذه املراوحة بن الفرح واحلزن؛ ففي ديوانه 
)احللم واألسوار( الذي يرمز لهذه الثنائية في عنوانه يقول في 

قصيدته )خمس قصائد...(:
أحببتك يا شجر الغيث

وحتت فروعك عشت أصلي 
أحلم أن متطرني أشجارك بالسلوى واملنِّ

لكني أتقدم عبر دهاليز احلزن
امي غير األفراس امللتاعة تبكي وال أبصر قدَّ

هل أحيا ألموت؟
وهل أحيا ألعانق أشرعة غروبي؟ 

تومض األس���ئلة لدى شاعرنا حسن علي محمد كسنابل 
خضراء، لكنها أس���ئلة تتقدم للحزن ألنن���ا نراه دائماً يهجس 
باملوت والرحي���ل، بل هو يحيا ليموت، ومي���وت ليحيا، يفرح 
ليعانق أحزانه، وميعن في رس���مه ملش���هد احلضور والغياب: 
)أحببتك، أصلي، أحلم، أبصر، أحيا، أموت، أتقدم، أعانق(... 

هكذا ميضي في نداءاته ولوعاته: )يا شجر الغيث(!
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جسر األحزان: 
نقف م���ع قصيدته )الرحيل( من ديوانه )غناء األش���ياء( 
الصادر عن احتاد الكتاب املصري���ن عام 2002م، التي تعبِّر 
عن معاناة نازفة حتى في عنوانها، والس���ؤال املفجع: تُرى ِلَم 

يهجس الشاعر حسن علي محمد دائماً بالرحيل؟ 
إن »الرحيل« يتكرر في دواوينه، وفي مقاطع كثيرة! ولكن 
ه���ل هو الرحيل عن احلياة أم إليها؟ بل نراه قد س���مى أحد 

دواوينه )الرحيل(. 
ويوغل الش���اعر في املزج بن الفضاء احلس���ي والفضاء 
املعن���وي، كم���ا ميضي إلى ب���ث خيوط الفجر رغ���م الليالي 

احلالكات فيشدو لنا حاماًل شموس أحالمه: 
يائس����������ات لي���اٍل  في  أت��رح��ُل 

ب�����أف�����راٍس ض����وام����َر س��اب��ح��ات
ط�������ريق وال  ه��ن��اك  ح����اٍد  وال 

وت���ن���ه���ُل م���ن ك������ؤوٍس م��ذن��ب��ات؟
ُح�����لُ����م والشمُس  أف��ل،  وقلبُك 

أت��ش��رق ب��ع��َد م��وت��ك ف��ي ال��غ��داة؟
وأمض�����ي أح��زان��ي  ج��س��َر  أأع��ب��ُر 

ك���ب���رٍق ف���ي ال��ل��ي��ال��ي ال��دام��س��ات؟
وص���وت ال��ف��ج��ر ي��ه��ت��ف: ي��ا ف���ؤادي!

أَِص������ْخ س��م��ع��اً ل��ض��وض��اء احل��ي��اة 
غ���داً أش����دو، غ���داً أش����دو، وأش���دو

ب���أن���غ���ام احل����ي����اة ال���ب���اس���م���ات؟

رحيل الظال:
كيف تخدعنا املناف���ي؟ وأنَّى تفيض علينا الظالل من 
غربة ال���ذات إلى غربة الذات؟ وأنَّ���ى نعانق القافلة حن 
يس���يل من دمها الشفق، وتذوب خطاها في رمال األلق...؟ 
هكذا هو شعر حس���ن علي محمد، وهكذا بدت قصيدته 
)رحيل الظالل( املنشورة في ديوانه )املتنبي يشرب القهوة 
في فندق الرش���يد(، ه���ذه القصيدة تتك���ئ على احلوار 
الداخلي بأسلوب إنشائي، وكأنه يرثي ظله أو نفسه ال فرق:

الظالل التي أدمنْت حبنا - هجرنا 
هكذا قالت الريح في سفرها 
تخدع الروح، توعدنا بالهالك 

فهل ترحل اآلن - قبل رحيل الظالل - خطا القافلة؟
قالت اآلن هذي الظالل التعيسة: 

هذا أوان الرحيل 
سأترك وقع خطاك على الصخر...

هذا هو شاعرنا حسن علي محمد يشعل فينا اجلراح 
من قافية إلى قافية، فتبكيه القوافي قبل أن نبكيه!

العودة إلى مكة املكرمة:
وفي ديوانه: )الرحيل على جواد النار( تطل علينا قصيدته 
)العودة إلى مكة( من نافذة الرحيل كذلك، لنجد أن ش���اعرنا 
حسن علي محمد يكتوي بهموم األمة، ليضيء نفوسنا بالهمم 
العالية، وليس استنهاض حس املكان وقدسيته )مكة املكرمة( 
إال ليروي ظمأنا من النبع الصافي إمياناً وروحانية وقدسية، 

وهو نبع يزيد تدفقاً مع كل صباح جديد. 
أما لغته فهي لغة مش���بعة باألس���ى؛ إذ ميضي مع خيوله 

الراحلة حاملاً بالتغيير رغم ما يغمره من آالم:
ترحل كل خيولي 
راكضة نحو النهر

ترحل عبر حقول القيظ
حتمل في الذاكرة الشمعية بعض رؤى خضراء

حتلم، والشفق األحمر يصفعني
وسؤال في األعماق يؤرقني
هل أصل إلى النبع صباحاً

أم أصل وقد ماتت أضواء نهاري؟
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] حوارات [

 األمين العام لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا
الدكتور صالح الصاوي: معقد الوالء والبراء الكتاب والسنة

في حوار مع ^

أك���د الدكت���ور ص���الح الص���اوي في حوارن���ا معه أن لفظ )السياس���ة( ل���م يرد في الق���رآن، وإمنا 
ج���اء في الس���نة النبوي���ة املطهرة، كما ب���ني لنا مفهوم مصطل���ح اجلماعة، موضح���ًا كيفية حتقيق 
املدلول الشامل جلماعة املسلمني عندما يجتمع )املنهج والدولة التي حتمي هذا املنهج(، موضحًا 

الشروط الثالثة لبقاء تلك اجلماعات اإلسالمية والدعوية في إطار الشرعية. 
د املذاهب  نًا بتع���دُّ دها؛ تيمُّ كم���ا س���ألنا فضيلَت���ه عن األحزاب والتيارات اإلس���المية وحك���م تعدُّ
د تلك احلركات؛ وإال فال. الفقهية األربعة؛ فذكر فضيلُته أربع سمات إن حتققت فال ضير من تعدُّ

كما أش���ار األس���تاذ الدكتور الص���اوي إلى أن األصل اجلامع الذي ينبغ���ي أن يجمع بني فصائل 
العم���ل اإلس���المي، هو االلت���زام امُلجَمل بأصول أهل الس���نة واجلماعة، والب���راءة املجَمَلة من كل ما 
يخالفها من الِفَرق واألهواء، واضعًا لهم خريطة طريق لكيفية جمع الكلمة ووحدة الصف. دومنا 
أن تعتق���د كلُّ جماع���ة أنها ه���ي األصل وعلى اآلخرين اتباعها؛ زاعمة أنه���ا - فقط هي - التي على 
س التنازع بينها طوال العقود الثالث���ة املاضية، وقد آن لها بعد  ص���واب، وكي���ف أن هذا األمر قد ك���رَّ

هذه املسيرة املضنية أن تتلمس ُسبل الرشاد في هذه القضية. 

إنــــه األســـتـــاذ الــدكــتــور 
مــــحــــمــــد صــــــــــاح مـــحـــمـــد 
بالدكتور  املعروف  الصاوي، 
صاح الصاوي، األمني العام 
ملــجــمــع فـــقـــهـــاء الــشــريــعــة 

بأمريكا الشمالية. 
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^: ن��ب��دأ ل��ق��اءن��ا ب��احل��دي��ث عن 
ال��س��ي��اس��ة ال��ش��رع��ي��ة وت��ط��ب��ي��ق��ات��ه��ا في 
عالم األحزاب السياسية؛ فهل ورد لفظ 
»ال��س��ي��اس��ة« أو حتى م��ادت��ه ف��ي ال��ق��رآن 

والسنة؟ 
الدكت���ور الص���اوي: ل���م ي���رد لف���ظ 

)السياس���ة( وال حتى ش���يء من مادته 
في كتاب الله س���بحانه وتعالى، وإن جاء 
احلدي���ث فيه عن الص���الح واإلصالح 
واألم���ر والنهي وغير ذل���ك من املعاني 
التي اشتمل عليها لفظ )السياسة(. وأما 
الس���نَّة فقد صحَّ عن رسولنا # قوله: 
»كانت بنو إس���رائيل تسوسهم األنبياء، 
كلما هلك نبي خلفه نبي...«، وقوله #: 
»تسوس���هم األنبياء«؛ أي: تتولى أمورهم 

كما يفعل األمراء والوالة بالرعية. 
ويراد بالسياس���ة في هذا احلديث: 
القيام على شأن الرعية من ِقَبل والتهم 
مبا يصلحهم من األمر والنهي واإلرشاد 
والتهذيب، وما يحتاج إليه ذلك من وضع 
تنظيمات أو ترتيب���ات إدارية تؤدي إلى 
حتقيق مصال���ح الرعية بجلب املنافع أو 

األمور املالئمة، ودفع املضار والشرور.

مصطلح اجلماعة:

^: حت��دث��ت��م ك��ث��ي��رًا ع��ن ض���رورة 
لفقه  اإلسالمية  اجلماعات  أف���راد  فهم 
»اجل��م��اع��ة«؛ ف��م��اذا ق��ص��دمت مبصطلح 

»اجلماعة«؟
الدكتور الص���اوي: املقصود باجلماعة: 

هي تلك التجمعات الدعوية التي شهدتها 
الس���احة الدعوية منذ قرابة مائة عام، 
وفيها انقسم الناس إلى طرفن وواسطة 
بينهما، فمنهم م���ن أوجبها وجوباً عاماً 
على كل أحد، بل غ���ال بعضهم فجعلها 
ج���زءاً من أص���ل الدين، وش���رطاً في 
االنتس���اب إلى جماعة املسلمن، ومنهم 
من حرمه���ا حترمياً عاماً على كل أحد، 
واعتبروها من صور االبتداع في الدين، 
والتفريق جلماعة املسلمن العامة! وقالوا 
ال يج���وز تفريق جمع املس���لمن بإيجاد 
حزب إسالمي أو جماعة إسالمية يُعقد 
على أساس���ها الوالء والبراء، أو تتضمن 
منازعة السلطان؛ ملا في ذلك من تفريق 

اجلماعة، وشقِّ عصا الطاعة. 
أما الفريق الذي توسط في املسالة 
فهو من رأى جوازها في إطار جملة من 
الش���روط التي تنفي عنها هذه احملاذير 
س منه���ا املانعون، وتُبقي على  التي توجَّ
س لها م���ن أجلها  املقاصد الت���ي حتمَّ

املتحمسون.

^: م��ا ال��ق��ول ال��ف��ص��ل ف��ي ه��ذا 
األمر فضيلة الدكتور؟   

الدكت���ور الص���اوي: صف���وة القول في 

القضية أن النصوص قد استفاضت في 
احلضِّ على ل���زوم اجلماعة، والتحذير 
م���ن مفارقتها، وبيان أن من ش���ذَّ عنها 
فقد ش���ذَّ إلى النار، وأن من مات على 

ذلك فِميتَتُه جاهلية. 
وأق���ول: إن الباح���ث في املس���ألة 
يستطيع أن مييز في هذه النصوص بن 

طائفتن: 
األوىل: وردت فيه���ا اجلماع���ة في 

مقابل���ة الِفَرق واأله���واء، ويرجع معنى 
والس���نة،  إل���ى احلق  اجلماع���ة فيها 
ق في الدين، ويس���مى  ويقابله���ا: التفرُّ
املخالف لها: مبتِدع���اً وضااّلً، وإن كان 
الزماً لإلمام ومتمسكاً ببيعته، ومن هذه 
النصوص: ما رواه أب���و داود وغيره من 
قول النبي #: »إنَّ أهَل الِكتَابَْنِ افتَرُقوا 
في ِديِنِهم َعلَى ِثنتَْنِ وَس���بعَن ِملًَّة، وأنَّ 
َهذه األُمَة َس���تفتِرُق َعلى ثاَلٍث َوَسبعَن 
ِملًَّة )يَعِني: األْه���َواء(، ُكلُّها في النَّاِر إالَّ 

َواِحَدة، وِهي اجلَماعُة«. 
واجلماعة بهذا املعنى ال يُشترط لها 
قلَّة وال كث���رة، بل هي مواَفَقُة احلق وإن 
خالفه أهل األرض. قال نُعيم ابن حماد: 
إذا فس���دت اجلماعة، فعليك مبا كانت 
عليه اجلماعة قبل أن تفس���د، وإن كنت 

حينئٍذ وحَدك. 
واخلروج ع���ن اجلماعة بهذا املعنى 
تنش���أ عنه الِف���َرق، فالف���رق هي التي 
بت عل���ى أصول كلي���ة تخالف ما  حتزَّ
عليه أهل الس���نة واجلماع���ة، ويجري 
مجرى األص���ول الكلية كثرة اجلزئيات؛ 
فإن املبتدع إذا أكثر من إنش���اء الفروع 
املخترع���ة ع���اد ذل���ك عل���ى كثير من 

الشريعة باملعارضة.
والتحزب به���ذا املعنى مرفوض في 
دار اإلسالم، وفي دار الكفر، وال منازعة 

في ذلك.  
أم��ا الطائفة الثاني��ة: فلقد وردت 

فيها اجلماعة مبعن����ى االجتماع على 
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اإلمام، والطاعة للسلطان ما لم يَُر منه 
كفٌر ب����واٌح، واجلماعة بهذا املعنى تقع 
في مقابلة: البغي والتفريق في الراية، 
ويس����مى املف����ارق لها: باغي����اً وناكثاً، 
وإن كان م����ن أهل الس����نة، ومن هذه 
النصوص: ما رواه الش����يخان عن ابن 
عباس - رضي الله عنهما - عن النبي 
# قال: »َمْن َرأَى ِمْن أَميِره َشيئاً يَكرُهه 
َفلْيصب����ْر َعليِه َفِإنَّه َمْن َفارَق اجَلماَعة 
ِشبراً َفَماَت إالَّ َماَت ِميتًة َجاِهليًَّة«، وما 
رواه مسلم عن أبي هريرة – رضي الله 
عنه - عن النبي # أنه قال: »مْن َخرَج 
اَعِة َوف����اَرَق اجَلماعَة ثُمَّ َماَت  َعن الطَّ

َماَت ِميتًة َجاِهليًَّة«. 
واخلروج عن اجلماعة بهذا املعنى 
الباعث على  بحس����ب  مراتبه  تتفاوت 
ه����ذا اخلروج، فقد يك����ون حرابًة؛ إذا 
كان لقطع السبيل، أو سفك الدماء، أو 
أخذ األموال، وق����د يكون بغياً إذا كان 
طلباً للملك بتأويل سائغ أو غير سائغ، 
وقد يكون كف����راً بالله إذا كان ردًة عن 

اإلسالم وانحيازاً ملعسكر الكافرين.

امل���دل���ول  ي��ت��ح��ق��ق  وك���ي���ف   :^
ال��ذي  »اجل��م��اع��ة«  ملصطلح  ال��ش��ام��ل 

لتم مفهومه؟ فصَّ
الدكت���ور الص���اوي: علينا أن منيز بن 

جانبن في هذا األمر: 
األول: يشير إلى الدعوة أو املنهج 

الذي حتمله هذه اجلماعة.
والثاني: يشير إلى الدولة أو القوة 
الالزمة حلماية ه���ذا املنهج والتمكن 
له في واقع احلياة. واعلم أنه باجتماع 
هذين األمري���ن )منهج، ودولة حتميه( 
وقته���ا فقط يتحقق املدلول الش���امل 

جلماعة املسلمن. 

شروط واجبة: 

^: إن املنازعة تنشأ في تعاقد فريق 
من املسلمني على عمل من أعمال 

اخلير لم يخرجوا فيه عن أصول أهل 
السنة واجلماعة من ناحية، ولم ينازعوا 

السلطان الشرعي القائم من ناحية 
أخرى، ولم يعقدوا الوالء والبراء على 
أساسه من ناحية ثالثة؛ فهل مننع هذا 
التعاقد بحجة التفريق بني املسلمني، 

والتمييز بينهم باسم أو رسم؟ 
الدكت���ور الص���اوي: لك���ي تبق���ى هذه 

التجمعات الدع�وية في إطار الش�رعية 
قها  ال بد لها من ثالثة شروط ينبغي حتقُّ
دائم���اً، حتى تظل ه���ذه التعاقدات في 
ب على  نطاق الش���رعية، وهي: أال تَتحزَّ
���نة  أصل بدعيٍّ يخالف أصول أهل السُّ
واجلماع���ة، أو ب���دع جزئي���ة كثيرات، 
وأال تتجه إلى منازعة الس���لطان املسلم 
العدل الذي يقيم ف���ي الناس كتاب الله 
ويُق���ر مبرجعية الش���ريعة ف���ي عالقة 
الدي���ن بال�دول����ة وفي عالق���ة الدين 
باحلي�اة، وال تس���عى في نقض بيعته، أو 
حلِّ ُعقدة إمامت���ه؛ إال إذا كان ذلك من 
خالل منظومة دستورية اتُِّفق عليها في 
مشارطة مسبقة بن احلاكم واحملكوم. 

وكذلك أال يَُعَقد الوالء والبراء على 
هذه األعمال التي انتصبت للقيام إليها؛ 
ألن معقد ال���والء والبراء ه���و الكتاب 
والسنة على رس���م منهاج النبوة ال غير 

ذلك. 
وأتذكر أنه قد س���ئل شيخ اإلسالم 
اب���ن تيمية ع���ن جماعة يتخ���ذون لهم 
رأس���اً، ويس���مون حزب���اً، ويدعون إلى 
بعض األش���ياء، فكان جوابه: األحزاب 
التي أهلُها مجِمعون على ما أمر الله به 
ورس���وله من غير زيادة وال نقصان فهم 

مؤمنون، لهم م���ا لهم وعليهم ما عليهم، 
وإن كان���وا زادوا في ذلك ونقصوا؛ مثل 
التعص���ب ملن دخل ف���ي حزبهم باحلق 
ن لم يدخل في  والباطل، واإلعراض عمَّ
حزبهم، سواء كان على احلق أو الباطل، 
فهذا من التفرق ال���ذي ذمه الله تعالى 

ورسوله.

التعدد واملذاهب:

د هذه املذاهب  ^: هل يصلح تعدُّ
د احل���رك���ات اإلس��الم��ي��ة  م���دخ���اًل ل��ت��ع��دُّ
املذاهب،  بتعدد  قبلت  كما  األمة  فتقبله 
اإلسالمية  للتجربة  إث���راء  فيها  وت���رى 
واستيعابًا  لديها  اخلبرة  لرصيد  وإمن��اًء 
ألكبر قدر من املنتسبني إلى اإلسالم في 
وتوزيعًا  النشطة،  الفاعلة  األوعية  هذه 
منها  ُضرب فصيل  إذا  بحيث  للمخاطر 
ف���ي وق���ت م���ن األوق������ات اس��ت��م��ر العمل 

اإلسالمي بغيره من الفصائل؟ 
ت  الدكت���ور الص���اوي: بالفع���ل لقد تلقَّ

األم���ة بالقبول الع���ام املذاهب الفقهية 
األربعة، التي تدور جميعاً في فلك أهل 
السنة واجلماعة؛ إذ ال يرجع االختالف 
بينها إلى األصول واملذاهب االعتقادية، 

بل إلى الفروع واملسائل االجتهادية. 
وال ش���ك أن ه���ذه املذاهب كانت 
برك���ة على األمة وتوس���عة عليها مبا 
خلَّفته وراءها من ثروة تشريعية كبرى 
جعلت األمة اإلسالمية في سعة من أمر 
دينها وشريعتها فلم تنحصر في تطبيق 
ش���رعي واحد ال من���اص لها منه إلى 
غيره، بل إذا ضاق باألمة مذهب أحد 
األئمة الفقهاء ف���ي وقت من األوقات 
أو في أمر من األمور وجدت في غيره 
من املذاهب س���عة وِرفقاً ويُسراً على 
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ضوء األدلة الش���رعية، ولم يكدر على 
هذه النعمة إال غاش���ية من التعصب 
غش���يت بعض أتباع هذه املذاهب في 
وقت الحق ورثوا عن األمة علومهم ولم 
يرثوا عنهم ُخلَُقهم وأدبهم في التعامل 
مع املخالف فكان���وا انعطافة عارضة 

في ذلك املناهج الراشد القومي.
ولإلجابة على هذا الس���ؤال يجب 
د املذاهب الذي  أن مُنِعن النظر في تعدُّ
قبلته األمة ونستخلص سماته العامة، 
ق ذلك  ثم نرى م���دى القدرة على حتقُّ

في واقع احلركة اإلسالمية. 
فم���ن أه���م اخلصائ���ص العامة 
د املذاهب: وح���دة املذهبية  في تع���دُّ
العقدي���ة؛ فهي تنتس���ب جميعها إلى 
أهل الس���نة واجلماعة، ومنها كذلك: 
حص���ر االختالف في دائ���رة الفروع 
واملس���ائل االجتهادية، الذي ال عالقة 
له بأص���ول الش���ريعة وال بقواعدها 
الكليَّ���ة، ثم يأتي بقاء األُلفة والعصمة 
ة الدين ِس���َمة أخرى من سمات  وأخوَّ
فائدته  وأخي���راً:  األربع���ة،  املذاهب 
والتوسعة  باألمة  الرحمة  في  قة  احملقَّ

على املسلمن.

ه��ذه  ت��ت��ح��ق��ق  أن  ه���ل مي��ك��ن   :^
د فصائل العمل اإلسالمي  املعاني في تعدُّ
ت  املعاصر فتتلقاه األمة بالقبول كما تلقَّ

د املذاهب من قبل؟  بالبقول تعدُّ
الدكت���ور الص���اوي: إن حتقق���ت هذه 

د  الس���مات األربعة التي ذكرنها في تعدُّ
العمل اإلس���المي، فيكون هذا  فصائل 
بداية طري���ق حقيقي إل���ى قبوله، كما 
د املذاهب من قبل ولم تَر  قبلت األمة تعدُّ
فيه تفتيتاً لألمة، وال خروجاً عن جماعة 

املسلمن. 

ضوابط ومعايري:

وم��ع��اي��ي��ر  ض���واب���ط  م���ن  أال   :^
د احلزبي؟ شرعية في عملية التعدُّ

الدكت���ور الص���اوي: بلى، بل إنها واجبة، 

وبانتفائها ينتفي حك���م جوازها، ومنها: 
د التخصص  د املقبول ه���و تعدُّ أن التعدُّ
د التضاد والتنازع،  والتنوع، وليس تع���دُّ
فاألصل اجلامع ال���ذي ينبغي أن يجمع 
بن فصائل العمل اإلسالمي هو االلتزام 
املُجَمل بأصول أهل الس���نة واجلماعة، 
والب���راءة املجَملَة من كل ما يخالفها من 

الفرق واألهواء. 
ثم يأتي ضابط االتفاق على الكليات 
والثوابت والتغاف���ر في موارد االجتهاد، 
حتى تتآلف القلوب فال تختلف، وتتعارف 
األرواح ف���ال تتناكر، وال بد من املواجهة 
اخلالف  لقضايا  واحلكيمة  ���جاعة  الشُّ
املنتش���رة بن فصائل العمل اإلسالمي، 
وتطويق اخلصومة الدائرة حولها متهيداً 

إلنهائها. 

من  ف  يتخوَّ من  هناك  ولكن   :^
بني  اخلالفية  للقضايا  ض  التعرُّ مجرد 
تنكأه  ملا  العمل اإلسالمي؛ وذلك  تيارات 
م���ن ج�����راح، ومل���ا ت��ث��ي��ره م���ن ف���ن، وه���ذا 
من  املاضية  السنوات  أثبتته  ما  بالفعل 
أو  القضايا،  تلك  ح��ول  االل��ت��ق��اء  ُع��س��ر 
م ملحوظ في التقريب  حتى حتقيق تقدُّ

بني أطرافها؟ 
الدكتور الصاوي: ومع ذلك فإننا - على 

الرغم من تق�ديرنا لكل هذه االعتبارات - 
ال زلنا نرى ضرورة التصدي لهذه القضايا، 
وعرضه���ا على بس���اط البح���ث العلمي 
املتج���رد، على أن يتم ذل���ك مبنهج جديد 
يختلف ف���ي بعض جوانبه عن املناهج التي 

متَّت بها احملاوالت الس���ابقة في ما مضى 
ر لها النجاح املنشود. ولم يقدَّ

خريطة طريق:

العملي  ال��س��ب��ي��ل  ك��ي��ف  إذن   :^
ل���ه���ذا األم������ر، ومب������اذا ت��ن��ص��ح ف���ي ه��ذا 

الصدد؟ 
الدكت���ور الص���اوي: للتوفي���ق في هذه 

احملاولة علينا أن نبدأ باالتِّفاق حول هذا 
املنهج، وهو ما يعبَّر عنه في عالم املباحثات 
السياسية بإعالن املبادئ، والذي يجب أن 
تتلخص معامله في أن منهج أهل الس���نة 
واجلماعة هو اإلطار الذي يجب أن تتقيد 
به احلركات اإلسالمية كافة، وأن مسائل 
اإلجماع يج���ب أن تكون موضع قبول من 
أهل الدين كافة، وأن مسائل االجتهاد ال 
يُضيق فيها على املخالف؛ َمْن َعِمَل فيها 
بأحد القولن لم يُنك���ر عليه ولم يُهجر، 
وأن مس���ائل اخلالف املعتبر هو خالف 
أهل العلم ال خالف العامة وأشباه العامة، 
وأن زلة العالم ال يُعتَد بها، وال يشنَّع عليه 
بس���ببها، وأن مبنى الشريعة هو حتقيق 
أكمل املصلحتن ودفع أعظم املفسدتن. 
ف���إن االجتهاد املبني عل���ى املوازنة 
بن املصالح واملفاس���د من دقائق الفقه 
التي يجب أن تفوض إلى أهل العلم، وال 
مدخل في ذلك للعامة وال ألشباه العامة. 
فإذا مت االتف���اق على هذه األصول 
بع���د توثيقها من أهل العل���م ننتقل إلى 
اخلط���وة التالية، وتتمث���ل هذه اخلطوة 
في االس���تقراء الدقيق لقضايا اخلالف 
املنتش���رة، لتوضع بن يدي جلنة علمية 
متخصصة تق���وم بالتفريق بن مواضع 
اإلجم���اع ومواض���ع الن���زاع؛ حيث يتم 
التأكيد على مواض���ع اإلجماع، ثم يبدأ 



العدد 52296

املتن���اَزع عليها،  احلوار حول املس���ائل 
ومحاول���ة ردِّها إلى أصول أهل الس���نة 

واجلماعة. 
ومن ثَمَّ يصاغ من هذا كله في وثيقة 
جامعة تتبناه���ا جميع هذه االجتاهات، 
والتربية في  الدع���وة  برامج  وتتضمنها 
مختل���ف املواقع، وبهذا يتمهد الس���بيل 
إلى تقارب حقيقي عميق، وإلى مزيد من 
اخُلط���ى التالية في الطريق إلى جماعة 

املسلمن. 
ويتوج ذلك بإنش���اء مجل���ٍس أعلى 
للتنس���يق مُتثَّل فيه كاف���ة االجتاهات، 
ويقوم بدور التنس���يق والتكامل، واحتواء 
ع���ات، وإيجاد وحدة  األزم���ات والتصدُّ
موقف في القضايا اإلس���تراتيجية التي 
يتعنَّ على العمل اإلسالمي أن يواجهها 

بروح اجلماعة الواحدة. 

ما  أن  فضيلتكم  ت���رى  وه���ل   :^
عرضته من خارطة طريق جلمع الكلمة 
بني التيارات اإلسالمية موجود بالفعل، 
إلى  التنفيذ  ز  حيِّ في  تدخل  لم  أنها  أم 

اآلن؟
الدكت���ور الص���اوي: لي���س م���ا ذكرت 

مبس���تغرٍب على الواقع اآلن؛ فال تزال 
التكت���الت الدولية مت���ارس دورها في 
التنس���يق والتكامل ب���ن أعضائها دون 
مساس باملرونة الداخلية لهؤالء األعضاء 
في تنظي���م أمورهم اخلاصة على النحو 

الذي يريدون. 
وال تزال املجال���س العليا للجامعات 
���ق العمل بن أعضائها، وتيسر لهم  تنسِّ
س���بل التعاون البنَّاء في إطار سياسات 
كلي���ة جامع���ة، مع احتف���اظ كل عضو 
فيها باملرونة الكامل���ة في ترتيب أموره 

الداخلية.  

