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العدد 4297

بسم اهلل واحلمد هلل والصاة والسام على نبينا حممد 

وعلى آله وصحبه ومن اهتدى هبداه، وبعد: 

فقد وصف الله - تعالى - كل حكم يُِحلُّه البش���ر مكان 
أحكامه املنزلة بأنه حكم اجلاهلية، وفي ذلك سرٌّ من أسرار 
القرآن؛ فلي���س هناك وصف أدق م���ن  اجلهل( ميكن أن 
ل هوى املخلوق احملدود في عقله وعلمه  يوصف به َمن فضَّ
وحكمت���ه، على هدى اخلالق صاح���ب العلم املطلق والعدل 
املطلق واحلكمة املطلقة، واألسماء احلسنى والصفات العال 
كلها. إن أهواء الناس تتعدد وتتلون بتعدد الطبائع واختالف 
األمزجة وتفاوت مس���تويات العقول في معرفة الصواب من 
اخلطأ واحلق من الضالل. وعندما يغيب حكم الله، فليس 
ثَمَّ إال الهوى، وعندما تختار أمة من البشر أن تسلك طريقاً 
يوافق هواها، غير ما هداها إلي���ه خالقها ورازقها ومدبر 
أمره���ا؛ فإنها ال تعبِّر بذلك إال ع���ن عميق اجلهل املمزوج 
مبريب الشك، واملوصل إلى سوء العاقبة في الدنيا واآلخرة.

لنتأمل كيف س���اق الوحي ه���ذه احلقيقة بكلمات 
معجزة دقيقة، كما في قول الله - تعالى -: }َوَأِن اْحُكم 
ِبْع َأْهَواَءُهْم َواْحَذْرُهْم َأن َيْفِتُنوَك َعْن َبْعِض  َبْيَنُهم ِبَا َأنَزَل الَلُّه َوال َتَتّ
ُه َأن ُيِصيَبُهم ِبَبْعِض  َا ُيِريُد الَلّ ُه إَلْيَك َفإن َتَوَلّْوا َفاْعَلْم َأَنّ َم���ا َأنَزَل الَلّ
ِة َيْبُغوَن َوَمْن َأْحَس���ُن  ُذُنوِبِهْم{ ]املائدة: ٤٩[، }َأَفُحْكَم اْل�َجاِهِلَيّ
ِم���َن الَلِّه ُحْكًما ِلَّقْوٍم ُيوِقُنوَن{ ]املائدة: ٥٠[،  فبقدر قوة عقل 
اإلنس���ان وإميانه ويقينه، تكون ثقته في ُحْسن الشريعة 
ومتامها؛ ل���ذا جاء االس����تفهام اإلن���كاري في اآلية: 
أيع�دلون عن حكم َمن أودع أس���رار أس���مائه وصفاته 
كلها في ش���رعه؛ فأنزله بعلمه، وأودعه حكمته، وأظهر 
فيه لطفه وس���تره، وجعل�ه منه�اجاً ممن له األس���ماء 
احلس���نى؟ أيعدلون عن ذلك كل���ه ليُِحلُّوا محله مناهج 
الظلوم اجلهول الذي خلق ضعيفاً وُخِلق من َعَجل وكان 

أكثر شيء جدالً؟

اإلسالميون...
وإرث التاركين للشريعة 

] االفتتاحية [



5 العدد 297

منذ أن ابتُليَت أمتنا باالجتياح االس���تعماري طوال القرن 
املاضي، كان املس���تعمرون الكافرون يعلم���ون أنهم - حتماً - 
خارجون بجيوش���هم؛ ولذلك حرصوا على البق���اء بأفكارهم 
ومناهجهم، عن طريق فرض منظومات قانونية حتكم حلسابهم 
واقع املس���لمني، وخلَّفوا وراءهم خلفاء لهم – كما هو معروف 
– من جلدتنا ويتكلمون بألس���نتنا، ولكنه���م ال يحترمون هويتنا 
ُضوها أجزاَء  لوها أو تركوها أو بعَّ فيحكمون بش���ريعتنا، بل بدَّ
يصلح بعضها لألحوال الش���خصية، وال يفيد بقيتها في سائر 
األم���ور احلياتية. واجلرمية الكب���رى التي اقترفها – وال يزال 
لون لش���رع الله في بالد العرب واملس���لمني،  يقترفه���ا – املبدِّ
كانت في حقيقتها حتكيماً للجه���ل املركَّب في أعراض الناس 
وأمواله���م وعقولهم ومصائر أجياله���م وأوطانهم ومقدراتهم. 
فلم يكن مس���لُكهم في احلكم مجرَد تغييرات شكلية في صور 
رمزية ظاهرية جتامل احملتل الغ���ادر املغادر؛ لكنهم بإقدامهم 
على تثبيت وحماية املنظومات التش���ريعية املجافية للش���ريعة 
اإلس���المية، أجَروا أكبر عملية تشويه في جسد األمة وقلبها، 
تصل إلى حدِّ التمثيل والتنكيل. وقد كانت نتائج تنحية الشريعة 
أو تبديلها أو تبعيضها كارثيًة على الشخصية االعتبارية لألمة؛ 
بحيث ورثت عاهات حضارية حتت���اج جلهود جبارة لعالجها، 
وإخراج األم���ة معافاًة من آثارها. وهذا م���ا حاول املصلحون 
القي���ام به عبر عقود طويلة. ول���و نظرنا ألحوال الطغاة الذين 
ذهبت بهم الثورات - والذين ل���م يذهبوا بَُعد منهم – لوجدنا 
ثوا تَِركات ثقيلًة في خطرها، باهظًة في تكاليفها،  أنهم ق���د ورَّ
ذات آصار ال يسهل الفكاك منها، وأوضار يصعب التخلص من 

أدرانها وأضرارها، إال بأمرين: 
أولهما: جتريد االس���تعانة بالله؛ فهو القادر - سبحانه - 

على أن يغير ما بقوم إذا غيروا ما بأنفسهم.
والثاني: عالج األدواء مب���ا يقابل كاًل منها من دواء. فما 
ُفِقد بغياب ش���يء من الش���ريعة ال يعوَّض إال باستعادة ذلك 
الشيء منها، ولو بشيء من التدرُّج واملرحلية واألناة. وهذه هي 

املسؤولية الكبرى التي تنتظر اإلسالميني اليوم وينتظرونها.
ثها آخرون من احلكام  ثها ظاملون، وسيورِّ إن التركة التي ورَّ
لني، أش���به بتركة عائل عاقٍّ مس���تهتر، أضاع من يعولهم  املبدِّ
ف���ي حياته، ولم يغنهم مبا ترك بعد وفاته، بل ترك لهم ديوناً 

ومظالَم ومش���كالت، يتقاسمون - قس���راً وقهراً - مسؤولية 
سداد استحقاقاتها وعالج آثارها. 

ل���و رحنا نتأمل حجم اجلناية على الناس بترك الش���ريعة، 
لرأينا عجباً يزيدنا يقيناً بأنه ال أحس���ن م���ن الله حكماً لقوم 
يوقن���ون. فلم يكن هناك ِمعَول هدم أش���د تدميراً لدين الناس 
ودنياهم من إخضاعهم لش���رائع ص���ادرة عن جاهلية اعتقادية 
ثَت جاهلية تشريعية تفرعت عنها كافة   ش���رقية أو غربية(، ورَّ
صور اجلاهليات  السياس���ية واالجتماعية واالقتصادية( التي 
أريَد فرضها ظلماً على مجتمعات املسلمني لوال ما أَوَدع الله في 
هذه األمة من خيرية جعلتها تس���تعصي على الفناء أو اخلضوع 
والذوبان. لك���ن األمر لم يخُل من أم���راض وأعراض أمراض 
لون  هددت وال تزال بني���ان األمة بأخطار فادحة. فاحلكام املبدِّ
قد أدخلوا على الناس أنواعاً من الفنت والفساد بقدر ما خرجوا 
بهم عن شريعة ربهم، فوقعوا وأوقعوا الناس معهم في املخالفات 
ر الله منها في قوله }َفْلَيْحَذِر اَلِّذي���َن ُيَخاِلُفوَن َعْن َأْمِرِه َأن  الت���ي حذَّ
ُتِصيَبُهْم ِفْتَنٌة َأْو ُيِصيَبُهْم َعَذاٌب َأِليٌم{ ]النور: ٦٣[. وأوجدت تلك الفنت 
ظواهر من الفس���اد ضرب بأطنابه عل���ى جميع مناحي احلياة 
غير املنقادة للش���ريعة، وصار األمر كما قال الله - سبحانه -: 
}َظَهَر اْلَفَس���اُد ِفي اْلَبِرّ َواْلَبْحِر ِبَا َكَسَبْت َأْيِدي الَنّاِس ِلُيِذيَقُهم َبْعَض اَلِّذي 
َعِمُلوا َلَعَلُّهْم َيْرِجُعوَن{ ]الروم: ٤١[ قال أبو العالية: »من عصى الله 
في األرض، فقد أفسد في األرض؛ ألن صالح األرض والسماء 
بالطاع���ة«)1 . ولهذا جاء في احلديث ال���ذي رواه اإلمام أحمد 
دٌّ يقام في األرض أحب إلى أهله من أن  وأصحاب الس���ن: »حَلَ

مُيَطروا أربعني صباحاً«. 
في حياة ال حتكمها الش���ريعة تتوال���ى الفنت تترى، حتى 
تشمل جميع أوجه حياة العباد، بل تهدد مصيرهم بعد مماتهم. 
ويظهر الفساد في صورة زيادة النقص ومحق البركة. وهذا ما 
أصاب غالب األمة في العهود املتأخرة؛ فأوجه الفس���اد التي 
لون، كادت تستوعب جميع أوجه احلياة في  خلَّفها احلكام املبدِّ
مجتمعات املسلمني املعاصرة، بقدر ما غاب أو ُغيِّب من أصول 
الدين وقواعد الش���ريعة. ومن حكمة الله - تعالى - أن يخص 
بذلك من لديهم قابلية لالتعاظ والرجوع  لعلهم يرجعون(. أما 
الذين ال يرجعون وال يرتدعون فلهم عقوبة أشد من احلرمان 

  ( تفسير ابن كثير لآلية.

اجلاه�����لون عندم����ا يحك������مون: 
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ونقص األنفس والثمرات؛ وهي عقوبة االستدراج بالنعم واملن 
ْبِلُس���وَن{ ]األنعام:  ���ى إَذا َفِرُحوا ِبَا ُأوُتوا َأَخْذَناُهم َبْغَتًة َفإَذا ُهم ُمّ }َحَتّ
٤٤[. لكنن���ا نرجو أن يكون ما أصاب أمتنا من الفنت إمنا جاء 
على سبيل االمتحان  لعلهم يرجعون( ال على سبيل االستدراج 

}َفَأَخْذَناُهم َبْغَتًة َوُهْم ال َيْشُعُروَن{ ]األعراف: ٩٥[.
وفي كل األحوال فإن الظرف ظرف مراجعة ورجوع، وال سبيل 
غير إعادة االعتبار للش���ريعة بالتعامل معها على أرضية التحاكم 
القلب���ي واإلذعان، ال على خلفية التردد والتجريب واالمتحان. وما 
ورثته األمة اليوم من أوضاع مزرية بس���بب حصاد الفساد الناشئ 
عن هجر الش���ريعة، يحتاج إلى اس���تحضار حجم الضرر أوالً، ثم 
استش���عار قدر اخلطر، ثم اس���تجماع القوى واستفراغ الِوْسع في 
اإلقبال على مرحلة استحقاقات  ما بعد الصعود( الذي َمنَّ الله به 
على اإلسالميني من خالل الثورات التي أطاحت بكثير ممن عاندوا 

الشريعة، وأضاعوا أجياالً بتركها. 
َولْنَس���تعرض اخلطوط العريضة في مالمح تركة الفساد 
ثها التاركون للشريعة، ومن ثَمَّ مسؤولية  جيل النهضة(  التي ورَّ
الذي بصدد تس���لُّم الراية من  جي���ل الصحوة( جتاه تصويب 

احلال وتصحيح املسار، وذلك على ما يلي: 

أواًل: فساد اعتقادي:

ومنش���ؤه تربية ِقطاع عريض من األجي���ال على مناهج تعليمية 
مت من قيمة املعاني اإلميانية، واتس���مت بامليوعة الفكرية  مختلَّة، قزَّ
ق بني االعتقاد الصحيح واالعتقاد الباطل، وكذلك أنشأت  التي ال تفرِّ
د  أجياالً على برامج إعالمي���ة ال متيز بني الهداية والغواية، بل متجِّ
م الغواية وأهلها - في أكثر األحيان - عل���ى الهداية وأهلها.  وتق���دِّ
وأوجد هذا ِقطاعاً ضخماً من الناس مصاباً بفقد املناعة االعتقادية، 
فنشأت لذلك أفكار منحرفة، وانبعثت أخرى منحلَّة أوجدت  تيارات( 
نة من انحرافات املذاهب القدمية واحلديثة،  تائهة نزقة، غير محصَّ
كاتها  الهس���تيرية(  هاتها وحترُّ وقد رأى الناس جميعاً كيف كانت توجُّ

الهمجية، بعدما الحت رايات نصرة الشريعة من بعيد.
أفكار االنحراف تلك التي منت وترعرعت في بيئة غياب 
الشريعة، حتتاج إلى جهد جهيد من إصالح املناهج التعليمية، 
وتقومي الوسائل اإلعالمية َوْفَق املنهج اإلسالمي. وتلك مهمة 
احلاضر واملس���تقبل التي حمل اإلس���الميون مهمة إعطائها 

األولوية القصوى؛ ألن ما بعدها ينبني عليها.

ثانيًا: فساد تشريعي:

وقد كان هذا نتيجة طبيعية للفس���اد االعتقادي املتغلغل 
في طبقات ما يس���مى »النخب احلاكمة«؛ حيث تصورت تلك 
الفئ���ات – لفرط ضاللها - أن إح���الل أو تثبيت املنظومات 
التشريعية الوضعية البشرية محل الشريعة اإلسالمية اإللهية، 
س���يضمن اللحاق بأمم الرفاه والتقدم، فتس���ببت بذلك في 
تعريض الش���عوب لغزو منهجي في عقر دارها، كان من شأنه 
تثبيت أقدام الغزاة املس���تعمرين في بالد املسلمني، حتى بعد 
رحيلهم، فصارت كثير البلدان املسلمة تعاني احتالالً تشريعياً 
م احلالل في كثير من األحيان.  حقيقياً، يُِحل احلرام، ويحرِّ

واألمانة الي���وم معلقة بنواصي اإلس���الميني - وخاصة 
البرملاني���ني منهم - إلزالة آثار ذل���ك العار الذي لصق بجبني 
املسلمني، واس���تعادة منظومة التشريع اإلس���المي السامي، 
ووضعه���ا في مكانه���ا الالئق بها ف���ي الدس���اتير واللوائح 
النظامية التي تسيِّر جميع مناحي احلياة، مع عدم التواني أو 
الفتور حتى ال تضيع هذه الفرصة التاريخية الس���انحة لطرد 

االستعمارالتشريعي.

ثالثًا: فساد سياسي:

وهو نتيجة حتمية للفس���اد التشريعي، الذي ال يجعل احلكم 
لله، فيوس���د األمر لغير أهل���ه، ويفصل الس���لطان عن القرآن، 
ويجسد اجلبرية السياسية التي تسيء استخدام السلطات العامة 
ملنافع وأغراض خاصة؛ وذلك عن طريق اس���تغالل النفوذ وأخذ 
شا وأكل الربا وممارسة احملسوبية واالنتهازية. واقترن بالفساد  الرِّ
���ُع في عمليات غسيل  السياس���ي املعاصر – في الغالب – التوسُّ
األم���وال املجلوبة من النهب واالجتار في احلرام؛ س���واء كان في 
األس���لحة أو املخدرات أو الفساد األخالقي. وألن طبقات الفساد 
السياس���ي اتس���عت بطول مدة املكث في السلطة رغماً عن إرادة 
اس يحمونه���ا ويفتدونها، ويعتبرون  الش���عوب، فقد أصبح لها حرَّ
احلقوق املنهوبة حقاً مكتس���باً، وهو ما أفرز  قبل الثورات( حالًة 
من الضعف العام في االنتماء واألداء السياس���ي الشعبي، ومتادياً 
في االحتكار والتجبر احلكوم���ي، وغياباً للتمثيل الصحيح لفئات 
املجتمع، واختفاًء للمراقبة واحملاس���بة، وهو ما جعل املؤسس���ات 

احلاكمة جهات هدم ال بناء، وتفريق ال انتماء.
ليس أمام اإلسالميني ِخيار في أن يقبلوا املنازلة مع بقايا 
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اجلبروت السياسي الزائل وأذرعه األخطبوطية، التي ستظل 
تتح���رك ولو بال رأس؛ وذلك عن طري���ق تفعيل أهم القواعد 
األساسية في الفقه السياسي اإلسالمي؛ التي جتعل الساسة 
والسياس���ة في خدمة األمة وقضايا ها ورسالتها، ال العكس؛ 

كما كان الشأن في عهود متكني الفاسدين.

رابعًا: فساد اقتصادي:

وهو شرٌّ اتسع بقدر اتساع الفس���اد السياسي؛ فإذا كان 
األخير جوهره إس���اءة استعمال السلطات العامة ملنافع ذاتية، 
فإن األول مظهره س���وء استخدام املوارد العامة ألجل مصالح 
خاصة، والفس���اد االقتصادي الناش���ئ ع���ن التنكر للقواعد 
الشرعية في بناء العدالة االجتماعية، تسبب في إهدار ثروات 
الش���عوب في ما يضرها بدالً من اس���تثمارها في ما ينفعها، 
وال حلَّ إال بربط األداء السياس���ي اجليد باألداء االقتصادي 
اجلي���د، فدور َمْن يلي أمر املس���لمني في نظامنا السياس���ي 
اإلسالمي يأتي على رأسه: إصالح الدنيا بالدين، وال إصالح 
لدني���ا الناس بدون عدالة اجتماعي���ة حقيقية، ترعى الفقير 
وال تضيِّ���ع الغني، وتضع اخلطط لتنمي���ة اقتصادية طموحة 
ومنتظم���ة، تراقبها املؤسس���ات األهلية، بآليات احتس���ابية، 
وتشريعات حتاصر الفساد املالي بآليات املكاشفة والشفافية 
التي متيز روح االقتصاد اإلس���المي، ال���ذي زوحم في بالده 
بأحالم الرفاهية الرأس���مالية الكاذبة، أو أوهام املساواة في 

الشيوعية البائدة.

خامسًا: فساد اجتماعي:

وهو فساد يفوق في ضرره كلَّ ما سبق الكالم عنه من أنواع 
الفساد الناشئ عن هجر الشريعة؛ ذلك أن الفساد االجتماعي 
ميثل انتقال االختالل إلى البنى التحتية األوسع من املجتمعات، 
عندما ميوت الشعور عندها بوجود الفساد أو خطر املفسدين؛ 
فأخطر اخلطر أال يش���عر الناس باخلطر. وأخطر من ذلك أن 
يش���عروا ولكن ال يأبهون له، أو يأبهون ولكن ال ينتهون عنه أو 
ينهون؛ بل يتعايش���ون معه حتى يتعودوا عليه ثم يقبلوا به! وقد 
كان هذا رهان املفس���دين في داخل بالد املسلمني وخارجها؛ 
أن تفقد األمة مناعتها، وتنزل عن منزلتها، وتس���لِّم بهزميتها. 
ولكن الله شاء أن يتوِّج جهود املصلحني، فيستنقذوا ما بقي من 

القالع، لعلهم يستعيدون به ما ضاع من احلصون.
ل بها   يطول الكالم في استعراض بقية أوجه الفساد التي بدَّ
لون للش���ريعة أحوال الشعوب، وذلك في صور أخرى شاملة  املبدِّ
للفساد الثقافي واإلعالمي والتعليمي، وفساد الروابط والعالقات 
الداخلية بني مكونات الش���عب الواحد، والعالقات اخلارجية بني 
بقية الشعوب، وكذلك إفساد الذوق العام، والسلوك العام، بسبب 
العبث مبفاهيم  اإلبداع( و  الفن( و  األدب(، وهو ما ورَّث فساداً 
أخالقياً، يحتاج إل���ى جهود جيل، بل أجيال من املصلحني. ولكن 
احلقيقة الناصعة بني ُسُحب الغبار الذي ال يزال يثيره املشاغبون 
عل���ى هوية األمة، ف���ي مرحلة ما بعد ه���دوء أعاصير التغيير، 
هي: أن الش���ريعة اإلسالمية التي أصلح الله بها أمة العرب بعد 
موات، وجمعهم بعد الش���تات في زمان شركهم وجاهليتهم، حتى 
كانوا منارة لألمم، هي األجدر واألقدر على إصالحهم وإعادتهم 
لرشدهم إذا عادوا إليها وعضوا عليها ونافحوا عنها، فهذه وصية 
الرس���ول الرؤوف الرحيم احلريص على املؤمنني، عندما قال # 
موصياً مبصَدَري الش���ريعة: »تركت فيك���م أمرين لن تضلوا ما 

متسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه«)1 . 

  ( رواه مالك في املوطأ، وقال األلباني عنه في املشكاة: حسن.
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بس���م الله، واحلمد لله، والصالة والسالم على رسول الله، وعلى آله 
وصحبه ومن وااله، وبعد: 

فإن السعي لضبط األفراد واجلماعات واملؤسسات وسائر النشاطات 
اإلنس���انية مبرجعي���ة الوحي فيُح���ل اجلميع ما أحل الل���ه ويحرمون ما 
حرم الله ويجتهدون في تقدير حكم ما س���كت الوحي عنه َوْفق املصلحة 
واملفس���دة واملوازين اخلاصة بكل باب: هو عني م���ا يعبَّر عنه بتطبيق أو 

حتكيم الشريعة. 
وملا كان كثير من ذلك يحتاج إلى س���لطان، كان طلب حيازة السلطان 
ن من حتكيم الش���ريعة واجباً بالتبعية لوجوب حتكيم هذه الش���ريعة  املَُمكِّ

اإللهية. 
والعتبارات سياس���ية واجتماعية، وداخلية وخارجية، فإن حيازة هذا 
الس���لطان ظلت في أغلب األحيان متعذرة على َحَملَة املرجعية اإلسالمية، 
بل صارت معرفة خصومهم مبكان حيازة الس���لطان من مش���روعهم هي 
نفس���ها حجة اس���تضعافهم والتس���لط عليهم، وهو ما حدا ببعضهم إلى 
التخلي عن حيازة السلطان هدفاً حَلَملَة املرجعية اإلسالمية، وحتى صار 

عنده من السياسة ترك السياسة. 
وبعد الثورات العربية توفر مجال صحي - وإن بصورة نس���بية - لكي 
يعرض اإلسالميون مش���روعهم اإلصالحي، ومنذ حلظة عرض املشروع 
وحتى توس���د بعضهم للسلطة بالفعل مروراً بكل مراحل الوصول للسلطة 
من خطاب إعالمي ومسار انتخابي، كان السؤال األبرز هو سؤال التدرج؟ 

السلفي/ أمحد سامل  أبو فهر 

 التدرج في تطبيق الشريعة...

 المفهوم والرؤية

] العقيدة والشريعة[ 

ويطرح هذا السؤال عادة لإلجابة عن سؤال 
آخر يتم طرحه وَْفق خلفيتن فكريتن:

األوىل: تس���أل ع���ن الطريق الذي سيس���لكه 
اإلسالميون لتطبيق الشريعة، وهل سيحملون الناس 
عليها قس���راً ولو ل���م يرضها الن���اس منقلبني على 

الدميقراطية التي كانت وسيلة توسدهم للسلطة؟
الثاني��ة: تس���أل عن الطريق الذي سيس���لكه 
اإلسالميون لتطبيق الش�ريعة وهل سيعطلون شريعة 
الله استسالماً لضغوط الشعب وتسليماً مبقتضيات 
الدميقراطية رغم مصادمة هذه املقتضيات للمرجعية 
اإلسالمية، وهو ما يخالف التقييد الذي على أساسه 

توسل اإلسالميون بالدميقراطية. 
فاملجموع���ة األولى تس���أل عن ص���ورة حتكيم 
الش�ريعة خوفاً من أن يتم االنقالب على الدميقراطية 
حلساب حتكيم الش���ريعة، واملجموعة الثانية تسأل 
عن صورة حتكيم الش����ريعة خوفاً من االستس���الم 

للدميقراطية على حساب حتكيم الشريعة. 
وهن���ا يجي���ب اإلس���الميون - غالب���اً - بأنهم 
سيستعملون آلي�ة الت�درُّج ليب�رز سؤال التدرج ما هو 

وما هي حدوده ومعاييره ومجاالته؟ 
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وحتاول هذه الورقة استكش��اف بع��ض معال�م اجلواب 
عن هذا السؤال، فأقول وباهلل التوفيق:

يُم  اءُ َواجْلِ اُل َوالرَّ أواًل: التدرج لغة: ق���ال ابن فارس: »الدَّ
ْيِء«)1 .  ْيِء َوامْلُِضيِّ ِفي الشَّ أَْصٌل َواِحٌد يَُدلُّ َعلَى ُمِضيِّ الشَّ

فلفظ  درج( دال على املشي واملضي. 
ْجُت  ج( بالتش���ديد فقال في اللس���ان: »َويَُقاُل: َدرَّ وأما  درَّ
الَْعِلي���َل تَْدريجاً ِإذا أَطعمته َش���يْئاً َقِلياًل، َوَذِل���َك ِإذا نَِقَه، َحتَّى 

َج ِإلى َغايَِة أَكله، َكَما َكاَن َقبَْل الِْعلَِّة، َدَرَجًة َدَرَجة«)2 .  يَتََدرَّ
فهو دال على التأني في تناول الش���يء أو بلوغه، و  تدرج( 
ُمَطاوع َدَرجه َوِإلَيِْه تقدم َشيْئاً َفَشيْئاً َوِفيه تصعد َدَرَجة َدَرَجة)3 . 
فجماع دالالت التدرج: أنه أَْخذ األمر شيئاً فشيئاً ال دفعة واحدة. 

ثانيًا: أنواع التدرج:
التدرج ينقسم إلى ثالثة أنواع:

النوع األول: التدرج في التش���ريع، ومعناه: أن يكون مقصود 

ع تش���ريع صورة معينة لكن يتوس���ل إليها بتشريع مؤقت  املشرِّ
ع حتى يصل إلى  قاصر عن الصورة املقصودة ثم يتدرج املش���رِّ

صورة املنع التي كانت مقصودة له أول األمر. 
ومن أش���هر أمثلته التدرج في تش���ريع اخلم���ر على أربع 

مراحل. 
الن��وع الث��اين: التدرج في إبالغ الصورة التش�ريعية، ومعناه: 

بيان بعض الدين واحلق والسكوت عن بيان بعضه إلى أن يحني 
وقته. 

ومن أش���هر أمثلته حديث معاذ املش���هور ملا بعثه النبي # 
إلى قوم أهل كتاب. 

الن��وع الثال��ث: الت���درج ف���ي التنفيذ: وفيه تك���ون الصورة 

التش����ريعية معلومة بينة ولكن يُس���كت ع���ن إنفاذها وحتقيق 
مقتضياتها. 

اِشِد ُعَمَر بِْن َعبِْد  ِليَفِة الرَّ ومن أشهر أمثلته ما وقع من اخْلَ
الَْعِزيِز؛ َفِإنَُّه َج���اَء إلى احُلْكِم بعَد مظاِل�َم اقترَفَها بعُض الذيَن 
َج في اإلصالِح ولَ�ْم يتعجْل ف���ي التغييِر، فدخَل  س���بُقوهُ، فتدرَّ
علي���ه ولُدهُ عبُد املِلِك، َفَقاَل لَُه: »يَا أَبَ���ِت: َما َمنََعَك أَْن مَتِْضَي 

احلسني  أبو  الرازي،  القزويني  زكرياء  بن  فارس  بن  ألحمد  اللغة،  مقاييس  معجم   )  
العربية، ألبي نصـر  اللغة وصحاح  تاج  الصحاح  وانظر:  )ت 395هـ(: )275/2(، 

إسماعيل بن حماد اجلوهري الفارابي )ت 393هـ(: ) /313(. 
الفراهيدي  متيم  بن  عمرو  بن  أحمد  بن  اخلليل  الرحمن  عبد  ألبي  العني،  كتاب  وانظر: 

البصري )ت170هـ(: )77/6(. 
وتهذيب اللغة، حملمد بن أحمد بن األزهري الهروي، أبو منصور )ت 370هـ(: )338/10(. 
 2( لسان العرب، حملمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور األنصاري 

الرويفعي اإلفريقي )ت 711هـ(: )267/2(. 
 3( املعجم الوسيط، ملجمع اللغة العربية بالقاهرة: )ص277(. 