أم  أخ��رى،  ^: هل هناك ضوابط 
فقط ما ذكرَت فضيلتكم؟

الدكتور الصاوي: هناك بعض الضوابط 

األخرى، ومنها: ش���د آصرة التآخي على 
رسم الكتاب والسنة، وليس على رسم هذه 
اجلماعات، وهذه من البديهيات؛ فاحلمد 
والوالية،  والعداوة  والبعد،  والقرب  والذم، 
واحملب���ة والبغضة، كل ذلك ال يجوز عقده 
إال على أس���اس الكتاب والس���نة؛ حتى ال 
يُْختَ���َرَق س���ياُج األخوة اإلمياني���ة العامة 
برس���وم هذه اجلماعات وال بقوالب هذه 

التنظيمات. 
ومن تل���ك الضوابط: وحدة املوقف 
العامة، وأيضاً:  املهمات واملصال���ح  في 
تبادل التس���ديد والتناص���ح؛ فال يعني 
قبولنا بالتعدد القائم في س���احة العمل 
اإلس���المي عل���ى أس���اس التخصص 
والتن���وع أننا نفرِّط ف���ي بذل النصيحة 
الواجبة؛ فإن »الدي���ن النصيحة«، وهي 
حقٌّ لكل مس���لم على أخيه »لله ولرسوله 
وألئمة املسلمن وعامتهم«، كما جاء في 
احلديث، وأحق الناس بها في هذا املقام 
هم هؤالء الذين تَنَ���اَدوا إلى أمر جامع 
من الدعوة، أو اجلهاد حماية للمس���يرة 
لل وضنَّا بها ع���ن أن تتفرق في  من الزَّ

الشعاب واألودية. 

للضوابط  أخ���رى  م���رة  ن��ع��ود   :^
د  التعدُّ عملية  ف��ي  الشرعية  وامل��ع��اي��ي��ر 

احلزبي؟
الدكت���ور الص���اوي: آخر هذه الضوابط 

أن تتبنى هذه األحزاب املفهوم الصحيح 
جلماعة املسلمن، وأقصد هنا: أن تتجاوز 
كلُّ جماعة من هذه اجلماعات عقدة أنها 
هي اجلماعة، وأن على غيرها أن يتبعها 
ال محالة، أو أنها وحَدها على احلق وأن 

على غيرها أن يجيء إلى هذا احلق، فإن 
هذا التصور ق���د أرهق هذه اجلماعات 
س التنازع بينها  من أمرها عس���راً، وكرَّ
طوال العقود الثالثة املاضية، وقد آن لها 
بعد هذه املسيرة املضنية أن تتلمس ُسبُل 

الرشاد في هذه القضية. 

احلزب:

ف��ي  ه����و  س���ب���ق  م����ا  ك�����ان  إذا   :^
اجلماعة، فما الفارق بينها وبني احلزب 

السياسي؟ 
الدكتور الصاوي: احلزب طائفة متحدة 

م���ن الن���اس، تعمل مبختلف الوس���ائل 
الدميقراطية للفوز باحلكم بقصد تنفيذ 
، ويكون من خالل  برنامج سياسي معنَّ
ثالثة مقومات أساس���ية، هي: أنها تكتُّل 
بش���ري، ألَّفت بينه وح���دة االنتماء إلى 
؛ سواء أبلغ هذا  برنامج سياس���ي معنَّ
البرنامج مبل���غ األيديولوجية العامة، أم 
اقتصر على بعض اإلصالحات اجلزئية، 
ثم االلتزام بالدميقراطية في أس���اليب 
العمل؛ وذلك بإعالن برنامجه السياسي، 
وجم���ع الناخبن حوله متهي���داً للظفر 
بأصواته���م، واحلصول عل���ى األغلبية 
التي يتمكن م���ن خاللها من وضع هذا 
البرنام���ج موضع التنفي���ذ. وعلى هذا 
فاحلركات االنقالبية املس���لحة أو التي 
تعتمد العنف وس���يلة من وسائل التغيير 
ال تدخل في دائرة األحزاب السياس���ية 
األحزاب،  له���ذه  االصطالحي  باملفهوم 
وأخي���راً: الوصول إلى الس���لطة لتنفيذ 
، وهو هدٌف جامع  برنامج سياسي معنَّ
تش���ترك في الس���عي إلى حتقيقه كافة 

األحزاب السياسية.
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بين  هرمز  مضيق  ــاق  إغ
التهويل والتهوين... 

جمال سالم

والتحديات  اإلساميون 
المرتقبة

موالي املصطفى البرجاوي

بين  الدينيـة  الشعارات 
األمريكي  الكونجرس 
البلدان  في  ديينين  والا 

اإلسامية          مصطفى مهدي

مرصد األحداث
جالل سعد الشايب
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] المسلمون والعالم [

إغاق مضيق هرمز بين التهويل والتهوين... 
مج���������������ال س�������������������امل)*(

برز اس���م مضيق هرمز إلى س���طح األحداث العاملية بعد 
أن هددت إيران بإغالقه، ب���ل وإعالنها إجراء مناورات بحرية 
فيه في فبراير القادم اس���تكماالً ملناورات سابقة، وهو ما يهدد 
بانفجار األوضاع فيه واش���تعال حرب جدي���دة. على اجلانب 
اآلخر ي���رى آخرون أن ما يجري ما ه���و إال حرب كالمية بن 
الغرب وإيران يحاول كل طرف فيها حتقيق أقصى مكاسب له.

ب���دأت التهديدات اإليرانية رداً على ق���رار وزراء خارجية 
االحتاد األوروبي في ديس���مبر املاضي بتشديد العقوبات على 
رة للنفط اخلام في  إيران التي تَُع���دُّ خامس أكبر دولة مص���دِّ
العالم، استناداً لتأكيد الوكالة الدولية للطاقة الذرية مبحاولتها 

تصميم قنبلة نووية.
وس���رعان ما بدأت احلرب الكالمية؛ حيث أعلن حبيب 
الله سياري )قائد البحرية اإليرانية( أن إغالق طهران ملضيق 
هرمز أمام ناقالت النفط س���يكون أس���هل من شربة ماء إذا 
ة  رأت ب���الده ضرورة لذلك، ولكننا حالياً لس���نا بحاجة ملحَّ
إلغالقه؛ ألن بحر عمان حتت سيطرتنا ونستطيع أن نسيطر 

على املمر.
وتصاعدت التهديدات بأن إيران س���تمنع مرور النفط عبر 
مضي���ق هرمز إذا ُفرَضت عقوبات عل���ى صادراتها من النفط 

اخلام، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط العاملية.

وأكد محم���د رضا رحيمي )نائب الرئيس اإليراني( أنه إذا 
فرضت الدول الغربية عقوبات على النفط اإليراني فلن تسمح 

إيران بقطرة نفط واحدة تعبر مضيق هرمز.
���د األميرال علي فدوي )قائ���د البحرية في احلرس   وصعَّ
الث���وري( التهديدات ب���أن املناورات القادمة س���تكون مختلفة 
مقارنة بالتدريبات الس���ابقة التي مت خالله���ا اختبار صواريخ 
طويل���ة املدى في اخلليج العربي وإعداد البحرية ملواجهة العدو 

في وضع شبيه باحلرب.
وقال نائب القائد العام للح���رس الثوري اإليراني )العميد 
حسن سالمي(: إن الواليات املتحدة ليست في وضع يسمح لها 
بأن متلي على إيران موقفها بشأن مضيق هرمز اإلستراتيجي، 
إن الواليات املتحدة ليست في وضع لتسمح لنا أو ال تسمح، وهو 
ما ثبت في األعوام األخي���رة. وإذا تعرضت مصاحلنا احليوية 
للخطر فإننا س���نردُّ بحس���م ولن نتخلى ع���ن حتقيق أهدافنا 

اإلستراتيجية. 
ولم يق���ف الغرب مكت���وف األيدي أمام تل���ك التهديدات 
بإغالق مضيق هرمز الذي مير خالله نحو 40% من ش���حنات 
النفط العاملية املنقولة بحراً؛ فأعلنت فيكتوريا نوالند املتحدثة 
باس���م وزارة اخلارجية األمريكية أن التهديدات اإليرانية غير 

عقالنية بسبب العقوبات الدولية املفروضة عليها.

(*) صحفي مصري.
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تقليل املخاوف:
وحاولْت األوس���اط الغربية التقليل من فزع ش���عوبها من 
اخلطوة اإليرانية بإرس���ال تطمينات لهم؛ حيث اعتبر مسؤولو 

األسواق النفطية أن التهديد اإليراني »مجرد كالم«.
وقالت آمي ديريك فروست )الناطقة باسم األسطول اخلامس 
األمريكي املوجود في اخلليج(: إن التدفق احلر للسلع واخلدمات 
من خ���الل مضيق هرمز أمر حيوي لتحقي���ق االزدهار اإلقليمي 
والعامل���ي. وكل من يهدد بتعطيل حري���ة املالحة في مضيق دولي 
يخ���رج عن املجتمع الدولي. ولن يتم التس���امح معه وأن البحرية 
األميركية مس���تعدة لردع أو مواجهة أي أنشطة تزعزع االستقرار 
مبا يخالف االتفاقيات الدولية لضمان األمن والس���المة في املياه 

الدولية جلميع السفن التجارية.
لكن طهران رفضت التحذير األميركي على لسان اجلنرال 
حس���ن س���المي )نائب القائد العام لقوات احل���رس الثوري 
نا على التهديدات س���يكون تهديدات،  اإليران���ي( الذي قال: ردُّ
وليس لدينا ش���ك في قدرتنا على تنفيذ إستراتيجيات دفاعية 
حلماية مصاحلنا احليوية. سنتصرف بحزم وبشكل قاطع أكثر 

من أي وقت مضى.

تلغيم املضيق:
وعن أهم ما ميكن أن تستخدمه طهران إلغالق مضيق هرمز 
أكد اخلبراء العس���كريون أن هناك ألغاماً بحرية متنوعة تُزَرع في 
ع�رض املضيق املمتد 54 كيلو متراً بن إيران وُعَمان لتمنع السفن 
والناق���الت من العب���ور، وهو وما ميكن التعام���ل معه عن طريق 
الدالفن وأسود البحر كاس���حة األلغام التي تستخدمها البحرية 
األمريكية في تطهير املضيق من األلغام وهي ترصدها بأدق أجهزة 
االستشعار، وزرع األلغام هو إعالن حالة حرب. وقد مت استخدام 
تلك الدالفن واألس���ود البحرية أثناء الغزو األمريكي في تطهير 

ميناء »أم قصر« من األلغام.
 ول���م يتوقف األمر عند هذا احلد بل أعلن قادة البنتاغون أن 
حامل���ة الطائرات »يو إس إس أبراهام لينكولن« قد عبرت مؤخراً 
مضي���ق هرمز لتكون في بؤرة األحداث الس���اخنة باخلليج وتقود 
العمليات األمنية البحرية؛ ألنه بإمكانها حمل 80 طائرة ومروحية. 
وأعلنت وزارة الدفاع الفرنسية عن وصول سفينة عسكرية فرنسية 
عمالقة إلى جانب القطع العسكرية األمريكية وتشارك مع السفن 
احلليفة في تدريبات ومناورات واش���تباكات حربية إذا لزم األمر 

للحفاظ على حرية التحرُّك في مضيق هرمز.

تفاعات خليجية:
ويستند املشككون في إمكانية قيام إيران بغلق مضيق هرمز 
إل���ى أنها لم تفعل ذلك أثناء حربها م���ع العراق في الثمانينيات، 
وكذلك أثناء ح���رب حترير الكويت وبعدها أثن���اء غزو العراق. 
وجاءت التهديدات احلالية بس���بب ش���دة احلصار االقتصادي 
ضده���ا من ِقبَل الواليات املتحدة وأوروبا؛ س���واء في املعامالت 
املصرفية أو على الش���ركات اإليراني���ة، ولن يتم غلق املضيق إال 
إذا وصلت إي���ران ملرحلة االنتحار االقتص���ادي؛ ألن اقتصادها 
يعتمد بش���كل رئيس���ي على تصدير النفط الذي ميثل %77.8 
الدعم الرئيس���ي للخزانة اإليرانية ومن ثَمَّ لن يغلق هرمز إال إذا 
وصلت لطريق ال عودة فيه بسبب الثورة الشعبية نتيجة احلصار 

االقتصادي اخلانق. 
وأعلنت اململكة العربية الس���عودية أنه لن يضيرها إغالق 
املنضيق ألن لديه���ا منافذ على س���واحلها الغربية، وميكن أن 
حتوِّل خطوط األنابيب إليها في أس���رع وقت. وأكد وزير النفط 
السعودي أن اململكة مستعدة لتغطية أيِّ نقص تصديري للنفط، 
ر  وهن���اك طاقة فائضة تقارب 3 مالين برميل، وإيران ال تصدِّ
أكث���ر من هذا الرقم، وفي الوقت نفس���ه أعدت الدول الغربية 
خطة طوارئ الس���تخدام كمية كبيرة م���ن مخزونات الطوارئ 
للتعوي���ض عن كل نفط اخلليج الذي س���يُفَقد إذا أغلقت إيران 
مضيق هرمز. كما قدمت وكالة الطاقة الدولية النصح إلى 28 
دولة مستهِلكة للنفط إلعداد خطة اإلفراج عن 14 مليون برميل 
يومياً م���ن مخزونات النفط اململوك���ة للحكومات في الواليات 

املتحدة وأوروبا واليابان وبلدان مستوِردة أخرى.
وتفاعلت دول اخلليج األخرى مع األزمة فأعلن الشيخ حمد 
بن جاس���م )رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية قطر( - التي 
توج���د فيها أكبر قاعدة عس���كرية أمريكية ف���ي اخلليج - أن 
مضيق هرمز اإلس���تراتيجي ُملْك للعالم كله وليس لدولة معينة 

ألنه يكتسب صفة املمر الدولي. 
ل إي���ران واملجتمع الدولي لتفاهمات  وله���ذا ال بد من توصُّ
عبر القنوات الدبلوماس���ية. أما الع���راق فإنها على الرغم من 
دة بتوقُّف ثلثَي  ظروفها األمني���ة واالقتصادية الصعبة فهي مهدَّ
صادراته���ا النفطي���ة إذا مت إغالق مضيق هرم���ز؛ ألن غالبية 
نفطه���ا – وبالتحديد مليون وأربعمائة برميل - ينقل عبر ميناء 
البص���رة، أما الباقي فينَقل عبر ميناء جيهان، وهو ما يعني أنه 
لن يقف مكتوف األيدي في خسائره الكبيرة إذا علمنا أنه ميثل 

املورد الرئيسي القتصاده.
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وذلك م���ع وجود توقعات ب���أن تلجأ بع���ض دول املنطقة 
الس���تخدام ممرات أخرى لنقل نفطها عب���ر األنابيب إلى بحر 
العرب والبحر األحم���ر؛ إال أن الكويت وقطر وجزءاً كبيراً من 
نفط اإلمارات ال ميكن نقله إال عن طريق مضيق هرمز؛ ولهذا 
حتركت مؤخراً باالتفاق مع ش���ركة إنشاءات صينية على إنشاء 
خط أنابيب إستراتيجي طوله 370 كيلو متراً لنقل نفطها، ومن 
املتوقع أن ينقل 1.5 مليون برميل يومياً ليكون بدياًل عن مضيق 
هرمز، ومن املتوقع أن يتم االنتهاء منه في مايو أو يونيو القادم 
على أقصى تقدير؛ وخاص���ة إذا علمنا أن قادة دولة اإلمارات 

يتابعون بأنفسهم سير العمل في املشروع.

أهداف التهديد:
يرى بعض اخلبراء أن تهديدات إيران هدفها رفع أس���عار 
النف���ط وزيادة التضخم العاملي وارتف���اع الطاقة؛ وهو ما يكون 
له آثار س���لبية كبيرة على االقتصاديات األوروبية واألمريكية، 
ل ضغطاً شعبياً  مثل: ارتفاع البطالة وضعف النمو، وهو ما يشكِّ
عليها؛ وخاصة في عام االنتخابات الرئاس���ية للواليات املتحدة 

األمريكية.
هذا وقد برزت بوادر للتهدئة مؤخراً؛ حيث كش���فت أجهزة 
اإلعالم األمريكية أن الواليات املتحدة بعثت برسالة مؤخراً عبر 
سوزان رايس )السفيرة األمريكية لدى األمم املتحدة( إلى محمد 
خزاعي )املندوب الدائم إليران(، ولم يتم اإلفصاح عن مزيد من 
التفاصيل؛ ألنه ال توجد عالقات دبلوماسية مباشرة بن طهران 
وواشنطن منذ عام 1979م، ومتثل السفارة السويسرية املصالح 

األمريكية في طهران.
وقد حاول السفير اإليراني باألمم املتحدة التمويه واإلمساك 
بالعصا من املنتصف؛ فأكد أن بالده لن تسعى إلى إغالق مضيق 
هرمز اإلستراتيجي إال إذا حاولت القوى األجنبية تضييق اخلناق 

القاتل على بالده في ما يتعلق مبلفها النووي.
ويأتي سبب اتخاذ الغرب التهديدات اإليرانية مأخذ اجلد، أنه 
مير عبر هذا املضيق يومياً م����ا يقارب 17 مليون برميل نفط؛ أي 
ما يعادل 20% من االحتياج العاملي للنفط وهو ما يش����كل 40% من 

النفط الذي مير عبر الوسائل البحرية في العالم.

تسخن إسرائيلي:
وليس خفياً دور الدولة الصهيونية في »تس���خن األحداث« 
بإعالنها املستمر تخوُّفها من املشروع النووي اإليراني، وهو ما 

جعل أمريكا تتعهد مبنع امتالك إيران الس���الح النووي حتى لو 
اضط���ر األمر فرض عقوبات اقتصادية صارمة على إيران، ولو 

تطور األمر إلى حرب جديدة ملنعها. 
ومنذ م���دة بدأت الدولة الصهيونية تس���ريب أنباء عن قرب 
قيامها منف���ردة بتوجيه ضربة عس���كرية إلي���ران القترابها من 
التفجير النووي حتى تتم زيادة صرامة العقوبات االقتصادية. ولم 
يكتف قادة الكيان الصهيوني بإرسال إشارات أنهم لن يُعِلموا أحداً 
من حلفائهم – مبا فيه���م الواليات املتحدة – مبوعد الضربة؛ بل 
إن وزير دفاع الكيان الصهيوني )إيهود باراك( قام بإبالغ اجلنرال 
مارتن دميبس���ي رئيس هيئة األركان األمريكية املشتَركة: أن بالده 
لن تُخِطر الواليات املتحدة مبوعد الضربة إال قبلها ب� 12 س���اعة 
عل���ى أقصى تقدي���ر للعلم فقط؛ إال أن بنيام���ن نتنياهو )رئيس 
الوزراء الصهيوني( أعلن أن دولته ال تعتزم إخطار حلفائه بالهجوم، 
وهو ما أثار اس���تياءهم حتى أن الواليات املتحدة ألغت تدريباتها 
العسكرية املشتركة مع )إسرائيل( التي كان من املقرر إجراؤها في 

أبريل القادم. 
ومع هذا فإن هناك تأكيدات أوروبية إلمكانية االستغناء عن 
النفط اإليراني الكثير، وتعددت اللقاءات بن قادة )إس���رائيل( 
والواليات املتح���دة وأوربا حتى أن بريطاني���ا أعلنت اعتزامها 
إرس���ال أقوى سفنها إلى اخلليج؛ وخاصة املدمرة »إتش إم إس 
ديرجن« التي كلف تصنيعها مليار جنيه إس���ترليني، وهي مزودة 

بأحدث رادار بحري في العالم.
وتزامن ذل���ك مع إعالن وزراء خارجي���ة االحتاد األوروبي 
مؤخراً حظر عل���ى صادرات النفط اإليران���ي وفرض جتميد 

جزئي ألصول املصرف املركزي اإليراني في دول االحتاد. 

زيادة خماطر االنفجار:
يبدو أن هناك مناوشات بن الطرفن؛ حيث أكدت الناطقة 
باسم القيادة األمريكية الوسطى في وزارة الدفاع األمريكية أن 
زوارق حربية إيرانية س���ببت مضايقات لسفن حربية أمريكية 
مرتن خالل األسبوع األول من يناير املاضي، وأعلنت احلكومات 
األوروبي���ة خطتها لالس���تغناء عن النفط اإليران���ي الذي يتم 
تصديره إليها ويبلغ نحو 500 ألف برميل يومياً في حن فرضت 
واش���نطن مزيداً من العقوبات املالية الصارمة ضد إيران على 
أم���ل جعلها تتنازل عن أحالمها النووية دون أن تتم إراقة قطرة 
دم جندي أمريكي؛ وخاصة أنها اس���تطاعت سحب قواتها من 
»ورطة« غزو العراق بعد أن تكبدت خس���ائر فادحة في األرواح 
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واملعدات؛ إال أن هذا لن مينعها من إعالن احلرب - إن عاجاًل 
أو آجاًل - بدليل أن إيران أعلن�ت أواخ�ر شهر ديسمبر املاضي 
إس���قاط طائرة جتس���س أمريكية بدون طيار في شرق البالد 
كانت قد دخلت من جهة حدودها مع أفغانس���تان، وتطور األمر 
إلى رعايته���ا للتفجيرات التي حدثت في بعض املواقع النفطية 
والنووية واالختراقات اإللكتروني���ة ألجهزة الكمبيوتر اخلاصة 
بها. أما بريطانيا احلليف اإلس���تراتيجي للواليات املتحدة فقد 
وضعت نفسها في مواجهة مع إيران عقب اقتحام مقر سفارتها 
في طهران وطرد سفيرها، وهذا ما جعل بريطانيا تغلق السفارة 
اإليراني���ة في لندن وتط���رد دبلوماس���ييها وتخفض العالقات 
التجارية معها ألدنى درجة وهذه أس���وأ أزمة بن البلدين منذ 

استئناف العالقات الدبلوماسية بينهما عام 1990م.
وزادت املخاوف من صعوبة نزع فتيل األزمة في ظل التحذير 
ش���ديد اللهجة لصندوق النقد الدولي من أن سعر برميل النفط 
س���يزيد ألكثر من ثالثن دوالراً إذا مت إغالق مضيق هرمز، ومت 
توجيه وثيقة بذلك إلى مجموعة الدول العش���رين الصناعية بعد 
اجتماعهم في مكسيكو في 19 - 20 يناير وحثِّهم على البحث عن 

منتجن آخرين ومخزونات طارئة.
مع العلم أنه س���تزداد تكلف���ة النقل بص���ورة كبيرة، وهو 
ما س���يزيد األس���عار، وهذا ما دفع الواليات املتحدة واالحتاد 
األوروب���ي لتعبئة البالد الكبرى املس���توِردة للنفط )مثل اليابان 
والصن وكوريا اجلنوبية( لالش���تراك في العقوبات االقتصادية 
ض���د إي���ران؛ وخاصة أن هناك ب���وادر لبداية انهي���ار العملة 
اإليرانية بع���د انخفاض حركة االس���تيراد والتصدير، وتوقُّف 
التعام���الت مع البنك املركزي اإليران���ي وغيرها من العقوبات 
املتصاع���دة؛ فإذا ما وصل االقتصاد اإليراني إلى االنهيار تقوم 
هذه الدول بضربات انتقامية ملواقع إيرانية اقتصادية ودفاعية 

ومواقع املعامل النووية اإليرانية.
جدير بالذكر أن األزمة في مضيق هرمز في تس���ارع مستمر 
منذ إقرار مجلس األمن العقوبات الدولية على إيران خالل ش���هر 
يوليو املاضي، وتشمل العقوبات فرض قيود شديدة على حصولها 
عل���ى أية مكونات لتطوي���ر الصواريخ الق���ادرة على حمل رؤوس 
نووية ولم يتوقف األمر عل���ى ذلك؛ وإمنا امتد لفرض حظر على 
اس���تثماراتها اخلارجية وتعامالتها املالي���ة البنكية؛ إال أن هذا لم 
يوق���ف اخلطط اإليرانية؛ حيث أعلنت طهران مؤخراً إنتاجها أول 
قضي���ب للوقود النووي محليَّ الصن���ع، وإحلاقه مبفاعل األبحاث 
النووية في محاولة إثبات قوة وصمود ليس في مواجهة العقوبات 

الدولية الس���ابقة فحس���ب بل العقوبات األمريكية املنفردة التي 
تس���تهدف انهيار قطاع النفط اإليراني عندما طالبت الش���ركات 
األجنبي���ة العاملة فيه باالختيار القاط���ع والنهائي بن التعامل مع 
القطاع املالي واملصرف املركزي اإليراني ونظيره األمريكي، وهذا 
ما أثَّر على االقتصاد اإليراني حتى وصل األمر إلى تراجع س���عر 
ص���رف العملة اإليرانية بنس���بة 12% أمام ال���دوالر بعد أقل من 
يوم واحد؛ فما بالنا إذا امتدت العقوبات أس���ابيع وشهوراً قادمة 
فس���تتعرض فيها اإلدارة األمريكية لضغ���وط داخلية مع اقتراب 
موعد انتخابات الرئاسة، وقد يكون حلسم امللف النووي اإليراني 
نصيب كبير في استمرار أوباما أو إبعاده من البيت األبيض مثلما 

حدث مع الرئيس األمريكي األسبق جيمي كارتر. 

مضيق هرمز يف سطور: 
مضيق باب السالم )هرمز( أحد أهم املمرات املائية 
في العالم وأكثرها حركة للس���فن. يقع في منطقة اخلليج 
العرب���ي فاصاًل بن مياه اخللي���ج العربي من جهة ومياه 
خليج عمان وبحر العرب واحمليط الهندي من جهة أخرى؛ 
فهو املنف���ذ البحري الوحيد للع���راق والكويت والبحرين 
وقط���ر. تطل عليه من الش���مال إي���ران )محافظة بندر 
عباس(، ومن اجلنوب س���لطنة عمان )محافظة مسندم( 
التي تش���رف على حركة املالحة البحرية فيه باعتبار أن 

ممر السفن يأتي ضمن مياهها اإلقليمية.
يعتب���ر املضيق في نظر القانون الدولي جزءاً من أعالي 
البحار، ولكل الس���فن احلق واحلرية في املرور فيه ما دام 
ال يضر بسالمة الدول الساحلية أو ميس نظامها أو أمنها.

يضمُّ املضيق عدداً من اجلزر الصغيرة غير املأهولة 
أكبرها جزيرة قش���م اإليرانية وجزي���رة الراك وجزيرة 
هرمز، إضافًة إلى اجلزر الثالث املتناَزع عليها بن إيران 
واإلمارات، وهي: )طنب الكب���رى، وطنب الصغرى، وأبو 

موسى(.
عرض���ه 50 كم )34 كم عند أضي���ق نقطة(، وعمقه 
60م فق���ط، ويبلغ عرض ممري الدخ���ول واخلروج فيه 
ميل���ن بحرين )أي: 10.5 ك���م(. وتعبُره 20 - 30 ناقلة 
ل ناقلة نفط كل 6 دقائق في س���اعات  نف���ط يومياً مبعدَّ
صلة بنحو 40% م���ن النفط املنقول بحراً  ال���ذروة - محمَّ

على مستوى العالم.
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] المسلمون والعالم [

والتحديات
المرتقبة

اإلساميون

أس���فرت االنتخابات التي مت إجراؤها في البلدان العربية 
عقب االنتفاضات والثورات التي انطلقت ش���رارتها من تونس 
لتنتقل إلى مصر واليمن وليبيا وس���ورية، أسفرت عن إعادة 
االعتبار لإلس���المين الذين عانوا ردحاً طوياًل من الزمن من 
ويالت االس���تبداد والطغيان؛ الذي جثم على أنفاسهم خدمة 

لألجندة الغربية والصهيونية.
نعم، لقد منح���ت االس���تحقاقاُت االنتخابي���ة األغلبيَة 
لإلسالمين، لكنها ليست كاسحة كما قد يتوهم بعض الناس، 
كما س���نعرض في ما سيأتي. لكن نتمنى - إن شاء الله - أن 
يتحقق عكس ما نتوقعه لتزداد ثقة الش���عوب بهم، وأن يعطوا 

صورة ناصعة يشهد لها القاصي والداني.
نع���م، لقد حققت االنتخابات بعث���اً جديداً ووالدة جديدة 
لإلسالمين بعد مخاض عسير )الثورات والضغوطات(؛ لكن 
هذا البعث مش���وب بضغوطات وحتدي���ات داخلية وخارجية، 

وهو ما يجعل حتقيق آمالهم العريضة التي وعدوا بها الشعوب 
املغلوبة واملستضعفة قد يعتريه نوع من التعثر والنقص.

إن املس���تقبل السياسي في هذه األوس���اط العربية ليس 
مفروش���اً بالورود وال بحراً رهواً؛ بل فيه الصالح والطالح، إنه 
طرائق قددا: م���ن األيديولوجيات )مذاهب متفرقة ومختلفة(، 
التي تضاد التوجهات اإلسالمية وال توافقها في أسمى مبادئها.
 إن م���ا ذكرته آنفاً ليس رجماً بالغيب أو ضرباً من الكهانة؛ 
بل هو قراءة للمش���هد السياسي والواقع العربي احمللي املرتبط 
باالنتقال من الثورة إل���ى بناء الدولة، وهو ما يتطلب وقتاً ليس 
بقصير للترميم من ِقَبل اإلسالمين الذين تولوا مقاليد السلطة.
أخي القارئ! أعرض لك جملة من التحديات التي تنتظر 
)اإلسالمين( في املشهد السياسي احمللي )املليء بالتناقضات 
األيديولوجي���ة والتفس���خ الفك���ري: من علماني���ة وليبرالية 
وحداثة... إلخ(، واملش���هد العاملي )الذي يسيطر عليه اللوبي 
الصهيون���ي بزعامة الواليات املتح���دة األمريكية وأذنابها من 

الغرب والعرب(.

ال��رج��اوي)*( املصطفى  م��والي 

(*) باحث في العلوم االجتماعية والتواصل – كلية علوم التربية – الرباط - املغرب.
.
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أواًل:  حتدي الضغط )الصهيو - غربي(: 

 مع اإلطاحة باألنظمة االس����تبدادية في الوط����ن العربي، لم تقف 
املؤسسات السياسية الغربية مكتوفة األيدي؛ وذلك من خالل االتصاالت 
املكثفة، بل ازدادت مع فوز )اإلس����المين( في االنتخابات، وهو ما بات 
يطرح أكثر من تس����اؤل للغرب؛ ففي مصر من خالل الزيارة التي قامت 
به����ا )هيالري كلنتون( وزيرة اخلارجية إلى املش����ير الطنطاوي )القائد 
األعلى للمجلس العس����كري املصري(، فقد أعط����ى الطنطاوي لإلدارة 
األمريكية تطمينات عن عدم خرق االتفاقيات املبَرمة - وعلى رأس����ها 
)اتفاقية كامب ديفي����د( - مع الكيان الصهيوني، الذي يزداد تخوفاً من 
صعود اإلسالمين؛ وخاصة حزب النور السلفي، الذي تصفه األوساط 
السياس����ية الصهيونية ب� )املتشدد( و )الرديكالي(! كما نسجل في هذا 
الب����اب أنه من أجل قطع الطريق على اإلس����المين في وضع دس����تور 
يتماش����ى وتوجهاته����م، فقد مت إح����داث مجلس استش����اري يجمع كل 
التوجهات األيديولوجية والسياس����ية املنتش����رة في بالد كنعان في آخر 

حلظة.
أما حزب النهضة في تونس وحزب العدالة والتنمية في املغرب، 
فكانت العملية أس���هل؛ إذ حرص كل منهما على إرسال تطمينات 
إل���ى الدول الغربية ف���ور فوزهم في االس���تحقاقات االنتخابية، 
ولعل من أبرز هذه التطمين���ات: احترام احلريات الفردية )حرية 
االعتقاد، وحرية املرأة وما يستتبعها(، احترام االتفاقيات الدولية 
عل���ى علتها، بل أكثر من ذلك أن وزير اخلارجية الفرنس���ي )أالن 
جوبيه( قلل من أهمية الفوز ال���ذي حققه حزب العدالة والتنمية 
في االنتخابات التشريعية املغربية، مؤكداً أنهم ال ميلكون األغلبية 

املطلقة وأنهم كانوا في األصل جزءاً من البرملان السابق.
وأكد جوبيه إلذاعة )فرانس إنفو( أن احلزب الذي جاء في الطليعة، 
وهو بعيد عن األغلبية املطلقة مبا أنه يش���غل حوالي مئة مقعد من أصل 

حوالي 400، كان ممثاًل في البرملان املغربي السابق.
وقال جوبيه: )إنه ح���زب مواقفه معتدلة، ال ميكننا االنطالق 
من مبدأ أن كل حزب مرجعه اإلس���الم يجب أن يدان(، وأضاف: 
)س���يكون ذلك خطأ تاريخياً، بل عل���ى عكس ذلك علينا التحدث 
إل���ى الذين ال يتجاوزون اخلطوط احلمراء التي هي خطوطنا؛ أي 

احترام االنتخابات ودولة القانون وحقوق اإلنسان واملرأة(.
 هذه اإلشارة األخيرة، تدخل في خانة )التقية السياسية( التي 
يتبعها الغرب من أجل حتقيق مآربه االقتصادية بل حتى الثقافية 

على حساب هويتنا وقيمنا.

ثانيًا: التحدي السياسي: 

مع ألوان الطي���ف املختلفة من األيديولوجيات 
الطافية على املش���هد السياسي العربي؛ حيث بات 
واضح���اً من خالل تصريحات مس���ؤولي التيارات 
اإلس���المية الصاعدة )حزب العدالة والتنمية في 
املغرب، وحزب النهضة في تونس(، والتي في طور 
الصعود )حزبي احلرية والعدالة والنور في مصر(، 
ب���ات واضحاً أنه من املس���تحيل تنزيل مقتضيات 
التشريع اإلسالمي في بعض القضايا على الواقع، 
وهو ما يفرض عليه���م االهتمام بالقضايا األخرى 
التي يشترك فيها )اإلسالميون( والعلمانيون وعلى 
رأسها قضايا الفس���اد ومحاربة الرشوة والبطالة. 
لكن احلديث عن الفس���اد األخالقي )الس���ياحة 
اجلنس���ية، واملليارات التي تصرف في املهرجانات 
الهابطة( ليس من أولوياتها. وهذا من فقه التدرج 
ت���ارة، وفقه الواقع تارة أخرى، وكما يقال أهل مكة 

أدرى بشعابها.
كم���ا أن النظ���ام االنتخابي ف���ي أغلب الدول 
العربية التي شهدت صعوداً كبيراً لإلسالمين، ال 
يؤهلهم لتشكيل حكومة مبفردهم، وهو ما يجعلهم 
بن مطرقة التحالف االضط���راري مع الَعلمانين 

وسندان اخلضوع لتوجهاتهم.

ثالثًا: التحدي اإلعامي: 

كم���ا يقول أحد املفكرين اليهود: )ف���ي عهد »املركانتيلية« 
م���ن ميلك الذهب ميلك العالم، وحالياً من ميلك اإلعالم ميلك 
العالم(؛ إذ إن اإلعالم س���يف ذو حدي���ن: فإذا كان في مرحلة 
االس���تبداد قد تابع ما تعرَّض له اإلس���الميون من ضغوطات، 
فق���د جعل منهم األمل في تولي قيادة حك�ومات ما بعد مرحلة 
الطغيان والديكتاتورية؛ إال أنه م���ع تقدمهم وحيازتهم املراتب 
العليا في االنتخابات، بدأت تنتش���ر أخب���ار صحفية إن على 
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مس���توى اإلعالم التلفزيوني من خالل ندوات ومناظرات 
حواري���ة، أو عل���ى مس���توى اإلنترنت ع���ن تخوٍف من 
اإلسالمين ؛ بدعوى أنهم سيضيقون اخلناق على جميع 
دواليب احلياة ف���ي املجتمعات العربية، من خالل ترويج 
لص���ورة العتمة والظالم احلالك والفكر )القرس���طوي( 
الذي عاش���ت إبَّانه أوروبا مع س���يطرة الكنسية؛ فتارة 
يقولون: إن اإلسالمين سيتبعون نظاماً )ثيوقراطياً( بعد 
ما عانى العالم العربي من النظام )األوليغارشي( العائلي 

و )األوتوقراطي( الفردي.
وه���ذا ليس عيباً أن يصدر ع���ن الغرب؛ فهذا 
ديدنهم، فهم ال يعرفون إال لغة املصلحة والبراغماتية 
- امليكافيللية )فن املمكن من الواقع( على حد تعبير 
املفكر اإلس���المي )محمد عم���ارة(، لكن العيب كل 
العي���ب أن يصدر من أبناء جلدتنا وممن يتس���مون 
بأس���مائنا، الذين يعرفون قيم اإلسالم حق املعرفة، 
ولل���ه در عمر بن اخلطاب - رض���ي الله عنه - إذ 
يقول: )والله! ما أخش���ى على اإلسالم من أعدائه 

ولكن أخشى على اإلسالم من أدعيائه(.

رابعًا: التحدي االقتصادي: 

 في ظل العوملة االقتصادية التي طرحت بس���اطها 
الهيمنة االقتصادية األمريكية، أصبح لزاماً على الدول 
العربية أو الدول التابعة أو الهامشية – على حد تعبير 
املفكر االش���تراكي املصري س���مير أم���ن - اخلضوع 
لتوجه���ات البنك الدولي الذي أغرقه���ا بالديون حتت 
الضغط، كما س���تلجأ احلكوم���ات الصاعدة إلى تنفيذ 

مقررات الغرب، واللبيب من اإلشارة يفهم.
وحتى ال ننس���اق مع الطرح السوداوي والنصف 
الف���ارغ من ال���كأس، فإنني سأس���جل - من باب 
التفاؤل - حرص حزب العدال���ة والتنمية املغربي، 
على إحداث بنك إس���المي في املغرب، الذي تنتشر 

فيه البنوك الربوية انتشار النار في الهشيم.

خامسًا: حتدي ثورة الشعب: 

 وفي هذا الباب يتحتم على األحزاب اإلسالمية أن يضعوا 
في حسبانهم أن الش���عب العربي ال يعرف اآلن معنى اخلوف، 
وميكنه أن يثور ضد احلكومات التي ال تخدم مصالح الش���عب 
اقتصادي���اً واجتماعياً وثقافياً... فها هن���ا يلزم تغليب مبادئ 

احلرية والعدل على املصالح الشخصية واحلزبية الضيقة.
وحرصي الشديد على كتابة هذه املقالة إمنا هو من منطلق 
)أن التحدي أرفع درجات االس���تجابة واخلروج بأقل اخلسائر( 
كم���ا يقول االقتصاديون، أو اعتم���اد مبدأ أصيل هو )احلكمة( 
التي هي قول ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي 

ينبغي )وليس ذلك - طبعاً - على حساب ديننا وعقيدتنا(. 
هذا ما تسنَّى لي جمعه، ويكفي من القالدة ما أحاط بالعنق، 
مع متنياتي للحكومات اإلس���المية الصاعدة بالنجاح والتوفيق 
ف���ي أداء مهم�اتها على الوجه األكم����ل؛ لتحقي�ق ما تصبو إليه 
أمتنا من تنمية ش���املة ونهضة علمية وع���دل وتكافؤ للفرص. 
���ر إخواني الذين تولَّ���وا مقاليد هذه املرحل���ة مبا عرفته  وأذكِّ
محط���ة تاريخية ليس���ت ببعيدة )حتى ال نته���م بأننا نعيش في 
ح به أحد مفكري عصر  جزيرة خيالية(، ويتعلق األمر مب���ا صرَّ
األنوار )جون بودان( عن اإلمبراطورية العثمانية، عندما وصلت 
أوج عزها وعظمتها، حي���ث يقول: )إنه باجلدارة وحدها يرتقي 
اإلنسان في س���لك اخلدمة، إنه نظام يؤكد على أن املناصب ال 
تُش���َغل إال بالكفاءة وحَدها، إن أولئك الذين عينهم في املناصب 
الكبرى هم في غالبيتهم أبناء رعاة أو أصحاب ماش���ية، إن هذا 
هو السبب في جناحهم وتفوقهم على اآلخرين، وهذا هو السبب 
ف���ي أنهم – أي العثمانيون - يوس���عون إمبراطوريتهم يومّياً، إن 
هذه ليس���ت أفكارنا؛ ففي بالدنا )أوروبا( ليس الطريق مفتوحاً 
للكفاءة، إن النََّسب هو املفتاح الوحيد للترقي في مدارج اخلدمة 

العامة(.
قوا   خالصة القول: إن اإلس���الميني  في محاولتهم هذه إن ُوفِّ
فذل���ك ما كنا نريد وإن أخط���ؤوا أو حيل بينهم وبني تطبيق برامج 
اإلصالح، فذلك لقصور في  جهدهم لتطبيق مقتضيات الشريعة؛ 
وليس لعيب تعاب به الش���ريعة؛ حيث إن اإلسالم مبادئ منزهة عن 
العي���ب  ومترفع���ة عن القصور؛ فان أصابوا ف���ي اإلصالح فمن الله 

وإن أخطؤوا فمنهم ومن شياطني اإلنس واجلن.
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إنها )أمريكا(! تلكم األنشودة التي يتشدق بكلماتها أولئكم 
الذين ينقمون على املس���لمن ردَّ أمرهم كلِّه لله تعالى، أولئكم 
الذي���ن َخلَقوا الوهم ثم حاولوا س���حبه على بالد ِنَعم ضربها 
القصور، إال أن اإلس���الم وفطرته ضارب فيها حتى اجلذور، 
صنعوا الوهم إما جهاًل بنقص االس���تقراء والتتبع واالستنتاج، 
وإما جتاهاًل وعمالًة لآللة االحتاللية – االستعمارية مجازاً أو 
حس���ب االصطالح املضلِّل القدمي - متهيداً ألن جتلب بخيلها 
ورجلها على أراضين���ا وتتحكم في مقدراتنا لتنعم في بقاعنا 

بجنة أُُكلها دائم وِظلُّها.

وحتى ال أجنرَّ إلى ما إن ألقيت لقلمي العنان بتسطيره لبرز 
للعيان في صفحات ترهق كاهل اجلبال للكش���ف عن جملة من 
اخلصال واخلصائص التي ال يختلف املجتمع األمريكي العريض 
عنَّا في أصلها في ش���يء؛ إال أن اجُله���الء والُعمالء يحاولون 
التضلليل وممارس���ة احليل بس���تر تلكم اخلص���ال عن أعيينا 
وتزييف احلقائق، وَخلْق مجتمع أمريكي وهمي ُملِْحد في سلوكه 
السياس���ي واالجتماعي؛ ليربطوا التقدم في مختلف اجلوانب 
احلياتية به، ثم يدعوننا للتنصل من مصدر عزتنا وِقوام حياتنا 
الدنيوية واألُخروية األبدي���ة حتت دعوى التقدم واحلضارة من 

أجل حتصيل الرقي؛ بل اإلحلاق بالركب احلضاري التقدمي.

] المسلمون والعالم [

الشعارات الدينيـة
بين الكونجرس األمريكي

والال ديينين
في البلدان
اإلسامية

م����ص����ط����ف����ى م�������ه�������دي)*(

(*) كاتب ومترجم صحفي.

يعتبرون أمريكا منارة احلرية الفكرية واالنطالق من كل قيد، ومعيارًا للسلوك واخلطاب واحلوار... يرونها 
دون  حون بحم���د حياديتها وميجِّ ِقبَلة للممارس���ات والس���لوكيات غي���ر املنتمية املتحررة من كل مرجعية، يس���بِّ

ك السلوك البشري الفردي واجلماعي. انفكاكها وانحالل مجتمعها عن كل ما يزعمونه مرجعية حترِّ
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فف���ي مقالتي هذه أُلْق���ي الضوء على مش���هد من تلكم 
املشاهد الكاشفة عن اخللفية الدينية واملنطلق العقدي الذي 
ك تلكم اآلل���ة االحتاللية الضخمة ف���ي الداخل فضاًل  يحرِّ
عن اخلارج، ولعل ه���ذة املقالة يتبعها جملة من املقاالت التي 
تكشف عن أثر اخللفية الدينية والتقاليد والهوية العقدية في 
سلوك املواطن الغربي فضاًل عن الصفوة والطبقات احلاكمة 
وسياس���تها الداخلية واخلارجية مبا يسفر عن حقيقة خدعة 

)حياديِة الغرب الدينية أو الدينيته(.
)In God We Trust( تلك العبارة اإلجنليزية التي تعني 
)بالل���ه نحن نثق( تلك العبارة التي نراه���ا مكتوبة على الدوالر 
الذي يَُعد أقوى عملة ألقوى اقتصاد مهيمن - بالطرق املشروعة 
وغير املشروعة على السوق العاملية - ومتحكم مبقدرات شعوب 
ودول كثيرة. إن هذه العبارة ال متثل ش���عاراً حلزب يُصنَّف على 
أنه حزب ديني أو أنه سبق أن ُوِسم باحملظور كاإلخوان املسلمن 
مبص���ر والعالم أو أيٍّ م���ن األحزاب واجلماعات اإلس���المية 
العريق���ة أو الوليدة ولكنه )national motto(؛ أي: ش���عار 
قومي ميثل الهوية العقدية والثقافية والتقاليدية واملرجعية العليا 

للشعب واحلكومة األمريكية.
ذلك الشعار الذي ظهر أثناء احلرب األهلية األمريكية على 
ه الكوجنرس عام 1956م وأعاد التأكيد  العمالت املعدنية أقرَّ
على التزامه شعاراً قومياً للوطن األمريكي عام 2002م، وكذلك 
أكد اعتماده ش���عاراً قومياً مجلُس الشيوخ عام 2006م، وفي 
1 نوفمبر 2011م دار حوار في الكوجنرس حول ذلك الش���عار 
وم���دى أهميته، وه���و ما دفع )ترنت فران���ك( عضو احلزب 
اجلمهوري عن والية أريزونا إلى استغالل اجلدل للتأكيد على 
أن الكوجنرس يعلن عن إميانه باإلله منظم الكون. ولذلك فإن 
الكوجنرس الذي يقر السياسات ويشرع القوانن ويوافق على 

احلروب ويعتمد لها امليزانيات يرى أنه ال بديل عن شعار 
الوالي���ات املتحدة القومي )في الل���ه نحن نثق(، حتى أن 
توا باملوافقة على اعتماد  396 من أعضاء الكوجنرس صوَّ
الشعار مجدداً وإبرازه على املؤسسات املختلفة كاملدارس 

واملباني احلكومية.
وهو م���ا دفع الرئيس األمريك���ي )أوباما( الذي كان 
بصدد مناقشة قانون الوظائف األمريكي للتأكيد على أن 
هناك قانوناً يؤكد على ذلك الش���عار؛ ب���ل إن أوباما رد 
قائاًل: )أنا أثق في الله، والله يريد أن يرانا نساعد أنفسنا 

ونرد الناس إلى أعمالهم()1(.
���فت لنا اخللفية العقدية والدينية واإلميان  فهل بعد أن تكشَّ
ج لها، وبعد أن  املعلن بالله م���ن ِقبَل رئيس القوة الكبرى كما يُروَّ
ظلَّ الش���عب األمريكي ممثَّاًل في نوابه ت���ارة بالكوجنرس وتارة 
مبجلس الشيوخ يؤكد على قيمة الشعار ذي اخللفية الدينية وما 
ه للممارس���ات السياس���ية  يظهره من منطلق الهوتي ديني موجِّ
واالقتصادية واالجتماعية للش���عب واحلكومة األمريكية... هل 
س���يظل أبواق التفلت املرجعي ببالد املس���لمن ين���ادون باتباع 
خطى الوالي���ات املتحدة؟ هل س���تظل الهيئة العليا لتأس���يس 
األحزاب وغيرها من املؤسسات التي تزعم تبنِّيها منهجاً ال دينياً 
تنادي برفض الش���عارات الدينية على أساس أنه منطلَق التقدم 
واحلضارة؟ هل س���يظل شعار )اإلسالم هو احلل( و )إن احلكم 
إال لله( و )الشعب يريد تطبيق شرع الله( محط نَبٍْذ وطرٍح ودفٍع 
ومحاربة من ِقَبل القوى املناهضة ملظاهر اإلس���الم في مختلف 
مناحي احلياة؛ سواء في ذلك املس���توى السياسي واالجتماعي 
واالقتصادي؟ هل سيظل اإلعالم يستنكر ويشجب مرجعية بعض 
األحزاب الدينية اإلسالمية أو مرشحي الرئاسة أو العاملن في 

احلقول الوطنية املختلفة؟ 
ف���إذا كان الكوجنرس والش���عب األمريكي يث���ق في الله 
فنحن أَْولى بذلك، وال بديل عن تطبيق الش���ريعة اإلسالمية 
بآلية مرحلية تدريجية تبني وال تهدم وتس���ع كافة الطموحات 
الشعبية، في ظل سماحة ورحمة اإلسالم وشريعته الغراء التي 
هي األجدر باالعتناق واالعتقاد وهي األَْولى أن تكون املنطلق؛ 
بل هي املنطلق الوحيد القادر على نشر اخلير في ربوع الوطن 

بل العالم أجمع.

(1) صحيفة )The Washington Post( كما في العدد اإللكتروني يوم 2 نوفمبر 2011م.
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] مرصد األحداث [

مرصد األخبار

أوباما: أمريكا لم تَعُد قادرة على خوض حروب العالم
أفردت صحيفة اإلندبندنت البريطانية صفحتها األولى والرئيس���ية ملوضوع بعنوان »أوباما: الواليات املتحدة لم تَُعد قادرة 

على خوض حروب العالم«، وذلك ضمن إعالنه عن خطة تقليص ميزانية وزارة الدفاع األمريكية.
ونقلت اجلريدة عن أوباما قوله: »نطوي صفحة عقد من احلروب« مضيفاً: إننا اآلن أمام »حلظة انتقالية«.

ويعني التحوَل في اإلستراتيجية األمريكية بالتركيز على آسيا مواِجَهة صعود الصن قوًة عظمى عسكرية محتملة، ومن ثَمَّ 
تراجع التركيز األمريكي على أوروبا والشرق األوسط.

ويُذَك���ر أن ميزانية البنتاغون املقترحة لعام 2013م املقررة بنحو 662 مليار دوالر، تفوق امليزانيات الدفاعية ألكبر 10 دول 
في العالم تأتي بعد أمريكا.          ]شبكة ال�BBC 2012/1/6م[

عسكر مصر يستعينون 
بـ »لوبي مبارك« لتحسين 

صورتهم في أمريكا
يتلخ���ص دور اللوبي األمريكي العامل حلس���اب 
القي���ادة املصرية في الفترة املاضية في ثالث جمل: 
»أهمي���ة نظام مب���ارك« قبل 25 يناي���ر، و »األزمة 
املصرية« من 25 يناير إلى 11 فبراير، وأخيراً ومنذ 
12 فبراير »العملية االنتقالي���ة«، فلقد أكدت وثائق 
من وزارة العدل األمريكية اس���تمرار املجلس األعلى 
للقوات املسلحة املصرية في اللجوء لشركات اللوبي 
نفسه، التي كان يستخدمها نظام املخلوع لتلميعه في 

العاصمة األمريكية.
وتؤكد الوثائق أن العسكري تعامل مع ثالث شركات 
 Podesta Group :رئيس���ية في هذا املجال، وه���م
»بوديستا جروب« و Livingston Group »مجموعة 
 Moffett ليفنجس���تون«، والثالثة هي موفيت جروب
Group، وتبن الوثائق أن هذه الش���ركات الثالث قد 
حصلت عل���ى 555 ألف دوالر أمريك���ي من احلكومة 

املصرية؛ لتحسن صورة العسكري هناك.
 ]جريدة الشروق املصرية 2012/1/20م[

هل يستطيع عسكر مصر تجنُّب 
مصير باكستان؟

نشرت صحيفة »نيويورك تاميز« قائلة: إن الوضع السياسي 
في مصر مشابه لباكستان من جهة حتالف املؤسسة العسكرية 
في البلدين مع األحزاب اإلس���المية ليضمن العس���كر توسيع 
امتيازاتهم ونفوذهم. ويضيف ميش���يل دان )وهو مسؤول سابق 
في البيت األبي���ض( قائاًل: يقوم اجلي���ش املصري بالتضييق 
على منظمات املجتمع املدني، ويح���اول التالعب بعملية كتابة 
الدستور خلدمة مصاحله الضيقة. وفي غضون ذلك تنشأ في 

باكستان أزمة جديدة بن اجليش واملدنين.
وبالنس���بة للواليات املتحدة فإن اجلانب���ان يحصالن على 
املس���اعدات مقابل مصالح، والدولتان فيهما أغلبية مس���لمة 

وتكثر فيهما الصراعات، وكالهما حليفان منذ وقت طويل.
وال عجب في أن يرى املدنيون في باكستان ومصر أن تغض 
الطرف واشنطن عن انتهاكات حقوق اإلنسان من أجل احلفاظ 
على مصاحلها العلي���ا، وهي: األمن اإلقليمي إلس���رائيل في 

احلالة املصرية، ومسألة القاعدة في باكستان.
ومن األرجح أن يوجد في مصر جيش بقوة عسكرية يسيطر 

على احلكم املدني مثلما يحدث في باكستان. 
نيويورك تاميز /2012/02/6م

)�( نرحب مبقترحاتكم البنَّاءة في باب مرصد األحداث على بريد الكاتب.
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مرصد األخبار 

حملة جديدة ضد اإلسالم في بلجيكا
أطلق النائب املتطرف بالبرملان البلجيكي فيليب دوينتر حملة جديدة على اإلسالم واملسلمن بعنوان »نساء ضد األسلمة« 

يدعو فيها النساء إلى اتِّخاذ موقف حاسم ضد اإلسالم؛ ألنه - على حدِّ زعمه - ينتهك احلرية.
وق���ام املتطرف »دوينتر« بتصوير ابنته »آن صوف���ي« البالغة من العمر 19 عاماً وهي ترتدي »النقاب« وتُظِهر باقي أجزاء 
جس���دها، وهو ما أثار موجة عارمة من استياء املسلمات هناك، كما أثار انتقادات حادة في الشارع الستغالل »دونتر« البنته 

في أغراض سياسية.           ]جريدة البشاير 2012/2/5م[

حقيقة الخديعة الكبرى في العالقات الغربية اإليرانية
شبَّه باتريك كوكبيرن )الصحفي املرموق بصحيفة اإلندبندنت البريطانية( في مقال له استغالَل اإلعالم وتضليَل الرأي العام 
عبر التضخيم املمنهج للخطر الذي متثله إيران، بتلك الدعاية الصاخبة وتزييف احلقائق بشأن أسلحة الدمار الشامل في العراق 
قبيل الغزو عام 2003م، والتي لم يكن لها وجود على أرض الواقع. مشيراً إلى أن الغرض من فرض عقوبات على صادرات النفط 

إليران هو إرغام طهران على التخلي عن برنامجها النووي قبل أن يصل مرحلة تستطيع فيها نظرياً بناء قنبلة نووية.
ويظن باتريك أن القضية في ظاهرها تبدو معنيَّة مبس���تقبل نوويِّ إيران؛ وإمنا في حقيقة األمر فإن الغرض الفعلي هو 
اإلطاحة باحلكومة في طهران؛ مؤكداً على أن األس���لوب الذي تنتهجه أمريكا وإسرائيل وزعماء أوروبا الغربيون في مواجهة 
إيران ينم عن خداٍع كبير.        ]باتريك كوكبيرن - اإلندبندنت 2012/1/29م[

 اتفاق مصالحة جديد بين حماس وفتح برعاية قطرية 
أثار اإلعالن عن تولي الرئيس الفلس���طيني محمود عباس رئاس���ة حكومة التوافق املزَمع تش���كيلها بعد منتصف ش���هر 
نوفمبر، بعد لقاء الفصائل في اجتماع لقيادة منظمة التحرير في القاهرة، أثار جدالً واسعاً )سياسياً وقانونياً( في األراضي 

الفلسطينية، باعتبار ذلك مخالفاً للقانون األساسي الفلسطيني والتفاق املصاحلة نفسه.
ومينع القانون األساسي رئيس السلطة من تولي رئاسة احلكومة، بعدما كان فعلياً رئيس السلطة هو رئيس احلكومة، مع 

بداية تأسيسها قبل أن يتغير القانون بفعل ضغوط محلية وعربية ودولية في 2003م.
ع خالد مشعل رئيس املكتب السياسي حلركة حماس ورئيَس السلطة الفلسطينية محمود عباس اتفاقاً في برعاية قطر  ووقَّ
يوم أمس ينص على تولية األخير رئاسة احلكومة الفلسطينية القادمة.               ]صحيفة القدس/2012/02/06م[

ك« إرث أمريكي للعراق »التشرذم والتفكُّ
كتبن���ا في مرصد األحداث الش���هر املاضي أن القتل والدمار هو أعظم إرث ترك���ه األمريكيون في العراق! وخالل األيام 
املاضية أظهر جون ماكن )عضو مجلس الشيوخ األمريكي( إرثاً أمريكاً جديداً للعراق، وهو أنه »آخذ بالتشرذم«، وبالطبع لم 
يقصد ماكن إظهار خوف أو ش���فقة على أهلنا بالعراق؛ وإمنا ُجلُّ خوفه على تهديد حياة آالف املدنين األمريكين العاملن 

في البالد؛ وذلك بعد رفض أوباما لوجود قوة عسكرية أمريكية هناك.
وقال ماكن في برنامج حواري متلفز: »أعتقد أننا نشهد تشرذم هذه البالد، وهو ما قد يؤدي في نهاية املطاف إلى تكوين 

ثالث دول مختلفة في العراق«.
وكان وزير الدفاع األمريكي )ليون بانيتا( قد أكد في البرنامج ذاته على أنه ال أحد قد اس����توعب الوضع في العراق، فهو بكل 
يقن »آخذ بالتفكك«؛ فنائب الرئيس العراقي هارب في أربيل، وهناك ميليشيات وفرق موت تنشط في البالد، واحلكومة العراقية 
على وشك االنهيار، والتوتر يتصاعد بن املناطق الكردية وباقي العراق«.                            ]موقع العراق نت )بتصرف( 2012/1/10م[
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عامة تعجب

محاوالت لشراء نيل مصر! 
ر الدكتور محمود أبو زيد )وزير الري الس���ابق ورئيس املجلس العربي للمياه( من مخططات )إسرائيل( للسيطرة على  حذَّ
ر من وجود  دول حوض النيل، وخاصة إثيوبيا ومحاوالتها املستمرة إلنشاء عالقات جتارية ضخمة مع جنوب السودان، كما حذَّ
مس���اٍع س���ريٍة من بعض الدول للحصول على مياه النيل بدون أن تكون ضمن إقليم احلوض، مؤكداً أنها ستنتهي بالفشل ألن 

مسودة اتفاقية دول احلوض يوجد فيها بند ينص على منع بيع املياه، وعدم نقلها خارج إقليم حوض النيل.
]جريدة املصريون اإللكترونية 2012/2/4م[

المخلوع لم يُخَلع!
أكد فريد الديب )محامي الرئيس املصري املخلوع حسني مبارك( خالل مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة، أن مبارك 
ما زال رئيساً للجمهورية، منتقداً قيام املجلس العسكري بإدارة البالد معطاًل العمل بأحكام دستور 1971م، ووضح الديب أن 

هذا معاقب عليه طبقاً لقانون العقوبات.
  ]اليوم السابع 2012/1/22م[

الموسوعة السياسية

مصطلح )اإلسالم السياسي(
معلوم أن اإلس���الم منهج حياة، جاء كاماًل ش���اماًل لكل نواحي احلياة )االجتماعية واالقتصادية والسياسية... إلخ(؛ إال أن 
ه���ذا األمر لم يُرِض أعداءه من الغربين وأتباعهم الالدينين الذين أرادوه عالقة خاصة بن اإلنس���ان وربه، دون أن يكون له 
س���لطان وهيمنة على دنيا الناس؛ ولذا فقد اجتهدوا في الترويج لفكرة )فصل الدين عن السياسة( أو كما وصفه بعضهم )ما 

شأن الله بالسياسة؟( وما يدعمها من شعارات ومصطلحات. 
وكان من تلك املصطلحات مصطلح )اإلسالم السياسي( مريدين إخراج كلِّ من يهتم بقضايا األمة من اإلسالم كدين.