ِل�َم���ا تُِريُدهُ ِمَن الَْعْدِل؟ َفَواللِه! َما ُكنْ���ُت أُبَاِلي لَْو َغلَْت ِبي َوِبَك 
الُْقُدوُر ِفي َذِلَك«. 

ْعِب، َوِإنِّي  َا أَُروُِّض النَّاَس ِريَاَضَة الصَّ َقاَل: »يَا بُنَيَّ ! ِإني ِإمنَّ
َر َذِلَك َحتَّى أخرَج َمَعُه  أُِري���ُد أَْن أُْحِيَي اأْلَْمَر ِمَن الَْع���ْدِل، َفأَُؤخِّ

نَْيا، َفَينِْفُروا ِمْن َهِذِه َويَْسُكنُوا ِلَهِذِه«)4 . َطَمعاً ِمْن َطَمِع الدُّ

ثالثًا: دواعي التدرج والتحديات املوجبة الستعماله 
عند من يستعمله: 

تدور دواعي التدرج على ثاثة أشياء:

1 - العجز عن إنفاذ الشريعة واإللزام بها. 
2 - القدرة على إنفاذ الشريعة، ولكن مع غلبة مفسدة ترك 

التدرُّج على مصلحة اإللزام بالشريعة. 
3 - القدرة وقلة املفس���دة، ولكن إرادة صاحب الس���لطان 

الرفق بالناس وتهيئتهم وُحْسن سياستهم. 
ه���ذه ثالث علل يتم التعلُّل بها عند إرادة التدرج، واملقصود 
أنها علل ممكن���ة لدعوى التدرج، وقد صلح���ت بالفعل للقول 
بالتدرج ف���ي حاالت معينة، وليس املقص���ود صالحيتها للقول 
بج���واز التدرج ش���رعاً من غير اعتبار للموازن���ة بني الدواعي 

واملوانع في احلاالت املخصوصة. 

رابعًا: رؤية التيارات اإلسامية حول التدرج:
س���أكتفي هنا لضيق املق���ام بذكر ما ميث���ل رأي جماعة 
اإلخوان املس���لمني في مص�ر، ثم ما ميثل رأي الدعوة السلفية 
باإلسكندرية، ثم رأي الدكتور حازم أبو إسماعيل مرشح الرئاسة 

في مصر. 
1 - اإلخوان املسلمون: 

• نش���ر الدكتور عطية فياض على موق���ع جماعة اإلخوان 
املس���لمني بحثاً حول التدرج، قرر فيه منع تدرج التشريع وجواز 
استعمال التدرج في البالغ والتدرج في التطبيق والتنفيذ مع ذكر 

قواعد حاكمة)5 . 
• ف���ي تصريحات للدكتور محمد س���عد الكتاتني أمني عام 
ح���زب احلرية والعدالة ورئيس مجلس الش���عب بعد ذلك قال 
ة احلكم في البالد؛ فلن  فيه���ا: »في حال وصول احلزب لُس���دَّ
مينع اخلم���ور باملنازل أو الفنادق، ولن يحجب املواقع اإلباحية، 
ول���ن يطبق احلدود، ولن يتدخل في تصرفات الس���ائحني على 

حتقيق  )ص37(  املنكر«  عن  والنهي  باملعروف  »األمر  في  اخلالل  أخرجه  صحيح:   )( 
عمار  دار  اإلسالمي  ط/املكتب   - السقا  هشام  والشيخ  حسن  مشهور  الشيخ 

 1990م(. 
(5) - http://www. ikhwanonline. com/new/Article. aspx?ArtID=94868&SecID=360
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الشواطئ«. 
ونفى الكتاتني سعي اجلماعة لتطبيق احلدود فور وصولها 
للحك���م، وأن الوقت ال يزال مبكراً للحدي���ث عن هذه النقطة؛ 
مستشهداً بتصرُّف أمير املؤمنني عمر بن اخلطاب عندما أوقف 

تطبيق احلدود في عام املجاعة )1 . 
2 - الدعوة السلفية باإلسكندرية: 

يقول الشيخ ياسر برهامي: »... فالتدرج املبني على القدرة 
والعجز مش���روع، فما عجزنا عنه ال نؤمر بتطبيقه، وما قدرنا 
علي���ه وجب علينا تطبيقه. والتدرج املبني على مراعاة املصلحة 
واملفس���دة مش���روع أيضاً، مثل: النهي الوارد عن قطع األيدي 
في الغزو، وأما التدرج الراجع إلى أهواء الناس؛ فال ش���ك أنه 

تضييع للحق وللشرع«)2 . 
وينص الش���يخ عبد املنعم الش���حات عل���ى أن الفرق بني 
تصوره���م للتدرج وتص���ور اإلخوان يكمن ف���ي حرص الدعوة 
السلفية على بيان احلق كاماًل ثم تنفيذ ما يستطيعونه ويطيقه 
الناس، أما اإلخوان - َوْفق تصوره - فال يذكرون سوى أنهم لن 
يفعلوا كذا أو س���يفعلون كذا فقط فيظن الناس أن هذا القدر 

املكتفى به هو الدين كله)3 . 
3 - املرشح الرئاسي يف مصر الدكتور حازم أبو إمساعيل: 

يفرق الدكتور بني التدرج الذي يحصره في التدرج التشريعي 
ويرى أنه انقطع بانقطاع الوحي، وبني االس���تطاعة التي يذكر في 
حدها نف���س ما يذكر في النوعني التاليني م���ن التدرج، وإن كان 
يخ���ص ما يؤذن به���ا بالضرورة فقط، فيق���ول: »التدرج غير حد 
االس���تطاعة متاماً، ده حكم فقهي، وده حك���م فقهي آخر متاماً، 
التدرج حرام، يعني إيه حرام؟ يعني خالص الشرع اكتمل... تطبيق 

الشريعة فريضة اآلن، مش تدرُّج، أل هي فريضة بأكملها اآلن. 
كل م���ا في األم���ر أنني عندما جئت أطب���ق وجدت الذين 
س���تطبق عليهم الش���ريعة ليسوا سلس���ني، فعاينت أنني رمبا 
- مث���اًل - أجبرتهم على ش���يء فانتقضوا على اإلس���الم كله، 
فأصبح هذا ميثل بالنسبة للحاكم حالة ضرورة، اللي هو تخلف 

االستطاعة«)4 . 

  ( في حواره مع جريدة األهرام اليومية، في عددها الصادر صباح يوم )السبت( )10/ 
12/ 2011 م(. 

 2( موقع أنا السلفي ) / 12/ 2001 م(
http://anasalafy. com/play. php?catsmktba=31219

 3( حلقة على قناة الناس )يوتيوب(
http://www. youtube. com/watch?v=wcD_3W-F9ks

 )( درس في مسجد )يوتيوب(. 
http://www. youtube. com/watch?v=wwmLocZXC1k

خامسًا: املرتكزات الشرعية لتأصيل التدرج:
املراد باملرتكزات هي األس���س واألصول الشرعية التي يتم 
بناء القول بالتدرج عليها، وهي أعم من األدلة؛ إذ تشمل األدلة 

وكالم أهل العلم. 
املرتكزات ها هنا ثاثة أنواع:

الن��وع األول: ما فيه ممارس���ة للتدرج ف���ي الوحي أو عمل 

الس���لف، كما في داللة خبر معاذ على التدرج في البيان، وتَْرك 
النبي # للكعبة رفقاً بالناس ومراعاة للمفسدة املتوقعة، وما في 
ترك النبي # لعقوبة املنافقني من تدرج بترك إنفاذ احلكم فيهم 
للمفس���دة الغالبة، وما في قصة يوسف - عليه السالم - وخبر 
النجاشي - رضي الله عنه - وداللة ممارسة عمر بن عبد العزيز 

على التدرج في التنفيذ. 
النوع الثاين: املرتكزات التي تُس���تعَمل كمناط يؤذن بالتدرج 

فتك���ون مبثابة العلل في قياس التدرج الذي ميارس���ه صاحب 
السلطة على التدرج الذي في املمارسة النبوية أو السلفية. 

فمن معاقد اإلجماع في هذه املسألة أن في التدرج خروجاً 
عن األصل الذي ه���و وجوب التحاكم والتحكيم واالس���تجابة 
واإلنفاذ ألمر الله ورس���وله: }َوَما َكاَن ِل�ُمْؤِم���ٍن َوال ُمْؤِمَنٍة إَذا َقَضى 
ُه َوَرُسوُلُه َأْمرًا َأن َيُكوَن َلُهُم اْل�ِخَيَرُة ِمْن َأْمِرِهْم{ ]األحزاب: ٣٦[ .  الَلّ

يق���وُل الدكت���وُر القرضاويُّ حت���ت عنوان: »األص���ُل عدُم 
املشاركِة«: »ال ريَب أنَّ األصَل في هذه القضيِة أالَّ يُشارَك املسلُم، 
إالَّ في حكٍم يس���تطيُع فيه أن ينفَذ ش���رَع اللِه في ما يوكُل إليه 
م���ن مهاِم الواليِة أو ال���وزارِة، وأالَّ يخالَف أم���َر اللِه - تعالى - 

ورسوِله«)5 . 
وهو م���ا يعني أن اخلروج عن هذا األصل بالتدرج س���واء 
بالتش����ريع - إن وجد من يجيزه - أو بالس���كوت عن البالغ أو 
بالس���كوت عن اإلنفاذ واإللزام، كل ذلك محوج إلى ما يؤذن به 
من الش���ريعة ويخرج املكلف عن ِربَقة اإلثم الذي يحل به إن هو 

خالف أمر الله في ما ذكر. 
بحيث يقول صاحب الس���لطة: سأتدرج ها هنا ولن أبلغ أو 
لن أنفذ وألزم بش���رع الله لوجود علة ش���رعية يراعيها الشرع 

فتؤذن بهذا. 
من هنا كان القول بالتدرج مؤسَّسًا على املرتكزات التالية:

1 - نصوص الشرع الدالة على إيذان اإلكراه بارتكاب بعض 
احملرمات وترك بعض الواجبات. 

2 - نصوص الش���رع الدال���ة على إيذان حال���ة الضرورة 
بارتكاب بعض احملرمات وترك بعض الواجبات. 

 )( من فقه الدولة في اإلسالم، ص178. 
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3 - نص���وص الش���رع الدالة عل���ى أن الوج���وب منوط 
باالستطاعة والقدرة. 

4 - نصوص الش���رع الدالة على أن احلاجة تؤذن بارتكاب 
بعض املنهيات وترك بعض الواجبات. 

5 - نصوص الشرع وقواعده الدالة على املوازنة بني املصالح 
واملفاس���د ودرء املفسدة الغالبة ولو بترك بعض الواجبات وفعل 

بعض املنهيات التي دونها في املفسدة. 
6 - نصوص الشرع الدالة على الرفق بالناس)1 .

الن��وع الثال��ث: نص���وص بعض أهل العلم ف���ي تقرير جواز 

التدرج: 
ا  وأس���وق لها مثاالً واحداً، وهو قول ش���يخ اإلسالم: »َفَأمَّ
ا  ْهِلِه، َوِإمَّ ا جِلَ إَذا َكاَن الْ�َمْأُم���وُر َوالْ�َمنِْهيُّ اَل يَتََقيَُّد ِبالْ�ُمْمِكِن: إمَّ
َا َكاَن اأْلَْصلَُح الَْكفَّ  ِلُظلِْمِه، َواَل مُيِْك���ُن إَزالَُة َجْهِلِه َوُظلِْمِه، َفُرمبَّ
ْمَساَك َعْن أَْمِرِه َونَْهِيِه... َفالَْعاِل�ُم ِفي الَْبَياِن َوالَْباَلِغ َكَذِلَك؛  َواإْلِ
ِن، َفِإَذا َحَصَل  اَء إلَى َوْقِت التََّمكُّ ُر الَْبَياَن َوالَْباَلَغ أِلَْش���يَ َقْد يَُؤخِّ
يِن ِمَن الُْعلََماِء، أَِو اأْلَُمَراِء أَْو َمْجُموِعِهَما؛ َكاَن بََيانُُه  َمْن يَُقوُم ِبالدِّ
ُسوِل مِلَا بُِعَث ِبِه  ُسوُل َشيْئاً َفَشيْئاً مِبَنِْزلَِة بََياِن الرَّ ِل�َما َجاَء ِبِه الرَّ
ُسوَل اَل يَُبلُِّغ إالَّ َما أَْمَكَن ِعلُْمُه َوالَْعَمُل  َشيْئاً َفَشيْئاً، َوَمْعلُوٌم أَنَّ الرَّ
ُد ِلِديِنِه، َوالْ�ُمْحِيي  ِريَعُة ُجْملًَة... َفَكَذِلَك الْ�ُمَجدِّ ِبِه َولَ�ْم تَْأِت الشَّ
ِلُس���نَِّتِه اَل يَُبلُِّغ إالَّ َما أَْمَكَن ِعلُْمُه َوالَْعَم���ُل ِبِه... َواَل يَُكوُن َذِلَك 
َماِت َوتَْرِك اأْلَْمِر ِبالَْواِجَباِت؛ أِلَنَّ الُْوُجوَب  ِمْن بَاِب إْقَراِر الْ�ُمَحرَّ
َوالتَّْحِرمَي َمْشُروٌط ِبِإْمَكاِن الِْعلِْم َوالَْعَمِل، َوَقْد َفَرْضنَا انِْتَفاَء َهَذا 

ْرِط، َفتََدبَّْر َهَذا اأْلَْصَل َفِإنَُّه نَاِفٌع«)2 .  الشَّ

سادسًا: صفة التدرج املأذون فيه َوْفق رؤية الباحث: 
من اجللي أنه م���ن الناحية التنظيرية فإن���ا ال نعلم أحداً 
من التيارات اإلس���المية يقول بالتدرج في التشريع؛ وإمنا غاية 
كالمه���م هو اس���تعمال نوَعي التدرج  البالغ���ي - التنفيذي(، 
ولذلك فالذي سأبس���طه هنا هو تأكيد بطالن استعمال التدرج 
التش���ريعي، مع ذكر صور خفية منه، ثم ذكر بعض اإلش���ارات 
املهمة لضبط نوعي التدرج الباقيني، ولعلِّي أخلِّص رؤيتي حول 

هذه القضية في النقاط التالية:
1 - مدار البحث ف���ي التدرج بأنواعه إمنا هو على قاعدة 

وفقه  االستضعاف  فقه  بني  املسلمني  »واقع  بحثي:  في  األدلة  هذه  تفصيل  انظر   )  
التمكني«. 

 2( انظر: مجموع الفتاوى: )57/20 - 61(. وقد سقت كالم الشيخ تاماً ونصوصه في 
هذا كاملة في كتابي سابق الذكر. 

�ِريَعة  املوازنة بني املصالح واملفاسد، وعلى األصل املقرر أن »الشَّ
َجِميعَها َمبِْنيَّ���ٌة َعلَى أَنَّ الْ�َمْفَس���َدةَ الْ�ُمْقتَِضَي���َة ِللتَّْحِرمِي إَذا 
ُم«)) ؛ حيث إن ترك بعض  َعاَرَضتَْه���ا َحاَجٌة َراِجَحٌة أُِبيَح الْ�ُمَحرَّ
املأم���ور به وفعل بعض املنهي عنه ه���ذا الترك الذي ينتج عن 
التدرج ال بد أن يكون لتحصيل مصلحة أعظم من مصلحة فعل 
وإنفاذ املأمور املعنيَّ أو لدرء مفس���دة أعظم من مفس���دة فعل 
. ومتى اختل هذا املي���زان - كأن ميكن البالغ أو  املنه���ي املعنيَّ
إنفاذ الش���ريعة واإللزام بها من غير مفسدة راجحة - ل�م يجز 
التدرج، مع اإلقرار بوجود مس���احات لالجتهاد في تقرير غلبة 

املفسدة واملصلحة. 
2 - استعمال التدرج في محاله الصحيحة هو نفسه تطبيق 

للشريعة.
) - مما يُوس���ع دائرة الش���ريعة املطبقة م���ن غير تدرج، 
اإلحلاُح على بيان األس���اس الش���رعي حملاربة الفس���اد املالي 
واإلداري وطلب صالح البالد والعب���اد وطلب النهوض والرقي 
باألف���راد واألمم ونحوه من املطال���ب املتفق على حتصيلها بني 
اإلس���الميني وغيره���م فتكون املطالبة به���ا وحتصيلها تطبيق 

للشريعة ال يحوج إلى تدرج.
ع صاحب السلطة  4 - التدرج التش���ريعي مبعنى أن يُش���رِّ
تش���ريعاً جديداً فيه حتلي���ل ما حرم أو حترمي م���ا أحل الله 
بدعوى التدرج، حرام ليس في الش���رع ما يُس���وِّغه، والتشريع 
حق لله - عز وجل - ال يش���ركه فيه غي���ره، وال يؤذن بارتكابه 
ق، وهذا ال يوج���د في بابنا إلمكان االنحياز عن  إال إكراه محقَّ
الس���لطة وتركها أصاًل، أو االنعزال عن احلقيبة التشريعية في 
ه���ذا القطاع براءة لله - عز وجل - ومن الصور اخلفية للتدرج 
التشريعي أن يأتي صاحب السلطة من اإلسالميني إلى جرمية 
مها الشرع وعاقب عليها بعقوبة معيَّنة بينما القانون يبيحها  حرَّ
أو يخفف عقوبتها فيريد صاحب الس���لطة أن يضع لها عقوبة 
مدنية غير العقوبة املنصوصة في الش���رع يزعم أنه يتدرج نحو 
العقوبة الشرعية، وهذا باطل وهو من منازعة الله في التشريع، 
ويؤدي إلى توطني مبدأ العقوبات املدنية واس���تبدالها بعقوبات 
الش�رع، وترك العلمانية صلعاء مقبحة للناس هكذا أحسن من 
تخفيفها مبا يُِضل عن الوحي والش�رع، ومصلحة فرض عقوبة 
مدنية على الزانية - مثاًل - تنغمر في مفسدة التشريع من دون 

الله، وفي مفسدة ترقيق استبدال الشريعة في قلوب الناس. 

 3( انظر: مجموع الفتاوى: )49/29(. 
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5 - الت���درج في البالغ والتدرج ف���ي التنفيذ جائزان، تدل 
عليهما أدلة الش����رع العامة واخلاصة، م���ع التنبيه إلى أنهما 
مبنزلة العفو والس���كوت ال مبنزلة التحليل والتش����ريع، ولذلك 
يقول ش���يخ اإلس���الم في حد هذا التدرج: »الَْعْف���َو ِعنَْد اأْلَْمِر 

ْسَقاَط«.  َوالنَّْهِي ِفي بَْعِض اأْلَْشَياِء؛ اَل التَّْحِليَل َواإْلِ
6 - ت���رك اإلل���زام بالش���ريعة في زماننا والس���كوت عن 
القوانني الوضعية وعدم الس���عي املباشر لتغييرها أكثره بسبب 
عة من مثل هذا السعي سواء من نفرة داخلية أو  املفس���دة املتوقَّ
ضغط دولي خارجي، ومراعاة غلبة املفسدة في ذلك نص عليها 
العلماء، فيقول ش���يخ اإلسالم: »واألصل أن هذه الواجبات تقام 
على أحس���ن الوجوه. فمتى أمكن إقامتها ِمن أمير لم يُحتَج إلى 
اثن���ني، ومتى لم يقم إال بعدد وِمن غير س���لطان أقيمت إذا لم 
يكن في إقامتها فساد يزيد على إضاعتها، فإنها من باب األمر 
باملع���روف والنهي عن املنكر، فإن كان في ذلك من فس���اد والة 
األمر أو الرعية ما يزيد على إضاعتها لم يدفع فس���اد بأفسد 

منه«)1 . 
7 - إال أن عدم الس���عي املباشر ال ينفي السعي التدريجي 
فما ال يدرك كلُّه ال يترك جلُّه وامليس���ور ال يس���قط باملعسور، 
واس���تعمال آليات الدميقراطية والتش���ريع البرملاني في ذلك 
جائ���ز من باب احلاجة والضرورة عل���ى أن تكون صياغة ذلك 
هي املطالبة بإنفاذ شرع الله في ذلك حتاكماً للمادة الدستورية 
القاضية مبصدرية الش���ريعة، وال يصاغ ذلك في صورة مدنية 
تُخِضع الش���ريعَة فيه للتصويت من جان���ب املطالب مع جواز 

التصويت إن طرحها غيرنا. 
8 - التأمل ف���ي كيف ترك النب���ي # الكعبة على حالها 
مراعاة حلال قريش، وكيف ترك عقوبة املنافقني لغلبة املفسدة، 
ثم حرصه على أن حُتدَّ املرأة املخزومية يدل على وجوب النظر 
في كل حكم ش���رعي بحسبه وأال يجعل التدرج وقانونه وأصوله 
قواعد كلية تطبَّق على فترة زمنية شاملة أو نظام حكم بأكمله؛ 
وإمنا يجب على املجتهد النظر في كل حكم يريد أن يترك بالغه 
أو إنفاذه بدعوى التدرج، وأن يكون هذا النظر في كل حكم على 
حدة، وأن ي���وزن كل حكم وما يقترن به من دواٍع للتدرج وموانٍع 
منه وزناً خاصاً ليُخَرج بحكم تبرأ الذمة به ويس���تحق صاحبه 
أجر االجتهاد أصاب أم أخطأ. أما غير ذلك من األقوال املطلقة 
في ترك إنفاذ ش���ريعة الله أو إبالغها بدعوى التدرج ومن غير 

  ( مجموع الفتاوى: )34 / 176(.

؛ بل بعضها باجتهاد على الهواء لم تستغرق  اجتهاد خاص متأنٍّ
مدته س���وى ما بني انتهاء س���ؤال املذيع التليفزيوني إلى بداية 

اإلجابة... كل ذلك عبث بالشريعة وتالعب بها. 
9 - الت���درج في البيان ال يعن���ي النطق بالباطل، وال يجوز 
ذلك إال في حدود ضيقة وأكثر املأذون فيه هو الس���كوت. أما 
عب���ارات من نوع لن مننع كذا، ولن مننع كذا كما ورد في عبارة 
الدكتور الكتاتني فال بد من اقترانها ببيان ما يعتقده من حترمي 
الله لذل���ك وأن هذا الترك للمنع إمنا هو تنفيذي وليس إقراراً 

حلق. 
10 - أن احلاج���ة للتدرُّج في حكم م���ن األحكام أو بعض 
���ة بالواقع الذي  ���ة إلى معرفة تامَّ األح���كام يحتاج حاجة ماسَّ
تتشابك فيه العالقات من شؤون اجتماعية واقتصادية وسياسية 
ننا من  داخلية وخارجية؛ ألن هذه املعرفة هي وحَدها التي ستمكِّ
تقدير املفاسد املترتبة على ترك التدرُّج أو على التدرُّج واحلاجة 
إلي���ه، ملعرفة ما إذا كان التدرُّج واجباً أو غير جائز. وهذا يبنيِّ 
الض���رورة القصوى ملعرفة العالم الش���رعي بالواقع؛ ألن جزءاً 
من أحكامه ال يتم تصوُّر مس���ائلها إال بإدراٍك كامٍل للواقع محلِّ 

احلكم)2 . 
11 - حد املفسدة الغالبة التي تؤذن بترك اإللزام بالشريعة، 
هو أن يؤدي اإللزام لنفرة ش���عبية تفس���د أمور البالد وتعظم 
فتنتها. أما إن كان َمن في الس���لطة غالباً مسيطراً فلن حتصل 
هذه النفرة سوى بصورة ال تؤثر وال تعظم مفسدتها، فيجب عليه 
اإللزام بالش����ريعة مع الرفق في هذا اإللزام وليس الرفق الذي 
يؤدي لترك اإللزام. يقول ش���يخ اإلس���الم: »فليس ُحسن النية 
بالرعية واإلحسان إليهم أن يفعل ما يهوونه ويترك ما يكرهونه، 
َمَواُت َواأَلْرُض  َبَع اْل�َحُقّ َأْهَواَءُهْم َلَفَس���َدِت الَسّ فقد قال الله: }َوَلِو اَتّ
{ ]املؤمنون: ٧١[، وقال - تعالى - للصحابة: }َواْعَلُموا  َوَمن ِفيِهَنّ
َن اأَلْمِر َلَعِنُتّْم{ ]احلجرات:  ِه َلْو ُيِطيُعُكْم ِفي َكِثي���ٍر ِمّ َأَنّ ِفيُكْم َرُس���وَل الَلّ
٧[ ، وإمنا اإلحس���ان إليهم فعل ما ينفعهم في الدين والدنيا ولو 
كره���ه من كرهه؛ لكن ينبغي ل���ه أن يرفق بهم في ما يكرهونه؛ 
ففي الصحيحني عن النبي # أنه قال: »ما كان الرفق في شيء 

إال زانه، وال كان العنف في شيء إال شانه«)) . 

 2( بتصرف من مقال قصير للشيخ الشريف حامت العوني بعنوان: »تطبيق األحكام بني 
التدرج والهجوم«. 