وعن تعريف هذا املصطلح يقول عطية الويشي: )أول من استخدم هذا املصطلح هو هتلر، حن التقى الشيخ أمن احلسيني 
مفتي فلسطن آنذاك؛ إذ قال له: إنني ال أخشى من اليهود وال من الشيوعية، بل إنني أخشى اإلسالم السياسي( )1(.

وقال الدكتور جعفر ش����يخ إدريس في مقال له عن هذا املصطلح: »عبارة )اإلسالم السياسي(  كأختها )األصولية( صناعة غربية 
استوردها مستهلكو قبائح الفكر الغربي إلى بالدنا وفرحوا بها، وجعلوها حيلة يحتالون بها على إنكارهم للدين والصدِّ عنه«.

وُعِقَد في س���بتمبر 1994م مؤمتراً عاملياً في واش���نطن بعنوان )خطر اإلسالم األصولي على شمال إفريقيا(، وكان املؤمتر 
عن السودان وما وصفه املؤمتر مبحاولة إيران نشر )الثورة اإلسالمية( في إفريقيا عن طريق السودان. 

وتدريجي���اً بع���د ذلك في التس���عينيات في خضم األحداث الداخلية في اجلزائر مت اس���تبدال ه���ذا املصطلح مبصطلح 
)اإلسالميون املتطرفون( واستقرت التسمية بعد أحداث 11 سبتمبر 2001م على )اإلسالم السياسي(.

بينما يرى بعض احملللن األمريكين في شؤون اإلسالم مثل روبرت سبينسر )أن اإلسالم ليس مجرد دين للمسلمن؛ وإمنا 
هو طريقة وأسلوب للحياة وفيه تعليمات وأوامر من أبسط األفعال كاألكل والشرب إلى األمور الروحية األكثر تعقيداً(.

 (1) األستاذ عطية الويشي في كتابه »حوار احلضارات«، ص210.
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مرصد األرقام

قال مسؤولون في املكسيك: إن 13 ألف شخص قتلوا في 
أعمال العنف املرتبطة باجلرمية املنظمة في الفترة من يناير 
إلى سبتمبر العام املاضي، وهو ما يعني أن عدد ضحايا تلك 
اإلعمال وصل إلى 47515 قتي���اًل منذ أطلق الرئيس فيليب 

كالديرون حملته ضد تهريب املخدرات نهاية عام 2006م.
ويقول املس���ؤولون إن معدل الزيادة ف���ي أعمال القتل 
بنسبة 11%  في العام األخير يَُعد أقل من معدالت السنوات 
السابقة.             ]وكالة معاً اإلخبارية 2012/1/12م[
صرح ليون بانيتا وزير الدفاع األمريكي أنه س���يتم تسريح 
نحو 100 ألف شخص من اجليش وقوات البحرية األمريكية؛ 
وذلك ضمن خطة تخفيض 487 مليار دوالر خالل الس���نوات 

العشر القادمة من ميزانية وزارة الدفاع األمريكية. 
  ]روسيا اليوم 2012/1/26م[
أفادت وكالة أنباء »نوفوس���تي« الروس���ية أنَّ دراس���ة 
استطلعت موقف أفراد القوات املسلحة الروسية من الدين، 
فوجدت أن نحو 75 % منهم متدينون، مشيرًة إلى أن كثيراً 

من أفراد اجليش الروسي املعاصر يعتنق اإلسالم.
وكش���ف رئيس اجلهاز اإلعالمي في املنطقة العسكرية 
الغربية أنَّ معسكرات اجليش في املنطقة حتوي 46 منشأة 
دينية )مساجد وكنائس(؛ حيث كان جميع أفراد اجليش في 

ون غير متدينن رسمياً. احلقبة السوفييتية يَُعدُّ
]اإلسالم اليوم 2012/1/8م[

أعلن رئي���س اجلهاز املركزي للتعبئ���ة العامة واإلحصاء 
املص���ري ارتفاع معدالت الفقر في البالد إلى 25.2% خالل 
ع���ام 2010 - 2011م مقاب���ل 21.6% في 2008 - 2009م، 
ويُحتسب الفقر على أس���اس الدخل الشهري للفرد بحوالي 

40.6 دوالر وهو ما يعادل أقل من دوالرين يومياً.
وأكدت املؤش���رات انخفاض نسبة الفقراء العاملن في 
القطاع احلكومي وقط���اع األعمال العام؛ حيث بلغت %13 

مقابل 21.6% في القطاع اخلاص.
]جريدة الشروق املصرية 2012/2/1م[

حصل اإلسالميون في مصر على أكثر من ثلثي مقاعد 
برملان الثورة، فف���از حزب احلرية والعدالة التابع لإلخوان 

املسلمن بنحو 38% وهو ما يساوي 127 مقعداً من املقاعد، 
وحصل حزب النور السلفي على 29% وهم 96 مقعداً، بينما 
أحرز ح���زب الوفد 36 مقعداً، وحققت الكتلة املصرية 33 

مقعداً.
وفي اجلوار حصل اإلسالميون في برملان الكويت على 

نسبة 68% من املقاعد البالغ عددها 50 مقعداً. 
]مواقع مصرية وكويتية 2012/1/22م[

ذكر تقرير رسمي صادر عن احلكومة األمريكية فقدان 
ملياري دوالر من وزارة الدفاع في فترة احلرب على العراق 
م���ا بن األعوام 2004 - 2007م، دون وجود أي س���ندات 

إيصال أو تقارير مدفوعات لتغطية هذه القيمة.
واملبلغ املفقود كان ضمن ث���الث مليارات دوالر مقدمة 
من احلكوم���ة العراقية لوزارة الدف���اع األمريكية في عام 
2004م، لتغطية ع���دد من النفقات والفواتير؛ إال أن وزارة 

الدفاع لم تتمكن من حصر سوى ثلث هذه القيمة فقط.
ويذكر أن النفقات األمريكي���ة في العراق متثل 73% من 
إجمالي النفقات األمريكية املستخدمة في مكافحة اإلرهاب 

في العالم، لتصل إلى 319 مليار دوالر أمريكي.
ويذكر أن الكونغرس وافق على مبلغ آخر قدره 50 مليار 
دوالر، ضمن امليزانية املقررة للعراق، وهو ما جعل النفقات 

األمريكية في العراق تتجاوز 350 مليار دوالر.
]شبكة CNN اإلخبارية 2012/1/30م[

تشير أرقام منظمة العمل العربية إلى أن أعداد العاطلن 
عن العمل في الوطن العربي خالل عام 2011م اقترب من 
15 مليون شخص، ومن املتوقع أن تؤدي الظروف السياسية 
التي يشهدها الوطن العربي حالياً إلى زيادة عدد العاطلن 
بأكثر من 5 مالين ش���خص آخرين ليتجاوز حجم البطالة 

حاجز العشرين مليون عاطل ألول مرة في العام اجلاري.
وفي ضوء دراس���ة للبنك الدول���ي العام املاضي، أكدت 
حاج���ة الدول العربية إل���ى 100 ملي���ون وظيفة في عام 
2025م؛ وذل���ك فقط للمحافظة على مس���تويات البطالة 

احلالية ومنعها من االرتفاع.    
  ]االقتصادية اإللكترونية2012/1/31م[
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األقليات اإلسامية

تقع جمهورية التشيك وس����ط قارة أوروبا جتاورها أملانيا من 
الغرب والشمال الغربي، وبولندا من الشمال، والنمسا من اجلنوب 
وسلوفاكيا من الشرق. ليس جلمهورية التشيك منفذ على البحر. 

العاصمة براغ وأهم املدن برنو وأسترافا وبيلزن. 
تأسس����ت اجلمهورية التشيكية دولًة مستقلًة في عام 1993م، 
بعد س����بعن عاماً من الوحدة مع س����لوفاكيا في أطار الفيدرالية 

التشيكية السلوفاكية السابقة . 
الس��كان: التركيبة العرقية تشكلت بعد احلرب العاملية الثانية 

وهي على النحو التالي: 
90 % من الس����كان من أصل تشيكي، والباقي سلوفاك وموران 

وبوسنيون وأملان.
األديان: 59 % من التش����يك رس����مياً ب����دون ديانة، 26.2 % 
رومان كاثوليك، 1.2% بروتس����تانت 2.0.. % شهود يهوه، تتراوح 

أعداد املسلمن بن 30 ألف و50 ألف مسلم. 
وصل اإلس����الم إلى جمهورية التش����يك في القرن العاش����ر 
امليالدي، عن طريق قبائل مس����لمة من وس����ط آسيا. وبعد دخول 
األتراك العثمانين إلى وس����ط أوروبا، وبعد انتصار األتراك في 
معركة )كوس����وفا( ومعركة )املوهاج( دخل كثير من س����كان هذه 
املنطقة اإلس����الم. بعد انسحاب األتراك من وسط أوروبا تعرَّض 
املس����لمون للتنكيل وهدمت مساجدهم وأغلقت مدارسهم وهاجر 
كثير منهم، وتعرض اإلس����الم لتحديات كثيرة شنتها إمبراطورية 
النمس����ا التي حاولت محو آثار اإلس����الم في وسط أوروبا وظل 
األمر على هذا الوضع حتى صدر قانون التس����امح الديني س����نة 
)1782م ( وبص����دور ه����ذا القانون تنفَّس املس����لمون ش����يئاً من 
احلرية. في عام 1912م صدر مرس����وم اإلمبراطور النمس����اوي 
)فرنس����وا جوزيف الثاني( واعترف باإلس����الم دين����اً في الدولة، 
نوا  فشيد املسلمون املس����اجد واملدارس، وأسسوا اجلمعيات وكوَّ
االحتاد اإلس����المي بتشيكوس����لوفاكيا. وهاجر كثير من مسلمي 
البوسنة والهرس����ك واأللبان إلى تشيكوسلوفاكيا. مت تسجيل أول 
مؤسسة متثل املس����لمن رسمياً في تشيكيا في عام 1934م، وقد 
بادر بهذه اخلطوة القنصل املصري في براغ آنذاك »عبد احلميد 
البابابي« بالتعاون مع الصحافي التشيكي املسلم »محمد عبد الله 
بريكتس����يوس« واملثقف الهندي »ميرزا خان«، فحصلت اجلماعة 
الدينية اإلسالمية األولى على االعتراف القانوني املبدئي بها في 
د االعتراف من جانب وزارة  عام 1935م دون صعوبات تذَكر، وجتدَّ

الداخلية في عام 1941م. 
أهم مناطق جتمع املس����لمن في تشيكوس����لوفاكيا في مدينة 
)برن����و(، وتوجد جاليات مس����لمة ف����ي كلٍّ من براغ وأوس����ترافا 
وتبليتسه وألوموتس وكارفينا وبعض املناطق األخرى ولكن بنَسب 
أقل. ول����م تأِت بوادر احلض����ور الفعلي لإلس����الم إالَّ مع أفواج 
الطلبة العرب واملس����لمن الذين اس����تفادوا من »الثورة املخملية« 
في تشيكوس����لوفاكيا ف����ي خريف ع����ام 1989م ليعلنوا عن قيام 
»االحتاد العام للطلبة املس����لمن في تشيكوسلوفاكيا« فور انهيار 
النظام الش����يوعي، ومت افتتاح أول مسجد معتَرف به رسمياً في 
تش����يكيا بقيادة الشيخ منيب حسن الراوي وبعض األخوة في عام 
1998م، ليدخل معه املسلمون في البالد حقبة االنفتاح والتواصل 
الفاعل مع املجتمع؛ فاملس����جد املش����يد في مدينة برنو )عاصمة 
إقليم مورافيا وثاني مدن البالد( استقطب في أيامه األولى آالف 
الزائرين الذين أبدوا شغفهم باإلطالع على اآلخر عن كثب وإثراء 

حصيلتهم املعرفية عن اإلسالم. 
ولم متِض س����نة واحدة حتى افتُتح في العاصمة التش����يكية 
براغ املس����جد الثاني في البالد، بينما انبثقت »مؤسس����ة الوقف 
اإلسالمي« من رحم احتاد الطلبة املسلمن لتتولى اإلشراف على 

املركزين اإلسالمين في برنو وبراغ. 
مشكات املسلمن يف تشيكيا:

1 - احلاج����ة إل����ى ترجمات صحيحة للق����رآن الكرمي باللغة 
التشيكية. 

2 - احلاجة إلى إنش����اء مدارس إسالمية لتعليم الدين واللغة 
العربية. 

3 - احلاج����ة إلى دعاة يجي����دون اللغة التش����يكية للتعريف 
باإلسالم وفرائضه. 

4 - احلاجة إلى منابر إعالمية لعرض اإلس����الم والدفاع عن 
قضايا املسلمن والتعامل مع مشاكلهم. 

5 - الضغ����ط على احلكومة التش����يكية للموافق����ة على بناء 
مسجد في أماكن جتمع املسلمن. 

املراجع واملصادر: 
• موقع التشيك اليوم. 

• موقع بابليون. 
 Fact book •

األقلية اإلسالمية في جمهورية التشيك
ال��س��ي��د حم���م���ود  أمح����د  د. 
mr.ah54@hotmail.com
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ألول م���رة يخ���رج من بيته مس���افرًا إلى اخللي���ج دون أن 
ينظر في عيون أبنائه الستة، فيقولوا له: ال إله إال الله.

في���رد في حم���اس، وهو يرمق الش���فقة في عي���ون أبنائه 
وزوجته: محمد رسول الله.

ي إلى  قب���ل أن يش���هق، وه���و يجت���از املم���ر الطويل امل���ؤدِّ
مقع���ده ف���ي الصفوف األخيرة في الطائ���رة. قال له املضيف 

حينما الحظ حليته البيضاء مستغربًا:
ن؟ - هل ُتدخِّ

- ال.
وكأن عيني���ه اس���تفهمتا ع���ن مغ���زى الس���ؤال؛ فقد ركب 
الطائرة أكثر من س���تني مرة في هذه الس���نوات العش���ر. كان 

يأتي في إجازة رمضان، وفي إجازة عيد األضحى، ثم اإلجازة 
الصيفية، وأحيانًا يأتي في زيارة سريعة تستغرق عدة أيام.

قال املضيف مبتسمًا في:
- ألنك ستجلس في مقاعد املدخنني.

أح���س بصدمة، فق���د قال ل���ه طبيبه ال���ذي ُيعاجله من 
السكر: 

- احذر التدخني!
- أنا ال أدخن.

- ال يكف���ي أن تك���ون غي���ر مدخ���ن، اح���ذر من مجالس���ة 
املدخنني!

أش���ارت املضيف���ة في مدخ���ل الطائ���رة دون أن تتكلم إلى 

] قصة قصيرة [

املســافر
حممد ع��ل��ي  ح��س��ن  د. 

العدد 72296
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الطري���ق الذي سيس���لكه حتى يصل إل���ى مقعده في مؤخرة 
.)c 65( :الطائرة، وهو يقول لها

وص���ل مكدودًا، ووجد الركاب ف���ي مقاعدهم، والحظ أن 
بعض الركاب يدخنون.

أح���س بدوار، غاب���ت املرئيات قبل أن يش���هق، ويخرج من 
ش���فتيه زبد أبي���ض، ويتعاون بع���ض املوجودي���ن على حمله 
إلنزال���ه م���ن الطائ���رة، بع���د أن فش���لوا ف���ي إحض���ار طبي���ب 
معالج. واس���تطاعت أذنه أن متي���ز بعض األلفاظ، منها: أنه 
من املنصورة، كما س���مع من بعض العجائز »أش���هد أن ال إله 

د خافتة ُمشفقة! إال الله وأن محمدًا رسول الله« تتردَّ
كان منذ ثالث س���اعات قد دخل املسجد الذي اعتاد فيه 
ص���الة اجلمعة، جل���س في مكان���ه املفضل بالص���ف الثالث، 
رغ���م أنه كانت هناك أماكن خالية كثي���رة في الصفني األول 
والثان���ي، وجلس في م���كان قريب من الب���اب حتى يكون من 
أوائل اخلارجني من املس���جد بع���د أداء الصالة، ليجلس مع 

ه إلى املطار. أوالده ساعة قبل أن يتوجَّ
الس���نة األولى التي سافر إلى اخلليج فيها - تلك السنة 
ت وراءها  الت���ي اش���تعلت فيه���ا حرب حتري���ر الكوي���ت - ج���رَّ

السنة الثانية فالثالثة... فالعاشرة.
مل���اذا ال تتوق���ف الس���نون ع���ن اجل���ري؟ كان يع���دُّ األي���ام 

لعودته منذ وصوله:
- باق 0)1 يومًا، وأعود إلى مصر في إجازة رمضان.

- ب���اق ث���الث جم���ع نصليه���ا، ونع���ود ف���ي إج���ازة عي���د 
األضحى.

- ب���اق أس���بوعان ف���ي االمتحان���ات، ونع���ود إل���ى مص���ر 
احلبيبة.

حينم���ا حص���ل عل���ى الدكتوراه )م���ن اخلارج( فش���ل في 
احلص���ول على وظيف���ة جامعية في مصر. كان يقرأ اإلعالن 
ويذهب س���عيدًا لتقدمي نس���خ رس���الته مع األوراق املطلوبة، 
ر اآلمال يومًا فيومًا، ثم ُيفاجأ بأن الذي قد ُعني في  وتتبخَّ

الوظيفة املطلوبة غيره.
قال له عميد كلية ساحلية:

- أنت أحسن املتقدمني للوظيفة، ولكنك حتتاج »زقة«.
وحينما س���أل صديق���ه محمد لطفي عن ه���ذه »الزقة«، 
قال: »دفعة لألمام يا محترم«، حتى تنال ش���رف التعيني في 

الكلية.

- هل ُيريد - مثاًل - توصية من عضو مجلس الشعب؟
ضحك محمد لطفي واصفًا صديقه بالتخلف عن فهم 
آليات املجتمع املعاصر في عصر »البيزنس« وتداول النقود!

حينم���ا قرأ إع���الن هذه اجلامعة اخلليجي���ة التي يعمل 
م أوراق���ه، وأجرت جلن���ة التعاقد  فيه���ا منذ عش���رة أع���وام قدَّ
مقابل���ة معه، وبع���د عدة أيام وصلته برقية تس���تعجله إنهاء 

إجراءات السفر.
بعد أن وصل إلى اخلليج، وجد أنه يتقاضى راتبًا عشرة 
أضع���اف أس���اتذة اجلامعة ف���ي مصر، وأربعني ضعف���ًا ملا كان 
يتقاض���اه ف���ي وزارة التربي���ة والتعلي���م قب���ل أن يج���يء إل���ى 

اخلليج، فحمد الله كثيرًا.
ظل يعمل في هذه اجلامعة معزيًا نفسه أنه لم يجد له 
وظيف���ة أس���تاذ جامعي في جامعات مص���ر الكثيرة )ألنه لم 
يج���د »الزق���ة« املطلوبة!(، وأنه يعمل ف���ي جامعة عريقة لها 
اسمها، وأنه في األعوام العشرة التي أمضاها بنى بيتًا يتسع 
ج يعي�ش في ش����قة صغيرة  ل�ه وألبنائه، بعد أن ظل من�ذ تزوَّ
ال تتجاوز سبعني مترًا، وأن زوجته تواصل الرحلة مع األبناء 

بنشاط وهمة حتى التحقوا جميعًا بكليات القمة.
لكن زوجته التي ظلت معه س���بعة وعش���رين عامًا ماتت 
���ر أن يبق���ى م���ع األوالد، ويع���ود إلى  ف���ي ه���ذا الصي���ف، وفكَّ
وظيفته السابقة موجهًا بالتربية والتعليم أو مديرًا ملدرسة 
ثانوية أو خبيرًا بالكتب واملناهج، ليتابع أوالده في دراساتهم 
ر أن يذهب هذا  اجلامعي���ة، لكن���ه بع���د تفكير وُمراجع���ة ق���رَّ
الع���ام إلى اخلليج آلخ���ر مرة، لُينهي بع���ض األمور املتعلقة 
بالعمل، ويحضر كتبه وحاس���وبه، ويعود إلى مصر احلبيبة، 

ورمبا ُينهي السنة الكاملة ال يقول فيها:
- باق 0)1 يومًا، وأعود إلى مصر في إجازة رمضان.

- ب���اق ث���الث جم���ع نصليه���ا، ونع���ود ف���ي إج���ازة عي���د 
األضحى.

- ب���اق أس���بوعان ف���ي االمتحان���ات، ونع���ود إل���ى مص���ر 
احلبيبة.

وفت���ح عيني���ه بعد جهد جهي���د ليجد نفس���ه نائمًا على 
س���رير أبيض، مغطى مبالءة بيض���اء، ومصل األنبوب املعلق 
يتصل بوريده، وأوالده جميعًا حوله يقولون في فرح حقيقي:

حمدًا لله على السالمة.
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] عين على العدو [

ع��ام��ر)*( أب���و  ع��دن��ان  د. 
adnanaa74@hotmail.com

قالت محاف���ل أمنية صهيونية: إن املؤسس���ة االس���تخبارية 
الصهيونية تواجه ف���ي اآلونة األخيرة ما وصفتها ب� »وضع تدهور 
وعدم يقن« في عالقتها بحليفاتها وش���ريكاتها اإلس���تراتيجيات، 
مس���تدلن على ذلك بسلس���لة من األحداث اإلقليمي���ة والدولية، 
ة بن األهمية املتزايدة للمعلومات  التي ت���دل على ضرورة ردم الهوَّ
االس���تخبارية، والزعم بأنها تواجه حتديات ومعضالت خاصة في 

جوانب جتميعها، ومن أهمها:
• مفاجأة خلع الرئيس املصري مبارك، ومهاجمة الس���فارة في 

القاهرة، ومستقبل العالقات مع مصر.
• انهي���ار نظام العالقات اإلس���تراتيجية م���ع تركيا، وصدور 

تصريحات حماسية عنها معادية ل� »إسرائيل«. 
• الزعزعة احلاصلة في الش���رق األوس���ط، واخلش���ية على 

استقرار النظام في األردن، ومستقبل العالقات معه.
• احل���ذر من ضع���ف العالقة بالواليات املتح���دة، ومن خطر 

اضمحالل احللف اإلستراتيجي معها في أمد أبعد.
كما يُعدُّ التجسس واستعمال أجهزة االستخبارات على احللفاء 
والش���ركاء ظاهرة رائجة في العالم االستخباري، وميكن أن يكون 
تع���اون أدائي أو اس���تخباري بن حلفاء في مج���ال ما كمكافحة 
اإلرهاب مثاًل، وفي الوقت نفس���ه يُجِمع احللفاء معلومات بعضهم 
عن بعض، وي���رى بعضهم بعض���اً هدفاً اس���تخبارياً، وقد يكون 
هؤالء دوالً أو جهات أو منظم���ات، وليس بالضرورة املقصود هنا 
معلومات اس���تخبارية سياسية دبلوماسية جُتَمع بصورة دورية عن 
دول مختلفة، بل معلومات اس���تخبارية ع���ن حليفات ذات أهمية 

إستراتيجية وأمنية ل� »إسرائيل«.

االستخبارات
الصهيونية هشاشة

 (*( كاتب فلسطيني.

البحث االستخباري:
وقد حتولت »إس���رائيل« ذاتها إلى هدف لنش���اط 
استخباري للواليات املتحدة؛ ال سيما بسبب قدرتها على 
القي���ام بأعمال من طرف واحد له���ا تأثير في مصالح 
الوالي���ات املتحدة في الش���رق األوس���ط، في املجاالت 

اآلتية:
• متابعة الواليات املتحدة لتطور برنامج »إس���رائيل« 

الذري،
• التعقب الدائم لبنائها في املستوطنات.

• اهتمامها االس���تخباري الكبير بفرضية مهاجمتها 
للمنشآت الذرية في إيران.

اجلدي���ر بالذك���ر أن األجهزة األمني���ة الصهيونية 
املختلفة )الشاباك واملوساد وأمان( حصرت عنايتها في 
العقود الثالثة األولى لوجود »إسرائيل« في دول املواجهة، 
وخطر احلرب التقليدية، وفي العش���رين س���نة األخيرة 
أصبحت إيران وس���ورية وحزب الله وحماس في مقدمة 
اهتماماتها، مشيداً في الوقت نفسه بجهاز االستخبارات 
العس���كرية »أمان« على نحو خاص، كونه اجلهاز الرائد 
في مجال البحث اإلس���تراتيجي والعسكري والسياسي؛ 
ولذلك جرى تعزيز قس���م البحث في »الش���اباك«، وهو 
ينافس »أمان« في املجال الفلسطيني، كما تطور البحث 
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في »املوس���اد« املختص ببعض املجاالت كالسالح غير التقليدي 
مثاًل. أما مركز البحث السياسي في وزارة اخلارجية فلم يصبح 

جهة ذات أهمية في اجلماعة االستخبارية. 
وما يزال ل� »أمان« موقع متقدم في صوغ التقدير االستخباري 
م جغرافياً إلى جبهات ودول،  القومي الصهيوني العام، فهو مقسَّ
وبحس���ب طبيعة كل فرع يشتغل بدولة تناس���به، ويوجد تقسيم 
داخلي ملجاالت البحث السياسي والعسكري، مع وجود فروق في 
ة كمصر واألردن؛ ولهذا  التأكيدات البحثية؛ إزاء دول ليست عدوَّ
فليس غريباً نش���وء ما وصفه ب� »الوضع اإلش���كالي الشاذ« في 
»إس���رائيل«؛ حيث يترك فيه لالستخبارات العسكرية املسؤولية 
عن البحث السياس���ي واإلستراتيجي، ولكن بسبب صورة إعداد 
ضب���اط »أمان«، وفترات الوالية القصي���رة، والتبديل الكثير في 
املناص���ب، وخضوعهم التنظيمي للجي���ش، فإنهم يبدون خبراء 
باملجال العسكري أكثر من وضع تقديرات في املجاالت السياسية 

واالجتماعية املعنية بشأن استقرار نظم احلكم. 