 3( مجموع الفتاوى: )364/28(. 
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تحديات الربيع العربي
الحريات
األقليات
المـــــرأة

يكثر احلديث عن التحديات التي تنتظر البلدان التي قامت فيها ما أطلق 
عليه ثورات الربيع العربي، ومن خالل متابعة التطورات واألحداث يظهر بكل 
جالء ووضوح أن التحديات آتية من اخلارج الذي ميثله محور الشر والطغيان 
 الغرب الصليب���ي، واليهود( الذين دأبوا على قيام سياس���تهم الدولية على 
أس���اس استغالل البلدان العربية واإلسالمية في أنانية مفرطة وتصرفات ال 

أخالقية منقطعة النظير.
والتحديات الداخلية هي حتديات مفتَعلَة أو مصنوعة ليس لها ما يسوِّغها 
في محاولة الستخدام بعض األمور داخل املجتمعات العربية وهي أمور عادية 
م ويُنَفخ فيها خدمًة للمش���روع التس���لُّطي األناني غير األخالقي  لكنها تضخَّ
لدول محور الشر والطغيان، ولعل أكثر ما يركِّزون عليه في ذلك ثالثة ملفات، 
ه���ي: ملف احلريات، وملف األقليات، وملف املرأة، على أس���اس أن ذلك كلَّه 
ن���اجت من عدم تفعيل املواَطنة ف���ي املجتمع، وهي التي تعني أن تكون الرابطة 
اجلامعة بني سكان البلد الواحد هي رابطة الوطن؛ حيث تكون املواَطنة معقد 
احلقوق والواجبات ويترتب على ذلك أن كلَّ املشتركني في وطن واحد يتمتعون 
بالقدر نفس����ه من احلق�وق بغير تفرقة على أي أس�اس غير أس�اس ال�وطن 
فال تفرقة في احلقوق والواجبات بني س���كان الوطن الواحد؛ ال على أس�اس 
الدين فتوجد التس����وية الكامل�ة في ك�ل ش����يء بني املس����لم والك�افر عل�ى 
اخت�الف ِملَله�م، وال على أساس اجلنس فتوجد التسوية الكاملة في كل شيء 

بني الرجل واملرأة، ولنعرض لكل ملف بقليل من التفصيل:

] السياسة الشرعية [

حممد بن ش��اكر الش��ريف
alsharif@albayan.co.uk

@5942_alsharif 

ملف احلريات: 
قص، واحلري���ة في االس���تعمال املعاصر تركز على  احلري���ة تعن���ي في لغ���ة العرب ما خال���ف الُعبوِدية وَبرئ م���ن العيب والنَّ
قص(، واحلرية في ش���طرها  ش���طرها اللغوي األول )ما خالف العبودية( بينما تهمل الش���طر الثاني )وَبرئ من العيب والنَّ

األول لها عدة مجاالت، منها: 
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احلرية الش���خصية: وتتع���دى مداها عند الكثرة الكاثرة 
وال تقف عند احلدود املقبول���ة دينياً وثقافياً ومجتمعياً حتى 
تصل إلى االنفالت من جميع القيود. فاحلرية في هذا الباب 
تعني عند كثير من الناس االنفالت من قيد الدين، واالنفالت 

من قيد العرف الصالح منه والفاسد. 
ومنها احلرية اجلنسية: تعني احلرية عند فريق آخر االنفالَت 
من قيد األخالق في باب عالقة الرجل باملرأة؛ حتى يأتي كلُّ منهما 

ما يحب على الوجه الذي يحب في املكان والزمان الذي يحب.
 ومنها احلرية في جانب الفكر: بحيث يحق لإلنس���ان أن 
يقول ما يش���اء س���واء ما كان مقبوالً على املستوى الديني أو 
الش���عبي أو كان صادماً بقوة للعقي���دة الدينية أو للموروثات 
الشعبية واألعراف التي توارثتها األجيال. وليس هناك حدود 
للفك���ر يقف عندها؛ ألن احلدود عنده���م تعني احَلْجر على 
اإلب���داع! وكأن اإلبداع ال يتحقق إال ف���ي ظل التحرر الكامل 
من أي قيد يعيق الفكر عن َطْرق ما يش���تهي من األبواب على 
الكيفي���ة التي يريد، وهذا ليس حترراً في احلقيقة؛ وإمنا هو 

د وانفالت وخروج عن اجلادة مترُّ
ومنه���ا احلري���ة السياس���ية: وعنوانها األساس���ي: إتاحة 
الفرص���ة أمام الناس ف���ي اختيار نظامهم السياس���ي الذي 
يرغب���ون وفي اختيار احلكام الذين يوكل لهم أمر إدارة البالد 
مع إمكانية تغييرهم بصف���ة دورية ويترجم هذا فعلياً بإتاحة 
إنشاء األحزاب وإجراء االنتخابات وإصدار الصحف وإطالق 
الفضائيات وإنشاء املواقع على الشبكة، ويختصر ذلك كله في 
لفظ���ة واحدة وهي الدميقراطية، وهذا املجال من احلرية هو 
أمثل ما في احلرية باملفهوم الس���ابق على رغم ما يشوبه من 

التجاوز واالنفالت في بعض أجزاء هذا اجلانب.
وفي ظل ثورات الربيع العربي التي أزالت أنظمة ظاملة قاهرة 
مانعة للحريات ومع تنفس الناس الصعداء واستشعارهم للحرية 
التي بدأت تدخل من جميع األبواب فإن مزيداً من االنفالت في 
جوانب كثيرة حتت اس���م احلرية مرش���حة للتصاعد وقد ظهر 
من ذلك ما يندى له جبني كل ش���هم أبي حتى وجد من الفتيان 
والفتيات من يصور نفس���ه عارياً كما ولدته أمه وينش���ر صوره 
على مواقع التواصل االجتماعي، وحتى ال تستحي بعض الفتيات 
التي نشرت صورة عارية لها من التصريح أنها ليست عذراء مع 

أنها لم تتزوج، في حتدٍّ واضح للدين واألعراف والعادات

ل الش���طر الثاني من معنى احلرية الذي  لكن عندما نفعِّ
جهل���ه كل من يتكل���م عن احلرية أو رمب���ا غيبوه من كالمهم 
ينصلح كثير م���ن جوانب احلرية، فاحلرية ال تكتفي باالنعتاق 
م���ن العبودية في جميع أش���كالها حتى تقي���د - كما مر في 
التعري���ف - بالبراءة من العي���ب والنَّقص؛ فاحلرية احلقيقية 
ما س���لمت في جميع وجوهها من املعايب والنقائص ومن ثَمَّ 
فإن االنفالت في جانب العالقة بني الرجل واملرأة ليس حرية 
إنس���انية وإمنا هي حرية بهيمية؛ حيث ال نرى هذا االنفالت 
إال من جانب البهائم التي ال يشغلها شيء سوى إشباع البطن 
والف���رج، وكذلك احلرية ال تكون في جان���ب العقائد والفكر 
إال بالتزام جانب الش���ريعة؛ ألنها بتقيُّدها بالش���ريعة تسلم 
ف���ي اجلانب العقدي والفكري م���ن املعايب والنقائص. وهذا 
ال يناق���ض ترك النص���ارى واليهود وأصح���اب امللل األخرى 
يحيون حياة كرمية في بالد املس���لمني؛ ألن ذلك هو ما قررته 
األحكام الش���رعية؛ حيث يقول الل���ه - تعالى -: }ال إْكَراَه ِفي 
ُه َعِن اَلِّذيَن َلْم ُيَقاِتُلوُكْم  يِن{ ]البقرة: ٢٥٦[، ويقول: }ال َيْنَهاُكُم الَلّ الِدّ
َه  وُهْم َوُتْقِس���ُطوا إَلْيِهْم إَنّ الَلّ ن ِدَياِرُكْم َأن َتَبُرّ يِن َوَلْم ُيْخِرُجوُكم ِمّ ِف���ي الِدّ
ُيِح���ُبّ اْل�ُمْقِس���ِطنَي{ ]املمتحنة: ٨[ ، كم���ا أن هذا ال يناقض منع 
االرتداد عن اإلسالم ومعاقبة من يرتد عنه بعد إزالة الشبهة 
بالقتل؛ ألن اإلس���الم دين احلق يقيناً فال يقبل من أحد تركه 
بعد الدخول فيه، وكما أنه ال ميكن تقرير حرية اإلنس���ان في 
أن يقتل نفسه فكذلك ال ميكن إقرار ردته عن الدين ألن الردة 

أشد من قتل النفس.
 وفي التقيد بش���رع الله واالستس���الم ل���ه تتحقق احلرية 
احلقيقية لإلنسان؛ ألن عبودية اإلنسان لربه تنفي أي عبودية من 
أي نوع كانت لغير الله - تعالى - ألن العبودية لغير الله - تعالى - 
تعني الشرك بالله وهو مناقض للتوحيد الذي هو األصل األصيل 
في اإلس���الم، فحتى تتحقق احلرية كاملة من املنظور اإلسالمي 
فينبغ���ي أن تزول كل أنواع العبودي���ة لغير الله حتى لو كانت تلك 
العبودية ال تصل لدرجة العبادة كاحلب الش���ديد للمال، والعناية 
الزائدة عن احلد باللباس والزينة؛ فقد سمى الرسول الكرمي # 
من يفعل ذلك بالعبد فقال: »تع���س عبد الدينار، وعبد الدرهم، 
وعبد القطيفة، وعبد اخلميصة«، فالدرهم والدينار عملة مالية، 
والقطيفة نوع من الف���راش واخلميصة نوع من اللباس، قال ابن 
تيمية: »جعله عبد َما يرضيه وجوُده ويس���خطه َفْقُده َحتَّى يكون 
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ْرَهم َوعبَد َما وصف ِف���ي َهَذا احَلِديث... َفَما  عبَد الدِّ
َكاَن يُْرِضي اإلنس���ان ُحُصوله ويسخطه َفْقده َفُهَو َعبده؛ 

إذ الَعبْد يرضى باتصاله بهما ويسخط لفقدهما«.
وأما احلرية السياس���ية فال تكون حرية حقيقية 
حتى تتقيد بالشرع وأما ما يظنه الناس حرية في ظل 
النظام الدميقراطي الذي كثر احلديث عنه وتش���عَّب 
في بل���دان الربيع العربي، فهو ف���ي حقيقته عبودية 
يرس���ف الناس فيها في األغ���الل؛ ألن الدميقراطية 
تعني في شقها السياسي حاكمية البشر والتي تنتهي 
ون  في النهاي���ة إلى حاكمية بضعة مئات ممن يس���مَّ
نواب الش���عب، فتؤول الدميقراطية في النهاية التي 
يجعله���ا طائفة من الناس من���اراً للحرية إلى عبودية 
مقننة يكون اإلنس���ان فيها عبداً إلنسان مثله، وحتى 
تك���ون الدميقراطية حرية حقيقية فال بد لها أن تبرأ 
من هذا العيب اجلوهري وه���و تعبيد الناس للناس، 
وذلك ال يكون على احلقيقة إال باتباع ش���رع الله كما 
قال ربعي ب���ن عامر الصحابي - رض���ي الله تعالى 
عنه - لرس���تم قائد الفرس: »الله ابتعثنا لنخرج من 
ش���اء من عبادة العباد إلى عب���ادة الله«، ومن ثَمَّ فال 
ميكن احلف���اظ على احلرية احلقيقية في ظل الزعم 
أن السيادة للش���عب وأنه مصدر السلطات؛ فالسيادة 
ال تكون إال لله رب البش���ر والت���ي تتمثل في حتكيم 
شريعته، وأما اآلليات التنفيذية لتحقيق ذلك في أرض 
الواقع لتحقيق احلرية احلقيقية فهي مسائل اجتهادية 
متأثرة بالبيئة والزمان يجوز االجتهاد فيها واالختالف 
بشأنها، واخلالصة: أنه ال ميكن تصور حرية سياسية 

حقيقية إال في ظل اتباع الشريعة.
لك���ن احلديث عن احلرية السياس���ية بعيداً عن 
احلديث عن التمسك بالدميقراطية أمر غير مألوف 
وقد يكون غي���ر مفهوم لكثير من الناس، ومن ثَمَّ فإن 
التحدي احلقيقي الذي يواجه اإلس���الميني في هذا 
اجلانب هو بيان كيف تتحقق احلرية السياس���ية على 
أحسن الوجوه من غير التزام بالدميقراطية أو الرجوع 
لها، وتطويِر آليات تضمن حتقيق ذلك في الواقع كما 
تضمن عدم االلتفاف عليها وتفريغها من مضمونها. 

ملف األقليات: 

د ومتيُّز عن بقية  مفهوم األقلية يعني طائفة من الشعب لها تفرُّ
الشعب: إما ديني وإما عرقي وإما لغوي، وتكوِّن هذه األقلية في ما 
ا على أنها أقلية باعتبار  بينها مجتَمَعها اخلاص، وينَظر لطائفة مَّ
َدي���ن: إما من حيث العدُد: فيُنَظر للطائفة على أنها أقلية إذا  محدِّ
كان عدده���ا قلياًل جداً بالنس���بة لطائفة األكثرية، وإما من حيث 
امتالُك الس���لطِة أو القدرِة على التأثير: فينظر للطائفة على أنها 
أقلية إذا لم تكن مالكة للسلطة أو ليس لها قدرة على التأثير فيها.
 ل���م يكن له���ذا املصطلح األقلية من حي���ث املعنى وجود في 
الدولة اإلسالمية التي استمرت قرابة أربعة عشر قرناً؛ وذلك أن 
ق بني مسلم  شريعة اإلسالم التي كانت حتكم بالد املسلمني ال تفرِّ
وآخر بأي نوع من التفرقة سواء الختالف العرق أو اختالف اللغة 
أو اللون أو نحو ذلك؛ فاملسلمون سواسية كأسنان املشط ال فضل 
لعربي على عجمي وال لعجمي على عربي إال بالتقوى، فهي معيار 

التفاضل بني املسلمني.
وأما م���ن كان من أهل الذمة في ديار املس���لمني فكانت لهم 
حقوق منصوصة في العقد بينهم وبني املسلمني، وهذا العقد يرتب 
حقوقاً وواجبات متبادلة بني الطرفني يتحتم على كل طرف الوفاء 

بها، ومن ثَمَّ لم تكن هناك مشكلة ملا ميكن تسميته باألقليات.
 وه���ذه اللفظ���ة وما ارتبط به���ا من قضاي���ا كانت مدخاًل 
اس���تخدمته الدول االس���تعمارية لتأليب األقلي���ات على غالبية 
الش���عب، ولكي توجد لها جيوباً موالية من الشعب نفسه، لقد كان 
ملف األقليات ورقة س���اخنة في أيدي الدول االستعمارية تضغط 
ب���ه على أنظمة احلكم في بالدها كي تقبل بتدخل تلك الدول في 

شؤون البالد ومصاحلها.
وم���ن ثَمَّ فقد عنيت الهيئات الدولي���ة كاألمم املتحدة - التي 
توف���ر ف���ي أحيان كثي����رة الغط���اء القانوني لتحقي���ق األطماع 
االس���تعمارية - باألقليات؛ فعملت جلان���اً حلمايتها وعقدت لها 
االجتماعات املتعددة واتخذت من القرارات التي تقوي بها األقلية 
في مواجهة بقية الشعب حتى يصل األمر في نهايته إلى االحتراب 
ومحاولة االنفصال، ثم االنفصال فعاًل وتكوين دولة جديدة تكون 
خنجراً في خاصرة الدولة األم، وهذه الدولة اجلديدة لن تكون إال 
أداة في أيدي الدول التي ساعدتها على البروز لتحقيق أطماعها 
سواء بنش���ر عقيدتها وثقافتها أو التبعية السياسية أو االستغالل 

االقتصادي.
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 وق���د تكون الث���ورات التي قامت في كثي���ر من البلدان 
بيئ���ة صاحلة لتحريك األقليات في ض���وء الضعف احلاصل 
ف���ي الدول���ة األم نتيجة للتغيي���ر احلادث، ونظ���راً ألن دول 
الربي���ع بعد جناح ثوراتها بصدد إع���ادة بناء الدولة وصياغة 
الدستور اجلديد؛ لذا تأمل األقليات أن يكون لها وضع متميز 
في الدس���تور اجلدي���د وتطالب بدور في صياغت���ه والعالم 
االس���تعماري يضغط لتحقيق ذلك، وما حتاوله األقليات من 
حتصيل امتيازات لها تفوق نسبتها احلقيقية في املجتمع، يدل 
على أن ش���عار املواطنة التي تعتمد املساواة بني جميع أفراد 
الش���عب على أساس االنتماء للوطن ليس شعاراً نزيهاً؛ بدليل 
أن من يرفعه ويطالب به غيره أنه من أول من يسعى ملخالفته 
بطلبه ما يطلب من امتيازات، ورغم أن األقليات في غالب دول 
الربي���ع العربي لم يكن لها دور في الثورات بل هناك من أعلن 
مناصرته ووقوفه بجوار النظام القائم وأصدر أوامره لطائفته 
بعدم مشاركة الش���عب في ثورته على النظام يومئٍذ في نظرة 
ضيقة تؤكد تقوق���ع الطائفة حول مصاحلها الذاتية وأنانيتها 
ف���ي حتقيق ذلك بدون نظر إلى مصلحة عامة الش���عب، كما 

حدث من طائفة النصارى األرثودكس في مصر.
وق���د كان من نتيجة هذه الثورات أن الش���عوب بدأت في 
التمتع بحريتها املتمثلة في اختيار من ميثلها، وكان من الطبيعي 
جداً - نظراً لكثافة التوزيع الس���كاني بني الطوائف - أن يبرز 
التمثيل اإلس���المي واضح���اً جلياً، وهو ما ق���د يغري بعض 
ل أمريكا والغرب في الش���ؤون الداخلية  األقلي���ات بطلب تدخُّ
لبالدهم وفرض وضع متميز لتلك األقليات غير متناس���ب مع 
وجوده���م وأعدادهم الفعلية، وبعض الن���اس يظن أن الثورات 
بيئة صاحلة إلعادة بناء الدولة على أس���اس املواطنة واملساواة 
في احلقوق بدون النظر إل���ى الفروق احلقيقية التي متنع من 
املساواة الكاملة، والش���ريعة قد كفلت حصول كلِّ املكونات في 
بالد املسلمني على حقوقهم كاملة غير منقوصة، على أنه ليس 
من تلك احلقوق تولي بعض املناصب الهامة كرئاس���ة الدولة؛ 
فإن رئاسة الدولة يجب أن تكون من حق املسلمني دون غيرهم 
م���ن بقية طوائف املجتمع وهذا األم���ر ليس غريباً على الدول 
الغربية العريقة في الدميقراطية فكثير منها ينص في دستوره 
على ديان���ة أو ملة أو مذهب رئيس الدول���ة رغم اتفاقهم في 
أصل الديانة وهي الديانة النصرانية فبعضهم يجعل الرئاس���ة 

من نصيب البروتستانت وبعضهم يجعلها من نصيب الكاثوليك 
وبعضهم يجعلها م���ن نصيب األرثودكس كلٌّ حس���ب األكثرية 
املوجودة ف���ي بلده، وإذا كان األمر كذل���ك فال يحق لألقليات 
في ضوء ثورات الربيع العربي أن تطالب مبا ليس لها وال يحق 
لل���دول الغربية أن تناصرهم في ذلك أو تزعم اضطهاد األقلية 
لهذا الس���بب، وحتى من الناحية العملية أو الواقعية فإن بلداً 
إسالمياً تفوق نسبة املسلمني فيه ال�80% ورمبا 90% أو أكثر من 
ذلك لن يسمح أو يقبل بأن يكون في قمة هرم السلطة شخص 
يدي���ن بديانة مغايرة لديانتهم، وإن الدع���وة لذلك أو الضغط 
حلدوثه هو تأسيس للقالقل واالضطرابات ورمبا موجات عنف 
أو ث���ورات جديدة، ومن ثَمَّ فإن مثل هذه الدعوى ال يطالب بها 
أو يناصره���ا إال من ال يريد اخلير لبالد ثورات الربيع العربي، 
ومن املؤسف أن بعض من ينس���ب لبعض الفصائل اإلسالمية 
كان يص���رح زمن نظام الطاغية أن���ه ال ميتنع أن يكون الرئيس 
نصرانياً حتى ال يتهم بالتعصب أو مخالفة ما يسمونه باملواطنة 
ورغم زوال تلك النظم ومجيء نظام جديد فما زال البعض يردد 
هذا الكالم الفاسد الذي ال تقول به حتى الدول التي ينظر إليها 

على أنها سابقة ورائدة في مجال الدميقراطية.
والشيء الذي يدل على عدم نزاهة تلك الدول أو حياديتها 
بل وتعصبها ضد كل ما هو إسالمي: أننا ظللنا فترات طويلة 
فون  نس���مع منظ���ري الدميقراطية في تلك ال���دول وهم يعرِّ
الدميقراطية في اجلانب العملي على أنها حكم األغلبية فلما 
ظه���ر بعد الثورات أن األغلبية من نصيب اإلس���المني تطور 
تعريف الدميقراطية لديهم فأصبح أهم عالمة للدميقراطية 

ليست هي حكم األغلبية ولكن حماية األقليات.
واملطلوب من أي نظام قادم أن يستمسك بأمرين: االلتزام 
بأحكام الش���ريعة في كل ش���يء؛ وخاصة في ما يتعلق بوضع 
أهل الذم���ة في بالد املس���لمني. وثانياً إعط���اء أهل الذمة 
حقوقهم التي كفلتها لهم الش���ريعة واحلذر من التفريط فيها 
فإن ذلك كفيل بنزع أي أصول أو بذور للقالقل في البالد عند 
جمه���ور أهل الذمة وال يتبقى بعد ذلك إال مريدو الفتنة منهم 
وهؤالء ينغي أن يحاَس���بوا بحزم - من غير جتاوز - على ما 
يقومون به، كما ينبغي عدم تقدمي ِرَش���اً ألهل الذمة أو للغرب 
بإعط���اء أهل الذمة ما منعتهم منه الش���ريعة فإن ذلك كفيل 

بإثارة األغلبية والتأسيس للفتنة بني الطوائف.
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ملف املرأة: 

املرأة هي العنصر الثاني في املجتمع الذي تكتمل به احلياة 
فاحلياة ال تقوم عل���ى عنصر واحد، وليس هناك من الناحية 
اإلسالمية أي مش���كالت أو قضايا خاصة تتعلق باملرأة، وما 
يثار عن املرأة فإنها محاولة من كارهي أمة املس���لمني إلفساد 
مجتمعاتهم وإيجاد اخلصومة ب���ني عنصري األمة، ومحاولة 
تسويق أي تصرف شخصي خاطئ على أنه نظام وقانون يعمل 
به في بالد املسلمني، ثم تقام اجلمعيات النسائية التي تشجع 
على النفخ في ذلك وينَفق عليها األموال الطائلة عبر مسارب 
متعددة س���واء مبعرفة س���لطات احلكم في بعض األحيان أو 
بتجاوزها ف���ي أكثر األحيان ولئن كان ذلك يُس���َكت عنه في 
أنظم���ة ما قبل الثورات نظير تب���ادل منافَع بني تلك األنظمة 
والهيئات الساعية لتخريب مجتمعات املسلمني، فإن ذلك يجب 
أن يتوق���ف بعد ثورات الربيع العربي، وال بد للمال القادم من 
اخل���ارج أن يخضع لرقابة جادة حتول دون اس���تخدامه ضد 
مصلحة الوطن، لقد اعتبر كثير من الناش���طني والناش���طات 
ف���ي مجال املرأة املاَل القادَم م���ن وراء البحار فرصًة لتكوين 
الثروات، وهو ما أدى للتس���ابق بني راغبي جمع املال ولو من 
طريق حرام على تق���دمي كل ما تطلبه الدول املانحة في هذا 
الصدد، وكانت الدول املانحة على استعداد للتغاضي عن ذلك 
ما دام املال يؤدي في النهاية دوره في إفساد املجتمع املسلم.

وبعد ثورات الربيع العربي التي شاركت فيها املرأة ظهر من 
يدعو إلى إحياء اخلطاب املنتمي أليديولوجيات غير إسالمية 
للمطالبة بحالة للمرأة تخرج بها عن حدودها التي حددتها لها 
الش���ريعة الكاملة، فهناك من النساء من تريد من الثورات أن 
ال تترك للدين أو العادات والتقاليد االس���تئثار ببيان العالقة 
ب���ني الرجل واملرأة وحتديد حدودها، بل ال تكتفي بذلك حتى 
ل املناهج الدراس���ية حتى تقوم ببناء الشخصية  تطالب أن تعدِّ
َوْف���َق هذا املنظور، بل وجتعل هذا معيار جناح الثورات، وكأن 
الن���اس ما ثاروا إال ألجل حتديد العالق���ة بني الرجل واملرأة 
وتناَسنْيَ حال�ة البؤس احلقيقية التي يحياها املواطن في ظل 
الكبت واحلجر والظلم وتردِّي األوضاع املعيش���ية، ولو تتبعنا 
الش���عارات املرفوعة في تظاهرات دول الربيع العربي لم جند 

ش���يئاً منها يدل على ذلك أو يرشد إليه، وهو ما يعني أن ما 
تذكره تلك النسوة خارج اهتمامات وحسابات الثائرين.

ومنهن من تطالب باملساواة الكاملة بني الرجل واملرأة، ورغم 
أن نس���اء العالم أجمع لو اجتمعن لم ميكنهن حتقيق املس���اواة 
الكامل���ة بني الرجل واملرأة؛ فإن الل���ه - تعالى - اخلالَّق العليم 
خل���ق الرجل وامل���رأة على صفة ال ميكن ألح���د مهما عمل أن 
يس���وي بينهما؛ فإذا كانت النساء ال تقدر أن تغير في خلق الله 
فكيف يحاولن أن يغيرن ما شرعه الله خللقه إن هذا املسلك هو 

تصرف ضد العقل الذي وهبه الله - تعالى - لإلنسان 
ولقد جاء ضعف وجود املرأة في املجلس النيابي املنتخب 
بعد الثورة رغ���م إتاحة الفرصة الكاملة له���ن؛ حيث أُلزَمت 
األحزاب باش���تمال قوائمها على العنصر النسائي دلياًل على 
عدم تعرُّض املرأة للضغ���ط أو التهميش املنهجي، وأن ضعف 
متثيله���ا إمنا يعبر عن وزنها احلقيقي في املجتمع، وعن نظرة 
املجتم���ع لدور املرأة، فلقد انخفضت نس���بة متثيل املرأة في 
البرملان بعد الثورة عما قبلها، وهو ما يدل على أن الزج باملرأة 

في هذا املجال وقتها كان مصنوعاً ولم يكن طبيعياً.
لقد قامت األنظمة البائدة باالس���تجابة لبعض توجيهات 
املنظم���ات الدولية ف���ي ما يخص املرأة حت���ى خالفت بذلك 
أحكاماً قطعية، مستغلة حالة املوات الظاهري التي كانت متر 
بها الش���عوب كما في أحكام الزواج من أكثر من زوجة فمنعت 
تون���س من اجلمع بني زوجتني أو أكثر، وكما في قانون الطفل 
في مصر حيث خولفت األحكام املتعلقة بحضانة الطفل وفي 
العالقة التي حتكم الطفل بوالديه، واآلن بعد الثورات وبداية 
متتع الناس بحرياتهم فإن من حق املس���لمني أن يعيش���وا في 
كنف األحكام الش���رعية التي حتكم عالقة الرجل باملرأة، ومن 
ثَ���مَّ فإنه من املطلوب من األنظمة التي خلفت األنظمة البائدة 
أن تزيل تعدياتها على األحكام الش���ريعة في هذا الباب، وأن 
تعود لألحكام الش���رعية الصحيحة املقبولة في مذاهب الفقه 
اإلسالمي، وأال يجعلوا ملقررات ومؤمترات األمم املتحدة أدنى 
دور في األحكام التي تخص األس���رة؛ ألن الله هو رب األسرة 

وخالقها وليست األمم املتحدة.
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احلمد لله رب العاملني، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 
آله وصحبه أجمعني، أما بعد: 

فإن لفظة الوس���طية مصدر غير مسموع في كالم العرب؛ فهي: 
مصدر صناعي، وهذه املصادر قليلة الس���ماع، وعادة ما تُس���تعَمل 
للدالل���ة على جوهر املوصوف وحقيقته، وقد توس���ع املتأخرون في 
املصادر الصناعية وصدرت قرارات بعض املجامع بتس���ويغ القياس 
فيها، لكن اللغويون ال يعبِّرون باملصدر الصناعي عادة إال في معاني 
ال يخدمها املصدر املش���تق أو االسم، فس���يخدمونها إذا أرادوا أن 
يزيدوا في معناه ش���يئاً أو يخصصوه بأش���ياء، وغير سائغ عندهم 
اس���تخدام املصدر الصناع���ي املقاس بدالً عن االس���م أو املصدر 

املعروف دون مقتٍض لذلك.
وبه���ذا يُعلَم أن احلديث عن:  الوس���طية( به���ذا اللفظ حديث عن 
مصطلح ال���كل ميدحه، مع أنه مصطلح في واق���ع الناس اليوم مجمل، 
يطلقون���ه ويريدون به مع���اٍن مختلفة، بعضها حق تدعو إليه الش���ريعة 
وتقرره، وبعضها باطل، وبعضها لُبِّس فيه احلق بالباطل، وكلها من حيث 

اللغة يصح إطالقه عليها.
ويظهر احلق للمتأم���ل في تلك املصطلحات إذا نظر إلى األدلة 
الت�ي يوردونه�ا في مدح املس����لك الوس�ط والدع�وة إليه، كق�ول الله 
ًة َوَسًطا ِلَّتُكوُنوا ُشَهَداَء َعَلى الَنّاِس َوَيُكوَن  - تعالى -: }َوَكَذِلَك َجَعْلَناُكْم ُأَمّ
ِبُع  ُس���وُل َعَلْيُكْم َش���ِهيًدا َوَما َجَعْلَنا اْلِقْبَلَة اَلِّتي ُكنَت َعَلْيَه���ا إاَلّ ِلَنْعَلَم َمن َيَتّ الَرّ
ُه َوَما  ُس���وَل ِمَّن َينَقِلُب َعَلى َعِقَبْيِه َوإن َكاَنْت َلَكِبيَرًة إاَلّ َعَلى اَلِّذيَن َهَدى الَلّ الَرّ

ِحيٌم{ ]البقرة: ١٤٣[. َه ِبالَنّاِس َلَرُءوٌف َرّ ُه ِلُيِضيَع إمَياَنُكْم إَنّ الَلّ َكاَن الَلّ
فهذه ونحوها هي املقتضية ملدح املس���لك الوس���ط، وهي التي 
ينبغ���ي أن تراعى داللته���ا عند حديثنا عن الوس���طية، دون املوارد 
األخرى التي يجيء فيها لفظ  الوسط( على معاٍن أخرى استعملتها 
العرب، لكن ل���ذمٍّ أو لتزكية مقيدة؛ فالذي ميدح وس���طية تتضمن 
معنى الوس���طية الواردة في نحو قوله #: »لعن الله من جلس وسط 
احللقة«)1  فقد أبعد النجعة، وهكذا من يقرر أن من معاني الوسطية 
احملم���ودة احلياد أو تنصيف املواقف أبداً؛ ألن الوس���طية في اللغة 
تستعمل في البعد املتساوي بني شيئني أو أشياء مطلقاً! فهذا األخير 
اس���تعمال عربي فصيح منقول؛ حتى قال بعض أهل العلم: »الوسط 
اس���م للمكان الواقع بني أمكنة حتيط به أو للشيء الواقع بني أشياء 
محيطة ب���ه وليس هو إلى بعضها أقرب منه إل���ى بعض عرفاً، وملا 
كان الوصول إليه ال يقع إال بعد اختراق ما يحيط به أخذ فيه معنى 

 بانقطاع فيه.    ( رواه أبو داود )4828(، والترمذي )2753(، وقال: »حسن صحيح«، وقد أُِعلَّ

أ. د. ناصر بن سليمان العمر)*(
@naseralomar 
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الصيانة والعزة«)1 ، فجعل هذا أص���اًل فيه وجعل اخليار العدل 
الزماً له، وهو مسبوق إلى هذا، وفيه بحث.

واملقصود أن إدخال ذل���ك املعنى اللغوي ونحوه مما قد يرد 
مذموماً في الوس���طية التي أثنت عليها الشريعة غلٌط، بل غايته 
أن يكون وس���طاً لغة لكنه مذموم شرعاً، واملقياس في احلكم هو 
الشريعة وما دلت عليه؛ فإن دلت على أن التوسط باالعتبار كان 
محموداً، كالتوس���ط في شؤون الدنيا ُحِمد طلب تلك الوسطية، 
وإن دلت الش���ريعة على أن طلب املراتب العليَّة في أمور اآلخرة 
هو احملمود، نال النقص من َقَعد عنها بحس���ب قعوده عما قدر 
عليه منها، وفي حديث أبي هري���رة عند ابن خزمية وغيره قال 
#: »إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس؛ فإنه وسط اجلنة، وأعلى 
اجلنة، وفوقه ع���رش الرحمن، ومنه تفجر أنهار اجلنة«)2 ، فهذه 
وسطية مطلوبة، والسعي إليها بالتماس أسبابها مطلوب، وطلب 
وسط اجلنة - أي خيرها وأعالها - يكون بطلب أوسط األعمال 
املوصلة إليها وهي خيرها وأعالها، وليس املقصود طلب ما كان 

بني أعالها وأسفلها؛ فهذه ليست الوسطية هنا.
ًة َوَس���ًطا{  والل���ه - تعالى - ذكره. قال: }َوَكَذِلَك َجَعْلَناُكْم ُأَمّ
]البق���رة: ١٤٣[؛ أي َعْدالً أو ُعُدالً، كما فس���رها بذلك النبي #؛ 
فقد صح عند البخاري من حديث أبي س���عيد اخلدري - رضي 
الله عنه - أن رس���ول الله # قال: »يجيء ن���وح وأمته، فيقول 
الل���ه - تعالى -: هل بلغَت؟ فيق���ول: نعم، أي رب. فيقول ألمته: 
ه���ل بلغكم؟ فيقول���ون: ال، ما جاءنا من نب���ي! فيقول لنوح: من 
يش���هد لك؟ فيقول محمد # وأمته. فنش���هد أنه قد بلَّغ، وهو 
ًة َوَس���ًطا ِلَّتُكوُنوا ُش���َهَداَء  قوله - جل ذكره -: }َوَكَذِلَك َجَعْلَناُكْم ُأَمّ
َعَلى الَنّاِس{، والوس���ط العدل«)3 . قال اب���ن جرير: »أما التأويل 
فإنه جاء بأن الوس���ط العدل، وذلك معن���ى اخليار؛ ألن اخليار 
من الناس عدولهم«)4 ، وقد ب���نيَّ الله - تعالى - األوصاف التي 
استحقت بها األمة اخليرية والتعديل، مع أن دين الله - تعالى - 
كل�ه وس���ط بني طرف�ي الغل�و واجلفاء، لك�ن الن�ص عل�ى بعض 
تل���ك األوصاف ألصُق بوصف اخليرية من غيره؛ فاحلديث عنها 
حديث عن أهم أوصاف الوس���طية احملمودة، ومن تلك الصفات 
املذكورة في القرآن: ما جاء في قول ربنا - س���بحانه -: }ُكنُتْم 
ٍة ُأْخِرَجْت ِللَنّاِس َتْأُمُروَن ِباْل�َمْعُروِف َوَتْنَهْوَن َعِن اْل�ُمنَكِر َوُتْؤِمُنوَن  َخْيَر ُأَمّ
ْنُهُم اْل�ُمْؤِمُن���وَن َوَأْكَثُرُهُم  ���ِه َوَلْو آَمَن َأْه���ُل اْلِكَتاِب َلَكاَن َخْي���ًرا َلُّهم ِمّ ِبالَلّ

اْلَفاِسُقوَن{ ]آل عمران: ١١٠[.

  ( نص عليه ابن عاشور في التحرير والتنوير: 18/2.
 2( كتاب التوحيد:  /241، وصححه األلباني في تخريج السنة )581(.

 3( صحيح البخاري )3339(.
 )( تفسير آية البقرة: 627/2.

فمن املنهج الوس���طي الذي دل عليه القرآن: األمر باملعروف 
والنه���ي عن املنكر، واإلميان بالله، فمن حتقق بهذه فهو من أهل 
الوس���طية التي تس���تحق الثناء، ومن وصف اآلمرين باملعروف 
الناهني عن املنكر بأنهم متش���ددون فقد جانب سبيل الوسطية، 
وإن ادعى وس���طية أخرى بني الناهني عن املنكر واملقارفني له، 
د أهلها! وقد تصح من جهة التسمية اللغوية، لكنها مذمومة متوعَّ
ومن املنهج الوس���طي الذي دلت عليه الس���نة تعلُّم القرآن 
وتعليم���ه، كما قال # في الصحيح: »خي���ر كم من تعلَّم القرآن 
وعلَّمه«)5 ؛ فمن رمى ِحلَق التحفيظ القائمة على خدمة كتاب الله 
علماً وتعلُّماً مبجانبة الوس���طية، ولو باسم الدعوة إلى الوسطية 

فقد جانب سبيل الوسطية احملمودة في الشريعة.
ومن الوس���طية ُحْس���ن اخُللُق، فهو من أس���باب اخليرية، 
قال #: »إن من خيركم أحس���نكم خلقاً«)6 ، وكثير من األخالق 

الفاضلة وسط بني رذيلتني.
وقد تكون الوس����طية في التعجيل أو التأخير ال في التوس����ط 
بينهما، كما في احلديث: »ال تزال أمتي بخير ما أخروا الس����حور 
لوا الفطر«)7 . فهذه هي الوس����طية التي أثنت عليها الشريعة  وعجَّ
ودعت إليها، ما كان فيها عدل وثبتت لها اخليرية، ثم هي كثيراً ما 
تكون وس����طاً بني طرفني مذمومني، لكن املهم أن يدرك املثقف أنه 
ليس كل من توسط بني شيئني قد استحق اخليرية، بل قد يتوسط 
امرئ بني أمرين ويك�ون أس����وأ منهم�ا حاالً وم�آالً، كما ق�ال الل�ه 
- تعالى - في املنافقني: }ُمَذْبَذِبنَي َبنْيَ َذِلَك ال إَلى َهُؤالِء َوال إَلى َهُؤالِء 
َد َلُه َسِبياًل{ ]النساء: ١٤٣[، ثم قال: }إَنّ اْل�ُمَناِفِقنَي  ُه َفَلن َتِ َوَمن ُيْضِلِل الَلّ
َد َلُهْم َنِصيًرا{ ]النساء: ١٤٥[، مع أنهم  ْرِك اأَلْس���َفِل ِمَن الَنّاِر َوَلن َتِ ِفي الَدّ
أقسموا أنهم ما أرادوا بتلك املسالك البينية املتذبذبة }إاَلّ إْحَساًنا 
َوَتْوِفيًقا{ ]النساء: ٦٢[! وقد عدَّ السلُف - رحمهم الله - الواقفة في 
القرآن ش����ّراً من اجلهمية، مع أنهم توسطوا بني اجلهمية القائلني 

بخلق القرآن، وأهل السنة القائلني بأنه غير مخلوق.
وهكذا كل من توسط بني حق مقرر باألدلة وباطل، فوسطيته 
تلك وسطية مذمومة؛ قصاراها أن يكون بها خيراً من أهل الباطل 
احملض. ومن هنا يظهر لك أن دعاة احلياد في كثير من القضايا 
املتن���ازع عليها بني مظلوم وظالم، أو ح���ق وباطل، هم أصحاب 

وسطية لكنها وسطية أشبه بوسطية املذبذبني األوائل!
أس���أل الله أن يرزقنا نصرة احلق وأهله، والصدع مبقتضى 
داللة الشريعة وحكمها، وأن يهبنا ديناً وسوطاً، ال هابطاً هبوطاً، 

وال ذاهباً شطوطاً، واحلمد لله رب العاملني.

 )( صحيح البخاري )5027(.

 6( صحيح البخاري )6029(.
 7( رواه أحمد )21507(، ومعناه في الصحيحني وغيرهما.
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احلم���د لل���ه رب العاملني، س���بحانه وتعال���ى له احلمد 
احلس���ن والثن���اء اجلمي���ل، والصاة والس���ام عل���ى نبينا 

محمد وعلى آله وصحبه أجمعني، أما بعد:
ض مصطلح )اإلصاح( إلى كثيٍر من اخللط  فقد تعرَّ
والعب���ث الفكري من  ِقَبل بع���ض املنهزمني أمام احلضارة 
غوا اإلصاح من مضمونه الش���رعي وجعلوه  الغربية؛ ففرَّ
غط���اًء على )حتري���ف الدين( و )إبطال الش���ريعة(؛ حتى 
أصبح مصطلح )اإلصاح( يثير الريبة والتوجس والقلق 

بني عامة املسلمني.
وال ش����ك أن الصاح هو الغاية املطلوبة من العباد في 
االعتق����اد واألقوال واألعم����ال؛ فبغير الص����اح ال ُيقَبل أي 
عم����ل وال حتص����ل أي قربى، وال توضع البرك����ة في األموال 
واألنف����س والثم����رات. وإن من األش����ياء العظيم����ة أن يكون 
اإلنس����ان صاحل����ًا في قوله وعمله، ولك����ن األعظم من ذلك 

أن يك����ون ُمصلح����ًا ف����ي قوله وعمل����ه؛ فالصالح ق����د اكتفى 
بنفس����ه عن اخلل����ق، وأما املصلح فقد حم����ل هموم اخللق، 
وتص����دى إلصاحه����م، وإن الص����اح ُيس����تجَلب ب����ه اخلي����ر 
والبرك����ة والنم����اء، أما اإلص����اح فيدفع الله به عن البش����ر 

الشرَّ والهاَك.
ومل���ا َكُث����ر احلدي���ث ع����ن اإلص���اح ف���ي ه���ذا الزم�ان، 
وص�ار الكل يرفع رايته ويتحدث باس���مه، وصار بعض من 
يرفعون راية اإلسام - لألسف - يتشدقون باإلصاح غيِر 
املنطِل���ق م���ن القرآن الك���رمي وقيمه وفضائل���ه، فضًا عن 
ع���ون اإلصاح وه���م ف���ي كل واٍد يهيمون  غيره���م مم���ن يدَّ
ويتقمم���ون فض���ات الغرب تارة والش���رق ت���ارة أخرى، مع 
اخليبة واخلسار بسبب إعراضهم عن القرآن ومنهجه في 
إص���اح األمم، م���ن أجل ذل���ك وغيره كانت ه���ذه الكلمات 

اليسيرة. 

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

 *( باحث شرعي وكاتب ومدقق لغوي - مصر.

في القرآن

»اإلصـالح«

] قضايا دعوية [
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اإلصاح يف القرآن:
ورد لف���ظ الصالح ف���ي القرآن مضاداً للفس���اد، 
واإلصالح مضاداً لإلفس���اد، وكلٌّ من الصالح والفساد 
مختصان في أكثر االس���تعمال باألفعال، وقوبل الصالح 
في القرآن تارة بالفس���اد وتارة بالس���يئة، وإصالح الله 
- تعالى - الش���يَء يكون تارة بخلقه إياه صاحلاً، وتارة 
بإزالة ما فيه من الفساد بعد وجوده، وتارة يكون باحلكم 

له بالصالح.
ولفظ »اإلصالح« لفظ قرآن���ي له دالالت عظيمة. 
جاء اإلصالح في القرآن والس���نة بصي���غ متعددة تدل 
في مجمله���ا على أن دين الله - تبارك وتعالى - يهدف 
إلى إصالح اإلنس���ان في االعتقاد والسلوك والعبادات 
واملعام���الت، واعتََب���ر الق���رآُن في عدة آي���ات منه أن 
اإلص���الح مهمة األنبياء - عليهم الس���الم - ووظيفتهم 
األساسية. قال الله - تعالى - على لس�ان شعيب - عليه 
ِبّي َوَرَزَقِني  ن َرّ َنٍة ِمّ السالم -: }َقاَل َيا َقْوِم َأَرَأْيُتْم إن ُكنُت َعَلى َبِيّ
ِمْنُه ِرْزقًا َحَس���نًا َوَما ُأِريُد َأْن ُأَخاِلَفُكْم إَلى َم���ا َأْنَهاُكْم َعْنُه إْن ُأِريُد 
ْلُت َوإَلْيِه  ِه َعَلْيِه َتَوَكّ َطْعُت َوَما َتْوِفيِقي إاَلّ ِبالَلّ إاَلّ اإلْصالَح َما اْس���تَ

ُأِنيُب{ ]هود: ٨٨[.
 ورغ���م ذلك ال يختلف األمر قدمياً عنه في العصر 
احلديث؛ فقد حاول املفس���دون اختطاف هذا الش���عار 
العظيم، ومنهم فرعون؛ حيث اتهم موس���ى عليه السالم 
- وهو من املصلحني للناس في عقائدهم، ومرش���دهم 
إلى ربهم - اتهمه فرعون بإظهار الفس���اد؛ وكأن فرعون 
يشير إلى أنه يتبنى اإلصالح منهجاً ويخاف على الناس 
من الفس���اد؛ مع أنه من أكبر الطغاة واملفسدين، فقال: 
َل  ُه إِنّي َأَخاُف َأن ُيَبِدّ }َوَقاَل ِفْرَعْوُن َذُروِني َأْقُتْل ُموَسى َوْلَيْدُع َرَبّ

ِديَنُكْم َأْو َأن ُيْظِهَر ِفي اأَلْرِض اْلَفَساَد{ ]غافر: ٢٦[.
 وكع���ادة املنافقني ف���ي كل زمان ومكان تش���ابهت 
قلوبهم فاحتدت مشاربهم، يظنون أنهم على خير، وأنهم 
اده؛ فقد ادَّعى املنافقون قدمياً أنهم  ُحَماة اإلصالح وروَّ
عاه إخوانهم في العصر احلديث. قال  مصلحون، كما ادَّ
َا َنْحُن  - تعالى -: }َوإَذا ِقيَل َلُهْم ال ُتْفِسُدوا ِفي اأَلْرِض َقاُلوا إَنّ

ُمْصِلُحوَن{ ]البقرة: ١١[.
عي  والضابط الذي مييز بني املصلح حقيقة وبني مدَّ

اإلص���الح بالباطل هو رب العاملني؛ فهو وحَده من يحدد 
ْنَيا َواآلِخَرِة  املصِلح واملفِسد. قال - جل وعال -: }ِفي الُدّ
َوَيْس���َأُلوَنَك َع���ِن اْلَيَتاَمى ُقْل إْص���الٌح َلُّهْم َخْي���ٌر َوإن ُتَخاِلُطوُهْم 
ُه أَلْعَنَتُكْم  ُه َيْعَلُم اْل�ُمْفِسَد ِمَن اْل�ُمْصِلِح َوَلْو َشاَء الَلّ َفإْخَواُنُكْم َوالَلّ
َه َعِزيٌز َحِكيٌم{ ]البقرة: ٢٢٠[، ويقول - س���بحانه -:  إَنّ الَلّ
}َوال ُتْفِس���ُدوا ِفي اأَلْرِض َبْعَد إْصالِحَها َواْدُعوُه َخْوفًا َوَطَمعًا إَنّ 

َن اْل�ُمْحِسِننَي{ ]األعراف: ٥٦[. ِه َقِريٌب ِمّ َرْحَمَت الَلّ
وعندما يغيب املعي���ار احلقيقي لإلصالح من حياة 
الن���اس، يصب���ح اإلصالح ش���عاراً أج���وَف مفرغاً من 
محت���واه وال قيمة له؛ فال يس���مى العم���ل إصالحاً إال 
بإقرار الش���ريعة املعتِمدة على السنة واالتباع؛ ألن البدع 
واألهواء والتحزُّب على غير مرجعية الش���ريعة، ليست 
إصالحاً؛ فقد قال النبي #: »من أحدث في أمرنا هذا 
ته الشريعة  ما ليس منه فهو رد«)1 ، وكذلك ال يعتبر ما ردَّ

إصالحاً بأي وجه من الوجوه.
القرآن منهج إصاح:

كثر ذكر اإلصالح واملصلحني في القرآن الكرمي، في 
مقابل ذم اإلفس���اد واملفسدين؛ لتكتمل الصورة الربانية 
التي يريدها الله رب العاملني للبشر واملجتمعات البش�رية، 
���ُكوَن ِباْلِكَتاِب  ومن ذل�ك قول���ه - تعالى -: }َواَلِّذيَن مُيَِسّ
الَة إَنّا ال ُنِضيُع َأْجَر اْل�ُمْصِلِحنَي{ ]األعراف: ١٧٠[. َوَأَقاُموا الَصّ
يقول س���يد قطب - رحمه الل���ه -: »غير أن اآلية 
تبقى - من وراء ذلك التعريض - ُمْطلَقة، تعطي مدلولها 
كاماًل، ل���كل جيل ول���كل حالة. إن الصيغ���ة اللفظية: 
���ُكوَن{ تصور مدلوالً يكاد يَُحس ويَُرى. إنها صورة  }مُيَِسّ
القبض على الكتاب بق���وة وِجد وصرامة. الصورة التي 
يح���ب الله أن يُؤخذ بها كتابه وما فيه في غير تعنُّت وال 
ت، فاجِلدُّ والقوة والصرامة شيء والتعنت  ع وال تزمُّ تنطُّ
ت شيء آخر. إن اجلد والقوة والصرامة  والتنطع والتزمُّ
ال تنافي اليس���ر، ولكنها تنافي التميع، وال تنافي س���عة 
األفق ولكنها تنافي االس���تهتار، وال تنافي مراعاة الواقع 
ولكنه���ا تنافي أن يكون »الواقع« هو احلكم في ش���ريعة 

الله، فهو الذي يجب أن يظل محكوماً بشريعة الله!
والتمس���ك بالكتاب في ِجدٍّ وقوة وصرامة، وإقامة 
الصالة - أي شعائر العبادة - هما طرفا املنهج الرباني 

  ( أخرجه البخاري ومسلم.
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لصالح احلياة. والتمس���ك بالكتاب في هذه العبارة مقروناً إلى 
الش���عائر يعني مدلوالً معيَّناً؛ إذ يعن���ي حتكيم هذا الكتاب في 
حي���اة الناس إلصالح ه���ذه احلياة، مع إقامة ش���عائر العبادة 
إلصالح قلوب الناس؛ فهما طرفان للمنهج الذي تصلح به احلياة 
والنفوس، وال تصلح بس���واه. واإلشارة إلى اإلصالح في اآلية: 
}إَنّا ال ُنِضيُع َأْجَر اْل�ُمْصِلِحنَي{ يش���ير إلى هذه احلقيقة، حقيقة 
أن االستمساك اجلاد بالكتاب عماًل، وإقامة الشعائِر عبادًة هما 

أداة اإلصالح الذي ال يضيع الله أجره على املصلحني.
وما تفسد احلياة كلها إال بترك طرفي هذا املنهج الرباني؛ 
ترك االستمس���اك اجلاد بالكتاب وحتكيمه ف���ي حياة الناس؛ 
وترك العبادة التي تُصِلح القلوب فتطبِّق الش���رائع دون احتيال 
عل���ى النصوص كالذي كان يصنعه أهل الكتاب، وكالذي يصنعه 
أهل كل كتاب حني تفتر القلوب عن العبادة فتفتر عن تقوى الله.
إنه منهج متكامل يقيم احلكم على أس���اس الكتاب، ويقيم 
القلب على أس���اس العبادة. ومن ثَّم تتوافى القلوب مع الكتاب؛ 
فتصل���ح القلوب، وتصلح احلياة. إنه منه���ج الله، ال يعدل عنه 
وال يس���تبدل به منهجاً آخر إال الذين كتبت عليهم الشقوة وحق 

عليهم العذاب«)1 .
وقد علَّ���ق الله رب العامل���ني عدَم إهالك���ه للناس بوجود 
املصلحني، الذين يصلحون في األرض وال يفسدون، فقال - جل 
وعال -: }َوَما َكاَن َرُبَّك ِلُيْهِلَك اْلُقَرى ِبُظْلٍم َوَأْهُلَها ُمْصِلُحوَن{ ]هود: 
١١٧[. قال اإلمام القرطب���ي - رحمه الله -:  قوله - تعالى -: 
}َوَم���ا َكاَن َرُبَّك ِلُيْهِلَك اْلُقَرى{ أي: أه���ل القرى. }ِبُظْلٍم{ أي: 
بش���رك وكفر. }َوَأْهُلَها ُمْصِلُحوَن{ أي: في ما بينهم في تعاطي 
احلق���وق، أي لم يكن ليهلكهم بالكف���ر وحَده حتى ينضاف إليه 
الفس���اد، كما أهلك قوَم ش���عيب ببخس املكيال وامليزان، وقوَم 
ل���وط بالل���واط. ودلَّ هذا على أن املعاص���ي أقرب إلى عذاب 
االس���تئصال في الدنيا من الش���رك، وإن كان عذاب الش���رك 
في اآلخرة أصعب. وف���ي صحيح الترمذي من حديث أبي بكر 
الصديق - رضي الله عنه - قال: س���معت رسول الله # يقول: 
»إن الن���اس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوش���ك أن 

يعمهم الله بعقاب من عنده«()2 . 
والقرآن في َحثِّه على اإلصالح ومدحه للمصلحني، يقرر أن 
املصلحني ال يعيش���ون ألنفسهم وال ألجيالهم فقط، بل ينظرون 
بعيداً في آفاق املس���تقبل ف���ي ما ينفع األمة وم���ا فيه عزها 
ومجدها، فال ينظرون أس���فل أقدامهم، بل غاية همهم إصالح 

الشبيبة والشيَّب والصغار والكبار، واليوم وأمس وغداً.

  ( في ظالل القرآن: 313/3.

 2( تفسير القرطبي: 9/)  .

ق���ال الطاهر ابن عاش���ور - رحم�ه الل����ه -: »وفي ك�الم 
ن�وح - عليه السالم - داللة على أن املصلحني يهتمون بإصالح 
جيلهم احلاضر، وال يهملون تأس���يس أس���س إصالح األجيال 
اآلتية؛ إذ األجيال كلها سواء في نظرهم اإلصالحي، وقد انتزع 
عم���ر بن اخلطاب من قوله - تعالى -: }َواَلِّذيَن َجاُءوا ِمْن َبْعِدِهْم 
َعْل ِفي ُقُلوِبَنا  َنا اْغِفْر َلَنا َوإلْخَواِنَنا اَلِّذيَن َس���َبُقوَنا ِباإلمَياِن َوال َتْ َيُقوُل���وَن َرَبّ
ِحيٌم{ ]احلشر: ١٠[ دلياًل على إبقاء  َنا إَنَّك َرُءوٌف َرّ َلِّذيَن آَمُنوا َرَبّ ِغاًلّ ِلّ
أرض سواد العراق غير مقسومة بني اجليش الذي فتح العراق، 
وجعلها خراجاً ألهلها؛ قصداً لدوام الرزق منها ملن سيجيء من 

املسلمني«)3 .
ويعرض القرآن لَدور حاملي الرس���الة والوحي اإللهي في 
اإلص���الح ف���ي األرض، فيقرر نبي كرمي ويلخص رس���الته في 
َطْعُت َوَما َتْوِفيِقي إاَلّ  اإلصالح، فيقول: }إْن ُأِريُد إاَلّ اإلْصالَح َما اْس���تَ

ْلُت َوإَلْيِه ُأِنيُب{ ]هود: ٨٨[.  ِه َعَلْيِه َتَوَكّ ِبالَلّ
قال س���يد - رحمه الله -: »اإلصالح العام للحياة واملجتمع 
الذي يعود صالح���ه باخلير على كل فرد وكل جماعة فيه؛ وإن 
ُخيِّل إلى بعضهم أن اتباع العقيدة واخللق يفوِّت بعض الكس���ب 
الشخصي، ويضيِّع بعض الُفَرص؛ فإمنا يفوِّت الكسب اخلبيث، 
ويضيِّع الفرص القذرة؛ ويعوَّض عنهما كسباً طيباً ورزقاً حالالً، 

ومجتمعاً متضامناً متعاوناً ال حقد فيه وال غدر وال خصام.
}َوَم���ا َتْوِفيِق���ي إاَلّ ِبالَلّ���ِه{ فهو القادر على إجناح مس���عاي في 
ْلُت{  اإلصالح مبا يعلم من نيتي، ومبا يجزي على جهدي. }َعَلْيِه َتَوَكّ
عليه وحَده ال أعتمد على غيره. }َوإَلْيِه ُأِنيُب{ إليه وحَده أرجع في 
ما يحزبني من األمور، وإليه وحَده أتوجه بنيَّتي وعملي ومسعاي«)4 .
ا فقدت  ويذك���ر الق���رآن العظي���م أن األمم الس���الفة لَ�مَّ
اإلصالح ورفضت املصلحني، ونشرت الفساد وقربت املفسدين 
عندما وصلوا إلى اس���تمراء الفس���اد، عاقبهم الله رب العاملني 
بأن سلط عليهم آالم الهالك، وسوء العذاب مبا كسبت أيديهم. 
ٍة  قال أحك���م احلاكمني: }َفَلْوال َكاَن ِمَن اْلُقُروِن ِم���ن َقْبِلُكْم ُأْوُلوا َبِقَيّ
َبَع اَلِّذيَن َظَلُموا َما  َّْن َأجَنْيَنا ِمْنُهْم َواَتّ َيْنَهْوَن َعِن اْلَفَساِد ِفي اأَلْرِض إاَلّ َقِلياًل ِمّ
ُأْتِرُفوا ِفيِه َوَكاُنوا ُمْجِرِمنَي #١١٦#( َوَما َكاَن َرُبَّك ِلُيْهِلَك اْلُقَرى ِبُظْلٍم َوَأْهُلَها 

ُمْصِلُحوَن{ ]هود: ١١٦ - ١١٧[.
قال س���يد قطب - رحمه الله -: »وهذه اإلش���ارة تكشف 
عن س���نة من سن الله في األمم. فاألمة التي يقع فيها الفساد 
بتعبي���د الناس لغير الله، في صورة من صوره، فيجد من ينهض 
لدفعه هي أمم ناجي���ة ال يأخذها الله بالعذاب والتدمير، فأما 
األمم التي يَظِلم فيها الظاملون ويفس���د فيها املفس���دون، فال 

 3( التحرير والتنوير: 199/29.
 )( في ظالل القرآن: )/262.
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ينهض من يدفع الظلم والفساد، أو يكون فيها من يستنكر ولكنه 
ال يبلغ أن يؤثر في الواقع الفاسد، فإن سنة الله حَتقُّ عليها إما 

بهالك االستئصال. وإما بهالك االنحالل واالختالل.
فأصح���اب الدعوة إلى ربوبية الله وح���َده وتطهير األرض 
من الفس���اد الذي يصيبها بالدينونة لغي���ره، هم صمام األمان 
لألمم والشعوب. وهذا يبرز قيمة كفاح املكافحني إلقرار ربوبية 
الله وحَده، الواقفني للظلم والفس���اد بكل صوره؛ إنهم ال يؤدون 
واجبهم لربهم ولدينهم فحس���ب، إمنا ه���م يحولون بهذا دون 

أممهم وغضب الله واستحقاق النكال والضياع«. 
والوحي الذي ميدح اإلصالح ويحث عليه هو وحي احلكيم 
اخلبير، احلكم العدل؛ ولذلك جاء على لس�����ان رس����ول الله 
من ال ينطق عن اله���وى # حديث رائع في تصديق هذه اآلية 
السابقة؛ فَعْن َعاِئَش���َة - رضي الله عنها -: قالت:  ِإنَّ ُقَريْشاً 
ُهْم َشْأُن امْلَْرأَِة امْلَْخُزوِميَِّة الَِّتي َسَرَقْت، َفَقالُوا: َمْن يَُكلِِّم ِفيَها  أََهمَّ
َرُسوَل اللَِّه #؟ َفَقالُوا: َوَمْن يَْجتَِرُئ َعلَيِْه ِإالَّ أَُساَمُة بُْن َزيٍْد ِحبُّ 
َرُسوِل اللَِّه #، َفَكلََّمُه أَُساَمُة، َفَقاَل َرُسوُل اللَِّه #: »أَتَْشَفُع ِفي 
َا  َحدٍّ ِمْن ُحُدوِد اللَِّه«، ثُمَّ َقاَم، َفاْختََطَب، َفَقاَل: »أَيَُّها النَّاُس، ِإمنَّ
ِريُف  َهلََك الَِّذيَن َكانُوا ِمْن َقبِْلُكْم أَنَُّهْم َكانُوا ِإَذا َس���َرَق ِفيِهُم الشَّ
، َوأمَْيُ اللَِّه لَْو أَنَّ  دَّ ِعيُف أََقاُموا َعلَيِْه احْلَ تََرُكوهُ، َوِإَذا َس���َرَق الضَّ

ٍد # َسَرَقْت لََقَطْعُت يََدَها«()1 . َفاِطَمَة ِبنَْت ُمَحمَّ
جماالت اإلصاح يف القرآن:

غاب عن كثير من املسلمني تفعيل القرآن في احلياة واتخاذه 
منهجاً للحياة، فصار القرآن يُق���رأ في املآمت أو على األموات، 
ويس���تأجرون من يَقرأ عليهم، وهو ما طبع في أذهان كثير من 
العوام أن القرآن يُقرأ ف���ي األحزان فقط، في حني أن القرآن 
جاء للطمأنينة وسكينة النفس، وإحياء القلوب والعقول واألبدان؛ 
حيث إن القرآن وضع الشرائع التي بها حياة الناس، ولكن بعض 

املسلمني يحرص على قراءة القرآن دون تدبُّر معانيه.
وق���د ظن بعض الناس أن م���رور الزمان يقلل من صالحية 
القرآن في اإلصالح والهداية! وهذا خطأ على اإلطالق؛ فالقرآن 
كت���اب هداية وإصالح متى فهمه اإلنس���ان فهماً صحيحاً، وإن 
هداية القرآن ليست مرتبطة بظرف أو زمان؛ ففي كل الظروف 
هن���اك هداية ربانية. القرآن الكرمي له صفة اإلطالق والقطعية 
التي ال يتصف بها غيره من الكتب السماوية، كما أن القرآن يُعنَى 
بالكلي����ات واألم�ور العامة واألص�ول الث�ابتة الت�ي ال عالقة لها 
باملتغيرات، وكم���ا أن إعجاز القرآن هو إعجاز علمي يصلح في 
كل زمان ومكان؛ حيث نزل للناس جميعاً على كافة مس���توياتهم. 