تنسيق الساسة والعسكر:
ولهذا عمل »أمان« في الس���نن األخيرة على حتسن القدرة 
البحثية في مجاالت ليس���ت عسكرية، وإعداٍد أكادمييٍّ لباحثن، 
وجتنيد باحثن ذوي اس���تعداد أكادمي���ي، وميكن تقدمي مناذج 
مقترح���ة لعالقات أمنية اس���تخبارية ل� »إس���رائيل« في الفترة 

القادمة على النحو التالي:
مصر: بع���د تنحية مبارك تبن إهمال »أمان« االس���تخباري 
للميدان املصري؛ خاصة في املجال العسكري منذ اتفاق السالم، 
وعدم اس���تعداد اجليش إلنفاق موارد وصرف انتباه اس���تخباري 
ملصر؛ ألن تقدير »أمان« جاء فحواه بأنه: إذا طرأ تغيُّر على النظام 
هناك، وعاد خطر املواجهة العس���كرية، فس���يكون ل� »إسرائيل« 
إنذار مدته س���نن لالستعداد لذلك، علماً أن اإلنذار بثورة شعبية 
كالت���ي حدثت في مص���ر حتدٍّ صعب جداً، وق���د ال يكون ممكناً 
لالستخبارات، لكن يجب عليها أن حتاول تقدير استقرار النظام، 
وه���و ما يوجب تخصيص جهد اس���تخباري جتميعي وبحثي نحو 
قوى ومس���ارات اجتماعية وسياسية تشذ عن االشتغال التقليدي 

باجليش ونظام احلكم.
تركيا: قال رئيس القسم األمني السياسي في وزارة احلرب 
»عاموس جلعاد«: إن تركيا لم تُش���َمل ق���ط في جمع املعلومات 
االس���تخبارية. معلاًل ذلك بقوله: االس���تخبارات ال تستطيع أن 

جتمع معلومات عن اجلميع، فه���ي ذات موارد محدودة، وتركيا 
اعتُبَرت حليفة مركزية ل� »إس���رائيل« في الش���رق األوس���ط، 
وفي اخلمس���ينيات والس���تينيات انضمت ل� »حلف الضواحي«، 
وقويت العالقات معها من جديد في التس���عينيات، ونش���أ حلف 
إس���تراتيجي؛ بحيث لم تعتَبر تهديداً أو هدفاً اس���تخبارياً؛ لكن 
تغير سياستها، وتهاوي احللف اإلستراتيجي معها، يؤكدان أهمية 
االستخبارات السياسية عنها، والتحذير من تغيُّر العالقات الذي 

له أيضاً آثار أمنية كثيرة.
األردن: ال���ذي كان دول���ة ع���دوة وهدفاً لالس���تخبارات 
الصهيوني���ة، لكن في الوقت نفس���ه كان له عالقات س���رية مع 
»إس���رائيل«، وميكن اعتباره شريكاً إستراتيجياً منذ سنة 1970م 
على األقل. وأجرى امللك حس���ن لقاءات سرية مع القيادة العليا 
الصهيونية، وأدار املوساد هذه العالقة، وبعد اتفاق السالم سنة 
1994م جرى تثبيت التعاون األمني رسمياً، لكن »إسرائيل« اليوم 

قلقة في األساس من تهديد استقرار نظام احلكم في األردن.
الواليات املتحدة: حليفة »إس���رائيل« الرئيس���ية، ولذلك 
هناك أهمية كبيرة للمعلومات عن سياستها ونواياها: هل تهاجم 
إيران؟ وماذا سيكون ردُّها على مهاجمة »إسرائيل« إليران؟ وهل 
ستخرج مببادرة سالم جديدة؟ ورغم وجود نظام صالت وثيق في 
جميع املستويات كمتخذي القرارات والعسكرين واالستخبارات، 
وح���وار إس���تراتيجي دوري، لكن توجد قضايا ق���د تخفي فيها 
الواليات املتحدة معلومات عن »إسرائيل«، أو تكون لها تقديرات 

ال تُعَرض على متخذي القرارات فيها.
الس��لطة الفلس��طينية: منذ كانت اتفاقات أوس���لو في 
1993م نش���أ إطار تعاون أمني معها، واعتبرت ش���ريكة، وكانت 
الس���احة الفلس���طينية في مركز اجلهد االستخباري الصهيوني 
زمن املفاوضات الس���لمية، لكن كانت تعوزها معلومات عن قوات 
األمن الفلس���طينية مثاًل، واعتمد »الش���اباك« على تعاون معها، 
وضيق نش���اطه االستخباري املس���تقل، وبعد انتفاضة األقصى 
ُعرفت السلطة بأنها هدف في مكافحة اإلرهاب، وتوقف التعاون 
األمني معها، وعاد »الشاباك«، وثبَّت حضوراً استخبارياً كثيفاً في 
الضفة الغربية، وفي س���نة 2005م مت جتديد التعاون مع قوات 
األمن الفلسطينية، وحظيت باملديح لعملها على مجابهة حماس، 
لكن اتف���اق املصاحلة معها، وإعالن االس���تقالل الفلس���طيني 
املرتقب، أث���ارا اخلوف من أن تتخذ قوات األمن الفلس���طينية 

احلياد، أو تصبح عدواً. 
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] في دائرة الضوء [

ق���ال الكات���ب اليهودي )يئي���ر عميكام(: في كل مدرس���ة 
تعنى باالستش���راق، ضابط كبير من س���الح املخابرات لتوجيه 
دراسات االستش���راق. وقال بن غوريون: يندر أن جتد أكادميياً 
أو إس���رائيلياً في إسرائيل لم يتثقف على أيدي املوساد، أو من 

خالل منظمات اإلرهاب.
لقد حظي اليهود وفي وقت مبكر بخدمات بحثية مجانية، 
رعتها بع���ض طوائف النصارى الغربي���ن حتديداً، وعلى وجه 
اخلصوص النص���ارى الذين يحمل���ون اعتق���اداً مزدوجاً بن 

العهدين )القدمي واجلديد(.
وعلى س���بيل املثال ال احلصر نذكر ما يلي: إن املستكشف 
)كريس���توفر كولومبس( الذي ينحدر من أس���رة يهودية عاشت 

في األندلس، حيث فرَّ مع أس���رته إث���ر محاكم التفتيش، وكان 
قد س���اعده يهود )املارنوا( وتبنَّوا مش���روعه ودعموه بالتمويل 
والتخطيط؛ إذ كان الهدف من رحلته اس���تخدام الذهب الذي 
يجده في العالم اجلديد إلعادة بناء الهيكل اليهودي املزعوم)1(. 
وفي القرن السادس عشر جاء )مارتن لوثر( بفكرة جتديدية على 
الديانة النصرانية كانت مبثابة أول مبادرة لتمويل اليهود لتأس���يس 
قومية يهودية من خالل الترويج أن اليهود أمة مفضلة ويجب عودتهم 
إلى فلس���طن، ودعا إلى عودة اللغة العبرية باعتبارها لساناً مقدساً 

ووجوب عودة اليهود إلى فلسطن وبناء دولة وهيكل لهم فيها.

(1) للمزيد من التفصيل انظر: كتاب املسيح اليهودي، رضا هالل، ص62، وكتاب املالك 
يوجه العاصفة، مايكل نورثكوت، ص 20، ومفكرة اإلسالم 2006/11/22م.

هيمنة مراكز األبحاث الصهيونية
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ثم جاءت وفود الرحالة األوروبين تترى إلى فلسطن خاصة 
واملش���رق اإلس���المي عامة؛ حيث تركزت جهودهم على غرس 
مفردات ومفاهيم حتمل مضامن خدماتية للمش���روع اليهودي 
الكبير؛ ومن ذلك: التركيز في دراس���ات الرحالة األوروبي على 
إطالق مفاهيم، منها - على س���بيل املثال -: )التركي الرهيب(، 
)الكافر الفظ(، )الوباء الذي أصاب فلس���طن بس���بب سيطرة 
اإلس���الم عليه���ا( وأن أهلها األصلين هم اليهود )ش���عب الله 
املختار( ويجب تتبُّع األصول واآلثار اليهودية فيها وإعادة مجد 

اليهود إليها.
وتزامن مع ذلك عودة نشاط فكري لعقائد )القبااله( - وهي 
إح���دى اجلماعات اليهودي���ة ذات النزعة الصوفية - وس���عيها 

اجلديد في تنشيط االجتهادات التوراتية.
وجاءت حملة نابليون بونابرت عام 1798م، التي استهدفت 
مص���ر العظيمة بوابَة املش���رق اإلس���المي والعرب���ي بأكمله، 
فاجليوش الفرنس���ية جاءت ويب���رق في مخيلته���ا ووجدانها 
وضوح الفكرة التي جاؤوا ألجلها وهي: )اليهود ورثة فلس���طن 

الشرعين( وإعادة إنشاء مملكة القدس القدمية. 
لم تكن حتمل البوارج الفرنس���ية الغازية الذخيرة احلربية 
فقط بل حملت س���الح الفكر؛ فقد زودت إحدى بوارج احلملة 
الفرنس���ية مبطبعة كانت عل���ى متنها تطبع وتنس���خ البيانات 
ع في مص���ر، وكان يحررها أول أس���تاذ في  التخذيلي���ة لت���وزَّ
اللغة العربية في كلية باريس )سيلفس���تر(، ومستشار الشؤون 

السياسية في اخلارجية الفرنسية.
وحينم���ا كنت في زي���ارة ملركز املخطوط���ات التابع لوزارة 
األوق���اف املصرية، اطلعت على كتاب ) وصف مصر( الذي يقع 
ف���ي )23( مجلداً كبيراً جداً، حوى كل كبيرة وصغيرة عن مصر 
أدركت جيداً أن املستشرق األوروبي لم يكن في سياحة أو جولة 

ترويحية يلتقط الصور عند النيل أو األهرامات. 
أما بريطانيا رأس األفعى التي أطلَّت على مش���رقنا نيابة 
ع���ن فرنس���ا وتتمة حلم���الت صليبية قدمية لك���ن مبنهجية 
مت خدمات  )الصهيوإجنيلي���ة(، وكما أس����لفنا قبل قلي����ل قدَّ
مجانية للمش���روع اليهودي املقبل، لم يتح���رك هؤالء بثورات 
انقالبية، بل بخطوات مدروس���ة اس����تغرقت ردحاً من الزمن، 
وهي تخطط، وتدرس، وتق�لب األم�ور، فك�ان من ذلك مؤسسات 
تعنى مبش���رقنا، وتضخ له امليزانيات املادية والعقول البشرية، 

ومن ذلك:

• جمعية فلسطن التي تأسست عام 1801م في لندن:
كانت تستقبل امللفات والتقارير املعنية بفلسطن وتقوم على 
دراس���تها وحتليلها، ونش���رت دراس���ة مترجمة تصف األراضي 
احمليطة ببحيرة طبرية، ونه���ر األردن بكل دقة، ليتمكن الباحث 
في مكتبه والقائد العس���كري في ميدان���ه أن يتعاطى معها بكل 

مهنية.
• اجلمعية اجلغرافية امللكية تأسست عام 1830م:

ومن أعمالها ما قام به القس األمريكي روبنسون من دراسة 
بعنوان )أبحاث توراتية في فلس���طن( بعد دراسة ميدانية في 
فلس���طن مدة ثالث س���نوات، وعاد مرة أخرى ومكث عش���ر 
سنوات، وقدم دراسة أخرى بعنوان )أبحاث توراتية جديدة في 
فلسطن(، وعلى إثرها قام س���الح الهندسة البريطاني مبسح 
املنطق���ة املمتدة ما بن يافا إلى القدس إلى البحر امليت. وقام 
املالزم )منلوه( بالس���فر في قارب في بحيرة طبرية إلى البحر 

امليت، ومسح املنطقة.
• صندوق استكش���اف فلسطن الذي تأسس في بريطانيا 

في الثلث األخير من القرن )19(:
تأسس برعاية فكتوريا امللكة البريطانية ورئيس األساقفة، 
مكوَّن من )45( عضواً جميعهم من كبار رجال الدين، استخدموا 
س���الح الهندس���ية امللكي البريطاني واس���تغرقت عملية مسح 
فلسطن زهاء )50( سنة متواصلة، وقد صدر خالل هذه الفترة 
كتاب بعنوان )أرض املوعد(، وطالبوا بضرورة تطوير فلس���طن 
على يد ش���ركة الهند الش���رقية، وإدخال اليه���ود من خاللها 

الحتالل بريطانيا لفلسطن.
وق���ام الصن���دوق على تش���جيع اليهود عل���ى الهجرة إلى 
فلسطن، وصبغ فلس���طن بالهوية اليهودية وقدموا املعلومات 

فت اليهود بحقيقة فلسطن. والدراسات التي عرَّ
 لقد لعبت بريطانيا - وال تزال - دوراً إستراتيجياً محورياً 
في إقامة دولة إس���رائيل واحلفاظ عليها في املرحلة احلالية. 
قال )نورمان بنتوش( الصهيوني النائب العام حلكومة االنتداب 
البريطاني: )كانت املش���اريع الصهيونية الرئيسية تتأسس على 
شكل شركات بريطانية(، منها: شركة سكة حديد وادي الفرات، 

لتصل بن حيفا وبغداد وشركة سكة حديد حيفا دمشق.
إن بريطانيا اكتش���فت فلس���طن لليهود، ثم هيأت لهم الوصول 
نت لهم احلدود ثم  ت لهم وس���ائل التمكن فيه���ا، وأمَّ إليها، ثم أعدَّ
سلَّمت لهم فلسطن، وأمريكا تدعم وجود وبقاء اليهود في فلسطن.

لق���د أدرك اليهود أنه ينبغي عليهم إزالة عدة إش���كاليات 
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واس����تجالب ع�دة احتياجات، تقوم على أس���س استشراقية، 
منها:

• ب���ذل اجلهد في إقن���اع اليهود وحتفيزه���م للهجرة الى 
فلسطن. 

• العقلي���ة األوروبية املتعاطفة وغي���ر املتعاطفة مع اليهود 
كذلك بحاجة إلى إقناع واس���تدراج لدع���م اليهود للوصول إلى 

فلسطن.
• والعرب بحاجة الى خطة شاملة خلداعهم وتخذيلهم عن 

الفلسطينين. 
وبعد ذلك تبلورت األس���س االستشراقية التي قامت عليها 

نظريات العبث االستشراقي اليهودي من خالل:
1 - اعتم���اد ش���بكة معقدة م���ن الدع���اوى، والتلفيقات 
التاريخي���ة، والنصوص الدينية، )وارتباط اليهود بفلس���طن(؛ 

لتكوين معالم واضحة للشخصية والدولة اليهودية.
فة لفلسطن وأهلها، على نحٍو يدعم  2 - رس���م صورة محرَّ
فكرة هجرة اليهود إلى فلس���طن من خالل الفروق بن اليهود 

والعرب )شعب الله املختار، الدونية، نقاء العرق اليهودي(.
وقد اتخذت الصهيونية جيشاً من البروفسورات يخدم هذه 

الفكرة، ومن أشهر املستشرقن اليهود في القرن املاضي:
سلومون مونك:

حاول التوفيق بن الفالسفة اليونانين واملسلمن من جهة، 
وب���ن العقائد اليهودية ليتمكن من خالل ذلك من دمج العقيدة 
اإلس���المية بهرطقات الفالس���فة لتنش���أ الثغرات التي تطعن 

بعقيدة اإلسالم.
أرمينوس فامرى:

كان له دور في توثيق الروابط الصهيونية مع بريطانيا، وكان 
له دور في تأمن مقابلة هرتزل مع السلطان عبد احلميد، وكان 

يوجه هرتزل في كيفية اللقاء.
إجنتس جولد تسهري:

ُوِصف بس���يد الباحثن في الش���ؤون اإلس���المية، أقام في 
م )592( بحثاً إسالمياً، منها:  القاهرة وس���ورية وفلس���طن، قدَّ
)الظاهرية مذهبهم وتاريخهم( و )دراسات إسالمية( و )اإلسالم 
والدين الفارس���ي( وآلت جميع دراس���اته وبحوثه إلى اجلامعة 

العبرية في القدس.
يعقوب باست:

أتقن العربية وألَّف كتاب في تكوين األسماء في اللغات السامية 
وشارك في حتقيق )تاريخ الطبري( و )كتاب الفصيح( للثعلبي.

جوزيف هوروفستش:

اشتغل في مدرس���ة عليكرة اإلس���المية في الهند، وقدم 
رس���الة الدكتوراه في كتاب )املغازي( للواقدي وحقق جزأين من 

طبقات ابن سعد )وهما في غزوات النبي #(. 
وهو عضو مجلس إدارة اجلامعة العبرية عند التأس���يس، 
اقترح نشر كتاب أنساب )األشراف للبالذري( وقد نشر املجلد 
الراب���ع واخلامس بتحقي���ق اثنن من اليهود، ل���ه بحوث منها: 
)اجلن���ة في القرآن( وبح���ث بعنوان: )أس���ماء األعالم اليهود 

ومشتقاتها في القرآن(.
ماكس مايرهوف:

أكبر الباحث���ن األوروبين املتخصصن ف���ي تاريخ الطب 
والصيدلة عند العرب م���ن أبحاثه: )األطباء اليهود واملصريون 

الذين اشتهروا في العصر األموي(.
دافيد بانت:

أس���تاذ اللغة العربية في اجلامعة العبرية، واهتم بالُكتَّاب 
اليهود العرب الذين كتبوا بالعبرية

باول كراوس:

أتقن العربية، وأكبَّ على دراسة الكيمياء عند العرب، فأخرج 
كتاباً بعنوان: )حتطيم أس���طورة جابر بن حيان(، وخالصته أن 
أبحاث جابر هي من أعمال مجموعة من اإلسماعيلين! ورسالة 
عن )أخبار احلالج( ورس���الة للبيروني، وأعدَّ رسالة الدكتوراة 

عن الرازي.           
لقد أدرك الصهاينة بعد تأسيس الدولة أن هؤالء النفر من 

الباحثن هم مبثابة العمود الِفْقري للدولة ورأس مالها.
وأنهم صانعوا الرم���وز االجتماعية للدولة، فمنحهم كيانهم 

لقباً يعتزون به )جيش البروفسورات(.
وتُبُنيَت أبحاثُهم التي كانت أساس���اً في سياس���ات )دولة 

إسرائيل( املعاصرة التي وضعتها الصهيونية. 
لق���د اس���توعبت املؤسس���ة الصهيونية العملي���ة البحثية 
اليهودية ورموزها في أهم املؤسسات، وبأرقى الوسائل، وبأعلى 
الصالحي���ات القائمة على العمل املؤسس���ي املرتبط بتوجهات 

الدولة.
الدول���ة اليهودية تولي اهتمام���اً بالباحثن من خالل دعم 

الباحثن إدارياً ومعنوياً وعلمياً، وكان ذلك من خالل: 
1 - متك���ن الباحثن لالط���الع على موج���ودات املراكز 
البحثية، مثل: أرشيف الدولة في القدس، واألرشيف الصهيوني 

املركزي، وأرشيف تاريخ الشعب اليهودي.
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2 - توفير مجاالت تش���غيل الباحثن لتش���جيع املهاجرين 
منهم إلى فلسطن.

3 - إشراكهم في رسم سياسات الدولية.
4 - إتاحة الفرصة لهم للتحدث في مختلف املس���ائل التي 

تَهمُّ الدولة. 
5 - إتاحة املجال لهم لالستفادة من اخلبرات األجنبية.

6 - التناغم املرن بن هؤالء ومؤسسات الدولة.
ومن ذل���ك: التناغم بن االس���تخبارات الصهيونية وجيش 

الباحثن اليهود وتهدف من ذلك إلى:
1 - إعداد الدراس���ات اخلاصة بش���أن املستجدات على 

الساحة العربية والفلسطينية. 
2 - توجيه اجلهود َوْفَق متطلبات األهداف اإلسرائيلية َوْفَق 
معادلة: )معلومات غير ممنوعة + عقل + عمل( = سري جداً.

3 - توجي���ه كثير من ضباط اجليش بعد انتهاء عملهم في 
السلك العسكري إلى مراكز األبحاث 4% من السياسين، 5% من 

العسكرين. لذلك ليس سهاًل التمييز بن الباحث والعسكري.
ومن األمثلة على هذه املؤسس���ات البحثي���ة والعلمية في 
الكي���ان اليهودي، ودورها ف���ي عملية التنمي���ة احلقيقية لكل 

قطاعات الدولة اللقيطة.
اجلامعة العرية يف القدس:

أول من أطلق فكرتها عالم الرياضيات اليهودي )تسفي( عام 
1882م؛ حيث مت طرح املشروع رسمياً في املؤمتر اليهودي األول 
ر بناؤها في املؤمتر اليهودي الثالث عشر عام  عام 1897م، وتقرَّ
1913م، وتبرع دافيد رئي���س املؤمتر الصهيوني مببلغ 25 ألف 
دوالر لتأسيسها عام 1918م، وقد وضع )حاييم وايزمان( حجر 
األساس ودش���نها بلفور عام 1925م. حتوي ما يزيد عن مليون 
مجلد و 60 أمن مكتبة، ومتحف لآلثار اليهودية، ولها دار نشر 

خاصة بها.
معهد الدراسات )اإلفريقية - األسيوية(:

تأس���س عام 1941م وهو يتبع اجلامع���ة العبرية، وبتكليف 
من احلكومة أُنش���ئ معهد للبحث ف���ي مواضيع خاصة، منها: 
اليهود في بالد العرب، فلسطن في التاريخ اإلسالمي واليهودي 

والعربي، وجمع املخطوطات. 
املعهد اإلسرائيلي لألحباث االجتماعية:

 تأس���س عام 1948م باشر بالعمل ومخصصاته من ميزانية 
الدولة. يقوم بالنصح وتوجيه الدراسات للمؤسسات )اإلسرائيلية( 

حول طبيعة الصراع ومتغيراتها بن العرب واليهود.

معهد بن تسفي للدراسات اليهودية:
تأس���س عام 1948م يهدف إلى صبغ الهوية اليهودية على 
فلس���طن، وينظم لها املؤمترات والندوات، ويقوم بالدراس���ات 
الدعائية للمؤسسات احلكومية لتس���ويق املفاهيم والتصورات 

الدعائية اليهودية حول فلسطن.
معهد الدراسات االقتصادية:

أنشئ عام 1964م، هدفه تش���جيع الدراسات االقتصادية 
لدعم االقتصاد اليهودي ودراس���ة االقتصادات الفلس���طينية 

والعربية وأثر املقاطعة على إسرائيل.
معهد ترومان لدراسات الوفاق:

يعمل عل���ى حصد وجمع الدراس���ات واملطبوعات العربية 
ليقوم على دراستها والتعرُّف على مستجداتها.

 حتى إن���ه كان قدمياً يُعنَى بدراس���ة لوحات احلائط في 
الدول العربية، ويتابع سياس���ات العرب الفلسطينين، ويرصد 

حركة األحزاب السياسية الفلسطينية.
مركز دراسة أوضاع عرب إسرائيل:

 يتعاون م���ع اجلامعة العبرية واجلي���ش واخلارجية ويهتم 
بالفلسطينين وتاريخهم.
مركز ليفي أشكول:

 متخصص في الش���ؤون اليهودي���ة والتغيرات العقدية في 
املجتمع اإلسرائيلي واحلروب ونتائجها على املجتمع اإلسرائيلي 

ودور الصحافة اليهودية ودورها في حاالت الطوارئ.
 معهد مارتن بوير للتقارب اليهودي العريب: 

يهت����م بالتقري����ب بن اليه����ود والع����رب وتعليم لغة 
الطرفن.

معهد شيلواح للدراسات الشرق أوسطية: 
وأهم م���ا مييز هذا املعهد هو س���رقة أرش���يف مركز 
األبحاث الفلسطيني إبَّان اقتحام اليهود بيروت عام 1982م. 
وهنا لفتة، وهي أن عصر السبعينيات هو قمة فورة مؤسسات 
البحث الفلسطينية، ولو ش���هدت هذه الفترة بروز القنوات 
الفضائية الفلس���طينية والشبكة العنكبوتية مع احلرية التي 
كان يتمتع بها الفلس���طينيون في كثير من دول العالم، لهزم 

اإلعالم اليهودي حتماً.
مركز جايف للدراسات اإلستراتيجية: 

هو العقل األمني لدولة اليهود وخزان املعلومات والدراسات 
اخلاصة بذلك يعم���ل على اطالع املؤسس���ات على املعلومات 

األمنية.



العدد 80296

مرك��ز التخطي��ط السياس��ي للعاق��ات بن إس��رائيل 
والشتات:

يعالج مس���ائل ترابط منظم���ات يهود العالم وإس���رائيل 
والدعاية إلسرائيل، وتشجيع الهجرة إليها والدفاع عنها.

مرك��ز دراس��ات أدب األطف��ال - جامعة حيف��ا - كلية 
التربية: 

يهتم بتربي���ة األطفال اليهود وتنش���ئتهم على احلقد على 
العرب، وأصدر ما يزيد عن )420( كتاباً، يتناولون هذه املواضيع.

املركز األكادميي اإلسرائيلي بالقاهرة:
أنش���ئ عام 1982م في إطار اتفاقيات الس���الم، ومن باب 
التطبيع الثقافي. فهو مرتبط بأجهزة االس���تخبارات األمريكية 
واإلس���رائيلية، يُصِدر املركز أبحاثاً، ونش���رات باللغة العربية 
واإلجنليزية، وهو جس���ر بن مؤسس���ات البح���ث والباحثن 

املصرين و اليهود.
ويعمل عل���ى عقد مؤمتر علمي احتف���االً مبرور 800 عام 
على معركة حطن 1187م؛ حيث قام مبس���ح للمجتمع املصري 
ودراس���ة الوحدة الثقافية والعقائدية للمسلمن واليهود، وكان 

ينوي إقامة مؤمتر بعنوان )العصر الذهبي ليهود مصر(.
معهد الدراسات العرية:

تعلي���م اللغة العربية لليهود، ويبحث في نش���اطات احلركة 
اإلس���المية املوجودة ف���ي مناطق ال� 48، ويه���دف إلى إيجاد 

التفاهم بن العرب واليهود.
مجعية املشروع العريب اإلسرائيلي:

ويعمل على تش���جيع البحوث الداعية للس���الم مع اليهود، 
وإيجاد البرهنة على عقالنية اليهود وتصلُّب العرب، ودراس���ة 

انطباعات العرب عن اليهود.
معهد الدراسات الشرقية – القدس – 1926م )اجلامعة 

العربية(: 
حيث جمعوا سجاًل ضخماً للشعر العربي القدمي، و أَنشؤوا 
معجماً عربياً عبرياً، ورصدوا اللهجات الفلس���طينية العامية، 
وعملوا على ترجمة القرآن إلى العبرية وسيرة النبي محمد #.
واهتموا بكثير من الشخصيات اإلسالمية اجلدلية وغيرها؛ 
فقد قدمت البروفس���ورة )مغا( دراس���ة عن اإلم���ام أبو حامد 
الغزالي استغرقت مدة )15( سنة، وأعدت بحثاً في َدْور عمر بن 

اخلطاب - رضي الله عنه - من الناحية الدينية.
مت للدكتوراه في  و أش���رفت على بحث المرأة يهودية تقدَّ
موضوع )قصص األنبياء( للكس���اني، ورس���الة في املاجستير 

)اإلعج���از في القرآن( وأخرى عن )مقام إبراهيم( وألفْت كتاباً 
عن احلج وآخر عن أركان اإلسالم واألعياد في اإلسالم. لتأكد 
أن الدين اإلسالمي قريب من اليهودي، وفكرة املسجد قريبة من 
الكنيس اليهودي لتعطي انطباعاً بأن الدين اإلس���المي مقتَبس 

من الدين اليهودي.
كما أعد الباحث اليهودي )ديكرت( مبحثاً حول )مش���كلة 
احلجاب في اإلسالم( ويرى )فقيه الزمان( أن اإلسالم لم يطلب 
من املرأة تغطية وجهها، وأنها عادة دخيلة على اإلسالم، وكانت 
هذه رغبة من األوساط اإلسرائيلية الرسمية إلى حتليل ظاهرة 

العودة إلى احلجاب.
كما حققوا وطبعوا كتاب )أنس���اب األش���راف( للبالذري، 
ووضعوا له هوامش باإلجنليزية وهو أبرز كتب األنساب العربية 
التي تربط بن األنس���اب والقبائل، كما قامت الباحثة )يافية( 

بترجمة كتاب )ألف ليلة و ليلة(.
وقام )إس���حق حس���ون( الباحث اليهودي الذي يعمل في 
)مركز دراسات اآلسيوإفريقية( في اجلامعة العبرية في القدس 
احملتلة، بتحقيق مخطوطة )فضائل البيت املقدس( للواس���طي، 

ر الكتاب بجملة أكاذيب)1(. حيث دسَّ السمَّ في العسل وصدَّ
كم���ا ترجموا كتاب )ذم الدنيا( ألب���ي الدنيا، و )األحاديث 
احلس���ان في فضل الطيلسان( للس���يوطي وكتاب )املنقذ من 

الضالل( ألبي حامد الغزالي.
كما أعدوا دراسة استغرقت مدة )15( سنة عن مؤلفات أبي 

حامد الغزالي التي جتاوزت ال�� ) 50( كتاباً.
كما أنه كان العزم على عقد مؤمتر علمي على مرور )825( 
عام على والدة اب���ن عربي ألنه من دعاة وحدة األديان و وحدة 

الوجود وميجد التثليث!
 وجمي���ل أن نذكر في هذا املقام تنبُّه األمانة العامة الحتاد 
اثَة اليهود وغيرهم ممن  املؤرخ���ن العرب من أعمال ونوايا البحَّ
يبحثون عن ثغرات وس���قطات من ينَسبُون للدين لينقضوا على 
ر فيه  اإلسالم من خاللها؛ فقد أصدرت األمانة العامة بياناً حتذِّ

من ذلك عام )1986م( جاء فيه: 
)غالبية الكتب احملققة من ِقَبل املستشرقن اإلسرائيلين من 
أعمال الصوفي���ة أو التي تعتمد على الفضائل وهي ليس���ت من 
القضايا األساسية في الثقافة والفكر اإلسالمي ولكنها في الوقت 

الكتاب  بتحقيق  التوثيقة  للدراسات  املقدس  بيت  مركز  مشكوراً  قام  الكتاب  وألهمية   (1)
هذه  مسيرة  الى  الكتاب  تطرق  وقد  فاخر،  مجلد  في  وصدر  رصيناً  علمياً  حتقيقاً 
عكا  مدينة  في  اجلزار  جامع  مكتبة  من  سرقتها  في  اليهود  جنح  وكيف  املخطوطة 

الفلسطينية، عام 1948م.
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ذاته من األعمال التي تس���تهوي املناهضن لإلس���الم للبحث في 
ثناياه عن أمور ال تتفق مع روح اإلس���الم، والتي ميكن من خاللها 

ه ضد العقيدة اإلسالمية(. استخالص نقاط الضعف توجَّ
أكادميية العلوم التارخيية يف جامعة تل أبيب: 

 اهتمت مبعركة حطن و دراس���ة أسبابها وأسباب اجلهاد 
ن املس���لمون من طرد الصليبين من  عند املس���لمن وكيف متكَّ
ه���ذه األرض التي هي اليوم بيدهم. وهل ميكن للمس���لمن أن 
يس���تدركوا هذه األس���باب؟ بل أعدت احتفاالً بذات املناس���بة 
ويتم اس���تثمار هذا االحتفال لألغراض التربوية والعس���كرية 
والسياسية واإلعالمية. كما تنظم دورياً )شركة حماية الطبيعة( 
جوالت سياحية إلى منطقة حطن وغيرها من مناطق تاريخية 
وقعت عليها معارك تاريخية فاصلة، بل ودرس���وا كتاب اجلهاد 

الذي وضعه القاضي بهاء الدين لصالح الدين.
وجمع���وا كل الكت���ب اإلس���المية التي أُلف���ت عن اجلهاد 
ودرس���وها وكل الكتب التي تكلمت عن الفضائل؛ وخاصة بيت 
املقدس، مثل: قاعدة في زيارة القدس البن تيمية، وفضائل بيت 
املقدس للكنجي، ومثير الغرام في فضل القدس والشام لشهاب 

الدين القدسي، وفضائل البيت املقدس للمكناسي)1(.
 وقد يتس���اءل بعض الناس: ملاذا كل هذه اجلهود اليهودية 

املبذولة لدعم مشاريع األبحاث؟
وإليكم اجلواب في نقاط منها: 

• رس����م مس����تقبل آمن حلدودهم وأرواحهم من خالل دراسة 
املاضي الستلهام العبر منه بعد حتويره مبا يتناسب مع احتياجات 
املرحلة، وكان ملن أسموهم ) املستشرقون اجلدد( دور هام في ذلك. 
• أن العقل الباطن اليهودي يصارع حقائق التماثل التاريخي 
وهو أن التاريخ يعيد نفسه، فيجدوا أنفسهم مندفعن ال شعورياً 
إلى ما قد يُعِيد للمس���لمن مجدهم أو كان في املاضي س���بباً 
ملجده���م وهو من باب التخلص من القلق للوصول إلى حالة من 

الطمأنينة.
 • تقدمي تصوُّرات ورؤى مدروسة تساعد املجتمع اليهودي 

على معرفة حقيقة الصراع الدائر مع املسلمن.
• تغذي���ة روح الصم���ود وإرادة التح���دي ملواجهة التحدي 
اإلس���المي والعربي وأي مناه���ض ملا أطلق����وا عليه )أعداء 

السامية(.