  ( متفق عليه.

يقول الش���يخ ع���ز الدين رمضان���ي: »مما يدل عل���ى فضيلِة 
اإلصالح: اتِّس���اُع ميادينه ورحابة مجاالِته؛ َفِبَقْدِر ما تكثُر بني 
د بناء  النَّاس املنازعاُت، وترتفُع في مجالسهم اخلصوماُت، ويتهدَّ
األَُسِر والبيوتَات، وتَسوء عالقات األف�راِد واجلم�اعاِت، بق�دِر ما 
ُد أساليبُه وطرُقه حتَّى  تكثُر مياديُن اإلصالح وتَتَِّسُع حلولُه وتتعدَّ
إنَّه لََيَسُع النَّاَس في دماِئهم وأموالهم وأقوالهم وأفعالهم وكلِّ ما 

يقُع فيه اإلفساُد واالعوجاُج وتَطولُه يَُد البغِي واإلجراِم.
ب  إنَّه إصالٌح ش���امٌل وعادٌل يجمع ب���ني متخاِصمني، ويقرِّ
بني متباعدين، ومَيُْحو ش���حناَء املتعادينَي، يبدأ من األهل وَذِوي 
األرحاِم، ليعمَّ األنس���اَب واجلي����راَن واخِلالَّن واإلخوان إلى أن 
ينتهي بعموم الناس على اختالف مشاربهم وطبائعهم بال تخاذٍل 
أو ته���اوٍن، ودون تََعلٍُّل أو تَس���ويغ. قال الل���ه - تعالى -: }َوال 
وا َوَتَتُّقوا َوُتْصِلُحوا َبنْيَ الَنّاِس َوالَلُّه َسِميٌع  َه ُعْرَضًة أَلمْيَاِنُكْم َأن َتَبُرّ َعُلوا الَلّ َتْ
َعِليٌم{ ]البقرة: ٢٢٤[؛ أي ال تَتََعلَّلُوا باألمَْيَاِن لتتركوا الِبرَّ والتَّقوى 

واإلصالح بني الناس.
وجيِة دوٌر في احلفاظ على َكَياِنَها  لإلصالِح في األسرة وبيِت الزَّ
وأفراِدها قبل اْسِتْعَصاء احللول وتف�اُقِم املُش�ِكالِت. قال - تعالى -: 
ْن َأْهِلَها إن ُيِريَدا  ْن َأْهِلِه َوَحَكم���ًا ِمّ }َوإْن ِخْفُت���ْم ِش���َقاَق َبْيِنِهَما َفاْبَعُثوا َحَكمًا ِمّ
ُه َبْيَنُهَما{ ]النس���اء: ٣٥[، وقال - تعالى -: }َوإِن اْمَرَأٌة  ِق الَلّ إْصالح���ًا ُيَوِفّ
َخاَفْت ِمْن َبْعِلَها ُنُش���وزًا َأْو إْعَراضًا َفال ُجَناَح َعَلْيِهَم���ا َأن ُيْصِلَحا َبْيَنُهَما ُصْل�حًا 

ْل�ُح َخْيٌر{ ]النساء: ١٢٨[. َوالُصّ
ول���ه بني أصحاِب احلقوق في الوصايَا واألوقاف والوالياِت 
إسهاٌم في حفِظ عقوِدهم ومعامالتهم ورعاية شُؤونهم وَصْوِنها 
ياع. قال  ِضه���ا لإلهمال والضَّ م���ن اجَلْوِر واالنحراف، وِمن تعرُّ
وٍص َجَنفًا َأْو إْثم���ًا َفَأْصَلَح َبْيَنُهْم َفال إْثَم  - تعال���ى -: }َفَمْن َخاَف ِمن ُمّ
ِحيٌم{ ]البقرة: ١٨٢[ ، وقال في ش���أن اليتامى:  َه َغُفوٌر َرّ َعَلْيِه إَنّ الَلّ
}َوَيْس���َأُلوَنَك َعِن اْلَيَتاَمى ُقْل إْصالٌح َلُّهْم َخْيٌر َوإن ُتَخاِلُطوُهْم َفإْخَواُنُكْم 

ُه َيْعَلُم اْل�ُمْفِسَد ِمَن اْل�ُمْصِلِح{ ]البقرة: ٢٢٠[. َوالَلّ
ا في نطاق جماعِة املؤمنني وطوائِف املس����لمني َفلَُه ُسلَْطاُن  وأمَّ
احُلْكِم عليهم وإلزاُمهم مبا يحَفظ عليهم ِوئَاَمُهْم ويقوِّي أََواِصَرُهم 
ويدفُعه����م إلى تق����وى الله وطاعته كما في قوله في مطلع س����ورة 
َه  ُقوا الَلّ ُس����وِل َفاَتّ ����ِه َوالَرّ األنفال: }َيْس����َأُلوَنَك َعِن اأَلنَفاِل ُق����ِل اأَلنَفاُل ِلَلّ
ْؤِمِننَي{ ]األنفال: ١[. َه َوَرُسوَلُه إن ُكنُتم ُمّ َوَأْصِلُحوا َذاَت َبْيِنُكْم َوَأِطيُعوا الَلّ

ة التي ق���د يصل فيها األمر إلى  ���اذَّ وحتى في احلاالت الشَّ
التَّقاطع والتَّدابر؛ ب���ل إلى التَّقاتل والتَّناُحِر، فإنَّ الله نََدب إلى 
���بيل على األعداء، وحفِظ األموال  اإلصالح ملا فيه من قطع السَّ
ماء، فقال - جَل ِذكُره -: }َوإن َطاِئَفَت���اِن ِمَن اْل�ُمْؤِمِننَي  وَحق���ِن الدِّ

اْقَتَتُلوا َفَأْصِلُحوا َبْيَنُهَما{ ]احلجرات: ٩[.
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ق  يَن، ويُْذِكي الَعَدوات ويفرِّ وإذا كان إفساُد ذاِت الَبنْيِ يَْحِلُق الدِّ
بني األحب���اب ويزيل ُودَّ األصحاب، فإنَّ إصالَح ذاِت الَبنْيِ يُذهب 
َل، ويعيُد الِوئاَم ويُصِلح ما َفَسد على َمرِّ  ���مْ ْدِر، ويَلُمُّ الشَّ َوَغَر الصَّ
األيَّاِم؛ فهو لهذا َمبَْعُث األمِن واالس���تقرار، وَمنَْبُع األُلَْفِة واحملبَّة، 
ة  ومصدُر الهدوء واالطمئنان، وآيُة االحتاد والتكاتف، ودليُل األخوَّ
َا اْل�ُمْؤِمُنوَن إْخَوٌة َفَأْصِلُحوا َبنْيَ  وبره���اُن اإلميان. قال - تعالى -: }إَنّ

َه َلَعَلُّكْم ُتْرَحُموَن{ ]احلجرات: ١٠[. ُقوا الَلّ َأَخَوْيُكْم َواَتّ
ع، وَمسلٌك  ولإلصالح في كتاب الله ِفْقٌه ال بدَّ أن يُفهم ويُس���مَ
يَِجُب أن يُْقتََفى ويُتََّبَع، وإالَّ آلَْت جهوُد املُصلحني إلى الفشل، وَعجزت 
ل ما ينبغي العمل  مساعيهم عن إصالح الَعَطِل أو تََداُرِك اخَللَِل، وأوَّ
به ف���ي أوَّل خطوة من خطوات التَّغيير واإلص���الح: تصحيُح النِّيَّة 
وتس���خيُر القصِد البتغاء مرض���اِة الله وح���َده، وجتنُِّب األه�داف 
ائلة. قال - تعالى -: }ال َخْيَر ِفي  نيوية الزَّ �خصية واألغراض الدُّ الشَّ
َواُهْم إاَلّ َمْن َأَمَر ِبَصَدَقٍة َأْو َمْعُروٍف َأْو إْصالٍح َبنْيَ الَنّاِس َوَمن َيْفَعْل  ْ ن جَنّ َكِثي���ٍر ِمّ

ِه َفَسْوَف ُنْؤِتيِه َأْجرًا َعِظيمًا{ ]النساء: ١١٤[. َذِلَك اْبِتَغاَء َمْرَضاِت الَلّ
وهذا فقٌه في اإلصالح دقيٌق؛ ألنَّ َفَش���لَ كثيٍر مْن َمَساِعي 
ِب األخباِر وُفُشوِّ األحاديث وتَْشِويِش الُفُهوم  لِْح َفِبَسَبِب تََسرُّ الصُّ
ر أجواء االتِّصال، ويقضي على ُروح املبادرِة واالمتثاِل. ا يعكِّ ممَّ

واحلاص���ل أنَّ لإلصالح في القرآن ميدان���اً َرحباً، تضيُق 
ِدِه وتناُوله، ويَكفيه شرفاً وفضاًل أنَّ  اخُلَطُب واملقاالُت عن َس���رْ
���ك بالكتاب فهو  اعة وامتثال األمر والتمسُّ ى إلى الطَّ كلَّ م���ا أدَّ
وَن ِباْلِكَتاِب  ���كُ إصالٌح واملتحلِّي به هو من املُْصِلِحني }َواَلِّذيَن مُيَِسّ

الَة إَنّا ال ُنِضيُع َأْجَر اْل�ُمْصِلِحنَي{ ]األعراف: ١٧٠[. َوَأَقاُموا الَصّ
وأنَّ املُصِلَح يكون في جناٍة وأَْمٍن ونعمٍة إذا حلَّ باملفس���دين 
العق���اُب واخلوُف والنِّْقَمُة، }َفَلْوال َكاَن ِمَن اْلُق���ُروِن ِمن َقْبِلُكْم ُأْوُلوا 
َبَع اَلِّذيَن  َّْن َأجَنْيَن���ا ِمْنُهْم َواَتّ ���ٍة َيْنَهْوَن َعِن اْلَفَس���اِد ِفي اأَلْرِض إاَلّ َقِلياًل ِمّ َبِقَيّ
َظَلُم���وا َما ُأْتِرُفوا ِفيِه َوَكاُنوا ُمْجِرِمنَي #١١٦#( َوَم���ا َكاَن َرُبَّك ِلُيْهِلَك اْلُقَرى 

ِبُظْلٍم َوَأْهُلَها ُمْصِلُحوَن{ ]هود: ١١٦ - ١١٧[.
ة اإلس���الميَّة اليوَم ما  وأنَّه ال َصالح وال إصالح يُعيد لألمَّ
ْؤَدِد إالَّ مبا  وِّ املنزلِة وَش���َرِف السُّ َفَقَدتُْه من عزِّ األخالِق وُس���مُ

لون من رجاالتها وأبنائها، ونسائها وبناتها)1 . َصلََح عليه األوَّ
مثرات الصاح واإلصاح:

ذكر القرآن الكرمي لإلصالح والصالح ثمراٍت كثيرًة وفوائَد 
غزي���رًة، ورفع من درج���ات أصحابها، وأنزله���م أعلى املنازل، 

ووصفهم بجميل الصفات، ومن ذلك:
• الصاحلون مع أهل الدرج���ات الُعال في اجلنة. قال - تبارك 
َن  ُه َعَلْيِهم ِمّ ُس���وَل َفُأْوَلِئَك َم���َع اَلِّذيَن َأْنَعَم الَلّ َه َوالَرّ وتعالى -: }َوَمن ُيِطِع الَلّ

  ( موقع راية اإلصالح )بتصرف واختصار(.

اِل�ِحنَي َوَحُسَن ُأْوَلِئَك َرِفيقًا{ ]النساء: ٦٩[. َهَداِء َوالَصّ يِقنَي َوالُشّ ِدّ نَي َوالِصّ ِبِيّ الَنّ
• إصالح العمل أمان من املخاوف واألحزان. قال - سبحانه -: 

}َفَمْن آَمَن َوَأْصَلَح َفال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوال ُهْم َيْحَزُنوَن{ ]األنعام: ٤٨[.
• اإلصالح س���بب من أس���باب رحمة الل���ه ومغف�رته. قال 
ِحيمًا{  َه َكاَن َغُف���ورًا َرّ ُق���وا َفإَنّ الَلّ - س���بحانه -: }َوإن ُتْصِلُحوا َوَتَتّ
ُه َكاَن  ]النس���اء: ١٢٩[، وقال - جل وعال -: }إن َتُكوُنوا َصاِل�ِحنَي َفإَنّ

اِبنَي َغُفورًا{ ]اإلسراء: ٢٥[. ِلأَلَوّ
• ال يضيع الله أجر املصلحني، فأجرهم عند الله محفوظ.
قال - تعالى -: }إَنّا ال ُنِضيُع َأْجَر اْل�ُمْصِلِحنَي{ ]األعراف: ١٧٠[.

• الصاحلون يس���تحقون والية الله. قال - جل وعال -: }إَنّ 
اِل�ِحنَي{ ]األعراف: ١٩٦[. َل اْلِكَتاَب َوُهَو َيَتَوَلّى الَصّ ُه اَلِّذي َنَزّ َي الَلّ َوِلِيّ

• الله ينجي أهل الب���الد إن كان غالب حال أهلها الصالح، 
والعكس بالعكس. قال - جلَّ وعال -: }َوَما َكاَن َرُبَّك ِلُيْهِلَك اْلُقَرى 
ِبُظْل���ٍم َوَأْهُلَه���ا ُمْصِلُحوَن{ ]هود: ١١٧[، و َع���ْن أُمِّ َحِبيَبَة ِبنِْت أَِبي 
ُس���ْفَياَن َعْن َزيْنََب ِبنِْت َجْحٍش - َرِضَي اللَّ���ُه َعنُْهنَّ - أَنَّ النَِّبيَّ 
# َدَخَل َعلَيَْها َفِزعاً يَُقوُل: »اَل ِإلََه ِإالَّ اللَُّه، َويٌْل ِللَْع�َرِب ِمْن َشرٍّ 
َق���ْد اْقتََرَب، ُفِتَح الَْيْوَم ِمْن َرْدِم يَْأُجوَج َوَمْأُجوَج ِمثُْل َهِذِه، َوَحلََّق 
بَْهاِم َوالَِّتي تَِليَها. َقالَْت َزيْنَُب ِبنُْت َجْحٍش: َفُقلُْت: يَا  ِبِإْصَبِع���ِه اإْلِ
َبُث«)2 . وَن؟ َقاَل: نََعْم، ِإَذا َكثَُر اخْلَ احِلُ َرُسوَل اللَِّه أَنَْهِلُك َوِفينَا الصَّ
• الصالح يوج�ب وراث�ة األرض واالس����تخالف فيه�ا. ق�ال 
اِل�ُحوَن{ ]األنبياء:  - سبحانه -: }... َأَنّ اأَلْرَض َيِرُثَه���ا ِعَباِدَي الَصّ
عاء الصالح واإلصالح دون عمل نافع،  ١٠٥[. وحذر القرآن من ادِّ
َا َنْحُن  فقال - تعالى -: }َوإَذا ِقيَل َلُهْم ال ُتْفِس���ُدوا ِفي اأَلْرِض َقاُلوا إَنّ
ُمْصِلُح���وَن{ ]البق���رة: ١١[؛ وإمنا هو إميان وإذعان }َواَلِّذيَن آَمُنوا 

اِل�ِحنَي{ ]العنكبوت: ٩[. اِل�َحاِت َلُنْدِخَلَنُّهْم ِفي الَصّ َوَعِمُلوا الَصّ
فما أروع هذا الدين! وما أعظم القرآن! حثَّ على اإلصالح، 
وم���دح املصلحني، ورفع في اجلنة درجاتهم، قبل أن تخرج علينا 
دعوات هدامة، فولَّت األمة وجهها ش���رقاً وغرباً ونأى بها طلب 
التقدم واإلصالح، وكان األمر س���راباً ال حقيقة له، وشتان بني 
م���ن يدعو إلى النار ومن يدعو إلى اجلنة، وش���تان بني األعمى 
والبصي���ر، وفارق بني الظلمات والنور، ال يس���تويان؛ فما أجدر 
األمة أن تعود إلى منهج اإلصالح األول كتاب ربها، ومصدر عزتها 
وتفوُّقها بني األمم! فقد ضمن الله الس���عادة في الدنيا والنجاة 
في اآلخرة ملن خافه واتقاه واتبع رضوانه وجتنب مساخطه، كما 
ل في الوحيني  كتاب الله وسنة نبيه #(، واللَه  ح ومفصَّ هو موضَّ

نسأل أن يصلحنا ويصلح بنا، وأال يجعلنا من املفسدين.

 2( متفق عليه.
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أيها اإلسالميون...! ماذا تريدون؟
الثورات في عالمنا العربي هي من نوعية األحداث التي تظل تداعياتها 

تتراكم لفترة زمنية طويلة، ويصبح من الضروري بذل جهود متواصلة 
لحصر هذه التداعيات واستيعابها والتعامل معها.

من أبرز التداعيات في مجال العمل اإلس���المي، أن الثورات 
تسببت في حتول كمٍّ هائل من األدبيات والرؤى الفكرية والسياسية 
والتنظيمية إلى ركام بال فائدة في الوقت احلاضر، بعضها فقد 
قيمته كلّياً، وبعضها لم يعد مناس���باً للمرحلة احلالية؛ ألن هذه 
األدبيات ِصيغت وُوِضعت للتعامل م���ع واقع أنظمة حكم قمعية 
طاغوتية، بينم���ا األجواء احلالية، هي مناخ���ات حرة منفتحة، 
تتنامى فيها الطموحات اإلسالمية إلى مستوى االنفراد باحلكم.
وهنا ميكن ماحظة عدة س��لبيات نامجة عن عدم 
مواءمة األدبيات القدمية مع الواقع اجلديد، من أمهها:
• استمرار املمارسات التربوية والعملية والتنظيمية في دائرة 
»القدمي« دون أن حُتِدث مواكبة حقيقية أو حتديث شامل يتناسب 
مع التطورات الثورية، وهذه الوضعية من ش���أنها أن تتحول إلى 
مصنع إلنتاج املشكالت واألزمات، بسبب التصادم بني املضامني 

التربوية والتعليمية وبني املمارسات الواقعية.
• بع���ض معطي���ات األدبي���ات القدمية ال ت���زال فاعلة في 
اتخاذ ق���رارات مصيرية، وامللمح األكثر خطورة لهذه الس���لبية: 

أن التموج���ات بدأت في الظهور داخل التيار الواحد انعكاس���اً 
طبيعياً الزدواجية  القدمي - اجلديد(؛ فيمكن بسهولة مالحظة 
»مجموع���ة« تنطلق في أدائها وقراراتها م���ن »الرؤى القدمية«، 
بينما »مجموعة« أخ���رى داخل التيار تتبنَّى »رؤى جتديدية«، وال 
ميكن بالطبع أن نصنف »الرؤى التجديدية« - ملجرد اتصافها بال� 
»جدة« - على أنها رؤى صائبة ومنضبطة باملنهج الشرعي، فهذا 

املجال منزلق في اجتاهني: اجلمود، والتفلت.
االرتباك في املج���االت اإلدارية الثالث للعمل اإلس���المي 
 الوجود، القوة، الهدف(. وهذه الس���لبية س���يتم التركيز عليها 

بصفة أساسية.

تتوزع طاقة العمل اإلسامي يف ثاثة اجتاهات:

أوهلا: الوجود: وذلك بالسعي للحفاظ على الكيان اإلسالمي 
قائماً، أّياً كان  جماع���ًة، تنظيماً، جمعيًة، تياراً ... إلخ(، ووضع 
اإلستراتيجيات لإلبقاء على هذا الوجود اإلسالمي في مواجهة 

خطط اإلقصاء واإلزالة.

ثانيه��ا: الق���وة: وهي مرتب���ة تالية؛ حيث تس���عى احلركة 

] عاجل إلى اإلسالميين [

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

@ahmdfahmee 
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اإلسالمية إلى حتصيل موارد القوة مبختلف مجاالتها وصورها؛ 
سواء كانت قوة سياسية، أم دينية، أم اجتماعية، أم اقتصادية.

ثالثه��ا: الهدف: وهي مرتبة متداخلة مع س���ابقتيها؛ حيث 
توجد ثالث مجموعات من األهداف: أولها يتعلق باحلفاظ على 
الوجود، ثم بتحصيل موارد القوة، ثم بتحقيق األهداف الرئيسية 
للحركة اإلس���المية، واملتعلقة بإقامة الدين وتطبيق الش���ريعة 

وتأسيس احلكم اإلسالمي.
واملطلوب أن تنطلق احلركة من »وجودها« مس���تغلة »موارد 
الق���وة« املتاحة لديها لتحقيق »األهداف الرئيس���ية« املتمثلة في 

مجموعة األهداف الثالثة.
كانت القوى اإلس���المية حتت واق���ع األنظمة القمعية تركز 
على »إدارة الوجود« بصفة أساسية، بينما تتعثر في »إدارة القوة«، 

وتتأخر في »إدارة الهدف«.
بعد الثورات، لم تعد القوى اإلس���المية قلقة على »الوجود« 
وانهمكت في س���باق محموم لتحصيل »موارد القوة« بينما بدت 

الصورة ضبابية في ما يتعلق ب��� »األهداف«.
أحد أس���باب »ضبابية األهداف«، هو التداخل  أو التضارب( 
ب���ني األدبيات القدمية واخلطاب اجلديد من ناحية، والتضارب بني 
الثابت من هذه األدبيات القدمية، وبني املمارسة العملية - السياسية 

بالدرجة األولى - من ناحية أخرى.
ومبعن���ى آخر، فإن عوارض التناق���ض ظهرت في اخلطاب 

واملمارسة  اإلسالمية( في مرحلة ما بعد الثورات.
ويف ما يلي مثال لكل حالة من حاليت التناقض:

األوىل: التناقض بني األدبيات واخلطاب:
فاألدبيات تتحدث عن دولة إسالمية، ورمبا عن خالفة، أو حتى 
عن حكم إس���المي تطبَّق فيه الشريعة كاملة، بينما اآلن في خضم 
الواق���ع املت�الطم، حدثت فجوة لدى بعض اإلس���الميني - وحتدث 

لدى آخرين - بني ما هو مدون وبني اخلطاب السياسي.
ففي بعض دول الث����ورات - تونس مثاًل - يصبح احلديث عن 
هدف التطبيق الكامل للش����ريعة مثار لغط كبير ملجرد النص على 
ذلك في الدستور، وحتى مع دمج النص املخفف: »مبادئ الشريعة 
مصدر رئيسي للتشريع«، فإن املستوى الذي ميكن أن يصله تفعيل 

هذا النص في احلياة العامة يكتنفه الغموض لدرجة كبيرة.
كما أن األهداف السياسية للحزب اإلسالمي غير واضحة، 

ويصعب أن جنيب بدقة عن سؤال: ماذا يريد اإلسالميون؟
هل همُّ  حزب النهضة( أن يس���عى إلقام���ة الدين واحلكم 
اإلسالمي؟ أم أنه يسعى إلثبات جدارة اإلسالميني بإدارة احلكم 

دون أن يكون هذا احلكم نفس���ه منطلقاً من اإلسالم بالضرورة؟ 
وبفرض أن النتيجة جاءت مبهرة وناجحة؛ فكيف ميكن أن نربط 
بني جناح اإلس���الم وبني جناح اإلس���الميني بدون اإلس���الم أو 

بجرعة مخففة من اإلسالم؟
املنطق����ي في األمر أن جناح اإلس����الميني في تقدمي منوذج 
���ْلِم  إيجاب����ي للحكم بدون تطبيٍق كامٍل لإلس����الم }اْدُخُلوا ِفي الِسّ
َكاَفًّة{ ]البقرة: ٢٠٨[، هو في نفسه إثبات إلمكانية التقدم والترقي 
ب����دون تطبيق اإلس����الم بالصورة الكاملة التي نش����أت احلركات 

اإلسالمية من أجلها أساساً.
إن هذه الفجوة أكبر من أن يتم اس���تيعابها  أو تس���ويغها( 
مبفاهيم التدرج أو املداراة أو غيرها، فنحن نتحدث عن مسارات 
زمنية رمبا تس���تغرق عقوداً، وهي مدة زمنية كافية لكي تختلط 

األوراق وتتداخل األهداف املرحلية واملقدمات املنهجية.
بل إن مج���رد التصري���ح  أو عدمه( باألهداف املباش���رة 
واحلقيقية للعمل اإلس���المي ال تزال إشكالية مكتنََفة بالغموض، 
ما بني »إخفاء« - وكأن اإلس���الميني لهم ظاهر وباطن -و »تبرؤ« 

ينطوي على تخفُّف من عبء ثقيل.
ث فيه أحد الرموز  لقد حضرُت مؤمتراً إسالمياً قبل أشهر حتدَّ
اإلس���المية املعروفة فذكر في حديثه كلمات عن الدولة اإلسالمية 
العظمى، وإقامة احلكم اإلس���المي، وطموح اإلسالميني الكبير في 
ه���ذا الصدد، فانزعج كثير من احلاضرين - وكلهم إس���الميون - 
خشية من أن تتسبب كلمات الشيخ في تضخيم ظاهرة التخويف من 

اإلسالميني! وهذا يعني أنه لدينا مشكلة في اجتاهني: 
رون مواقفنا مكتفني  أولهم���ا: أننا نفترض أن أعدائنا يق���دِّ

بكلماتنا اآلنية دون األدبيات املعروفة. 
والثاني: أن البعض لو انبرى داعياً لتغيير وتعديل هذه األدبيات 

واألهداف ِلتتواءم مع اخلطاب املعلَن لَتَعرَّض لهجوم شديد.
إذن م���ا الذي يج���ب أن نفعله في بيئة منفتح���ة إعالمية من 
الصعب أن تختبئ فيها األفكار؟ هل نتخلص من مس���وغات وجودنا 
- كح���ركات إس���المية - بتخلينا عن األهداف الكب���رى؟ أم نروِّج 
ألهداف مرحلية ونتعرض كل فترة ملن يسلط الضوء اإلعالمي على 
تناقض اخلطاب واألدبيات؟ أم نعيد صياغة هذه األهداف مبا يُبرز 
انسجامها مع الهوية والتوجه الشعبي ومبا يدفع عنا تهمة التناقض؟
وفي املقال القادم بإذن الله س���يتم مناقش���ة التناقض بني 
الثوابت اإلسالمية كما تعرضها أدبيات احلركة اإلسالمية، وبني 
املمارس���ات العملية، وما ينتج عن ذلك م���ن تداعيات، وما هي 

اإلستراتيجية املثلى لتجاوز هذه التناقضات والتداخالت كلها.
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هل يظن أحد أنه يف مأمن عن االحنراف بعد أن يقرأ هذا اخلرب؟
كان رس���ول الله # يكثر من الدعاء ب� »يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك«، وملا س���ئل عن 
سبب ذلك قال: »إنه ليس آدميٌّ إال وقلبه بني إصبعني من أصابع الله فمن شاء أقام ومن شاء أزاغ«)1  
وكيف ال تأخذ اخلش���ية مجامع قلب املؤمن وهو يقرأ قول النبي # »وإن الرجل ليعمل بعمل أهل 
اجلنة، حتى ما يكون بينه وبينها إال ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار، فيدخل النار«)2 
فال أحد في مأمن أن يتعرض لالبتالء في دينه؛ إال أنه ش���تان بني من يبذل األس���باب املوجبة 

  ( أخرجه اإلمام أحمد في مسنده: 160/19، والترمذي: )/538 برقم )2140 ( وحسنه، والنسائي: )/)  برقم )7690(، وابن ماجه: 
1260/2 برقم )3834( وصححه احلاكم في املستدرك:  /524.

 2( أخرجه البخاري برقم )3332( ومسلم برقم )2643(.

البيئة الحاضنة 
لالنحراف
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للثبات واحلفظ والنجاة }َواَلِّذي���َن َجاَهُدوا ِفيَنا َلَنْهِدَيَنُّهْم ُس���ُبَلَنا{ 
]العنكب���وت: ٦٩[. ومن يفتح على قلبه ذرائع الش���كوك ودوافع 

ُه ُقُلوَبُهْم{ ]الصف: ٥[ . ا َزاُغوا َأَزاَغ الَلّ الشبهات }َفَلَمّ
وهذا يدفعنا للحديث عن السؤال املهم هنا: 

م��ا هذه الدواف��ع والذرائع ال��يت قد تكون س��ببًا هلذا 
االحنراف؟

ال ميك���ن ألحد أن يختصر وقائع االنحراف عن اإلس���الم 
واملروق من تكاليفه في أس���باب محددة؛ فمن طبيعة الظواهر 
أن تك���ون مؤلفة من مجموعة أس���باب مركبة وظروف مختلفة 
تتكامل في تشكيل الظاهرة؛ غير أن ثَمَّ عاماًل محورياً وأساسياً 
ف���ي هذه الظاهرة يتب���دى جلياً في النظر عن���د أي حالة من 
حاالت االنحراف هذه؛ حتى ال تكاد تندُّ منها حالة، هذا العامل 
هو وقوع اإلنس���ان في بيئة حاضنة لالنحراف تغذي في نفسه 
دوافع االنحراف وتفت���ح ذرائعه وتخلخل األصول الفكرية التي 
تش���د املس���لم حتى ترمي به في مهبِّ ريح الضالالت تعبث به 

كما تشاء.
بيئة االحنراف احلاضنة هذه تتميز بثاث خصائص 

أساسية:

اخلاصي��ة األوىل: التش���كيك في اليق���ني، والتزهيد به، 

وتعظيم الشك والتساؤل الفوضوي والبحث العبثي؛ بحيث يشعر 

الش���اب باس���تخفاٍف من أي منهج أو كتابة ذات رؤية يقينية، 

ويش���عر أن اليقني ناجت عن ضعف الوارد ونقص الذكاء والفهم 

وقلة االطالع والثقافة، بخالف الش���اك املتوقد ذكاء وفهماً مبا 

يجعله قادراً على اخلروج عن النسق السائد ومحاكمة األصول 

اليقيني���ة التي ال يجرؤ عموم الناس عن االقتراب منها جلهلهم 

وسذاجتهم.

ه���و فضاء محبَّب لبعض النفوس تش���عر من خالله بتميُّز 

د عن بقية الناس، مع أن حقيقة الش���ك أنه ليس بش���يء؛  وتفرُّ

فهو عدم معرفة، وغاية أمرهم أن اإلنسان في بحث عن الطريق 

الصحي���ح لكنه - قطعاً - ليس على الطريق الصحيح ولم يصل 

إلي���ه، وبناًء على أصله املنهجي فل���ن يصل إلى اليقني أبداً، بل 

سيبقى في دوامة الشكوك إلى ما ال نهاية.

فالش���ك حالة نقص يجب أن يتخلص منها اإلنس���ان إلى 

اليقني، وقبل أن يصل إلى الطمأنينة فهي مرحلة حيرة وضياع 

ال يُحَمد عليها اإلنسان.

وتعجب حني جتد بعض الناس يكرر أن الش���ك طريق إلى 

اليقني! فما أدري ما حاجة املس���لم إلى الش���ك وقد وصل إلى 

اليقني؟ اللهم إال أن يكون لدى املس���لم شك في دينه وعدم جزم 

بحقيقت���ه؛ فهذه قاع���دة من ال يعرف اليق���ني وال يجد طريقاً 

صحيحاً إليه؛ فعجباً كيف تسربت إلى بعض املسلمني املوقنني!

اخلاصي��ة الثانية: تفكيك عوامل الثبات الفكرية املستقرة 

ف���ي نفس الش���اب، فتزدحم في رأس هذا الش���اب األس���ئلة 

واإلش���كاالت واملق���والت التي تطع���ن في أصوله الش���رعية 

املنضبط���ة، وتس���تهني مبنظوم���ة براهينه العقلي���ة والنقلية، 

ويتواصل دفع س���يل هذه األسئلة حتى تش���ق في قلب الشاب 

أودية احليرة واالضطراب واالرتباك حول تدوين القرآن، وحجية 

السنة، وفهم النصوص، ومس���ائل اإلميان والكفر، واملوقف من 

الصحاب���ة... إلخ. هذه القضايا التي تقررت عند أهل الس���نة 

وُحرَرت مباحثها، وكتب في تقرير أصولها ودفع الشبهات عنها 

ما ال يحصر من الدراس���ات، فكثرة هذه االعتراضات تضعف 

ثقة الش���اب بها، وتوهن في قلبه االعتزاز واالستمس���اك التام 

بها، واإلش���كالية األكبر أنها تغرس خنجر احليرة في روح هذا 

الش���اب؛ فال هو الذي متس���ك بأصوله املعرفية، وال هو الذي 

تبنَّ���ى أصوالً معرفية بديلة عنها؛ وإمنا جنحت في خلخلتها في 

نفسه، فأصبح بعضهم يؤمن بها نظرياً وإن كان في احلقيقة ال 

يعتمد عليها كثيراً، وهذا ما يفسر لك أن كثيراً من الشباب يقرر 

هذه األصول ثم يتبنى ما يخالفها في نفس اللحظة!

اخلاصية الثالثة: االنفتاح الفوضوي، واالطالع العبثي على 

كافة الدراسات الفلس���فية والفكرية التي تقوم على منظومات 

فكرية مختلفة، ال تعتمد على مرجعية النص الشرعي وال تعلي 

من مكان���ة اخلطاب القرآني والنبوي، م���ن دون أن يكون لدى 

الشاب حصيلة كافية حملاكمة هذه الدراسات وإدراك جذورها 

واكتش���اف مكامن القوة والضعف فيها، فيسقط الشاب سريعاً 

م���ع أول قراءته فيها، ليس لقوة هذه الدراس���ات بقدر ما هو 

لضعف احملل الذي نزلت عليه.
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م لها،  ويزيد اإلش���كالية أن الش���اب يُقِبل عليها بنفسية املعظِّ

ال���ذي يعتقد بعبقرية أصحابها، وقدراته���م البحثية الهائلة، وهو 

ما يجعله مهيأ نفس���ياً لقبول أي معلومة والتسليم ألي نتيجة، فهو 

َهت به؛ ولهذا جتد َولََع بعض الشباب  منكسر خاضع لها أّياً ما توجَّ

بتكرار بعض املقوالت الفلس���فية الهزيلة التي ال يحس���نون كثيراً 

شرحها وبيانها.

كما أن الشاب يُقِبل عليها وقد امتأل قلبه بأهمية االستقالل 

والثق���ة التامة بالعقل وضرورة الش���ك في كل القطعيات ونحو 

هذه الدوافع التي تتضخم في ذاته فتجعله يستهني بنعمة اليقني 

الت���ي أنعم الله بها عليه، ثم يجد نفس���ه بعد ه���ذا نافراً من 

قراءة القرآن وتدبُّره، مس���تخّفاً من الوعظ والتذكير، بعيداً عن 

التضرع واالنطراح بني يدي الله، وهو ما يجعله خليقاً باخلذالن 

واحلرمان.

وحني يقول بعض الناس: إن اإلسالم واحلقَّ قوي ببراهينه 

فال يَُخاف عليه. فهو ال يفقه أن اإلشكال ليس مع احلق وال مع 

اإلسالم، اإلشكال مع هذا الشاب الذي قد يسقط ألنه لم يفهم 

حقيقة اإلس���الم، وما امتأل قلبه بالتس���ليم واالنقياد له، وألنه 

قد وقع ضحية غش فكرية بتحريضه على دراس���ات فكرية ال 

يستطيع أن يحاكمها فكان دورها أن تضرب أرضية الثبات لديه 

فيخرج منها حائراً ال يلوي على شيء.

ه���ذه العوامل الثالث  التزهيد في اليقني، تفكيك األصول 

الش���رعية، الدفع نحو االنفتاح الفوضوي( هي البيئة احلقيقية 

لالنحراف���ات التي تعصف ببعض الش���باب، وهي بيئة حاضنة 

تهيئ الش���اب لالنحراف، وجتعل روحه محاًل قاباًل لالنحراف، 

وإن اختلفت جهته ومقداره.

هل معىن هذا أن االنفتاح والقراءة والثقافة واالطاع 

بيئة حاضنة لاحنراف؟ 

بالتأكيد ال، بل إن الق���راءة واالطالع في األصل مما يزيد 

اإلنسان علماً وعقاًل وفهماً ويقوي من أدواته البحثية والفكرية، 

وكثير من علماء اإلس���الم ودعاته هم م���ن أكثر الناس اطالعاً 

وقراءة على كافة العلوم.

إمنا اخللل من جهات ثاثة:

1 - التركي���ز على القراءات الفكرية والفلس���فية 
املقتصرة على التش���كيك والتش���غيب عل���ى الثوابت 
واحمْلَكَم���ات، وه���ي ذات فائ���دة يس���يرة في خضم 
مفاسدها ودوامة ش���كوكها، وإهمال الفضاء املعرفي 
الواسع من علوم االقتصاد والسياسة والتربية واإلدارة 

والقانون وبقية العلوم التجريبية وغيرها.
2 - االط���الع الضعيف الذي يبتدئ فيه الش���اب 
بالقراءة املباشرة لدراسات دقيقة في الفكر والفلسفة 
من دون أن يكون لديه أي مخزون معرفي يس���تطيع به 

محاكمة هذا النتاج املتخصص.
3 - إضعاف نفس���ية الش���اب بتفكي���ك أصوله 
والتشكيك فيها، وتضخيم مثل هذه الدراسات وعبقرية 
أصحابها، وهو ما يجعله يستس���لم لها سريعاً، فيأنف 
بعقله أن يقلد علماء اإلسالم وأئمته الكبار ليقلد - بكل 

ثقة واستقالل - طائفة من احليارى التائهني.
حني جتتمع هذه اخلصائ���ص الثالث فإنك تكون 
في محضن بيئة دافعة لالنح���راف، أياً ما كانت هذه 
البيئ���ة؛ فقد تكون قناة فضائي���ة أو صحبة معيَّنة أو 
منتدًى ثقافياً أو مدرس���ة أو أي شيء آخر؛ فهي تهز 
أصول الشاب، وتسخر من يقينه ثم ترمي به في مزالق 
املنظومات الفكرية املختلف���ة بعد أن فككت مرتكزاته 
الفكرية التي كان يعتمد عليها، ثم ال يدري أحد بعدها 

عند أي منحدر انحراف سيقف.
أعرف أن ثَمَّ من يهز شفتيه استخفافاً من أي حديث 
عاقل يتحفظ من االنفتاح الفوضوي؛ بدعوى أنه خطاب 
جت���اوزه الزمن ألن االنفت���اح اآلن ال حدود له وال ميلك 
أحد أن يس���يطر على قراءة الش���باب. نعم إن لم ميكن 
ألحد أن يس���يطر على قراءات الش���باب فهو ميلك أن 
يُظِهر لهم نصَحه وش���فقتَه ويعلن لهم املآالت التي تسير 
إليها خطواتهم، لتس�تجيب لها فئة  سيكونون هم األكثر( 
ولتكون الفئة األخرى على حيطة من أمرها قبل أن حتكى 

في أخبارها الذكريات، وال حول وال قوة إال بالله.
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بع����د س����نوات قائ����ل من اآلن حتل مناس����بة م����رور مئة عام على بدء س����قوط )أو إس����قاط( دولة اخلافة اإلس����امية 
العثماني����ة؛ فق����د س����قطت اخلاف����ة فعليًا بتوري����ط تركيا في الدخ����ول طرفًا في احل����رب العاملية األولى الت����ي بدأت عام 
)1332ه�( – )1914م( ، ليكون من نتائج تلك احلرب خروجها مهزومة في نهاية عام 1918م، وليعَلن إلغاء اخلافة رس���ميًا 
عام 1924م، وينتهي أمرها بتقسيم َتِركِتها من األراضي والبلدان التي كانت مجموعة حتت إدارتها بني الدول االستعمارية 

النصرانية. 

] المسلمون والعالم [

المشروع اإلســالمي... مائة عام من الحصار

ومنذ تل���ك احلرب العاملي���ة وحتى اليوم، هناك ما يش���به 
اإلجماع العاملي على عدم متكني املس���لمني من السعي الستعادة 
د في أي صورة من الصور، س���واء كان جتمعاً  ذلك الكيان املوحَّ
بقيادة عربية أو أعجمية. ولذلك أُجِهض أيضاً مشروع الشريف 
حس���ني  قائد الثورة العربية الكبرى(، وأُخِرج من القسمة؛ لقطع 
الطري���ق على أي محاولة للتجمع مرة أخرى. ومن يومها لم يكفَّ 
أعداء اإلس���الم على اختالف أصنافهم عن املطاردة واحملاصرة، 
بل املقاتلة لكل مش���روع  صغر أو كبر( من شأنه استئناف السير 
في طريق اس���تعادة ذلك الكيان في ي���وم من األيام. مع أن قوى 
مت على املسلمني هذه الوحدة املشروعة  اجلبروت العاملي التي َحرَّ
على أراضيها، أباحت لنفس���ها ولغيرها إنش���اء وتثبيت وتوسيع 
كثير من املش���روعات االحتادية الدولية ذات التوجهات العاملية، 
على أراضيها وخارج أراضيها. وقد شهد التاريخ املعاصر صوراً 
دة، مث���ل:  االحتاد األمريكي(، الذي  متعددة من الكيانات املوحَّ

اه  االحتاد السوفييتي( ثم  االحتاد الروسي(، وُعِرف  وازاه وحتدَّ
كذلك  االحتاد اليوغس���الفي( و  احتاد الدول اإلسكندنافية(، 
وجاء  االحتاد األوروبي( تتويجاً رس���مياً الحتاد فعلي تكتلت فيه 
أوروبا »النصرانية« دون أن تس���مح لبعض أجزائها »اإلسالمية« 
أن تدخ���ل معها في ذلك االحتاد، مثل تركيا والبوس���نة وألبانيا 

وكوسوفا!
ومن العجب أن شتات ُرَفات اليهود املمزع في العالم - بعد أن 
ُضربَت عليهم الذلة واملسكنة - ألقيت له حبال احلياة والنجاة، 
كي يعود حتت رعاية أممية حميمية؛ لينشئ دولة صهيونية تقول 
علناً: إنها نواة دولة ليهود العالم، تبدأ من فلسطني لتتوسع بعد 
ذلك م���ن النيل إلى الفرات، ولتنتهي إلى هيمنة أوس���ع - كما 
يتوهم���ون – في صورة مملكة داوود العاملية! واألعجب من هذا 
أن يتزامن بَدء ذلك املش���روع اليه���ودي »الدولي« مع انتهاء  أو 

إنهاء( وجود الكيان اإلسالمي العاملي في تركيا!

كامل ال��ع��زي��ز  ع��ب��د  د. 
d.amk@hotmail.com



35 العدد 297

ال أحتدث هنا - بداهة - عن الكيان املنش���ود منذ عشرة 
عقود، على أنه مطلب عاجل أو قابل للطرح اآلن؛ فالبون شاسع 
بني الواقع املتواضع واألمل الواسع، وال أحتدث كذلك عن مطلب 
نة في  كَّ سريع بدولة أو عدة دول إسالمية الظاهر والباطن، مُمَ
الداخل واخلارج، فتلك أيضاًً أُمنيَة لم يتأهل اإلس���الميون لها 
بَْع���ُد؛ لكني فقط أنبِّه في هذه املرحلة إلى مس���ار احلصار - 
مبعناه العام ال احلرفي - وعن مس���وغاته وتوقعاته واحتماالته 

التي ال حتتمل تغافاًل عن تبعاتها وامتداداتها. 
لقد أصبح مجرد تبنِّي فكرة النهوض ب�  املشروع اإلسالمي( 
منذ إسقاط اخلالفة مسوغاً حلصاٍر َضاٍر يتعرض له كل من سار 
في ذلك الطريق؛ س���واء كان شخصاً أو جماعًة أو كياناً إسالمياً 
وليداً في بقعة نائية من األرض، وهذا يفس���ر لنا الس���ر الكامن 
وراء اس���تهداف رج���االت وجماعات وكيانات العمل اإلس���المي 
على امتداد الزمان واملكان منذ أُس���ِقط ذلك الكيان، في سلسلة 
متواصلة من احلرب املفتوحة التي مارس���ها أعداء املسلمني في 
الش���رق والغرب، بأيديهم تارة وبأيدي أوليائه���م وخلفائهم تارة 
أخرى. وهي قصة عاش���ها جيلنا وأجيال قبلنا، وال بد أن تتحرز 
منها األجيال بعدنا؛ ألنها حتكي مسيرة ُسنَّة قدرية ذكرها القرآن 
في قول الله - تعالى - عن أعداء املسلمني: }َوال َيَزاُلوَن ُيَقاِتُلوَنُكْم 
وا  وُكْم َعن ِديِنُكْم إِن اْس���َتَطاُعوا{ ]البقرة: ٢١٧[، وقوله: }َوُدّ َحَتّى َيُرُدّ
َلْو َتْكُفُروَن َكَما َكَفُروا َفَتُكوُنوَن َسَواًء{ ]النساء: ٨٩[. فالقضية خاصة 

بحرب املؤمنني عندما يتطلعون لتمكني هذا الدين.
إن احلرب التي تعرَّض لها املش���روع اإلس���المي عبر قرن 
من الزمان في مختلف األقط���ار، والتي نعرف جميعاً تفاصيلها 
وأطرافه���ا ومراحلها: ال تزال مس���تمرة، ولن تزال كذلك، وعليه 
ب بصعودهم  فال ينبغي لإلسالميني أن يتوهموا أن العالم سيرحِّ
الس���ريع والقوي واملفاج���ئ، ما دام هذا العال���م محكوماً بقوى 
االس���تكبار اجلامعة لكل عداوات الكفار. وال ش���ك أن الثورات 
العربية التي برزت فيها القوى اإلسالمية مثلت حتدياً مرعباً لكل 
الكارهني لإلسالم في داخل بالد املسلمني وخارجها؛ ولذلك فإن 
حتدي اإلس���الميني - الذي رمبا جاء غير مقصود - سيقابل – 
حتماً – بتحديات مقص���ودة، وعلى العادة املعهودة من محاوالت 
االحت���واء وااللتواء، ثم املكر والتنكر، ثم التش���نيع على اخلصوم 
وشيطنتهم، متهيداً حلصارهم ثم إفشالهم. وتطورات األمور في 
ب���الد الثورات تقول: إن التواصل املع���ادي واملتآمر بني  اخلارج 
احلاقد( و  الداخل احلانق( من أصح���اب التوجهات الليبرالية 

واليس���ارية، سيوصل إلى مرحلة من االستدراج للصدام؛ حتى ال 
يستوي العود، وتشتد الشكيمة؛ إال أن يشاء الله شيئاً. 

والس���ؤال هنا: هل تعي بعض قيادات العمل اإلسالمي ذلك؟ 
وهل هناك اس���تعداد لذلك؟ وهل يُِع���د األتباَع ملالقاة ذلك؟ وهل 
وضعت في البرامج واخلطط احتم���االت املواجهة التي يُفتََرض 
فرَضها على اإلس���الميني، وعلى من َخلْفهم من عامة املسلمني، 
كما حدث مع جبهة اإلنقاذ في اجلزائر، ومع املجاهدين القدامى 
في أفغانس���تان، ثم مع من جاؤوا بعدهم من الطالبان األفغان ثم 
طالبان باكستان، وكذلك ما صار بعد حرب البوسنة، وخالل حرب 
الشيش���ان، وما جرى جلماعات الس���نَّة في العراق، وما ثار بعد 
جناح جتربة احملاكم اإلس���المية في الصومال، وما ُدبِّر إسرائيلياًَ 
نها في غزة، من حرب ثم حصار  ث���م دولياً بعد فوز حماس ثم متكُّ
ال يزال مس���تمراً منذ ستِّ س���نوات وحتى اآلن؟ إن تفاصيل تلك 
املواقف واألحداث ال تزال ماثل�ة؛ ولذل�ك فإن دروس����ها وِعَب�َرها 
ال ينبغ���ي أن تنس���اها أو تتجاهله���ا الذاكرة؛ ولذل���ك أدعو كل 
اإلسالميني إلى إعادة استعراض واستذكار واستحضار القواسم 

املشتركة من تلك الدروس احلديثة، في جتاربنا اإلسالمية. 
 ق���د يقال: إن الزمن تغير، واألج���واء اختلفت، واملعادالت 
الدولية لن تس���اعد على التفرد باملس���لمني مرة أخرى... إلخ. 
واجل���واب: أن أكث���ر هذا صحي���ح، وأن اجلب���روت األمريكي 
واألوروبي على وجه اخلصوص في أف���ول وذبول، ولكن ينبغي 
د باخلطر، يكون عادة أش���رس من  التنب���ه إلى أن الوحش املهدَّ
الوحوش اآلمنة املس���تقرة. ومع ذلك؛ فال وجه لتش���اؤٍم مثبٍط 
يسيء الظن بالله؛ فبشريات االنتصار والنهوض - بحمد الله - 
كثيرة؛ ولكن ال مسوِّغ أيضاً لتفاؤل مفرط يحسن الظن باألعداء، 
ويجافي الش���عور بطبائع األمور عندم���ا تلوح أمامهم مقدمات 
قدوم املس���لمني، وهم الذين قال الل���ه - تعالى - عنهم: }إن 
َئٌة َيْفَرُحوا ِبَها{ ]آل عمران:  َتَْسْسُكْم َحَس���َنٌة َتُسْؤُهْم َوإن ُتِصْبُكْم َس���ِيّ
١٢٠[، والذين قال فيهم: }َما َيَوُدّ اَلِّذي���َن َكَفُروا ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب َوال 
ِبُّكْم{ ]البقرة: ١٠٥[. ولهذا  ���ن َرّ ْن َخْيٍر ِمّ َل َعَلْيُكم ِمّ اْل�ُمْش���ِرِكنَي َأن ُيَنَزّ

قال - سبحانه -: }َوُخُذوا ِحْذَرُكْم{ ]النساء: ١٠٢[.
لقد أبرزت أحداث الثورات العربية أن االجتاهات اإلسالمية 
أصبحت قوة ال يس���تهان بها في التغيير؛ حيث ظهر أنها متتلك 
ق���وة »الكم« التي إن انضمت إليها قوة »الكيف« لصارت جديرة 
بحمل مشروع متكامل للتغيير، ال على مستوى املنطقة فحسب، 

بل على مستوى العالم.   
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ال يج���وز لن���ا أن نتوق���ع - تبعاً ملا رددته األوس���اط 
الدبلوماسية الغربية – ترحيباً بذلك التغيير الذي لن يكون 
متوافقاً مع إستراتيجيات هيمنتهم املتوحشة، مهما كان ذلك 
التغيير س���لمياً أو  دميقراطياً(. فالتغيير الدميقراطي إذا 
صار ُسلََّما لصعود اإلسالميني في »اللعبة« الدميقراطية، 
فس���يدفع الغربيني وأذنابهم - حتم���اً - إلى حتطيم ذلك 
السلَّم، وتكس���ير تلك اللعبة؛ وبخاصة إذا كان في املقدمة 
من هؤالء الصاعدين  س���لفيون( هم في تصنيف املعسكر 
الليبرالي واملعسكر اليس���اري »متشددون« و »متطرفون«! 
مهما أظهروا أو تظاهروا بأنهم معتدلني أو وسطيني. وما 

أمر اجلزائر عنا ببعيد.
معركة اإلقصاء القادمة في بالد الثورات، لن تستخدم 
فيها بالضرورة الوس���ائل »اإلرهابية« القدمية، من سجون 
ومحاكمات ومطاردات؛ ولكن ستستخدم »تكتيكات« العزل 
اجلماهيري، والتهييج الشعبي، والضرب على وتر األزمات 
املعيش���ية، والضرورات احلياتية، ومش���اغبات األقليات، 
مستخِدمة وسائل الضغط والتضييق وإثارة الفنت وتشويه 
الص���ورة لفضِّ األنصار وتكثير األعداء، وس���تبدأ - والله 
أعلم - ب� »الس���لفيني«، ولن تستثني في ما بعد »اإلخوان 
املس���لمني«؛ ولهذا ال يجور لهذي���ن الفصيلني املهمني من 
 اجلماعة األم( - أهل السنة واجلماعة - أن يلعب أحدهم 
دور الثور األبيض واآلخر دور الثور األسود، بل ينبغي لهم 
وللجميع غيرهم أن يكونوا في مكان ومقام األُُسود املجتمعة 
املدافعة عن عرين اإلسالم وحمى املسلمني، دون هوان أو 
عدوان. ال بد من االجتماع قبل أن جتتمع علينا األمم، وال 

بد االئتالف قبل أن تختلف في أجسادنا سهامهم.

جاءت ث���ورات التغيي���ر العربية في أج���واء متغيرات 
دولية بالغة الدق���ة، ميكن أن تترتب عليها متغيرات إقليمية 
وداخلية، بعضها يصبُّ في صالح تلك الثورات، ولكن بعضها 
اآلخ���ر يصيبها في مقت���ل إذا جرى التعام���ل معها مبنطق 
االستهتار أو االستعراض؛ الذي طاملا أضاع فرصاً للنهوض. 
إن احلصار املفروض منذ مئة عام على املشروع اإلسالمي، 
هو اليوم بصدد الفك أو الكس���ر، بفضل من الله. ولكن مع 
ذل���ك ال بد من النظر إلى املناخ الدولي احمليط كما هو على 
األرض، ال كم���ا نتمنى في اخليال، وال مناص من حتس���س 
مواضع اإلقدام أو اإلحجام، في التخطيط أو التنفيذ لبرامج 
مشروعنا اإلسالمي الناهض؛ فاحلذر وقت اخلطر فريضة 
ش���رعية طاملا جرَّ التفريط فيها إلى كوارَث ورزايا، مع العلم 
بأن جزءاً كبيراً من الواقع الدولي واإلقليمي الراهن ميكن أن 
يكون عامل تقوية ملشروعات النهوض اإلسالمي في مرحلة 

ما بعد الثورات، إذا أحسن التعامل معه. 
عند التأمل ف���ي األوضاع الدولية احمليطة  التي حتتاج 

لدراسات معمقة( فسنجد ما يلي:

1 الس���احة الدولي���ة: تشهد حالَة حتوالٍت أو جتاذباٍت 
تنقلها م���ن حالة القطبية األمريكي���ة الواحدة؛ إلى وضعية 
قطبيات متعددة؛ حيث جت���ري األمور باجتاه هبوط متزايد 
لظاه���رة التفرد والتف���وق األمريكي والغرب���ي، يتوازى معه 
صع���ود متزايد لقوى أخ���رى تنافس أمري���كا والغرب في 
قي���ادة العالم، أبرزها الصني وروس���يا والهند ودول أمريكا 
د ملخططات أمريكا منذ  اجلنوبية واليابان. وهذا الوضع املهدِّ
التسعينيات - بعد س���قوط االحتاد السوفييتي - حملاولتها 
االس���تفراد بالقطبية الدولية، لن يجعلها تس���لِّم بس���هولة 
بتس���ليم مناطق نفوذها في العالم اإلس���المي أللد أعدائها 
املنافس���ني، وكذلك لن تفرِّط دول االحتاد األوروبي املنكوبة 
باألزمات املالية في مناطق االستغالل التاريخي التي درجت 
عل���ى الوصاية عليها، وبخاصة في دول الش���مال اإلفريقي 
التي س���تَُعدُّ دول حلف  الناتو( نفَس���ها منافسة ألهلها في 
التخطيط ملستقبلها، مبا يضمن حصتها من حصاد الثورات، 

باعتبارها مشاركة في إسقاط بعض النظم.