(1) ملزيد من الفائدة راجع إن شئت كتاب: اخللفية التوراتية، للكيالني، والكتاب القيم جداً 
في هذا الباب: االستشراق وأبحاث الصراع لدى إسرائيل، ملؤلفه إبراهيم عبد الكرمي، 
الناشر: دار اجلليل للنشر، األردن وأبحاث متفرقة في أعداد من سلسلة بيت املقدس 

للدراسات، الصادرة عن مركز بيت املقدس للدراسات التوثيقية.

• التعرف على مواط���ن القوة والضعف عند العرب ملعرفة 
إدارة الصراع.

• دغدغة املخدوعن من العرب بخطاب س���لمي ظاهرياً، 
يظهر النوايا اليهودية احلسنة.

• التناغم مع احلاجات امليدانية والسلوكية للمفهوم والعقلية 
الصهيونية )إفساد، خداع، كذب، قتل، تدمير(.

• إدارة الوج���ود الفلس���طيني ف���ي الداخل مث���ل الواقع 
الدميوغرافي والتعليمي والديني واجلغرافي.

• استش���راف املس���تقبل من خالل نظريات حتدد طبيعة 
مستوى إسرائيل ووجودها بعد عدة سنوات.

َرهم - تبارك وتعالى - في قوله: }َفَوْيٌل  هؤالء هم الذين حذَّ
ِه ِلَيْشَتُروا ِبِه َثَمًنا  َلِّذيَن َيْكُتُبوَن اْلِكَتاَب ِبَأْيِديِهْم ُثَمّ َيُقوُلوَن َهَذا ِمْن ِعنِد الَلّ ِلّ
َّا َيْكِسُبوَن{ ]البقرة: ٧٩[.  َّا َكَتَبْت َأْيِديِهْم َوَوْيٌل َلُّهم ِمّ َقِليًا َفَوْيٌل َلُّهم ِمّ

اخلاصة: 
• أن الباحث���ن اليه���ود ومؤسس���اتهم البحثي���ة إمنا هم 

مؤسسات عسكرية من الدرجة األولى.
• أن دولة إسرائيل قامت على هؤالء البروفسورات ومراكز 
بحثهم. أما جنود البطش اإلس���رائيلي فهم ينفذون مخططات 

البروفسورات.
• لي���س من الصعب أن نكوِّن جيش���اً من البروفس���ورات 
والباحثن ملواجهة اليه���ود وأكاذيبهم، بل ولتخذيلهم من البقاء 

في فلسطن. 
• مراكز األبحاث هي ضرب من ضروب اجلهاد في سبيل 
الله ومقدمة لدحر العدو عن فلسطن، علينا أن نسعى لتأسيس 
ودعم أفراد في جيش البروفس���ورات اإلس���المي في فلسطن 
داخله���ا وخارجها، كلٌّ منا عليه أن يقف على ثغر وأن ينافح من 

خالل تخصصه يبذل نفسه وعمره وماله فيه. 
 ونحن نأسف كلَّ األسف ومعه األسى واحلسرة حينما نرى 
هذه اجلهود اليهودية املبذولة من الصهيونية وأزالمها في العالم 
لدعم مراكزهم، ونرى في املقابل )مركز بيت املقدس للدراسات 
التوثيقية( مؤسس���ة هامة وفريدة أخذت على عاتقها مدافعة 
املش���اريع اليهودية وال جتد من حكومات العالم اإلس���المي وال 
العرب���ي وال جتارهما م���ن يقف إلى جان���ب املركز لدعم هذه 
املش���اريع التي يتبناها والتي لقيت قبوالً واستحساناً عاملياً لكل 

من اطلع على جزء من أعماله. 
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املدافع���ة بن احلق والباطل س���نة إلهية باقي���ة إلى قيام 
الس���اعة »ال يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله، ال يضرهم من 
خذلهم وال من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك)1(«. 
واإلخالص وحَده غير كاٍف في حتقيق النصر على أهل الباطل؛ 
بل ال بد من األخذ بأس���باب النص���ر والتمكن املادية مع الثقة 

بالله والتوكل عليه واللجوء إليه. 
وغزو الغرب الفكري أش���د وأخطر من الغزو العس���كري، 
ومهما حاول الساسة اخلونة تغيير الواقع االجتماعي باستخدام 
قوة الس���لطان وس���طوته فإنهم لن يثبتوا أمام الشعوب املثقفة 
الواعية بحقوقها وواقعها ومس���تقبلها. والربيع العربي ش���اهد 
على وعي الش���عوب بحقٍّ واحٍد م���ن حقوقها )احلرية والعدالة 
االجتماعي���ة(؛ فماذا لو ارتفع مس���توى الوعي عند الش���عوب 
لتدرك م���ا يحيكه األعداء من مخطط���ات لتغريب املجتمعات 
اإلس���المية، وكيفية مقاومة هذا العداء الس���افر الذي تواجهه 
األمة بأيدي حثالة من أبنائها دخلوا )جحر الضب(، وأسكرتهم 
)الزانية العظيمة اجلالس���ة على املياه الكثي���رة التي زنا معها 
ملوك األرض وسكر كل سكان األرض من خمر زناها()2(، لبسوا 

(*( املشرف العام على مركز شمس اإلدارة للتطوير.
(1) متفق عليه من حديث معاوية، وهذا لفظ البخاري، ح )3641).

الزانية العظيمة: هي أمريكا في تأويل رؤيا دانيال، والنص مقتبس من سفر الرؤيا.   (2)
ينظر مقال )يوم الغضب هل اقترب؟( في مدونة الباقي. 

إبراهيم بن عبد العزيز اخلميس)*(

] فكرية [

خريطة طريق...
لقيادة الحراك الفكري

عباءة اإلصالح، فلبس���وا احلق بالباطل }َقْد َب���َدِت اْلَبْغَضاُء ِمْن 
َأْفَواِهِهْم َوَما ُتْخِفي ُصُدوُرُهْم َأْكَبُر{ ]آل عمران: ١١٨[.

واملتأم���ل ألحوال الس���احة يلحظ َح���راكاً فكري���اً يقوده 
العصرانيون بكفاءٍة ودعٍم غربي، مقابَل ردود أفعاٍل واجتهاداٍت 
فردية من اإلس���المين)3(، بل وتخاذل أحياناً من قيادات ورموز 
إسالمية بارزة. وُجلُّ املعارك الثقافية التي دارت رحاها الفترة 
املاضي���ة لم يختر اإلس���الميون مكانها وال زمانه���ا وال كيفية 

إدارتها.
)في األزمنة السحيقة دانت السيادة ملن أُطلق عليهم آنذاك 
باحملارب���ن العظماء، ولم  تك���ن انتصاراتهم محض صدفة، بل 
ألنهم وضعوا أنفس���هم في املكان الذي ال بد أن ينتصروا منه، 
فق���د  وضعوا أقدامهم على األرض التي ال ميكن أن يخس���روا 
عليه���ا،  فاجليش املنتصر ينتصر أوالً ثم يبحث عن املعركة، أما 
املنهزم���ون فهم يدخلون املعارك أوالً ثم   يبحثون عن النصر بعد 

ذلك()4(.

االجتماعية  باملعطيات  االنفعال  نحو  مجتمعاتهم  يقودون  )الذين  هم:  العصرانيون   (3)
ومدارسها  الفكرية  ومناهجها  ونظمها  مؤسساتها  في  الغربية  للحضارة  والفكرية 
األدبية والفنية، وربط اإلنسان واملجتمع بها بحيث تكون لهذه املعطيات السبق على 
الثوابت(. واإلسالميون هم: )امللتزمون في فعلهم الثقافي باإلسالم في مبادئه الكلية 
وتشريعاته التفصيلية، وهم يتفاوتون بحسب التزامهم بتلك املبادئ والتشريعات(. 

املثقف العربي بني العصرانية واإلسالمية – أ.د. عبدالرحمن الزنيدي. 
(4) صن تسو، كتاب: )فن احلرب(.
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األعمدة ف���ي الصح���ف اليومية، ومح���رري الصحف 
اإللكترونية، واملذيعن واملخرجن واملنتجن.

عام��ة الدعاة: وهم العلم���اء والدعاة واملفكرون 

الذين يتابعهم مئات من الناس ويتأثرون بهم. 
املربون: هم املتخصصون في األنشطة الطالبية؛ 

خاصًة النشاط اجلامعي.
املؤث��رون: هم عامة الناس الذين ميلكون التأثير 

على من حولهم في البيت أو املسجد أو العمل.
التقني��ون: وهم املتخصصون واملهتمون بالتقنية 

كاملبرمجن ومصممي املواقع اإللكترونية. 

هدف احَلراك الثقايف:
نهضة األمة تبدأ بوعيها، واملجتمع الواعي عصيٌّ 
على االس���تعباد بعيد عن االس���تغفال، ومهما حاول 
الطاغية واملس���تعمر تغيير الواقع وتعديل سلوكيات 
الناس بقوة الس���لطان فلن يصنع شيئاً ذا بال إذا لم 
يغير قيم الن���اس ومعتقداتهم؛ فالره���ان بيننا وبن 
العصراني���ن هو في حتقيق انتماء اجلماهير لرس���التنا وقيمنا، 
وقدرتنا على التأثير فيهم. وكنُت في مقاٍل س���ابق)1( قد قس���مت 

عالقة اجلماهير باإلسالمين إلى أربع مراتب:
• االنتماء: تبنِّي أفكارنا والدفاع عن مؤسساتنا ورموزنا.

• االستفادة: التأثر بأفكارنا وأطروحاتنا واجتاهاتنا الفكرية.
• احملبة: التعاطف مع قضايانا دون تبني أفكارنا.

• االنفصال: البعد عنَّا عاطفياً وعملياً.
ويبقى الس���ؤال املهم: هل اجلماهير معنا فكراً وقيماً؟ وهل 

تشاركنا ترتيب األولويات؟ 
م���ا نريد حتقيقه في الفترة القادم���ة هو أن تظل اجلماهير 
دائرة بن االنتماء لنا واالس���تفادة منا. وهذا ال يتأتى إال إذا بذلنا 
اجلهد في مدافعة الباط���ل وجاهدنا العصرانين بالقرآن جهاداً 

كبيراً، واستثمرنا كل الوسائل املمكنة لتحقيق هذا الهدف.
واحلق أن اآلونة األخيرة ش���هدت صح���وًة دعوية، ومبادرات 
متمي���زة؛ إال أننا نطمح - إن أردنا التغيير - إلى نهضة ش���املة 
ومش���اريع متكاملة ومتكاتفة، يتبناها )ق���وم( الدعاة ال أفرادهم 
ُر َما ِبَقْوٍم  فحس���ب، مستحضرين قول الله - تعالى -: }إَنّ الَلَّه ال ُيَغِيّ

ُروا َما ِبَأنُفِسِهْم{ ]الرعد: ١١[.  َحَتّى ُيَغِيّ
(1) مقال )هل ستغفوا الصحوة؟(، نشر في مجلة البيان.

 ملاذا تراجع دور اإلساميني في قيادة احَلراك الفكري؟
يعاني اإلس���الميون عقدتن، هما: التنظي���م والرمز. فهم بن من 
ينتظر التوجي���ه، وَمن يبحث عن لواٍء مرفوع ليمش���ي خلفه. ذلك في 
الوقت الذي تعيش فيه التنظيمات اإلس���المية َضْعفاً في قدرتها على 
توجيه دف���ة اجلماهير، ومواكبة الواقع، وتقليديًة في إدارة الصراعات. 
أما الرمز فتفتََّت إلى رموٍز ش���تى؛ فمنه���م من ألهاه التكاثر، ومنهم من 
أصي���ب بأمراض النخ���ب، ومنهم من لم يطق مواكب���ة العصر بأدواته 
ووس���ائله. وبقيٌة صاحلة يجاهدون العصرانين بأسلحتهم ويقارعونهم 

بأدواتهم، مرابطون وإن تكاثرت عليهم الضباع.
وللخروج من هذا املأزق سأحاول في األسطر التالية تقدمي خريطة 
طريق لقيادة احَلراك الفكري في املجتمع تتجاوز املعضلتن السابقتن، 
يشارك فيها التنظيم مبؤسساته إن أراد اللحاق بالقافلة، ونعيد بها للرمز 

دوَره الرسالي وواجبه االجتماعي، راجياً من الله التوفيق والسداد.

قادة احَلراك الثقايف:
إن انتظارن���ا ملن ينظم صفوفنا ملقاوم���ة التيار التغريبي 
هو كانتظار الش���يعة للمهدي املزعوم، وانتظار العرب سنن 
مضت ملن يخلصهم من الطغاة الذين ضيقوا عليهم في دينهم 
وحرياتهم وأرزاقهم. أما وق���د تخلصوا من ظلم الطغاة دون 
احلاجة املاسة إلى جماعٍة أو رمز؛ فهم - بإذن الله - قادرون 
على أن ينفكوا من ربقة أس���ياد هؤالء الطغاة إذا قام كل فرٍد 
بدوره. وميكننا تصنيف اإلس���المين - حسب أدوارهم - إلى 

األقسام التالية: 
املتخصص��ون: وهم الذين تخصص���وا في متابعة ورصد 

ملف���ات وقضايا تهمُّ األمة، من خالل مؤسس���اٍت ك� )مراكز 
البحوث والدراس���ات(، أو كانوا أفراداً اعتنوا بهذه القضايا 

بحكم العمل أو التخصص أو االهتمام.
كب��ار الدعاة: وهم العلماء واملفكرون الذين يس���تطيعون 

إرسال صوتهم إلى آالف الناس من خالل القنوات اإلعالمية 
والشبكات االجتماعية في العالم االفتراضي. 

اإلعاميون: وهم الذين ميتلكون قنوات إعالمية - رسمية 

أو غير رس���مية - مرئية أو مس���موعة أو مقروءة، مثل ُكتَّاب 
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معالم احَلراك الثقافي:

صافرة البدء: 
ال تنتظر صافرة البدء، فقد بدأ احَلراك الثقافي منذ مدة، 
واملبادرات موجودة ولله احلمد. املهم أن تقرر املشاركة من هذه 

اللحظة.

اإليجابية:
إمي���ان كلِّ واحد منا بواجبه جتاه مجتمع���ه، وأهمية دوره 
مهما كانت مكانته وعم���ره ومنزلته يجعله رقماً صعباً »إن كان 
في احلراس���ة كان في احلراس���ة، وإن كان في الساقة كان في 
الساقة«)1(، مبلغاً عن رس���ول الله # ولو آية، داعياً إلى سنة، 
مح���ذراً من بدعة، منِكراً ملنَكٍر رآه أو َعِلَم به، ناقاًل لفتوى عالٍم 
رباني، محذراً من دعوة منافق، فاضحاً ملخططٍّ تغريبي، مقترحاً 
ملشروٍع دعوي، واعظاً لقلٍب غافل، مذكراً بحاجة فقير... وهكذا 
»الحتقرن من املعروف شيئاً ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق«)2(. 

املبادرة:
املبادرة ركن ركن للقيادة؛ فما فائدة امللفات والدراس���ات 
إذا وردتن���ا من )املتخصصن( في وقت متأخ���ر أو َحِرج؟ وما 
قيمة )كب���ار الدعاة( و )اإلعالمين( إذا تكلموا في موضوع قد 
أشبعه الناس طرحاً والكته األلسن على اختالف مشاربها؟ وما 
فائ���دة )التقنين( إذا زودونا بفكرة مش���روع بعد فوات األوان؟ 
وم���ا قيمة )املؤثري���ن( و )املربن( و )ع�ام����ة الدعاة( – وهم 
الش�ريحة األكبر - إذا أقعدهم اخلوف أو الضرب في األسواق 
فلم يشاركوا املجتمع همومه، ولم يسهموا في حل مشكالته، ولم 

يبثوا فيه فكرهم ورؤاهم؟
في وقت مضى كان للدعاة والعلماء فسحة في دراسة وتأمل 
األحداث، فإذا نزل���ت نازلة أمتوا أعمالهم التي في أيديهم! ثم 
تش���اوروا ودرسوا وتأملوا ثم أصدروا فتوى أو بياناً يُسِكُت قوَل 
كلَّ خطيب. لكن احلال اآلن تغير؛ فالدنيا تشتعل في ساعة من 
نهار، والس���احة الثقافية تضطرم في يوم، واألحداث تتسارع. 
ودعاتن���ا في س���بات عمي���ق، يتجنبون احلديث في مس���تجد 
األحداث التي تتجاوز سرعتُها قدرتَهم على اتخاذ قراٍر أو إبداء 

(1) جزء من حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري. ح )2730).
(2) رواه اإلمام مسلم من حديث أبي ذر. ح )6857).

1

2

3

رأٍي حول���ه. وعذرهم أنه لم يتبن لهم رأي أو موقف؛ فما 
فائدة القائد إذا لم يبادر؟ وما معنى قيادةُ العاِلم للعالَم إذا 
ه الرأَي العام حن تدلِهمُّ اخلطوب وتختلف اآلراء؟  لم يوجِّ
فال بد من االجتهاد والتشاور بسرعة تناسب سرعة هذا 

العصر. وهو ما سنتحدث عنه في املعالم اآلتية.  

االتصال القوي:
احلمالت اإلعالمية حتتاج إلى مادة )أرقام وشواهد 
وأدل���ة( إلقناع اجلمه���ور، وإلى تركيز إليصال الرس���الة 
املقصودة بوضوح وبعمق. وهذا ال يتأتَّى إال بالتواصل القوي 
بن املتخصصن م���ن جهة وبن كبار الدعاة واإلعالمين 
من جهة أخرى، ثم بن كبار الدعاة واإلعالمين أنفسهم. 
وال يتحق���ق ذلك إال إذا تواضع الرم���ز والعالم والداعية 
واإلعالم���ي واملتخصص، وفتحوا الب���اب على مصراعيه 
للتواص�ل م���ع اآلخرين، ووفروا من وقته���م جزءاً كبيراً 
ليس���معوا من املتخصصن الذين ينبغي عليهم هم أيضاً 
أال يألوا جهداً لتبصير الدع���اة واألعالم وأهل اإلعالم. 
ومن األهمية مبكان َفتُْح قنوات تواصل قوية وسريعة بن 
العلماء والرموز، وأن يتواضعوا لبعضهم بعضاً ويتشاوروا 
بشكل دوري وس���ريع عند كل نازلة، ويحاولوا بناء موقف 

د أو متقاِرب جتاه التطورات.  موحَّ

التركيز:
ش���رط الرس���الة اإلعالمية املؤث���رة أن تكون مركزة 
ومتكررة بأش���كال مختلفة، وهذا يتطلب استعداداً مبكراً 
وتنس���يقاً كبي���راً بن املتخصص���ن وبن كب���ار الدعاة 
واإلعالمي���ن لتوحيد اجله���ود وتنظيم أوق���ات الطرح. 
والتنس���يق يحتاج إلى مبادرة وقوة في التواصل وقبول من 
جمي���ع األطراف، وميكن أن يقوم ب���ه فرد واحد، أو جهة 
إعالمية واحدة. كما أن على اجلميع أن يتواضعوا ويلينوا 

ملن يتولى هذه املهمة العسيرة.

استثمار التقنية:
ل���كل عصر وس���ائله وأدواته، وواجبنا اس���تثمار ما 
نستطيع للتأثير في اآلخرين. وهنا تتضح أهمية التواصل 
بن التقنين والدعاة واإلعالمين، لفهم وس���ائل التأثير 

4

5
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وكيفية اس���تثمارها دعوياً. وهنا وقفة عتاب أخرى لدعاتنا 
ومش���ايخنا الذين ضاقوا ذرعاً بتس���ارع التقني���ة وقنوات 
ت أصوات  االتصال والتأثير حتى أيس���نا من حلاقهم بها. بُحَّ
التقنين في زمن مضى تطالبهم بدخول عالم اإلنترنت، فلما 
دلفوه وأسس���وا مواقعهم اإللكترونية كانت فلسفة متصفحي 
اإلنترنت قد انتقلت إلى الش���بكات االجتماعية)1(. وبعد عناء 
دخل عدد من املؤثرين عالم )الفيس���بوك( و )التويتر(، وكان 
له���م بفضل الله ص���والت وجوالت. وها هي ش���ركة غوغل 
حت���اول طرح مفهوم جديد للش���بكات االجتماعية من خالل 
منتجاتها التي جمعتها في )Google Plus(؛ إال أن حضور 
دعاتن���ا في هذا املجتمع ما زال محدوداً وضعيفاً. وكثير من 
الدعاة ال يعلم أنه بامتالكه بريداً إلكترونياً مجانياً في غوغل 
)Gmail( يكون قد امتلك قن���اة يوتيوب خاصة به، إضافة 
إلى مدونات ومواقع ش���خصية ومحرر مس���تندات وأدوات 
مشاركة اجتماعية كثيرة وخدمات أخرى تخدم الدعوة ليس 
هذا مج���ال احلديث عنها)2(، واحلق أن عدداً من دعاتنا لهم 
قدم السبق في اس���تثمار التقنية، من أبرزهم الشيخ محمد 

املنجد وفقه الله وسدد خطاه.
ولعلِّي أش���ير باختصار إلى أهم قن���وات االتصال التي 

ميكن أن نركز عليها مستقباًل)3(: 
تويتر: يتميز تويتر Twitter باالنتشار الشعبي الكبير، 

ومبناس���بته لروح العصر )الوجبات السريعة(، وهو ما جعله 
الساحة الفكرية والثقافية األولى)4(. 

يوتيوب: يزور موق���ع اليوتيوب YouTube يومياً أكثر 

م���ن مليار زائر، وقنوات اليوتي���وب أضحت تنافس القنوات 
الفضائية، خاصًة تلك التي تُخَرج باحترافية إعالمية، وليس 

رئيستني:  فكرتني  حول  تتمحور  االفتراضي  العالم  في  االجتماعية  (1) الشبكات 
األولى “أبحث عن األشخاص ال األفكار” والثانية “آتيك بدال من تأتي إلي”. وهي 
أشبه بالنادي االجتماعي االفتراضي الذي يلتقي فيه الناس في مجالس متجاورة، 
ويكون مجلس مجموعة األصدقاء بال موضوع أو فكرة واحدة وإمنا يأتي أحدهم 
بطرفة ويتبعها آخر بفائدة وذاك يريهم صورة وآخر فيديو. وهكذا، ثم ينفضون 
إلى مجموعات ومجالس أخرى يتبادلون اآلراء واألفكار التي تلقفوها على هيئاٍت 
مقروءة ومسموعة ومرئية. يقومون بتلك األدوار وهم في بيوتهم – حقيقة – أو 

في أماكن عملهم أو أسواقهم.
بيان  إخراج  الدعاة  كبار  أراد  فلو  املستندات(  )مشاركة  اخلدمات  تلك  أمثلة  من   (2)
الدعاة  مع  مشاركته  وإتاحة  املقترح  البيان  بكتابة  أحدهم  فسيقوم  مشترك، 
اآلخرين الذين سيسهمون في حترير البيان في نفس الوقت. وهكذا سيخرج بيان 
غيرهم  أو  املتخصصني  بإمكان  أن  كما  أسابيع.  من  بدال  واحد  يوم  في  مشترك 

فتح دائرة خاصة بهم في “قوقل بلص” حتقق لهم التواصل السريع واخلاص.
تقنية  ومعطيات  تطورات  ظهور  مبجرد  وذلك  سريعا!  الرؤية  هذه  تتغير  رمبا   (3)

جديدة. 
عام  انضموا  تقريبا  نصفهم  مستخدم  مليون  مائتي  من  أكثر  تويتر  (4) )يحوي 

2011م!(

ختامًا:
أعتقد أننا - ب���إذن الله - إذا توفرت لدينا 
جميعاً الني���ة الصادقة، واإليجابي���ة، واملبادرة، 
واالتص���ال القوي، وركزنا ووحدن���ا جهودنا من 
خالل وس���ائل االتص���ال واإلع���الم احلديثة، 
فسننجح - بتوفيق الله - في صناعة الرأي العام 
وتوجيه اجلماهير وقيادة احَلراك الثقافي بكفاءة 
وتفوق. وحينها جنابه الغزو الفكري بسالح بتار، 
َه ُيِحُبّ  وعزم صادق، وبنيان مرص���وص: }إَنّ الَلّ
ْرُصوٌص{.  ا َكَأَنُّهم ُبْنَياٌن َمّ اَلِّذيَن ُيَقاِتُلوَن ِفي َس���ِبيِلِه َصًفّ
]الصف: ٤[ 

بعيداً عن أذهاننا النجاح الذي حققته قناة 905 اإلسالمية؛ 
حيث وصلت للمرتبة 11 في عدد الزيارات على مس���توى 
العالم، بواقع 8 مالي���ن عملية حتميل ملقاطعها، وهو ما 
أثار حفيظة العصرانين ونشرت )العربية( تقريراً ناقداً 
للقناة ومحذراً من خطرها! فهل نعجز عن إنش���اء قنوات 
حتمل أرقاما أخرى؟ وهل م���ن الصعب على الداعية أن 
يش���غِّل كاميرا جهازه احملمول ويتكل���م ملدة دقيقتن عن 
موضوع م���ا، ثم يرفعها على موق���ع اليوتيوب؟ وهل من 
العسير جتزيء احملاضرات إلى مقاطع فيديو قصيرة  )ال 
تتجاوز دقيقتن( يح���وي املقطع فكرة أو قصة مع وضع 
ش���ارة قصيرة جداً للبدء واخلتام؟ إن ما نعاني منه اآلن 
هو انتش���ار مقاطع فيديو لشباب أغرار يتكلمون في أمر 
العامة ويوجهونهم، وهذه نتيج���ة طبيعية لتقهقر الدعاة 

وعجزهم. 
القن��وات الفضائي��ة: منتلك بفض���ل الله عدداً من 

القنوات اإلسالمية، ورمبا ال نحتاج إلى مزيد؛ إن ما نريده 
فقط هو استثمار القنوات املوجودة لصناعة الرأي العام؛ 
نريد جرأة في الطرح، واحترافية في اإلخراج، واحتراماً 
لعقلية املش���اهد، ومنافس���ة جادة للقنوات األخرى. لقد 
آن األوان لتوق���ف القنوات الضعيفة أو اندماجها بأخرى 
قوية. ونح���ن اآلن أحوج إلى مؤسس���ات اإلنتاج - التي 