 أجواء التغيير... هل تتغير؟ 
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2 العالم اإلس���امي: يشهد فصوالً شبه ختامية من حرب 
عاملية، أطلقها األمريكيون منذ عش���ر س���نوات باسم  احلرب 
على اإلرهاب(، وهي التي دلَّت كل الش���واهد على أنها لم تكن 
إال حرباً على اإلسالم؛ بدليل اقتران جانبها العسكري واألمني 
باجلان���ب املنهجي الذي أطلقوا عليه  ح���رب األفكار( التي لم 
تس���تهدف إال أصول اإلس���الم الصحيح، وقواعده التشريعية 
املوسومة عندهم بوصف  اإلسالم املتشدد(. وهذه احلرب التي 
شنَّها بوش لم ينهها أوباما، فلم يعلن األمريكيون انتهاءها رسمياً 
أو فعلي���اً، وهو ما يدل على إبقائهم على مس���وغاتها، وأهمها 
التصدي لإلس���الم الذي منع الغرب من إعالن  نهاية التاريخ( 
بانتصار الفكر الليبرالي الرأسمالي، هذا الدين الذي وقف أهله 
هم، بل  ضد التغول اإلجرام���ي لألمريكيني، وأوقفوهم عند حدِّ
هزموه���م هزمية منكرة في كلٍّ من العراق وأفغانس���تان، وهي 
الهزمية التي جعلت أمريكا - وألول مرة في تاريخها - تس���ارع 
الس���ير في طريق االنحدار - ورمب���ا االنهيار - جراء األزمات 
االقتصادية الناجمة عن مغامراتها العسكرية في بلدان أسيادها 

من املسلمني.
هذا التراجع - بكل بساطة - سيؤسس ملرحلة من محاوالت 
ردِّ االعتبار والثأر؛ وخاصة أن بعداً جديداً قد أضيف ملش���هد 
التصدي ألطماع الغرب، وهو اتس���اع رقعة املواجهة احلضارية 
بانضمام ِقطاعات واسعة من الش���عوب إلى اخليار اإلسالمي 

املتحرر من ِربَقة التبعية والطغيان. 

3 الش���رق األوس���ط: يش���هد حالة من الغليان، في مكوناته 
العربي���ة وغير العربي���ة؛ فاملنطقة على أب���واب مواجهة إيرانية 
غربية، قد يكون لليهود ضلع فيها، والثورات العربية أعطت إيران 
بعض أوراق املنافس���ة التي ميكن أن تناور بها؛ حيث من املمكن 
أن تخت���ار دول عربية أو تضطر للتعامل م���ع طهران نكاية في 
الغرب غير القادر عن التخلي عن غطرس���ته وغروره، وهنا تقع 
: إما اس���ترضاء الغرب أو  بلدان الثورات بني أمرين أحالهما مرٌّ
االرمتاء في أحضان إيران كما جرى مع الفلس���طينيني في غزة. 
كما أن النظام العربي نفس���ه - ممثاًل ف���ي اجلامعة العربية - 
غارق في االنقس���ام بني ثنائية  الثورة ورفض الثورة(، وهذا من 
شأنه أال يعزز ما كان يُعَرف ب� »التضامن العربي« الذي ستحتاج 

إليه بالد الثورات - حتماً - في مواجهة املش���كالت املتوقعة في 
داخله���ا أو من خارجها. أما دولة اليهود - باعتبارها جزءاً غريباً 
مغروساً غدراً في  الشرق األوسط( - فإن الثورات فتحت عليها 
كلَّ اجلبه���ات، وال مطمع لديها في اخل���داع أو االنخداع بأوهام 
الس���الم الراحل؛ فاحلرب والتهديد باحلرب سيكون أداة ابتزاز 
واستنزاف، يلوِّح به اليهود بني آن وآخر، حلرمان  بلدان املواجهة( 

- على األقل - من التفرغ للبناء، واالستفادة من االستقرار.

4 األنظمة الثورية: وهي في مظهرها وجوهرها - حتى اآلن 
- تأخذ الصفة اإلسالمية من جهة أن جمهورها من الشعوب انحاز 
ة احلكم  إلى اخِليار اإلسالمي. واإلسالميون الصاعدون اآلن إلى سدَّ
في بالد الثورات، يراد إنزالُهم من فوق منصة صدارة املشهد، وهذا 
ما كاد أن يكون القاسم املش���ترك الوحيد بني أعداء دعوة اإلسالم 
جميعاً من الكفار واملش���ركني واملنافق���ني. والطريق إلى تلك الغاية 
- ال حق���ق الله لألعداء غاية - يك���ون بأحد أمرين: إما أن يفصلوا 
الش���عوب عنهم بعد أن كانت معهم، ببث الفنت الداخلية واخلارجية، 
وإما أن يشغلوهم بأنفسهم وبالصراعات بينهم، وبضرب »املتشددين« 
ب� »املعتدلني« على حدِّ وصفهم، كما حدث وال يزال في بلدان كثيرة: 
كأفغانستان والعراق والصومال وغيرها. واملشكلة هنا أن البذور التي 
ميكن أن تُستنَبت بها الفنت موجودة؛ سواء بني اجلماعات اإلسالمية 
الت���ي لم تتخلص بَْعُد من تَِرَكة احلزبيات واخلالفيات التي يرثها كل 
قها على من يليه، وكذلك فإن الش���عوب نفس���ها ال يطمئن  جيل ليفرِّ
عل���ى خلوص اختيارها ألنه صورة  التجريب( للنموذج االس���المي، 
ليست هي التي يُعتَمد عليها في الصبر والتصبُّر والرباط على ثوابت 
الدي���ن؛ وخاصة أن تلك الش���عوب ال يزال أمامها ش���وط كبير من 

التربية اإلميانية، التي شوهتها احملاضن الَعلمانية.

ر املش����هد السياسي في  وبع��د: فإن قرار اإلس����الميني بتصدُّ
هذه املرحلة الدقيقة، وقرار الشعوب بإقرارهم في ذلك عن طريق 
صناديق االقتراع، هو أش����به بقرار مواجهة ش����املة، مواجهة إرث 
املش����كالت الداخلية، وآثار املعضالت اخلارجية. إن تبعاته ليست 
مجرد ترتيب بيت من الداخل؛ وإمنا حمايته من املداخل، إنه قرار 
يحتم على املختاري����ن ومن اختاروهم أن يكونوا على مس����توى ما 
ق����رروا؛ فالقرار ف����ي ذاته ليس خطأ، ولكن اخلطأ أن ال تس����بقه 

دراسة للواقع واستعداد للمتوقع. وللحديث بقية، بإذن الله. 
أسأل الله أن يلهمنا رشَدنا ويقينا شرَّ أنفسنا وشرَّ أعدائنا.  

 أجواء التغيير... هل تتغير؟ 
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] المسلمون والعالم [

هل تنجح في تفادي الدخول في مجـــــــــــــــــــــــابهة مبكرة مع الغرب

السياسة الخارجية للحركات اإلسالمية
ط���ل���ع���ت رم�����ي�����ح)*(

تب���دو عالقة »الثورات العربية« بالسياس���ة اخلارجية أو دور 
دول الث���ورات في العالق���ات الدولية، حالة معق���دة؛ إذ اندلعت 
تلك الثورات وباش���رت نش���اطها الثوري امليدان���ي بالتركيز على 
القضايا الداخلية – خاصة احلريات – على نحو حاد، أو بقضايا 
ومترتبات املواجهة مع نظم احلكم املستبدة، دون إشارات واضحة 
بشأن رؤيتها »التغييرية« أو املختلفة عن النظم السابقة في مجال 
السياس���ات اخلارجية. وإذ انطبق ه���ذا الوصف على الثورة في 
مصر وتونس، فقد اختلف احلال في النمط الليبي إلطاحة نظام 
القذاف���ي؛ إذ ارتبط���ت عملية خلع هذا النظ���ام بضرورة عملية 
تتعلق باالستعانة بقوات حلف الناتو  الطيران( – انتقاالً من قرار 
للجامعة العربية إلى مجلس األمن الدولي – مبا جعل السياس���ة 
اخلارجية للفعل الثوري مرتبطة – حس���ب بعض احملللني – إلى 
ه���ذا التوجه على األقل ف���ي مرحلتها األول���ى. وكان األمر َوْفَق 
النموذج اليمني حالة مختلفة؛ إذ كانت املبادرة اخلليجية املدعومة 
دولياً هي أس���اس التوصل خلريطة طريق إلنهاء النزاع الداخلي، 

ولو مرحلياً.

غي���ر أن املقلِّب بدقة لهذا النم���ط أو ذاك، يلحظ أن احلركة 
اإلسالمية املشاركة في ثورات الربيع العربي، كانت الوحيدة من بني 
القوى السياس���ية التي وجدت نفسها منذ أول حلظة في مواجهة 
ضرورة االهتمام واإلفصاح عن بعٍض ِمن رؤاها اخلارجية؛ س���واء 
ألن النظم املس���تبدة كانت تشير إلى تلك احلركة باعتبارها خطراً 
على الغ�رب - كس���بب من أسباب وضرورات بقاء النظام - أو ألن 
هات احلركة اإلسالمية  الغرب كان مستفسراً طوال الوقت عن توجُّ
من الغرب عموماً ومن الكي���ان الصهيوني خصوصاً؛ فكان يطلب 
إيضاح���ات من رموز احل���ركات حول قضايا تتعل���ق باملعاهدات 

واالتفاقات واملواقف من هذا الكيان.
وإذ يالحظ املراقبون أن احلركة اإلس���المية املشاركة بالدور 
األكبر في أعمال التغيير الث���وري، قد أخذت برؤية تقول: إن ثمة 
ضرورًة لعدم القفز على األحداث في أثناء الفعل الثوري، فذهبت 
إلى إعطاء قدر من الطمأنة حول سياستها اخلارجية؛ فال شك أن 
طبيعة األمور تفرض أن يختلف احلال ما بعد حتقيق تلك احلركة 
لنتائج انتخابية وحتقيقها حالة حضور سياس���ي كبير على صعيد 

مشهد احلكم ما بعد الثورات. إال أن األمور تبدو أشد تعقيداً.  *( رئيس حترير مجلة الفتح املصرية.
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صعوبات داخلية وخارجية:
ما بعد الث���ورات ومع بدء دوران بناء النظام السياس���ي 
اجلديد، وجدت احلركات اإلس���المية نفس���ها محاطة بكثرة 
من املش���كالت والتعقي���دات الداخلي���ة واخلارجية، مبا حدَّ 
م���ن إمكانية الذهاب باجتاه إب���راز مواقفها واتخاذ إجراءات 
واضحة وقوية على صعيد تلك القضايا؛ إذ وجدت نفسها في 
أوض���اع خطيرة إذا هي أفصحت عن مواقفها وجعلتها إحدى 

قضايا التغيير الفوري.
لقد وجدت تلك احلركات نفس���ها في إطار حالة أش���د 
تعقيداً من تل���ك التي واجهتها في مرحلة اش���تعال الثورات 

العربية.
فمن ناحية ظهرت إشكاليات العالقة بني رؤاها وأفكارها 
داتها للسياسة اخلارجية، وبني رؤى آخرين شاركوا في  ومحدِّ
عملي���ة التغيير الثوري؛ خاصة الليبرالي���ني الذين أعاد كثير 
منهم إنتاج فكرة الهجوم على اإلسالم واإلسالميني باالرتكان 
إلى الفهم والدعم الغربي، مبا أوجد معادلة  جديدة - قدمية( 
ت من قدرة اإلس���الميني على إب���راز مواقف قوية ضد  ح���دَّ
السياس���ات الغربية، حتى ما يأتي منها تدخاًل في الش���ؤون 

الداخلية لدول الثورات العربية.
لقد بذلت نظم احلكم السابقة في تلك الدول جهداً وَدوراً 
مس���تمراً في مناهضة ومحاصرة اإلسالم واملسلمني، بأدوات 
م نفسها للغرب باعتبارها حامية  العنف واإلعالم، وكانت تقدِّ
املصالح الغربية في مواجهة اإلس���الميني. وبعد الثورات صار 
هناك ِقطاع م���ن املثقفني واحل���ركات الليبرالية التي تطرح 
على نفس���ها أداء الدور نفس���ه من داخل »الفع���ل الثوري«، 
فصار إفصاح احلركة اإلس���المية عن مواقفها بحاجة للتدرج 
الرتباطه بأوضاع املجتمع وتعقيدات املراحل االنتقالية ما بعد 
إطاح���ة النظم القدمية؛ خاصة في ظل عدم القدرة على كبح 

جماح الفوضى في الشارع.

وم���ن ناحية ثانية وجدت احلركات اإلس���المية نفس���ها 
في مواجه���ة مع »أجهزة الدولة القدمي���ة ورؤاها وتركيبتها« 
بشأن السياسة اخلارجية بش���كل خاص. لقد تشكلت أجهزة 
الدول في املجتمعات اإلس���المية َوْفق توازنات ورؤى وأفكار 
أقرب إلى الفكرة الغربي���ة في جوانب كثيرة  قانونية وإدارية 
وفكرية(، كما اعتمدت في عمليات تدريب عناصرها وحتديث 
منظوماته���ا على اخلبرة الغربية، ومن َقبْل ومن بَْعد، اعتبرت 
تلك »املؤسس���ات« نفس���ها ف���ي موضع صاح���ب القرار في 
د. تلك احلالة أوصلت بعض  السياس���ة اخلارجية بشكل محدَّ
الن���اس في احلالة املصرية - مث���اًل - لطرح مبادرة »التوافق 
وتقس���يم التخصصات« في احلكم اجلدي���د ما بعد الثورات؛ 
بحيث تتولى القوات املس���لحة إدارة ملفات السياسة الدولية 
وف���ي القلب منها التعامل مع ملف���ات األمن القومي املصري 
ومتعلقاته ومترتباته، في مقابل أن تتولى احلركات اإلسالمية 
التي أحرزت نتائج حاس���مة في االنتخابات ملفات الوزارات 

اخلدمية واالقتصادية... إلخ.
وفي جانب ثالث وجدت احلركة اإلس���المية نفس���ها في 
موضع يصعب معه إبراز مواقفها من السياس���ة اخلارجية إال 
ب ش���ديد، بس���بب حالة االضطراب احلادة في داخل  بتحسُّ
املجتمعات، وحالة االحتقان بني الدولة والش���عب، وضرورات 
االنهم���اك في إعادة البناء السياس���ي واالقتصادي ومحاربة 
الفس���اد وتطهير أجهزة الدول، تلبيًة لطلبات حركة االحتجاج 
الش���عبي احملتقنة عام���ة في الداخل. ومبعن���ى آخر: أصبح 
»خوض املعارك مع اخلارج« أحد املشكالت احلادة التي يجدر 
جتنُّبه���ا في تلك املرحلة، لِعَظم املش���كالت املجتمعية احلالَّة 
ولظروف ارتباط قوى ف���ي الداخل بقوى في اخلارج، وبحكم 
طبيعة االرتباط الذي وصل إلى حدِّ التبعية بني النظم السابقة 
والقوى الدولية – خاص���ة الغربية منها – والذي أنتج وضعاً 
كلياً خطيراً، وهو ما يتطلب التعامل معه َوْفق خطة متدرِّجة.
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تقدير املوقف:
هنا ظهر أن قضية السياسة اخلارجية »حتتاج إلى تقدير 
موق���ف«، واعتماد رؤية كلِّية قبل الدخول في قضايا إجرائية، 
ولعدم الوقوف في موضع ردِّ الفعل. وفي تقدير املوقف يظهر 
أن اإلش���كالية الرئيس���ية التي تواجهها احلركات اإلسالمية 
هو مدى امتالكها لرؤية منهجي���ة لنمط اختالفها »النظري« 
عن النظم السابقة، في مجال السياسة اخلارجية والعالقات 
الدولية. وكيف تطوُّر األوضاع الداخلية تدريجياً فتعيد ترتيب 
التوازنات مع مكون���ات صناعة القرار وتلك القوى الضاغطة 
في املجتمع - لصالح اخلارج - حتى تتمكن من تطوير مواقفها 
جتاه اخلارج، أو كيف تسير خطة ترتيب األوضاع الداخلية مع 
تغيي���ر منط العالقات اخلارجية الس���ابقة، َوْفقاً لتلك الرؤية 
اجلدي���دة. كما يتطلب تقدير املوقف اإلجابة عن س���ؤال بالغ 
التعقي���د آخر، وهو: كيف جتري إعادة بناء سياس���ة خارجية 
عربية وإس���المية جديدة، بالتنس���يق والترتيب بني احلركات 
والقوى اإلس���المية األخرى، ومع الدول اإلس���المية، لتدعيم 
معالم قوة املوقف اخلارجي ل���كل دولة على حدة، فضاًل عن 
أن تقدير املوقف يتطلب الوضع في االعتبار إمكانية أن تبادر 
ال���دول الغربية إلى فرض حص���ار خارجي على دول الثورات 

العربية، بحكم سيطرتها على القرار الدولي؟
ع أن تقوم  وفي نظرية السياس���ة اخلارجية اجلديدة يُتوقَّ
تلك الرؤية املفاهيمية على مفهوم االستقالل احلضاري لألمة، 
ال االستقالل السياسي واالقتصادي فقط. لقد رفعت كثير من 
النظم السابقة - خاصة خالل حقبة اخلمسينيات والستينيات 
- شعار االستقالل؛ غير أنها نظرت لألمر من بوابة االقتصاد 
والسياسة ال الهوية، فكان أن وصلت تلك النظم عبر جتربتها 

إلى أخطر حاالت التبعية للغرب. 
وحتقيق االستقالل املرتكن إلى الهوية، هو منط عقائدي 
وفكري وسياس���ي وثقافي واقتصادي وإعالمي يتطلب جهداً 
نهضوياً مخططاً مدروس���اً، يجري إنفاذه على مراحل متعددة 
حتى حتقيق أهدافه، كما يتطلب أن يكون تفاعلياً بني محاوره 
املتعددة وهو يجري َوْفق عالقات صراعية، وبني القوى القائدة 
للمجتمعات واملجتمعات ذاتها  تهيئة وإعداداً( والقوى املرتبطة 
بالغ���رب في الداخل واخلارج، كما هو حالة من حاالت الوعي 

املتطورة واملتفاعلة مع املتغيرات الدولية وصراعاتها.

وفي ذل���ك تأتي أهمية تطوير األوضاع الداخلية، وترتيب 
التوازن���ات بني القوى اإلس���المية ومكون���ات صناعة القرار 
 القدمي���ة( والق���وى الضاغط���ة  الليبرالي���ة اجلديدة( في 
املجتمع���ات؛ إذ امتالك الرؤية الواضحة لنظرية االس���تقالل 
احلضاري، هو احلاكم للعملي���ة الدؤوبة التي يجب أن جتري 
بصبر وأن���اة إلجناز هذا التغيير، ال���ذي يجب أن ينطلق من 
إميان وقناعة كاملة بتوافر األس���س واجلاهزية لدى الشعوب 
اإلس���المية لالنحياز للحركة اإلس���المية بش���كل متصاعد، 
يغي���ر التوازنات داخل املجتمعات ويحقق املنعة ضد الضغوط 
ومختلف أش���كال احلرب النفس���ية التي جتري ضد الشعوب 
للنَّيل م���ن معتقداتها وأمناط س���لوكها احلضاري وحتيزاتها 

السياسية... إلخ.
والقصد هنا أن احلركة اإلس���المية ستكون في وضع من 
ميس���ك مبيزان من ذهب في حتديد الَقْدر الذي تتحرك فيه 
جت���اه اخلارج، وأن يأتي متس���اوياً ومتوازياً مع درجة التغيير 
التي تتمك���ن من إحداثها في توازنات الق���وة الداخلية - مع 
مراقبة دقيق���ة لألوضاع الدولية - إذ التس���رع والقفز على 
تلك املوازين، س���يدفع بعض احللفاء املرحليني التخاذ مواقف 

عدائية، ال شك أنها ستجد صداها عند اخلارج املتربص.
القاع���دة هن���ا: أن كل خطوة لألمام ف���ي الداخل، يكون 
انعكاس���ها في تغيي�ر س�ياس���ات التبعية بالقدر نفسه حتى 
ال حت���دث ضربات إجهاضية؛ وخاصة أن األزمات الش���املة 
التي يعيش���ها الغرب صارت دافعة ل���ه للدخول في مغامرات 
عس���كرية؛ إذ أخطر ما بقي له من »ثروة القوة« التي امتلكها 
طوال العقود املاضية، هي القوة املس���لحة التي اس���تخدمها 

وسيستخدمها لتعويض ضعفه احلضاري العام.
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الوضع اإلستراتيجي اخلطر:
واق���ع احلال أن إش���كالية »تغيير السياس���ة اخلارجية« 
طبيعية في ظل وصول احلركات اإلس���المية للحكم في دول 
الثورات العربية، وهي حالة يزيد من تعقيداتها طبيعة الظروف 
اإلستراتيجية التي تعيشها الدول بحكم حتويل الغرب اإلسالَم 
واملس���لمني إلى العدو الرئيس���ي، وبس���بب حتوُّل الغرب من 
»اعتماد فكرة الدولة األمة وحدة أساس في العالقات الدولية« 
إلى فكرة وخطة تفكيك ال���دول واملجتمعات من داخلها، عبر 

أدوات القوة الصلبة والناعمة بفعالياتها املتعددة.
فالتغيي���ر الذي تنش���ده احلركات اإلس���المية في زمن 
الث���ورات العربية وبع���د الوصول إلى احلك���م عبر صناديق 
االنتخاب، يأتي والغرب ينظر لتلك احلركات على أنها العدو، 
مب���ا يضع تلك احل���ركات حتت ضغط هائل م���ن املؤامرات 
ومختلف أش���كال التضيي���ق إلجهاض جتاربه���ا، وفي ذلك 
يبدو ضرورياً اإلش���ارة إلى أن ترجم���ة هذا الصدام الغربي 
مع احلركات اإلس���المية لن يأتي دفعة واحدة، بل هو اآلخر 
سيجري َوْفق خطط متدرجة، يحاول الغرب خاللها اإلفالت 

من مأزق الظهور مبظهر املعادي حلركات وصلت للحكم عبر 
صناديق االنتخاب  أي تش���كيل منظومة فكرية وسياس���ية 
وإعالمية ضد تلك احلركات( وهو ما س���يجري في األغلب 
َوْف���ق النموذج الذي اعتُمَد ضد حركة حماس بعد أن وصلت 

للحكم عبر االنتخابات.
ه���ذا التغيير الذي تَنُش���ده احلركات اإلس���المية، يأتي 
ف���ي ظل حتول الغرب إلى حالة وخطة التدخل في الش���ؤون 
الداخلية للدول الذي س���بق له أن اعترف بسيادتها وحدودها 
وكياناته���ا عبر عضويته���ا في األمم املتح���دة، وهو ما صار 
إس���تراتيجية معتمدة، مبا يجعل حترُّك احلركات اإلسالمية 
في السياس���ة اخلارجية محفوفاً باملخاطر، وكذا ألن الغرب 
صار يس���تهدف تفكيك كيانات الدول واملجتمعات، َوْفق خطة 
ممنهجة ومبرمجة ومعلَنَة، وهو هنا سيعمل على االنتقال من 
ظروف االضطرابات التي نتجت ع���ن وقائع الثورات وتغيير 
النظ���م، لتحويله���ا إلى منط دائم من الفوض���ى ألطول فترة 
ممكنة، إلجهاض قدرة املجتمع���ات على مواجهة مخططاته، 

وهو ما يجعل السياسة اخلارجية حقاًل مليئاً باأللغام.

اهلوية... هي احلل:
���ز عل���ى اعتم���اد »نظرية االس���تقال احلض���اري«، التي جتع���ل الهوية محور  كل تل���ك التعقي���دات واملخاط���ر حتفِّ
السياس���ة اخلارجي���ة واملمارس���ات في العاقات الدولي���ة؛ إذ الهوية هي املعطى األهم في إضع���اف محاوالت التفكيك 
الداخل���ي، عب���ر اخلط���ط الغربية وامتداداتها ف���ي الداخل، كما هو املعطى األهم في تش���كيل أس���اٍس متنٍي في وحدة 
مش���تركة ومتكامل���ة بني احلركات اإلس���امية في مختلف الدول اإلس���امية والعربية، فضًا ع���ن أن هذا النمط من 
االس���تقال هو ما يعمق جذور العاقة بني النظم التي تتش���كل ما بعد الثورات وبني الش���عوب، الذي هو األس���اس في 

القدرة على مواجهة التحديات اخلارجية.
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] المسلمون والعالم [

انكشاف العلمانية بعد الثورات العربية

م����ورو)*( حم��م��د  د. 

الَعلمانية في بالدنا ه���ي في احلقيقة مقدمة الصراع بني 
بالدنا املس���لمة واالس���تعمار األوروبي، كآخر حلقة من حلقات 
التحدي الوثني األوروبي املتس���ربل بقشرة نصرانية. ومنذ أن 
نشأت الَعلمانية في بالدنا - وهي لقيطة النشأة خبيثة األثر - 
وهي حتاول أن تضرب بجذورها في التربة العربية اإلسالمية، 
مستخدمة في ذلك كلَّ الوسائل املشروعة وغير املشروعة: من 
���فٍ في التفسي�ر. وميك�ن أن  تلفي�ٍق وتزويٍر ولَيِّ احلقائق وتعسُّ
نطل���ق على هذا التحدي اختصاراً كلمة  الصليبية(؛ أي الوثنية 
ذات القش���رة املس���يحية، أو نطلق عليها - كم���ا فعل العالَّمة 
محمود محمد ش���اكر -  املسيحية الش���مالية(، وهي نصرانية 
ال صحيح���ة وال منحرفة؛ بل وثني���ة أوروبية أخذت النصرانية 

فوثَّنتها توثيناً؛ أي جعلتها وثنية.
بل إن الَعلمانية األوروبية ما هي إال ثورة وثنية أوروبية على 
النصراني���ة املنحرفة؛ أي نصرانية الباباوات وصكوك الغفران؛ 
أي محاولة أوروبية للثورة على الكنيسة حلساب القيم اإلغريقية 
واليونانية والرومانية القدمية مع إضافات سكسونية وجرمانية 
والتيني���ة معاصرة. وما عصر النهض���ة األوروبية الذي بدأ في 
القرن اخلامس عش���ر إال بعث���اً للقيمة اإلغريقية والفلس���فة 
اإلغريقي���ة الوثنية، ب���ل وحتى الفنون اإلغريقي���ة القدمية مع 

إضافات التينية وجرمانية وسكسونية.