هها - ِمنَّا إلى قنوات جديدة. تغذي هذه القنوات وتوجِّ
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] تاريخية [

مة احملقق ُمِحب الدين اخَلِطيب العاَّ
)1305 - 1389هـ(

احلمد لله ال���ذي رفع لنا في كل ثغر َعلَم���اً، وأجرى لنا 
ف���ي جوار كل بحر ما يضاهيه كرماً، وجعل في هذه األمة من 
املس���لمن إلى اليوم من يزيُد الناَس علماً وميحو من الظلمات 

ُظلَماً، أما بعد:
ما أش���به اليوم بالبارحة! إن الظروف التي يعيش���ها الوطن 
العرب���ي اليوم من ث���ورات بُغَية إصالح ما أفس���دته احلكومات 
ا مضى احلكام  رن���ا بالعقود األُولَى من القرن املاض���ي، لَ�مَّ لَتُذكِّ
والوزراء إلى ما مضوا إليه من الفساد واالستبداد واالنعزال عن 
الناس، وكشف الَعلمانيون عن وجههم القبيح فجردوا أقالمهم في 
الصحف واملجالت حملاربة الش���ريعة، وصار اإلسالم إلى غربة. 
فب���رز في هذه األثناء رجال هم من خي���رة رجال هذه األمة، لم 
يتوانوا عن مساندة احلق واالنتصار للشريعة، وكان الشيخ محب 
الدي���ن اخلطيب - رحمه الله - من أبرز رجال هذه احلقبة؛ فقد 
ل من بلد إلى بلد يَنُش���د اإلصالح، ولم يكفَّ قلَمه عن كشف  تنقَّ
فساد احلكومات، ومؤامرات الَعلمانين، وضالل املنحرفن، ولم 
يتناه إلى س���معه نهوض مشروع عربي إس���المي بحقٍّ إال وبادر 

مبساندته والدعوة إليه.
إنه الش�يخ احملق�ق والك�اتب اإلس�المي الكبي�ر أبو ُقص�ي 
مح���ب ال�دين بن أبي الفت�ح محم�د بن عبد الق�ادر بن صالح 
ِطيب، ولد في حي )القيمرية(  بن عبد الرحيم ب���ن محمد اخْلَ
بدمشق َسلْخ ش���وال س���نة 1305ه� )1886م( ألسرة عريقة 
أصيلة النس���ب تتصل بعبد القادر اجليالني رحمه الله، وقيل: 

إن أصولها تعود إلى علي بن أبي طالب، رضي الله عنه.
وأمه هي آسيا بنت محمد اجلالد رحمها الله، كانت تقية 
فاضلة، توفيت وهي راجعة من فريضة احلج بن مكة واملدينة 

بريح الس���موم، ودفنت هناك بالف���الة، وكان اخلطيب صغيراً 
آنذاك، فش���مله أبوه وجده برعايتهما وكان���ا عاملن َجليلَن، 

وعنهما أخذ علومه األُولَى.
التحق اخلطيب وهو ابن س���بع س���نن مبدرس���ة )الترقي 
النموذجية( قرب املكتبة الظاهرية بدمش���ق، وكان أبوه أمن هذه 
املكتبة، فحصل في محرم س���نة 1314ه� )1896م( على ش���هادة 
إمتام املرحل���ة االبتدائية بتقدير جيد جداً، ثم التحق مبدرس���ة 
)مكتب عنبر(، وبعد سنة توفي والده فأخرجه أقاربه من املدرسة.
الَزَم دروس العلم���اء حتى التقى بالش���يخ العالَّمة طاهر 
اجلزائ���ري - رحمه الله - وكانت له صداق���ة بأبيه، فاحتواه 
به وعلَّمه وبثَّ فيه حبَّ الدعوة اإلس���المية. يقول اخلطيب  وأدَّ
عن ذلك: )ِمْن هذا الش���يخ احلكيم عرفت عروبتي وإسالمي، 
منه عرف���ت أن املعدن الصِدئ اآلن ال�ذي بَ���َرأ الله من�ه في 
الدهر األول أصول العروبة، ثم تخيرها ظئراً لإلس���الم؛ إمنا 
ه���و معدن كرمي لم يَبَْرأ الله أمة في األرض تُداِنيه في أصالته 

وسالمته وصالبته وعظيم استعداده للحق(.
وكان ِمن تأديب وتعليم الش���يخ طاه���ر للخطيب أنه كان 
ينتقي له بعض مخطوطات ش���يخ اإلسالم ابن تيمية - رحمه 
ي  الل���ه - وأضرابه، فيكلفه بنس���خها ليزيد ف���ي علمه، وينمِّ
هه مرًة  مدارَكه، ويش���غل وقته، وينتفع بأجر النسخ، ثم إنه وجَّ
أخرى إل���ى االلتحاق مبكتب عنبر، وأرش���ده إلى التردد على 
مدرس���ة )عبد الله باش���ا العظم(؛ حيث كانت للشيوخ: أحمد 
النويالتي، جمال الدين القاس���مي، محمد علي مسلم، طاهر 
اجلزائري - رحمهم الله - غرف بتلك املدرس���ة، وبالفعل كان 
يتردد عليهم، فقرأ على الشيخ أحمد النويالتي - رحمه الله - 
ش���رح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، وحفظ بتلقينه مقامات 

من أئمة اإلصاح

حممد توفيق زين العابدين)*(
w _ a fi k @ h o t m a i l . c o m

 (*( قاضي مبحكمة بنها األبتدائية - مصر.
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ِمن كتاب أطواق الذهب للزمخش���ري، وق���د تعلم منه الزهد 
واالنشغال بالعلم عن الناس.

وكان اخلطيب في هذه الفترة يكتب بعض املقاالت العلمية 
بها عن اللغة التركية ويرس���ل مبا يترجمه  والقطع األدبية؛ يُعرِّ
وما يكتبه إل���ى مجلة )ثمرات الفنون( في بيروت، وملا كان في 
السنة السادسة مبكتب عنبر، َوَشى به أحد املدرسن إذ شاهد 
معه كتباً ال تتف���ق وأفكاره، فأحال األمر إلى إدارة املدرس���ة 
التي اضطهدته! وهو ما اضطره للرحيل إلى بيروت الستكمال 
دراس���ته وقد انتقل معه عدد من الط���الب؛ إذ كان للخطيب 
نشاطه األدبي الذي استمر يبذله في بيروت حتى أمت دراسته 

في جمادى األُولَى سنة 1323ه� )1905م(.
َعِقب إمتام اخلطيب دراسته سافر إلى إستانبول والتحق 
هناك بكلَيتَي )احلقوق واآلداب( ونزل في حي )جنبرلي طاش(، 
وهناك التقى مبجموعة من الطالب العرب الذين كانوا يدرسون 
في إستانبول ورأى منهم جهاًل بقواعد اللغة العربية فضاًل عن 
آدابها وثقافتها، وتالحظ له انهيار ش���خصياتهم، وذوبانهم في 
غيره���م وتزلُّفهم إلى غير العربي���ة، فاتفق مع صديقه األمير 
عارف الشهابي أن يعلِّما هؤالء الشباب، ثم أسس من أجل ذلك 
جمعية )النهضة العربية( سنة 1324ه� لتعليم الطالب العربيَة 
وآدابَها وثقافتَها، وتذكيِرهم بأصالتهم وبدورهم القيادي. وكان 
يحضر الصحف العربية إلى هؤالء الطالب عن طريق صديقه 
األس���تاذ محمد كرد علي الذي كان يرسلها له بالبريد، واشتد 
نشاطه وأخذ يعقد االجتماعات ويلقي اخُلَطب واحملاضرات، 
هت إليه  حتى شعرت به السلطات التركية ففتشت مسَكنه ووجَّ
التحذيرات، فاضطر إلى تقليص نش���اطه واالكتفاء بالدراسة 
بكلية احلقوق واالنقطاع عن الدراسة بكلية اآلداب لعدم قدرته 

اجلمَع بينهما مع نشاطه في اجلمعية.
وبع���د أن أمتَّ الس���نة الثالثة في الكلية رجع إلى دمش���ق 
لتأسيس فرٍع جلمعية النهضة العربية بها، وكان ذلك في صيف 
عام 1335ه���� )1907م( وفي هذه األثناء أرس���ل له صديقه 
الش���هابي رس���الة يطلب منه عدم املجيء إلى إس���تانبول ملا 
يالقيه أعضاء اجلمعية من اضطهاد السلطات التركية هناك، 
فاضطر للبقاء في دمشق حتى طلبت القنصلية البريطانية في 
)احلديدة( باليمن إلى القنصلية في دمشق أن تختار لها شاباً 
يتقن العربية والتركية، وأن يك���ون له إملام بالقوانن العثمانية 
وشؤون القضاء حلضور جلس���ات احملاكم عندما تكون ألحد 
رعايا القنصلية قضيٌة بها؛ ملتابعة سيرها. فوقع االختيار على 
ته للسفر إلى اليمن، ثم إنه رأى أن مير  اخلطيب، الذي أعد عدَّ

وهو في طريقه إلى اليمن مبصر ليلتقي بشيخه الشيخ طاهر 
اجلزائ���ري وصديقه محمد كرد علي رحمهم���ا الله، وهن�اك 
التق�ى بأركان جمعية )الش����ورى العثمانية( وك�ان منه�م: عبد 
الله جودت )األديب التركي( ورفيق العظم واألس���تاذ رش���يد 
رض���ا وآخرون، وذك���روا له أمر جمعيته���م وأنهم يرغبون في 
توس���يع نش���اطها داخل البالد العربية، وكتبوا له تفويضاً في 
أن يتخير للجمعية باليمن الرجال الصاحلن، وبالفعل ما لبث 
أن اس���تقرت إقامته باليمن حتى أنشأ فرعاً جلمعية الشورى 
العثمانية بها، واختار لرئاستها قائد احلديدة البكباشي شوقي 
املؤي���د العظم، كما اختار لعضويته���ا جمعاً من الضباط، ومع 
ذلك واَصل كتاباته إلى دمش���ق وإس���تانبول والقاهرة متعهداً 

جمعية النهضة العربية.
وأثناء إقامته في اليمن الحظ أن إحدى املدارس األميرية 
يديرها رجل شبه عامي، فدعا أعضاء اجلمعية للتدريس بهذه 
ع بأحذية وبأقمش���ة  املدرس���ة تطوعاً، وطلب من التجار التبرُّ
لصنع مالبس موحدة للطالب، وانتظم الطالب في الدراس���ة 

وكثر عددهم حتى صاروا نحو ثالثمائة تلميذ.
وسعى في احلديدة إلى إصدار صحيفة وتأسيس مطبعة، 
فأسس شركة مس���اهمة قيمة كلِّ سهم جنيٌه إسترليني ذهبي 
إلصدار صحيفة باس���م )جريدة العرب(، وإنشاء مطبعة باسم 
ى رس���ائل من  )مطبع���ة جزيرة العرب(، وقبل إمتام العمل تلقَّ

دمشق تلحُّ عليه بضرورة العودة.
وملا أعلن الدس����تور العثماني عاد إلى دمشق في محرم سنة 
1327ه����� )1909م(، ولك�ن لم يَِطب له املق�ام فيها ملا تعرَّض له 
من مضايقات من السلطات؛ حيث أرادوا إجبار أعضاء اجلمعية 
بأن يجعلوا اس����مها جمعية )النهضة الس����ورية(، ثم إنه شارك 
عمال صحيفة )القبس( ف����ي حترير عدد هزلي انتقادي لبعض 
تصرفات احلكومة ورجالها س����ماه )طار اخلرج( فانتش����ر أميا 
انتشار ونفدت طبعاته، فتبعت السلطات محرريه، ففر اخلطيب 
إلى بيروت فالحقته الس����لطات هناك، ففر إلى إستانبول عازماً 
على اس����تكمال دراس����ته ونزل بها في قرية )بيكوز( هو وبعض 
أصدقائ����ه حتى صي����ف )1909م(، حيث علمت به الس����لطات 

وطاردته وأصدرت ِقَبله حكماً غيابياً باإلعدام.
خرج اخلطيب من إس���تانبول قاص���داً القاهرة في رجب 
س���نة 1327ه� )1909م(، وشارك في حترير صحيفة )املؤيد( 
مع الش���يخ علي يوسف - رحمه الله - الذي كان موضع ثقته، 
وزادت ثقة الشيخ به مع مرور الوقت فصار اخلطيب هو الذي 

يتخير نشر ما يناسب.
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موقفه من جمعيتي )االتحاد والترقي، والعربية الفتاة(:

حينم���ا قامت الث���ورة العربية الكب���رى في اجلزيرة 
العربية وفي بالد الشام سنة )1916م( التحق بها اخلطيب 
آم���اًل في أن يج���د ضالته التي ينش���دها وهي اخلالفة 
العربية اإلسالمية الراش�دة، فش�رع في تأسي�س )املطبعة 
األميرية(، وأشرف على حترير صحيفة )القبلة( التي كان 
يصدرها الش���ريف حسن بن علي في مكة املكرمة ابتداًء 
من شوال س���نة 1334ه� )1916م(، وكانت صحيفة دينية 
سياس���ية واجتماعية وإخبارية تصدر مرتن في األسبوع، 

كما أصدر صحيفة )االرتقاء( في ش���وال س���نة 1335ه� 
)1917م( وكانت صحيفة أدبية وتاريخية أسبوعية.

ولم يلبث أن أوقف نشاطه في اجلريدتن املذكورتن 
في شعبان س���نة 1337ه� )مايو 1919م(، بعدما تبيَّنت 
حقيقة الشريف حسن وأنه لم يكن يريد ثورة إصالحية 
إس���المية، فتخلى عن���ه؛ إذ لم يكن راضي���اً عن عمله 
بصحيفة القبلة، وكان يقول: )إن الشريف حسن وأوالده 

يريدون األوطان مزارع للملوك(.

ملا تأسس في القاهرة حزب )الالمركزية العثماني( سنة 
1331ه� )1913م( برئاسة رفيق العظم، انضم اخلطيب له، 
وعندما تأس���س في بيروت ثم في باريس جمعية )العربية 
ذ قراراتها التي لها  الفتاة( كان اخلطيب ميثلها مبصر وينفِّ
عالق���ة بحزب الالمركزية، وفي وقت معاصر كانت جمعية 
الش���ورى العثمانية التي كان ميثلها اخلطيب في اليمن قد 

حتولت إلى جمعية )االحتاد والترقي(.
وحقيقًة فقد انخدع اخلطيب ف���ي البداية - كغيره من 
أعالم هذه احلقبة - بش���عارات هذه املؤسس���ات ودعواتهم 
ف  اإلصالحية كما صرح بذلك في أكثر من موضع، وقد تكشَّ
له ولألس���تاذ رش���يد رضا - رحمهما الل���ه - أهداف هذه 
املؤسس���ات بعدما خلعت جمعية االحتاد والترقي الس�لطان 
عبد احلميد رحمه الله، وأخذ األس���تاذ رشيد رضا يهاجم 
زعماءها ويكش���ف أهدافهم، وفي ذل���ك يقول اخلطيب في 
مقال )السيد رشيد رضا( املنشور بصحيفة الفتح: )إني أُِقر 
بكل صدق بأني وجميع من اس���تعنت بهم وتعاونت معهم من 
رجاالت العرب وش���بابهم لم يخطر على بالنا االنفصال عن 
الدولة العثمانية؛ ال ألن االستقالل عن دولة ضعيفة مريضة 
ن الش���عوب على أخالق  أم���ر مكروه، ولك���ن لعلمنا أن مترُّ
السيادة يحتاج إلى وقت، فكان من مصلحة العرب في الدولة 
العثمانية أن تعترف لهم الدول���ة بلغتهم في اإلدارة والتعليم 
ف���ي البالد التي يتكلم أهلها العربية، وأال تبلغ فيها احلماقة 

إلى حد أن يكون التعليم في بالدهم بلغة أجنبية عنهم، وإلى 
ماً عليها أن تكون لغة اإلدارة والقضاء  حد أن تكون لغتها محرَّ
في صميم الوطن العربي(، ويقول أيضاً: )وكان رجال جمعية 
االحت���اد والترقي يريدون إس���الماً يخدمه���م وتنطبع عليه 

ألوانهم، ال إسالماً يخدمونه وتنطبع عليهم ألوانه(.
ولعل هذا ما حدا باألس���تاذ رش���يد رضا أن يؤس���س 
مدرسة )الدعوة واإلرشاد(، واختياره اخلطيب ليشاركه في 
التدريس بها، كما حدا باألخير إلى عدم املش���اركة في أيٍّ 
من أعمال جمعي���ة االحتاد والترقي وجمعية العربية الفتاة 
وحزب الالمركزية العثماني، وذلك بعد عودته إلى القاهرة 
كما صرح بذلك الدكتور محمد عبد الرحمن برج في كتابه 
)محب الدين اخلطيب ودوره ف���ي احلركة العربية( قائاًل: 
)وال يُْعلَ���م للخطيب أي دور بعد عودت���ه للقاهرة(، يقصد 
في أعمال هذه املؤسس���ات، بل سعى اخلطيب إلى تأسيس 
)املكتبة الس���لفية ومطبعتها( وجمعية )الش���بان املسلمن( 

التي كانت تُعنَى بنشر مبادئ اإلسالم ومحاربة اإلحلاد.
وف���ي أوائ���ل احلرب العاملي���ة األول���ى انتدبته إحدى 
اجلمعيات العربية الس���رية لالتصال بأمراء وزعماء العرب 
ليتخذوا موقفاً مالئماً مش���تركاً يعود على البالد باخلير، 
فس���افر إلى عدن ثم إلى بومباي ث���م إلى الكويت فالعراق 
فاعتقلته السلطات اإلنكليزية في )البصرة( تسعة أشهر ثم 

أطلقوا سراحه، فعاد إلى مصر دون إمتام مهمته.

تأسيسه المطبعة األميرية وصحيفة القبلة وصحيفة االرتقاء:
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إشرافه على صحيفة العاصمة وموقفه 
من صحيفة األهرام:

عاد اخلطيب إلى دمشق س���نة 1337ه� )1918م( 
بعدما اجنلى عنه���ا العثمانيون، وتول���ى إدارة صحيفة 
)العاصمة(، إلى أن دخلت القوات الفرنسية دمشق سنة 
)1920م(، فاضطر اخلطي���ب إلى مغادرتها متخفياً في 
زي تاجر جمال عربي، حت���ى وصل إلى القاهرة بجواز 
سفر مزور حصل عليه من )ياف�ا( في طريقه إلى مصر، 
ورأى أن يس���تقر في مصر ويجعل منها منطلَقاً لدعوته 
وميداناً جلهاده، وفي هذا الوقت كانت معالم ش���خصية 
اخلطيب - رحمه الله - قد ارتس���مت وحتددت مبادئ 
دعوته، وبرزت آراؤه وأفكاره بشكل واضح، فشرع يدعو 
لها بعزمية ال تعرف الكلل، وبهمة ال يثبطها امللل إلى أن 

وافاه األجل.
عمل اخلطيب عن���د قدومه إلى مصر محرراً في 
صحيفة )األه���رام(، وذلك مدة خمس س���نن وحتى 
س���نة 1344ه� )أواخر ع���ام 1925م(، وكان ذلك قبل 
أن تتكشف له حقيقة تلك الصحيفة وغاياتها املنحرفة 
ومقاصدها املدخولة، وأنها ش���ر وسيط بن املسلمن 
���ف ل���ه ذلك ما ب���رح مهاجمتها،  والغرب. فلما تكشَّ
وتقوي���ض مقاالتها، وال���رد على ُكتَّابه���ا؛ مبرراً ذلك 
في مقال )األهرام ش���رُّ وسيط بن اإلسالم وفرنسا( 
املنشور بصحيفة الفتح بعبارٍة جزلٍة بليغة: )ألني رجل 
عرف���ُت ديني قبل أن أعرف جريدة األهرام وَمن فيها، 

فال أخذل صديقي القدمي ألحظى برضا غيره(.

تأسيس��ه المكتبة الس��لفية ومطبعتها 
ومجلة الزهراء وصحيفة الفتح:

أسس اخلطيب )املكتبة السلفية ومطبعتها( بأموال 
ل عليها من بيعه منزالً له بدمشق، فجعلها كبرى  حتصَّ
وس���ائله في حتقيق أهدافه؛ إذ جعل ينش���ر فيها من 
كنوز التراث اإلس���المي عش���رات الكتب، ويطبع فيها 
رس���ائل من تأليفه وتأليف كبار العلماء واملفكرين من 
إخوانه، ثم أص���در من خالل مطبعته مجلة )الزهراء( 
في محرم سنة 1343ه� )1924م(؛ وكانت مجلة دينية 
أدبية واجتماعية تصدر مرتن في الشهر ودامت خمس 

سنن.
وف���ي ذي احلجة من عام 1344ه���� )1926م( أصدر 
صحيفة )الفتح( األس���بوعية الش���هيرة، وكانت من أقوى 
الصحف اإلس���المية التي ظه���رت في العال���م العربي، 
وكانت تُعنَى بالتاريخ واألحداث السياس���ية واالجتماعية، 
واستمرت صحيفة الفتح تصدر أكثر من عشرين عاماً في 
مرحلة من أصعب املراحل التي مرت بها األمة اإلسالمية 
في تاريخها احلديث، وقد استقطبت هذه الصحيفة أشهر 
ُكتاب العالم اإلسالمي آنذاك، وتصدت للدفاع عن حقائق 
اإلس���الم وحقوق املسلمن. وقد بنَّ - رحمه الله - سبب 
إصداره تلك الصحيف���ة في إحدى افتتاحياتها فقال: )إن 
الفتح أُنشئت ملماشاة احلركة اإلسالمية وتسجيل أطوارها، 
ولس���د احلاجة إلى حاٍد يترمن بحقائق اإلسالم مستهدفاً 
تثقيف النشء اإلس���المي وصبغه بصبغة إسالمية أصيلة 
يظه���ر أثرها في عقائد الش���باب وأخالقهم وتصرفاتهم 
وحماي���ة امليراث التاريخي الذي وصل���ت أمانته إلى هذا 
اجليل من األجيال اإلس���المية الت���ي تقدمته(، ثم اضطر 
اخلطيب إل���ى إيقاف إصدار الصحيفة في أواخر س���نة 
1367ه� )1948م(، يق���ول: )أوقفتها حينما أصبح حامل 

املصحف في هذا البلد مجرماً يفتَّش ويعاَقب(.

تأسيس��ه جمعية الش��بان المس��لمين، 
ودوره في النهوض باألزهر الشريف:

لم يتوقف الش���يخ - رحمه الله - ولم يبرح دعوته؛ 
وإمنا اس���تمر في طريقه الذي اختطه لنفس���ه؛ فإلى 
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جانب إص���دار الكتب والرس���ائل العلمي���ة، وحتقيق كتب 
التراث والتعليق عليها، واإلشراف على ما يطبع في مطبعته 
الكبيرة: أسس )جمعية الشبان املسلمن( بالتعاون مع عدد 
كبير من علماء مصر وأدبائها وعلى رأس���هم احملقق األديب 
أحمد تيمور، والش���يخ اجلليل محمد اخلضر حسن )شيخ 
األزهر األس���بق( وغيرهما رحمهم الل���ه، وفي ذلك يق�ول: 
)كنت أنا وأحمد تيمور باشا والسيد محمد اخلضر حسن 
حريصن على أن تكون هذه املؤسس���ة األُولَى لإلسالم في 
مص���ر قائمة على تقوى من الل���ه وإخالص، وكنا حريصن 
عل���ى أن يتولى إدارتها رجال يعرف���ون كيف يصمدون لتيار 
اإلحلاد اجلارف بعد أن اس���تولى املتابعون لالستعمار على 
أدوات الثقافة والنشر في العالم اإلسالمي وفي مصر على 
اخلصوص(، ويق���ول أيضاً: )وكانت اجلمعي���ة حدثاً كبيراً 
من أحداث احلركة اإلس���المية؛ ألن دعاة اإلحلاد والتحلل 
كان قد اس���تفحل أمرهم وظنوا أن قي���ادة األمة قد أفلتت 
من أيدي ممثلي اإلس���الم وانتظمت إلى أيديهم(، ونهضت 
اجلمعية بنشر مبادئ اإلس���الم ومحاربة اإلحلاد، ولم تزل 

هذه اجلمعية بفروعها املختلفة تؤدي قلياًل من وظيفتها.
ومع تأس���يس الشيخ اجلمعية املشار إليها، تولى رئاسة 
حترير مجلة )األزهر( التي كانت تصدر عن مشيخة األزهر، 
وكانت مجلة دينية وأدبية ش���هرية، وظ���ل في منصبه هذا 
طيلة س���ت س���نوات في ما بن عامي )1952 - 1958م(، 
وعلى أثر س���وء تفاهم مع القائمن على األزهر استقال من 

رئاسة حترير مجلة األزهر.

اعتزاله الناس ووفاته:
انزوى الش���يخ الكبير - رحمه الله - في آخر حياته في 
مكتبته وقطع صلته بالناس وانكب على التأليف والتحقيق، 
وكانت نزهته يوم اجلمع���ة بعد صالة العصر؛ حيث يذهب 
إلى س���وق الكتب املقام على س���ور حديق���ة )األزبكية( في 
القاهرة ويش���تري الكت���ب املختلفة ثم يحمله���ا بيديه وقد 
جاوز الثمانن فيتمايل في مش���يته ويتعثر حتى يجد سيارة 
تُقلُّ���ه إلى بيته وقد ثابر على هذه الع����ادة الكرمية إلى ما 
قبي�ل وفاته في الث�اني والعش���رين من شوال سنة 1389ه� 

)الثالثن من ديسمبر 1969م( في القاهرة.

خزانة كتبه ومصنفاته:
كانت ل����دى اخلطيب - رحم����ه الله - خزان����ة كتب كبيرة، 
توات����رت األخبار أنها كانت تضم نحو عش����رين ألف مجلد)1( ما 
بن مخطوط ومطبوع، وبها مجموع����ة كبيرة من الكتب النادرة، 
وكانت فهارسها تبلغ خمسة وس����تن مصنفاً، وكان اخلطيب قد 
جعلها قبل وفاته وقفاً عل����ى أهل العلم من ذريته، وقد بنى ولده 
ُقصي - رحمه الله - داراً بناحية )الدقي( خصص الطابق األول 

منها لتلك املكتبة.
وأما مصنفاته: فقد كان���ت تآليفه قيِّمة متتاز بالتوثيق 
العلمي واملرجعي، واألسلوب األدبي الرفيع، والبيان البديع، 
والقوة في التعبي���ر. أهمها: )1( اجتاه املوجات البش���رية 
في جزي���رة العرب، )2( قص���ر الزه���راء باألندلس، )3( 
ذك���رى موقعة حطن، )4( مع الرعيل األول في اإلس���الم، 
)5( األزهر: ماضي���ه وحاضره واحلاجة إلى إصالحه، )6( 
اخلطوط العريضة لألس���س التي قام عليها دين الش���يعة 
اإلمامي���ة اإلثنى عش���رية، )7( احلديقة: وه���ي عبارة عن 
مختارات في األدب اإلس���المي ف���ي مختلف العصور وفي 
مختل���ف املوضوعات تقع في أربعة عش���ر س���فراً صغير 
احلجم، ُجمَعت في ما بعد في أربعة أسفار، )8( الغارة على 
العالم اإلسالمي، )9( توضيح الصحيح: وهو شرح لصحيح 
ه، )10( البهائية،  البخاري يقع في ثمانية أسفار كبار لم يتمَّ
)11( اجليل املثالي، )12( َحَملة رس���الة اإلس���الم األولون، 
)13( تقومينا الشمسي، )14( تاغور، )15( من اإلسالم إلى 
اإلميان: حقائق عن الطائفة التيجانية، )16( اإلسالم دعوة 
احلق واخلير، )17( ذو النورين عثمان بن عفان، )18( سيرة 
جيل: وهو عب���ارة عن تأريخ لبعض ح���وادث القرن الرابع 

عشر.
وأما الكتب الت���ي حققها أو علق عليها بتعليقات قيمة، 
فأهمها: )1( العواصم م���ن القواصم للقاضي أبي بكر بن 
العرب���ي، وهو إخراجه األهم وإصداره األعظم، )2( املنتقى 
من ميزان االعتدال لإلم���ام الذهبي، )3( مختصر التحفة 

(1) قال الدكتور يوسف بن عبد الرحمن املرَعشلي في نثر اجلواهر )2 / 1006(: )ترك 
مكتبة خاصة تبلغ نحواً من مائتي ألف مجلد، جتاوزت بذلك املكتبة التيمورية التي 
وهذا  ألفاً(،  وسبعني  مائة  وتضم  زكي  أحمد  ومكتبة  ألفاً،  وعشرين  مائة  بلغت 
وأحمد  تيمور  وأحمد  الدين  محب  الشيخ  تراجم  في  عليه  وقفت  ما  أكثر  خالف 
الله، فال أدري هل وقع تصحيف للدكتور يوسف املرَعشلي، أم أن  زكي رحمهم 

ما ذكره أصح؟ 
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اإلثنى عشرية لأللوس���ي، )4( اإلكليل للهمداني، )5( تاريخ 
الدول���ة النصرية الب���ن اخلطيب، )6( أمي���ان العرب في 
اجلاهلية للنجيرمي، )7( اخلراج ألبي يوسف القاضي، )8( 

املَيِْسر والِقداح البن ُقتَيَْبة، رحمهم الله.
وكان - رحم���ه الله - يجيد اللغ���ات العربية والتركية 
والفارس���ية والفرنس���ية، وقد ترجم كتباً منها: )1( سرائر 
القرآن: ترجمه عن التركي���ة، )2( الدولة واجلماعة ألحمد 
بك شعيب: ترجمه عن التركية، )3( مذكرات غليوم الثاني: 
ترجمه عن التركية، )4( الغارة على العالم اإلسالمي تأليف: 

أ. ل شاتليه فرانسو: ترجمه إلى العربية.
وله عشرات املقاالت التي كتبها في موضوعات شتى في 
مجالت: الزهراء، األزهر، ثمرات الفنون، حضارة اإلسالم، 

املقتبس، املسلمون، املنار، الشهاب. 
وصحف: الفت���ح، املؤيد، القبلة، العاصم���ة، األهرام، 
القب���س، وغيرها من الصحف واملج���الت، ومعظم مقاالت 
هذه الصحف واملجالت غير منش���ور، بل إن أعداداً كثيرة 
منها قد ُفقَدت مبرور الزمن، مع ما فيها من القيمة العلمية 

والتاريخية؛ حيث كان يكتب فيها أساطن العلم والثقافة. 

عقيدته وصفاته:
كان اخلطيب - رحمه الله - من أش���د أنصار السلفية 
النقية في العقيدة والعبادة، ولعلها سمة بارزة في كل كتاباته، 
بل كان اخلطيب - رحمه الله - من أوائل من أظهروا املنهج 
السلفي في مصر والشام في العصر احلديث؛ فق�د س�اهم 
- رحمه الله - في رسم حدوده وتوضيح معامله والدعوة إليه 
والذب عنه وعن رموزه، من ذلك تصديه للدفاع والذب عن 
شيخ اإلسالم محمد بن عبد الوهاب وعن دعوته املوسومة 
من خصومها بالدعوة الوهابية، وأظهر أكثر من مرة في أكثر 
من موضع أنها دعوة التوحيد اخلالصة التي دعا إليها النبي 

# وأصحابه، رضوان الله عليهم.
���نَّة  وطاملا دأب على حض قرائه على اتباع القرآن والسُّ
وطريقة الس���لف في فهمهما، وذم علم الكالم والفلسفة. من 
ذل���ك قوله في مقال حتت عنوان )ذروه احلق(: )فإن التفكير 
في ذات الله من صميم الغي���ب، وعلم الغيب ال ينال بالفكر 
والعق�ل، بل بالن�ص عن املعص�وم، واقتح�ام العق�ل في غي�ر 

ما دل عليه النص خروج به عن دائرة عمله(، ثم أردف قائاًل: 
)ونصيحت���ي إلى كل مس���لم أن يأخذ إميان���ه واعتقاده من 
نصوص كتاب الله وُس���نة رسوله، وما يتعلق من ذلك بالغيب 
يؤم���ن به على ما يليق بكم���ال الله - عز وجل - وميرره كما 
ورد؛ ال ينقص منه، وال يزيد في���ه، متبعاً طريقة القرآن في 

االستدالل على اخلالق ببدائع خلقه(.
نَّة  ومذهبه في األس���ماء والصفات هو مذهب أهل السُّ
واجلماع���ة. يقول ف���ي مقال )ذروة احلق(: )وأس���ماء الله 
وصفاته نؤمن بها كما وردت من غير حتريف وال تعطيل، وال 
تكييف وال متثيل، وهذه األسماء والصفات تدل على معاني 
يجب على املس���لم أن يتعبد باإلميان بها، وبالعبودية لله من 
ناحية املعنى الذي يدور عليه كل اس���م من أس���مائه - عز 

وجل - وكل صفة من صفاته(.
ومما يدل على س���لفيته ونقاء عقيدته أيضاً معارضته 
���نَّة  ومناهضت���ه الش���ديدة لفك���رة )التقريب بن أهل السُّ
والش���يعة(؛ حتى إنه كان يعبر عنها بعب���ارة )التخريب بن 
املذاهب(، وقد تس���بب هذا في إحداث ش���يء من اجلفاء 
بينه وبن )اإلخوان املس���لمن( الذين كانوا ينتصرون لفكرة 
ل فيها في مقال  التقريب، وقد أش���ار إلى عقيدته تلك وفصَّ
نش���ره في صحيفة الفتح حتت عنوان: )كالم صريح وكالم 

مبهم حول خرافة التقريب بن املذاهب(.
وكان - رحم���ه الله - قوي اإلمي���ان بخصائص األمة 
العربية وأصالتها واستعدادها للخير وجدارتها بحمل رسالة 
الله وبطي���ب عنصرها ونقاء جوهره���ا، وطاملا تغنى بهذه 
األمة وباس���تعداداتها، ومع ذلك لم يفه���م من العربية يوماً 
ا شيئاً غير اإلسالم، وكان ينال من الُكتاب املسلمن الذين  مَّ
يفرقون بن العروبة واإلسالم ويعتبرهم من جملة من ساهم 

في القضاء على اخلالفة اإلسالمية.
وقد ظل اخلطيب محتفظ���اً بحيويته حتى قبيل وفاته، 
وكان يع���زو ذلك إل���ى اعتداله في حياته كله���ا؛ في مأكله 
ومش���ربه ونومه، وكان ذا صبر وَجلَ���د على العمل ال يعرف 
ماً في شؤونه كلها، عصامياً  معهما السآمة وامللل، وكان منظَّ

في تدبير أمره وتكوين ثروته وبناء حياته.
فرضي الل���ه عن اخلطيب وأرضاه، وجعل اجلنة مأواه، 

وآخرته خيراً من دنياه.
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ال أظن أن هناك من يجهل الشيخ محمد بن صالح العثيمن 
رحمه الله؛ فُس���مَعتُه قد بلغت اآلفاق، وقد كان رائداً في نشر 
فقه الس���نة، ولقد اهت���م بالتأليف وحتري���ر الفتاوى واألجوبة 
التي متيَّزت بالتأصيل العلمي الرصن، وصدرت له عش���رات 
من الكتب والرسائل واحملاضرات والفتاوى واخلطب واللقاءات 

واملقاالت)1(. 
وهنا أس���وق إليكم شيئاً من بديع فقهه لعل الله - تعالى - أن 
ينفعني وإياكم به، فقد جاء في فتاوى نور على الدرب )4 / 186( 

السؤال التالي: 
حفظكم الله فضيلة الشيخ: في زماننا هذا كثرت الشركيات 
وكثر التقرب إلى القبور والنذر لها والذبح عندها، كيف يصحح 

املسلم هذه العقيدة؟ 
)عند قراءتي للس���ؤال قلت في نفسي: سائل يسأل شيخاً 
ر الشيخ من الشرك  من مش���ايخ دعوة التوحيد، فال بد أن يحذِّ

وخطره! لكن لنقرأ مباذا أجاب الشيخ رحمه الله(:

(1) اقتباس من موقع الشيخ.

اجلواب: 
الشيخ: )أوالً ندعي هذا السائل بصحة دعواه، أنا في ظني أن 
هذا الوقت هو وقت الوعي العقلي وليس الشرعي، الوعي العقلي: 
ق����لَّ الذين يذهبون إل����ى القبور من أجل أن يس����ألوها أو يتبركوا 
عاع هؤالء م����ن األصل، فعندي أن الناس  به����ا، اللهم إال الهمج الرَّ
اآلن اس����تنارت عقولهم اإلدراكية ال الرشدية، فالشرك في القبور 
وشبهها في ظني بأنه قليل لكن هناك شرٌك آخر وهو محبة الدنيا 
واالنهماك فيها واالنكباب عليها فإن هذا نوٌع من الشرك قال النبي 
]#[: »تعس عب����د الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد اخلميصة 
تعس عبد اخلميلة« فس����مى النبي من شغف بهذه األشياء األربعة 
سماه عبداً لها، فهي معبودةٌ له أصبح الناس اليوم على انكباٍب بالغ 
ك بالدين جتدهم  على الدنيا حتى الذين عندهم ش����يء من التمسُّ
مالوا جداً إلى الدنيا ولقد قال النبي ]#[: »والله ما الفقر أخشى 
عليكم؛ وإمنا أخشى أن تفتح عليكم الدنيا تتنافسوها كما تنافسها 
من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم«، هذا هو الذي يُخَشى منه اليوم. 
ولهذا جتد الناس أكثر عملهم على الرفاهية، وهذا فيه ترفيه وهذا 

] الباب المفتوح [

من بديع فقه
الشيخ محمد بن صالح العثيمين )رحمه الله(

خ���ال���د ب���ن ص����احل ال��غ��ي��ص
ksmksmg@hotmail.com
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فيه منو االقتصاد وهذا فيه كذا وهذا فيه كذا، قلَّ من يقول: هذا 
فيه منو الدين هذا فيه كثرة العلم الش����رعي هذا فيه كثرة العبادة، 
قل من يقول هذا؛ فهذا هو الذي يُخَش����ى منه اليوم، أما مس����ألة 
القبور ففي ظن����ي أنها في طريقها إلى الزوال)1( س����واءٌ من أجل 

الدنيا أو من أجل الدين الصحيح( اه�.
ى؛  ى ووفَّ وال مزي���د على كالم الش���يخ رحمه الله، فق���د كفَّ
فالدنيا اآلن هي معبودة أغلب اجلماهير، وليس���ت هي كائناً حّياً 
اس���مه الدنيا يشار إليه بالبنان؛ بل هي مظاهُر ومعاٍن تتمثل بحب 
َن ِللَنّاِس  الشهوات من النس���اء وغير ذلك، كما قال - تعالى -: }ُزِيّ
ِة  َهِب َواْلِفَضّ ���َهَواِت ِمَن الِنَّس���اِء َواْلَبِنَي َواْلَقَناِطيِر اْل�ُمَقنَطَرِة ِمَن الَذّ ُحُبّ الَشّ
ُه ِعنَدُه  ْنَيا َوالَلّ َمِة َواأَلْنَعاِم َواْل�َحْرِث َذِلَك َمَتاُع اْل�َحَي���اِة الُدّ َواْل�َخْيِل اْل�ُمَس���َوّ

ُحْسُن اْل�َمآِب{ ]آل عمران: ١٤[. 
فم����ا أهلك أغلَب الناِس في يومنا هذا إال حبُّهم وحرُصهم على 
الدنيا وزينتها؛ فهذا صاحب سلطة وسلطان أو صاحب جتارة ومال 
مة؛ يبيع كلَّ ش����يء في سبيل البقاء في  أو صاحب لهو وش����هوة محرَّ
منصبه وكرس����يه، أو في سبيل احملافظة على جتارته ومناء ماله، أو 
مة، ولو كان هذا الشيء هو مقدسات  في سبيل النَّيل من شهوته احملرَّ

س عنده سوى ما ميليه عليه هواه. األمة وحرماتها، فال مقدَّ
قه ما رواه ثَْوبَ����اَن - رضي الله عن����ه - َقاَل: َقاَل  وه����ذا يصدِّ
َرُسوُل اللَِّه #: »يُوِشُك األمَُمُ أَْن تََداَعى َعلَيُْكْم َكَما تََداَعى األََكلَُة ِإلَى 
َقْصَعِتَها«. َفَقاَل َقاِئٌل: َوِمْن ِقلٍَّة نَْحُن يَْوَمِئٍذ؟ َقاَل: »بَْل أَنْتُْم يَْوَمِئٍذ َكِثيٌر 
ُكُم امْلََهابََة  ����يِْل. َولََينِْزَع����نَّ اللَُّه ِمْن ُصُدوِر َعُدوِّ َولَِكنَُّكْم ُغثَاءٌ َكُغثَاِء السَّ
ِمنُْكْم َولََيْقِذَفنَّ اللَُّه ِفي ُقلُوِبُكُم الَْوَهَن«. َفَقاَل َقاِئٌل: يَا َرُسوَل اللَِّه! َوَما 

(1) قلت: قد يكون قصد الشيخ في عصرنا هذا )عصر الوعي العقلي(، وإال فالشرك باٍق 
إلى يوم القيامة كما أخبر النبي#.

نَْيا َوَكَراِهَيُة امْلَْوِت«. وَعِن ابِْن ُعَمَر َقاَل َسِمْعُت  الَْوَهُن؟ َقاَل: »ُحبُّ الدُّ
َرُس����وَل اللَِّه يَُقوُل: »ِإَذا تََبايَْعتُْم ِبالِْعينَِة َوأََخْذمُتْ أَْذنَاَب الَْبَقِر َوَرِضيتُْم 
َهاَد َس����لََّط اللَّ����ُه َعلَيُْكْم ُذالً الَ يَنِْزُعُه َحتَّى تَْرِجُعوا  ْرِع َوتََرْكتُُم اجْلِ ِبالزَّ
ِإلَى ِديِنُك����ْم«)2(. فالدنيا بزخرفها وزينتها أعظُم ما حمَل الكفاَر على 
���َمَواِت َوَما  ِه اَلِّذي َلُه َما ِفي الَسّ الكف����ر بالله، كما قال - تعال����ى -: }الَلّ
ِفي اأَلْرِض َوَوْيٌل ِلّْلَكاِفِريَن ِمْن َعَذاٍب َش���ِديٍد #!٢!#( اَلِّذيَن َيْس���َتِحُبّوَن اْل�َحَياَة 
ِه َوَيْبُغوَنَه���ا ِعَوًجا ُأْوَلِئَك ِفي َضاٍل  وَن َعن َس���ِبيِل الَلّ ْنَيا َعَلى اآلِخَرِة َوَيُصُدّ الُدّ
َبِعيٍد{ ]إبراهيم: ٢ - ٣[، وقال - تعالى -: }َيا َمْعَش���َر اْل�ِجِنّ َواإلنِس َأَلْم 
وَن َعَلْيُكْم آَياِتي َوُينِذُروَنُكْم ِلَقاَء َيْوِمُكْم َهَذا َقاُلوا َشِهْدَنا  نُكْم َيُقُصّ َيْأِتُكْم ُرُسٌل ِمّ
ُهْم َكاُنوا َكاِفِريَن{  ْنَيا َوَشِهُدوا َعَلى َأنُفِسِهْم َأَنّ ْتُهُم اْل�َحَياُة الُدّ َعَلى َأنُفِس���َنا َوَغَرّ
]األنعام: ١٣٠[، وهي الس����بب الرئيس����ي في َحْمل َمن آمن بالله على 
ِه ِمْن َبْعِد  ة والكفر بعد اإلميان، كما قال - تعالى -: }َمن َكَفَر ِبالَلّ ال����ردَّ
ن َش���َرَح ِباْلُكْفِر َصْدًرا َفَعَلْيِهْم  إمَياِن���ِه إاَلّ َمْن ُأْكِرَه َوَقْلُبُه ُمْطَمِئٌنّ ِباإلمَياِن َوَلِكن َمّ
ْنَيا َعَلى  ُهُم اْسَتَحُبّوا اْل�َحَياَة الُدّ ِه َوَلُهْم َعَذاٌب َعِظيٌم #١٠٦#( َذِلَك ِبَأَنّ َن الَلّ َغَضٌب ِمّ

اآلِخَرِة َوَأَنّ الَلَّه ال َيْهِدي اْلَقْوَم اْلَكاِفِريَن{ ]النحل: ١٠٦ - ١٠٧[.
فاخل���وف من ذهاب الدنيا والس���لطان، واخلوف من ضياع 
األموال والتجارات، والرغبة في التمتع بشهوات الدنيا وزينتها... 
كل ذل���ك حمل كثيراً من الناس على الكف���ر بالله - تعالى - أو 
التفلُّت من أحكام الش���رع، وللمزيد حول ه���ذا املوضوع أنصح 
بقراءة مقالي املوس���وم ب� )خدعوك فقالوا: »الدين ال يعمر دنيا 
وال يش���بع من خب���ز()3(. وال حول وال قوة إال بالل���ه، وثبَّتني الله 

وإياكم على البر والتقوى. 

(2) رواهما أبوداود، وصححهما األلباني.
http://www.almoslim.com/node/118814 :(3) جتده على الرابط التالي
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ه���ذه »النقل���ة« الهائلة في مجال التخصص واملمارس���ة 
َض���ت لها بالدرجة األولى التيارات الس���لفية التي عزمت  تعرَّ
على املش���اركة الفعلية في العمل السياس���ي، بدءاً بتأسيس 
األحزاب ثم دخول االنتخابات واملشاركة في املجالس النيابية 
واحمللية، فضاًل عن كافة املناصب الرئيس���ية في الدولة التي 

يُختَار شاغلوها باالنتخاب.
أحد تداعيات هذه »النقل���ة« هو افتقاُد »القادِم اجلديِد«  
»لغَة السياسِة« التي يحتاجها للتواصل في كافة امليادين؛ سواء 
مع وسائل اإلعالم أو في النقاشات البرملانية، أو عند مخاطبة 
اجلماهير أو للحديث مع املس���ؤولن أو للتفاوض مع أطراف 

وِجهاٍت مختلفة داخلية وخارجية.

فاخلطاب السياس���ي يختلف كثيراً عن اخلطاب الدعوي 
في نصه وس���ياقه، وال يس���وغ اس���تخدام أحدهما في مقام 
يس���تدعي اس���تخدام اآلخر؛ فلكل مقام خط���اب، واملخالفة 
هن���ا ينتج عنها عجز في التواصل وقصور عن حتقيق الهدف 

املنشود أياً كان )دعوياً أو سياسياً(.
وبقدر ما يسع املقام، ميكن تلخيص »لغة السياسة« مهارًة 

يحتاجها »السياسي اجلديد« في معادلة بسيطة، هي:
لغة السياسة = )إطار نظري + معلومات وأرقام + نتائج، 
مطالب واضحة( – )استطراد بالغي + استرسال في التأصيل 

+ مقدمات مشتتة(.

لغة السياسة

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

التطورات السياسية المتالحقة في دول الثورات العربية دفعت أعداداً 
كبيرة من الدعاة إلى ولوج العمل السياسي دون إعداد مسبق أو تدريب 
عملي؛ وذلك من أجل تلبية الحاجة المتزايدة لألحزاب اإلسالمية الجديدة 

من العناصر والقيادات في مختلف التخصصات.

] الورقة األخيرة [
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ط ملكونات هذه املعادلة: وفي ما يلي عرض مبسَّ

1 - اإلطار النظري:
ال بد للس�ياس���ي اإلس���المي من اإلمل���ام - ولو بصورة 
مخففة - بالعلوم السياسية؛ فالسياسة ليست مجرد ممارسة 
يتميز اإلنس���ان فيها بحس���ب خبرته وجتربته، وهي أيضاً 
ليست مجرد موهبة فطرية يحظى بها بعض األشخاص دون 
غيرهم، بل هي علم له قواعده ونظرياته ومفاهيمه، وال يليق 
بالسياسي اإلسالمي أن يعتمد في ممارساته السياسية على 

»الفهلوة« أو صفات مثل »سرعة البديهة«.
وبصورة عملية، ميكن للسياسي أن يتبع هذه اخلطوات 
لتحديد اإلطار النظري للقضية التي يريد التحدث بشأنها:  
• أن يضع تص���وراً عاّماً حول القضي���ة التي يتحدث 
بشأنها؛ فسواء كانت قضية كليَّة أو جزئية، عليه أن يعرف 
موقعه���ا وعالقتها بغيره���ا من القضايا أفقياً ورأس���ياً، 

ووصفها السياسي.
• حتدي���د الهدف من طرح القضية، ه���ل هو التذكير 
بأهميتها، أو عرض طريقة للتعامل معها، أو املساومة حول 

بعض جوانبها.
• اختيار أسلوب الطرح مبا يتناسب مع الهدف واملقام؛ 
فه���ل هي قضية خالفي���ة مثاًل، فهو يحتاج إلى أس���لوب 
إقناعي، أو تواُفقي؟ أم هي قضية متَفق عليها، فهو يحتاج 

إلى مجرد عرض القتراحاته بشأنها؟
مها السياسي؛ بحيث  • حتديد القيمة املضافة التي يقدِّ

د تكرار لكالم اآلخرين. ال يكون خطابه مجرَّ
• م���ن األم���ور املهمة في س���ياق اإلط���ار النظري، أن 
السياسي اإلسالمي ال بد أن يتميز خطابه السياسي بالربط 
ة من الكتاب والسنة؛  الواضح مع مرجعيته اإلسالمية املستَمدَّ
ال أن يك���ون كالمه مجرداً عنهما؛ وهذا يعني أهمية تأصيل 
ما يقول - َوْفَق مقتضى احلال -  بنصوص الكتاب والسنة، 
على أن يكون استشهاده قوياً بدون استرسال ومتعلقاً بصورة 
مباشرة مبوضوع الكالم؛ فهذا من ش���أنه أن يُحِدث تأثيراً 
إيجابي���اً، كما أنه – في حالة تنفيذه بص���ورة متقنة - يَُعد 
جتديداً على صعيد اخلطاب السياسي املغِرق في علمانيته 

في العالم العربي منذ عقود بعيدة.

2 - معلومات وأرقام:
الكالم املرس���ل الذي ال ينبني على معلومات دقيقة 
يُضعف اخلطاب السياس���ي، فال بد من دعم املقوالت 
النقدي���ة أو االقتراح���ات أو االعتراض���ات مبعلومات 

موثقة، وأرقام كاشفة.
هذه املعلومات واألرق���ام ميكن تعظيم تأثيرها عند 

وضعها في سياقات مقارنة، مثل: 
• املقارن���ة الزمنية: فعندما يكون احلديث – مثاًل - 
عن نس���بة األمية املرتفعة في املجتمع، فإن ذكر مستوى 
التغي���ر في األمية بن زمنن يعطي إضافة جديدة حول 

م أو التأخر في هذه القضية. التقدُّ
• كذا ميكن اس���تخدام املقارنة مع مثيل أو منافس؛ 
فيمكن ذكر ِنَس���ب األمية في دول مجاورة تتش���ابه في 

الهوية أو الظرف.
• أيضاً ميكن املقارنة النسبية بن اجلزء والكل؛ فإن 
كان املوضوع - مثاًل - ه���و ضعف اإلنفاق على البحث 
العلمي، يستحسن ذكر حصة البحث العلمي في امليزانية 

العامة للدولة.
• وفي بعض احلاالت ميكن استخدام هذه السياقات 
كله���ا في وقت واحد، كأن يُقارن بن نس���بة التغير في 
حصة اإلنفاق على البحث العلمي من إجمالي املوازنة بن 

نقطتن زمنيتن، مع مقارنة ذلك بدول أخرى.

3 - نتائج ومطالب واضحة:
من الضروري أن يتضمن اخلطاب السياس���ي نتائج 
دة، ونقطة الضعف األساس���ية  واضحة أو مطالب محدَّ
في اخلطاب هي أن يعجز السياس���ي عن توصيل هدفه 
م نتائج أو مطالب غير  وم���راده إلى املخاَطبن، أو يق���دِّ
واقعي���ة، أو ال ميكن تنفيذها والتعام���ل معها، أو تكون 
هة للجهة  غامض���ة غير مفهومة، أو تك���ون مطالب موجَّ
اخلطأ، أو يقدم مطالب ال تراعي متغيرات أخرى فيبدو 
كمن ال يدرك أبعاد ما يتحدث عنه، وأحياناً يقدم بعض 
السياسين مطالب يُكتشف أنها حتققت من قبل... إلخ.
وبالنظر إلى أن السياس���ي اإلس���المي يحمل رؤية 
تغييرية ش���املة لكافة املجاالت ف���ي املجتمع والدولة، 
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فإن من املفاهي���م املهمة اتباُع »التدرُّج والتجزئة« في املطالب 
السياس���ية؛ إذ ال تسمح الظروف السياسية - غالباً - بتمرير 
مطال���ب كبيرة تتضمن تغيُّ���راً جذرياً س���ريعاً؛ مثل املطالبة 
الفورية بتطبيق الش���ريعة اإلسالمية، نعم هذا املطلب يتوجب 
رفع���ه في اخلطاب الدع��وي، وك�ذا في البرامج السياس���ية 
وعند احلديث عن التوجه���ات العامة أو املرجعيات، لكن في 
س���ياق املمارس���ة العملية أو التش���ريعية فإن تبنِّي مفهومي 
»التدرج والتجزئة« يفيد كثيراً في حتقيق األهداف العامة في 

األمد املنظور.
م���ن أهم الفوائد الناجمة عن اس���تخدام »إس���تراتيجية 
التجزئ���ة والتدرج« ف���ي عرض املطالب، أنها تكس���ر الدفاع 
التلقائي االحت���رازي للخصم )تضعف قدرت���ه على املناورة( 
وتدخله في سلسلة منطقية من التنازالت حتت شعار: من فعل 

مرة فال بأس بأخرى.
في بعض احلاالت قد يحتاج السياس���ي إلى املناورة في 
عرض مطالبه؛ خاصة في مجال املس���اومات السياسية؛ فقد 
يفاوض أحياناً على شيء ليدفع اخلصم إلى تقدمي تنازل عن 
ش���يء آخر في سياق مختلف، أو عن ش���يء أقل في السياق 

ل، أو للمقايضة... إلخ. نفسه، أو للحصول على مكسب مؤجَّ

4 - االستطراد الباغي:

التأثُّ���ر باخلطاب الدعوي - ال���ذي تَُعد البالغة من أهم 
خصائصه - قد يدفع السياس���ي اإلسالمي إلى املشابهة في 
توظيف قدراته البالغية سياسياً، ورغم أن البالغة والفصاحة 
من السمات املهمة على صعيد »الزعامة السياسية«، لكن يجب 
ق بن البالغة مبفهومها السياسي، والبالغة مبفهومها  أن نفرِّ

الدعوي:
فالبالغة السياسية ال يسوغ معها االستطرادات اللفظية 
واالسترسال في التش���بيهات والكنايات وذكر املترادفات؛ بل 
هي متيل - غالباً - إلى اإليجاز واالختصار، فعلى السياس���ي 
أن يختزل عباراِت���ه وألفاَظه، فيحذف منها كلَّ ما ال يؤثر في 
م جديداً، وليعلم أن البالغة احلقيقية ال تكون  املعن���ى وال يقدِّ
باإلطال���ة بل باالختصار، وقد أوت���ي النبي # جوامع الكلم، 

فكان يتكلم بعبارات قليلة يُستنبط منها معاٍن غزيرة.

5 - االسترسال يف التأصيل:
مم���ا مييز الداعية الس���لفي أنه يبذل جه���داً كبيراً في 
تأصي���ل كالم���ه وربطه بص���ورة حثيثة بالثواب���ت واملفاهيم 
األساسية واملبادئ العامة، وهذه السمة )اإليجابية( تؤثر على 
خطابه السياس���ي، فتراه يبدي حرصاً كبي���راً على أن يُرِجع 
كالم���ه إلى مبادئ عامة وأصول كلية، دون حاجة حقيقية إلى 
ذل���ك، وخروجاً عما يقتضيه املقام م���ن اختصار أو تركيز أو 

إيجاز، فيتشتت مقصوده.
ومم���ا يندرج حتت ه���ذا العن���وان، قضي���ة األولويات؛ 
فالسياس���ي بحكم عمله وتخصصه، يرتب القضايا واملواقف 
بحسب تطورات األحداث السياسية، وليس بحسب ما يراه هو 
ويعتقده من ترتيب لهذه القضايا بحسب أهميتها الدينية؛ لذا 
ر دائماً مبوقع هذه القضية أو تلك على  هو ال يحت���اج أن يُذكِّ
قائمة األولويات الدينية، أو أن يصرح بعدم أهميتها، أو بتقدم 
غيرها عليها... إلخ، فهو مقيد في عمله السياس���ي بتطورات 

الواقع وتفاعالت األحداث.
أيضاً يلح���ق بهذا العن���وان تأثيُر بع���ض املفاهيم على 
اخلطاب السياس���ي، مثل: تأخير البي���ان عن وقت احلاجة؛ 
فبعض السياسين اإلس���المين لديه قابلية لالسترسال في 
خطابه بعي���داً عن موضوع احلدث أو احلدي���ث أو النقاش، 
تتبع���اً لقضية يرى أهميتها، ُطِرحت بص���ورة َعَرضية. فهذا 

االسترسال يضعف اخلطاب السياسي.

6 - مقدمات مشتتة:
يحتاج السياس���ي اإلس���المي ف���ي كثير م���ن مواضع 
تواصله السياسي أن يُحس���ن الدخول في املوضوع مباشرة 
ب���دون مقدمات. فمن املالحظات املتك���ررة على أداء بعض 
السياسين اإلسالمين ميلهم إلى التقدمي للكالم مبقدمات 
طويلة تش���تت السامع وتضعف التركيز، كما يحدث كثيراً أال 
يتناس���ب النطاق الزمني املتاح للحدي���ث، مع تلك املقدمات 
الطويل���ة التي تس���تغرق أغلب الوقت، فيضطر السياس���ي 
إلى االختصار املخل في بقية النق���اط األكثر أهمية وتعلُّقاً 

بالقضية محل احلديث.