وحتى النصراني���ة األوروبية ذاتها والرومانية أيضاً لم تكن 
نصراني���ة حقيقية وال منحرفة؛ بل ه���ي إدخال للنصرانية في 
الوثني���ة اإلغريقية عن طريق الدول���ة الرومانية القدمية، التي 
رت رؤيته���ا اإلغريقية للنصرانية على جميع النصارى مبن  صدَّ
فيهم نصارى الش���رق، واضطهدت منهم من رفض هذه الرؤية 

اضطهاداً بشعاً متتلئ به كتب التاريخ.
النصراني���ة األوروبي���ة الرومانية أخذت القيم���ة الثابتة 
للحضارة اإلغريقي���ة - وهي القهر والعنف واالضطهاد الديني 
والعنصري - ومارس���تها في كل مراحلها، وعلى املنهج نفس���ه 
الذي سارت عليه اضطهدت النصارى واليهود وأنشأت محاكم 
َبت وبحث���ت في الضمائر وأحرقت املخالفني  التفتيش، التي نقَّ

في العقيدة أو حتى في االجتهاد.
وعندما ظهرت البروتستانتية تعرضت بدورها لالضطهاد 
نت هذه البروتس���تانتية في بعض  الكاثوليكي، ث���م عندما متكَّ
البل���دان األوروبية قامت بدورها باضطهاد الكاثوليك وغيرهم؛ 
أي أنها حملت االضطهاد األوروبي نفسه في القهر والعنف وما 

كان لها إال أن حتملها.
ومع عص���ر النهضة والث���ورات األوروبية ض���د اإلقطاع 
املتحالف مع الكنيسة، وما أبرز العلمانية، نستطيع أن نلمح ثورة 
أوروبية على النصرانية ذاتها، وإس���قاطها من احلساب لدرجة 

 *( رئيس حترير مجلة املختار اإلسالمي.
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أن الصورة الكاملة كانت للوثنية اإلغريقية، ووجدنا بعثاً للفنون 
اإلغريقية والش���عر اإلغريقي واملس���رح اإلغريقي والفلسفات 
اإلغريقي���ة، ولم تك���ن العلمانية األوروبي���ة إال لتحمل بدورها 
البذور نفس���ها والقيم���ة األوروبية الثابتة م���ن القهر والعنف 
واملنفعة غير األخالقية نفس���ها، واالضطهاد الديني. وعلينا أن 
ننظر إلى كل اإلفرازات األيديولوجية السياس���ية واالجتماعية 
األوروبية: من فاشية ونازية وماركسية ورأسمالية ودميقراطية 
وغيرها من خالل أنها إفراز طبيعي لنفس األرضية احلضارية 
األوروبية، وإذا فس���دت األرضية فسدت اإلفرازات، وال يوجد 
فرق حقيقي بني هذه اإلفرازات؛ فكلها عنصرية، والصراع بني 
هذه اإليديولوجيات الفاس���دة هو صراع على األرضية نفسها 
ويحم�ل الس�مات الع�امل�ة نفس���ها وأهمه�ا التعصب ض�د كل 
ما هو إسالمي ومحاولة حتطيم اإلسالم واحلضارة اإلسالمية، 
وهكذا لم جند فرقاً كبيراً في السلوك بني املمارسات اإلجرامية 
للفرنسيني في اجلزائر سواء كانوا من اليمني أو اليسار، أو من 
امللكيني أو اجلمهوريني، أو اش���تراكيني أو ش���يوعيني؛ بل جند 
معدل االضطهاد يرتفع في ظل حكومات يشارك فيها شيوعيون 

واشتراكيون ودميقراطيون.
وف���ي إطار الصراع بني أجنحة احلضارة األوروبية جند أن 
كل مدرس���ة وكل دولة أوروبية تعمل على جتنيد طابور خامس 

وطني للتبش���ير بنفس قيم احلضارة األوروبي���ة عموماً، وهذه 
املدرس���ة أو تلك خصوص���اً. وهكذا ميك���ن أن نفهم الصراع 
بني اإلجنليز والفرنس���يني أو األمريكان والروس أو الكنيس���ة 
الكاثوليكية والبروتستانتية أو املبشرين األملان واإليطاليني على 
جتنيد عدد من العم���الء الثقافيني احملليني؛ ولكن كل هذا في 

إطار تكامل جوهري يضم كلَّ هؤالء ضد كل ما هو إسالمي.
العلمانية ف���ي بالدنا إذن ما هي إال مفرزة اس���تخباراتية 
متقدمة تتغير وتتبدل حسب أحوال الصراع في أوروبا، فدنلوب 
اإلجنليزي يحاول أن يصفي النفوذ الثقافي الفرنسي في مصر 

حلساب النفوذ اإلجنليزي وهكذا.
وقصة العلمانية في بالدنا هي قصة الصراع بني احلضارة 
الوثنية األوروبية مع احلضارة اإلس���المية، وهذا الصراع ممتد 
في التاريخ واجلغرافيا، وشهد كثيراً من املراحل وأخذ كثيراً من 

املالمح حسب الزمان واملكان.
وخالصة األمر أن العلمانية في بالدنا هي محاولة للتفريغ 
الثقافي أو تفس���ير الدين والفقه تفسيراً سطحياً تآمرياً يخدم 
مخططات الغرب أو محاولة لزرع القيم الثقافية األوروبية فينا، 
وكل هذا جزء من مخطط اس���تعماري واض���ح املعالم معروف 
األه���داف، وهكذا لم يكن غريباً وال عجيباً أن ترتبط العلمانية 

في بالدنا بكل رموزها باالستعمار بطريقة مباشرة ومفتوحة.

الثورات العربية هي نوع من إعالن اليقظة وخروج 
املارد اإلس���المي من القمقم، وهي الثورة األكبر حتى 
اآلن في التاري���خ واألعظم كذلك؛ فهي أكبر من الثورة 
اإليرانية التي كانت بداية تس���تند إلى مؤسس���ة دينية 
ذات مال ونفوذ، ومع ذلك فإن املليونيات في القاهرة - 
مثاًل - كانت تصل إلى أكثر من عشرة ماليني في حني 
أن أكبر مظاهرة في طه���ران لم تصل إلى مليون إبَّان 
الثورة اإليرانية، والثورة املصرية كانت وال تزال سلمية 
رغم سقوط شهداء فيها، وهذا يجعلها أروع وأعظم من 
الثورة الفرنسية، وهي ال تس���تند إلى تنظيم وال قائد 
واحد مثل الثورة البلش���فية في روس���يا - مثاًل - التي 

كانت تستند إلى تنظيم ش���يوعي وقائد هو فالدميير 
لين���ني؛ ومن ثَمَّ فإن الثورة املصري���ة - مثاًل - وكذلك 
الربي���ع العربي كلُّه هي الثورة غير املس���بوقة ش���كاًل 
ومضموناً من حيث احلجُم واألثُر واالنفراُد بخصائص 

جديدة.
هذه الثورة في رأيي هي بداية العاملية اإلس���المية 
الثانية إن ش���اء الله تعالى، وهي الطريق نحو اخلالفة 
على نه���ج النبوة. ولكن هذا ال يأتي بس���هولة؛ فيجب 
بداية أن تكون هذه الثورة مركزاً وقاعدة للثورة العاملية 
م اإلسالم على أنه أيديولوجيا  ضد الرأسمالية، وأن تقدِّ
للفقراء واملس���تضعفني، وحلم العدل واحلرية هو حلم 

الربيع العربي... األفاق والمخاطر:
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إنساني دائم، وقد فشلت املاركسية في مواجهة الرأسمالية 
وحتقق حلم العدل؛ ألنها خرجت من األرضية احلضارية 
نفس���ها التي خرجت منه الرأس���مالية وهي احلضارة 
الغربية، وه���ي عنصرية وبََديهي أنه لكي تنجح املواجهة 
ال ب���د أن يكون هناك جذر ثقافي وحضاري لتلك الثورة 
في حض���ارة أخرى وثقافة أخ���رى وليس من احلضارة 
الغربي���ة ومن ثَمَّ فإن احلضارة اإلس���المية هي البديل؛ 
ألنها حضارة غير عنصرية، وه���ي منحازة إلى الفقراء 
واملس���تضعفني وترفض الربا. األمر نفسه يقال بالنسبة 
ملا يس���مى باللبرالية والدميقراطية؛ فالدميقراطية هي 
ت الس���ود،  التي أبادت الهنود احلمر وهي التي اس���ترقَّ
وهي التي أنشأت دولة  إسرائيل( وغيرها من اجلرائم، 
ومن ثَ���مَّ فإن حلم احلري���ة لن يتحق���ق إال باحلضارة 
اإلس���المية، وهكذا فإن أمام املس���لمني فرصاً لقيادة 
العالم، وَجْعل الثقافة اإلس���المية واحلضارة اإلسالمية 
هي البديل الثقافي واجل���ذر الثقافي للثورة العاملية من 
أجل احلرية والعدالة االجتماعية. ولهذه األس���باب فإن 
القوة االستكبارية والرأس���مالية واملؤسسات العسكرية 
العاملية واحمللية وأمريكا وإس���رائيل تريد أن تفسر هذا 
الربيع العربي، وأن تنحرف الثورة عن مس���ارها، بدعوى 
أنها ثورة لبرالية مثاًل، وهي إسالمية حتى النخاع، وليس 
هناك ليبراليون في حركات الث���ورة، والغالبية العظمى 
منهم إس���الميون، صحيح أنهم ليس�وا إخواناً أو سلفيني 
- بل فيهم إخوان وسلفيون - ولكنهم إسالميون عاديون، 

وفي احلقيقة فإن املؤامرة ذات شقني: 

الش���ق األول: محاولة فصل اإلسالميني عن الثورة: 
ر املشروَع  وهذا خطأ يقع فيه اإلسالميون وميكن أن يؤخِّ
اإلسالمي لعشرات الس���نني؛ فأنت إذا تركت الثورة ولم 
تتبنى مطالب الثورة في احلري���ة والعدالة االجتماعية؛ 
مبعنى أنك تركت 40% من الش���عب املصري على حالة 
حت���ت خط الفقر؛ فإنك تعيد إنت���اج العلمانية وتعطيها 
مش���روعية ألول مرة في تاريخها، وتصب���ح معبرة من 
أح���الم ومطالب املصريني الفق���راء وهذا حرام وخطر 
علينا أيض���اً، وكذا لو تصرفت ببطء كما فعل حس���ني 
مبارك؛ مبعنى أنك لم تس���ارع في قيادة الشارع املوجود 
وسط الثورة ثم قلت: إن املسألة الدستورية تقتضي كذا 
وك���ذا أو أن الالئحة ال تس���مح أو غيرها، فانك تعطي 
مش���روعية قيادة األمة آلخرين، وفي هذه احلالة فإنك 
خنت األمة، ولم تؤدِّ واجبك اإلسالمي أمام الله ثم أمام 
األمة ولن ينفعك يوماً البكاء على اللنب املس���كوب حينما 

تدير األمة لك ظهرها، وتبحث عن آخرين.

الش���ق الثاني: هو توريط اإلس���الميني في السلطة 
بشرط أن يعيدوا إنتاج الرأسمالية والعالقات الرأسمالية 
وال يتصدون لها، وأن يحققوا نوعاً من الصلح والس���الم 
مع الكيان الصهيوني، فتعطي رداًء جديداً وحياة جديدة 
للرأس���مالية العاملية وهي تكاد تنهار، ونحقق إلسرائيل 
وأمريكا م���ا لم تس���تطيعان حتقيقه م���ع كل األنظمة 
العس���كرية واحلركات غير اإلسالمية التي حاولت غرز 

الصلح مع إسرائيل فرفضت الشعوب ذلك.
على اإلس���الميني - حتى ال يكونوا سبباً في إعطاء 
الَعلمانية مش���روعية بال مبرر - أن ينحازوا إلى الفقراء 
واملس���تضعفني وأن يصيغوا عالقات اإلنتاج الرأسمالية 
ف���ي الواقع واملجتمع، وأن يبدأ طريق اس���تعادة التراب 
الفلس���طيني من النهر إل���ى البحر ومن الش���مال إلى 
اجلنوب؛ وإال فإن التاريخ س���يقول: لقد أعطى الشعب 
املس���لم ثقته لألحزاب اإلس���المية ولكن هذه األحزاب 
بغبائها وبطء تفكيرها أعادت االعتبار للعلمانية وأعادت 

إنتاجها واألحزاَب العلمانية.
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] المسلمون والعالم [

»تسييس« التصوف في مصر الثورة...
عام)*( شفيق  مصطفى 

شهدت خريطة الفاعلني على الساحة السياسية في مصر 
حالًة من احَلراك والدينامية بدأت إرهاصاتها منذ عام 2005م، 

متأثرة بعاملنَي رئيسني: 
أحدهم���ا داخل���ي: يتمثل ف���ي حالة احَلراك »النس���بي« 
ال���ذي أحدثته التعديالت الدس���تورية اجلزئية - على ُعوارها 
ومحدوديتها - التي سمحت للمواطنني ألول مرة باختيار رئيس 
اجلمهورية باالقتراع احلر املباشر بدالً من آلية االستفتاء التي 
اس���تمرت طوال ثالثة عقود، وحتديداً منذ ُوِضع دس���تور عام 

1977م إبَّان فترة حكم الرئيس »السادات«. 
هات السياس���ة اخلارجية  والثاني خارجي: ويتمثل في توجُّ
األمريكية ل�  دمقرطة( املنطقة عبر مش���روع »الشرق األوسط 
الكبير«، لتمرير مش���اريع واش���نطن في اإلقلي���م، التي ترتكز 
باألس���اس على مثلث »الدمقرط���ة« و »التعلي���م« و »مكافحة 

اإلرهاب«.
ولقد جاءت الث���ورة املصرية في 25 يناير من عام 2011م، 
وأطاحت بحكم الرئيس الس���ابق »حسني مبارك«، لتُحِدث نقلة 
نوعية وكميَّة في املشهد السياس���ي املصري بشكل عام؛ حيث 
فتحت هذه الثورة آفاقاً جديدة أمام املصريني، لتعيد تش���كيل 
خريطة القوى السياس���ية الفاعلة في البالد فّكاً وتركيباً؛ حيث 
إن���ه من املعلوم في أدبيات العلوم السياس���ية - ويدعمه الواقع 
املعاش والتاريخ املعاصر - أن الدول تش���هد في فترات التحول 
السياسي التي تعقب اإلطاحة بنُُظم احلكم الفردية والديكتاتورية 
حالًة من توالد األحزاب والفعاليات السياسية، ورمبا استمرت 
هذه الظاهرة - اس���تقراًء - زهاء خمس���ة أعوام، ورمبا أكثر، 

َوْفقاً للخبرات الدولية املش���ابهة، مرحل���ًة انتقاليًة للتحول إلى 
أن تس���تقر ِبنيَة القوى السياسية الفاعلة ذات احلضور الشعبي 

واجلماهيري في البالد.

»جبهة اإلصاح« وصعود التصوف »املسيَّس«:
ل����م تكن الط����رق الصوفية ف����ي مصر مبعزل ع����ن تطورات 
احلالة »الثورية« املصرية؛ بل إن تتبُّع مس����ار الطرق الصوفية في 
التاريخ املصري احلديث، يكش����ف بوضوح عن حالة من التوظيف 
واالس����تخدام يطبع عالقاتها مع النظام السياس����ي املصري عبر 
مراحله املختلفة، ال س����يما منذ ث����ورة يوليو 1952م؛ حيث كان يتم 
اس����تدعاء املكوِّن الصوفي في النس����يج االجتماعي الشعبي بشكل 
مكثف ملواجهة حتدي صعود احلركات اإلسالمية بتجلياتها املختلفة 

 السياسية واحلركية والعلمية واجلهادية( في الشارع املصري.
ه أتباع الطرق واملريدين  كما كانت النخب احلاكمة في مصر توجِّ
لتأييد سياس���ات األنظم���ة وتزكيتها؛ إلضفاء نوع من »الش���رعية 
السياس���ية« Political legitimacy  على س���لطتها احلاكمة. و 
»الش���رعية« مفهوم  سياسي - قانوني( يقَصد به »القبول الطوعي 
للسلطة احلاكمة، ثقًة في كونها متتلك من مصادر القوة والنفوذ ما 

نها من حتقيق طموحات الشعب وأمنه وحمايته«)1 . ميكِّ
بَيْد أن الرئيس الس���ابق »حس���ني مبارك« قد حاد في آخر 
حقبته عن نهجه القدمي ونهج سلَفيه »عبد الناصر« و »السادات«، 
في احتواء مكونات البيت الصوفي؛ حيث عمد - في إطار سعيه 
لتمرير مش���روع توريث احلكم لنجله - إلى إعادة تش���كيل البنية 
  ( غسان سالمة، نحو عقد اجتماعي عربي جديد... بحث في الشرعية والدستورية، سلسلة 

الثقافة القومية، عدد 10، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية 1987م، ص 93.

 *( كبير الباحثني باملركز املصري للمعلومات.
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املؤسس���ية والدس���تورية للدولة املصرية لتتواءم ومقتضيات هذا 
ه إلى الدخول في صدام مع قيادات التصوف  املشروع، وهو ما جرَّ
في مصر، عبر قيامه بكسر األعراف والقواعد املرعيَّة في اختيار 
ش�يخ مش���ايخ الطرق الصوفية التي تقضي أعرافها بأن يت�ولى 
هذا املنصب األكبر س���ناً من ب���ني أعضاء املجلس األعلى للطرق 
الصوفي���ة املنتَخبني من مش���ايخ الطرق، وتعيين���ه »عبد الهادي 
القصبي«، ال���ذي كان عضواً في احل���زب الوطني الدميقراطي 

احلاكم آنذاك، في هذا املنصب)1 .
ن عدد من القيادات الصوفية وعلى  ورّداً على هذا السلوك دشَّ
رأس����هم ش����يخ الطريقة العزمية »محمد عالء الدين أبو العزامي« 
جبهة »اإلص����الح الصوفي«، التي تدعو إلى إع����ادة ترتيب البيت 
الصوفي من الداخل، وقد قام����ت »اجلبهة« برفع دعاوى قضائية 
إلبطال وضع »القصبي«، وقدمت شكاوى إلى اجلهات املتخصصة 
 ، ر في البتِّ في الس����لطة تعلن فيه رفضها تعيينه، لكن القضاء تأخَّ
وراوغت الس����لطة في االستجابة، وهو ما دفع الشيخ »أبو العزامي« 
����ح في انتخابات مجلس الشعب 2010م ضد رئيس  للتهديد بالترشُّ
مجلس الشعب املنحل »فتحي سرور« في دائرة السيدة زينب؛ حيث 
علَّق على تلك اخلطوة قائاًل »أعرف أن حظوظي في الفوز ضئيلة، 
لكنني أريد أن أبعث رس����الة احتجاج إلى الس����لطة اعتراضاً على 

لها السافر في شؤون املتصوفة«)2 .  تدخُّ

الصوفية واملشهد السياسي بعد الثورة:
مع اندالع شرارة ثورة 25 يناير، شارك قطاع من الصوفية 
- كغيرهم من جموع الش���عب - في فعالي���ات ميادين التحرير 
بالقاه���رة واحملافظات املصرية، وكان بعض ش���باب املتصوفة 
يعتصمون مبيدان التحرير مع أقرانهم من الش���باب، لكنهم لم 
يظهروا بالقدر نفسه الذي ظهر به شباب اإلخوان املسلمني أو 
السلفيني أو اجلماعة اإلس���المية؛ العتبارات تنظيمية وبنيوية 

تتعلق بثقافة التصوف وأُُطره املنظمة)3 .
ي الرئيس »مبارك« وس����قوط نظامه، بدأت في مصر  ومع تنحِّ
حالة غير مسبوقة من احَلراك احلزبي، جتلَّى ذلك في إقبال الفٍت 

  ( عمار علي حسن، »الدور السياسي للطرق الصوفية في مصر بعد ثورة 25 يناير«، 
مركز اجلزيرة للدراسات 2011/7/30م، على الرابط التالي:

http://www.aljazeera.net/NR/EXERES/21FA3618-C1B24-D1B-
82E600699-D58A650.htm#0

الطريقة،  أعلى  مجلس  إلى  »سرور«  ضد  العزامي«  »أبو  ترشيح  حتيل  »العزمية«   )2 
املصري اليوم 2010/10/13م.

 3( عمار علي حسن، »الطرق الصوفية... هل تكون قوة مضافة للثورة ومدنية احلكم؟«، 
أرابيا إم. إس. إن 2011/8/9م.

للناس على خوض جتربة تأسيس أحزاب سياسية  جديدة،  واهتمام 
جماهيري كبير بالعمل احلزبي في أوساط فئاٍت وشرائَح اجتماعية 

متعددة؛ خصوصاً في الطبقة الوسطي )4 .
ولم يكن الصوفيون مبنأى ع���ن حالة التوالد احلزبي التي 
ي »مبارك«،  أعقب���ت ث���ورة 25 يناير؛ فبعد أيام قليلة م���ن تنحِّ
أعلن 18 شيخاً من مشايخ الطرق الصوفية على رأسهم الشيخ 
»محمد عالء الدين أبو العزائم« شيخ الطريقة العزمية، والشيخ 
»محمد عبد اخلالق الش���براوي« شيخ الطريقة الشبراوية، عن 
اعتزامهم تأسيس حزب سياسي ألول مرة حتت اسم »التسامح 

االجتماعي«)5 .
وفي سبتمبر من عام 2011م وافقت جلنة األحزاب السياسية 
برئاس���ة املستش���ار »محمد ممتاز متولي« نائب رئيس محكمة 
النقض على تأسيس حزب »التحرير املصري« أول حزب صوفي 
في مصر برئاس���ة »إبراهيم زه���ران«)6 . وإلى جانب »زهران« 
يتول���ى عدد من الرموز الصوفية مناصب قيادية باحلزب، مثل: 
األمني العام عص���ام محي الدين، والطاهر الهاش���مي  نقيب 
األشراف مبحافظة البحيرة( وأمني مشيخة الطريقة الهاشمية، 
باإلضافة إلى »محمد عالء الدين أبو العزامي« ش���يخ الطريقة 

العزمية وكيل مؤسسي احلزب)7 .
كما قام عدد من القيادات الش���بابية الصوفية على رأسهم 
»مصطفى زايد« س���كرتير الطريقة الرفاعية بتأسيس »ائتالف 
الصوفيني املصريني« على غرار »ائتالف ش���باب الثورة«، وقد 
انخ���رط في هذا االئت���الف نحو عش���رة آالف صوفي بهدف 
املش���اركة الصوفية الفعالة في اس���تحقاقات ما بعد ثورة 25 

يناير)8 .
وفي أكتوبر 2011م وافقت جلنة األحزاب السياس���ية على 
تأسيس حزب »النصر« ذي املرجعية الصوفية، برئاسة »محمد 
صالح زايد عبد املنعم« بصفته وكيل املؤسسني للحزب، ويضم 
احل���زب أطيافاً عدة م���ن الطرق الصوفية، أهمها الش���اذلية 
واجلعفري���ة؛ حيث ينتس���ب »زاي���د« إلى الطريق���ة اجلعفرية 

بأسوان)9 .

أبريل  األهرام 18  السياسية اجلديدة«،  الثورة  واخلريطة  املجيد، »أحزاب   )( وحيد عبد 
2011م.

 )( العربية. نت 2011/2/17م. 
 6( صحيفة الدستور )/2011/9م.

 7( إلهامي امليرغني، »مصر وطوفان األحزاب الدينية«، احلوار املتمدن ) /  /2011م.
السعودية  الوطن  السياسي في مصر«،  املشهد  »الصوفيون يطلون على   8( هاني زايد، 

2011/8/26م.
 9( »شؤون األحزاب توافق على تأسيس حزب النصر«، اليوم السابع 2011/10/23م.



العدد 48297

ه���ذا إلى جانب بعض األحزاب التي كان يعتزم تدش���ينها 
���س رسمياً بَْعد، مثل: حزب  قياداٌت صوفية بارزة، لكنها لم تؤسَّ
»صوت احلرية« الذي دعا لتأسيس���ه الشيخ »طارق الرفاعي« 
ش���يخ الطريقة الرفاعية، وحزب »ش���باب طيب���ة« الذي دعا 

لتأسيسه الشيخ »نضال املغازي« شيخ الطريقة املغازية)1 .
اإلساميون واألحزاب الصوفية... نقاط االشتباك 

السياسي:
لعل التساؤل الذي قد يطرحه بعض الناس في هذا اإلطار، 
هو: مل���اذا حرصت بع���ض الفعاليات الصوفية عل���ى التمايز 
بأحزاب خاصة؟ وملاذا لم تكتِف باالنخراط في طيف األحزاب 
السياس���ية العريض الذي متتلئ به الس�احة املصرية ال سيما 
بعد ثورة 25 يناير؟ وهل متتلك الطرق الصوفية بالفعل برنامجاً 
سياسياً شاماًل تتحمل مبوجبه عبء االضطالع بإنشاء كيانات 
حزبية مستقلة عن خريطة األحزاب التي متوج بها مصر الثورة؟
أجاب على هذا التساؤل بشكل مباشر شيخ الطريقة العزمية 
»عالء أبو العزامي« وكيل مؤسسي حزب التحرير املصري، بأنهم 
يرون أن »مساعي جماعة اإلخوان املسلمني واجلماعات السلفية 
لالنخراط في العمل السياسي الرسمي تهدد التسامح الديني«؛ 
األمر الذي »يُلِزم الصوفيني بأن ينحوا املنحى نفسه«، معبِّراً عن 
تخوف الصوفيني من »إلغاء مش���يخة الطرق الصوفية في حال 
تقلَّد السلفيون أو اإلخوان زمام احلكم«، ومن ثَمَّ فإنه »ينبغي أن 

باً خلطوة كهذه«)2 . يكون هناك حزب للصوفيني حتسُّ
لذلك فقد ج���اء الس���لوك السياس���ي واالنتخابي للقوى 
الصوفية في مصر - احلزبية منها والطرقية - متماهياً بدرجة 
كبيرة مع القوى واألحزاب الليبرالية واليسارية، الذين يفتقدون 
الشعبية اجلماهيرية مقارنة بالقوى اإلسالمية؛ على الرغم من 
سيطرتهم على مفاصل اإلعالم املرئي واملقروء في مصر بشكل 

كبير.
ففي استحقاق االستفتاء الدستوري، الذي جرى في مارس 
2011م، تبنَّ���ت القوى الصوفية التصويت ب���� »ال«، متاهياً مع 
املوقف الليبرالي في مجمله، وبعد انتهاء ذلك االستحقاق الذي 
أسفر عن انكشاف القوى الليبرالية، وضعف شعبيتها جماهيرياً، 
على الرغم من علو صوتها وامتالكها وس���ائل التأثير في الرأي 
العام من صحف وفضائيات، انحاز املتصوفة - ش���أنهم ش���أن 

  ( إلهامي امليرغني، »مصر وطوفان األحزاب السياسية«، مرجع سابق.
العربية  األخبار  شبكة  السلفيني«،  مواجهة  في  قادمون  »الصوفيون  قاسم،  نهال   )2 

2011/7/7م.

القوى غير اإلسالمية اليمينية واليسارية - إلى مسار »الدستور 
أوالً« في وجه مس���ار »االنتخابات أوالً« الذي تبنَّته كافة القوى 
السياس���ية احملاِفظة، من األحزاب واجلماع���ات والتنظيمات 

اإلسالمية)3 .
وفي االنتخابات البرملانية ملجلَسي الشعب والشورى، انحاز 
الصوفي���ون إلى حتالف »الكتلة املصري���ة« الذي يتزعمه حزب 
»املصريني األحرار«، الذي أسسه رجل األعمال القبطي »جنيب 
س���اويرس« املعروف مبواقفه املعادية لإلس���الميني، ويضم في 
تشكيلته حزب »التجمع« اليساري بزعامة »رفعت السعيد«، ذي 
التوجهات املضادة لكل ما هو إس���المي. وفي هذا اإلطار يقول 
الشيخ »إسماعيل توفيق« أحد مش���ايخ الصوفية: »إن أصوات 
املتصوفة في االنتخابات البرملانية لن تذهب ألي مرشح ينتمي 

للتيار السلفي أو اإلخوان أو اجلماعة اإلسالمية«)4 .  
كما أعلنت االئتالفات الش���بابية الصوفية الناش���طة في 
ش���بكات التواصل االجتماعي على اإلنترن���ت، مثل: »االئتالف 
العام لشباب الصوفية« و »رابطة شباب الصوفية« عن تقدميها 
الدعم الكام���ل لقوائم »الكتلة املصرية« ف���ي املرحلتني الثانية 
والثالثة من انتخابات مجلس الش���عب، وكذلك دعم مرش���حي 
»الكتلة« عل���ى النظام الفردي بكافة احملافظات، داعني مريدي 

الطرق الصوفية في احملافظات لتأييد مرشحي »الكتلة«)5 .  
بل إن »ط���ارق الرفاعي« ش���يخ الطريق���ة الرفاعية، قد 
ترش���ح خلوض انتخابات مجلس الش���عب باجليزة على قائمة 
حزب »املصريني األحرار«، ليس هذا فحس���ب، ولكنه انسحب 
من الس���باق االنتخابي لصالح »عمرو الشوبكي« اخلبير مبركز 
األهرام للدراس���ات اإلس���تراتيجية، وأحد الرم���وز الليبرالية 
املعروفة، مؤكداً »إن انسحابه جاء بعد ما رآه فى املرحلة األولى 
من تفتيت األصوات بني املرشحني لصالح اإلخوان والسلفيني، 
وه���و ما أدى إل���ى صدارتهم فى عمليات الف���رز«، مضيفاً أنه 
»انس���حب لصالح »الش���وبكي«؛ ألن املرحلة املقبلة حتتاج إلى 
توحيد جهود جميع األحزاب املدنية ضد القوى اإلسالمية التي 

تريد استغالل الدين بالسياسة«)6  َوْفقاً لتعبير »الرفاعي«.

 3( عمار علي حسن، »الدور السياسي للطرق الصوفية في مصر بعد ثورة 25 يناير«، 
مركز اجلزيرة للدراسات 2011/7/30م.

السلفيني«،  ملواجهة  مصر  في  السياسة  محك  على  »الصوفيون  الرحمن،  عبد  وليد   )( 
الشرق األوسط ) /  /2011م.

 )( أبو الفضل اإلسناوي، ملاذا فشلت األحزاب الصوفية في االنتخابات البرملانية املصرية، 
صحيفة 25 يناير اإللكترونية 2011/12/24م.

 6( انسحاب شيخ »الرفاعية« لصالح »الشوبكي«، املصري اليوم 2011/12/6م.
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مستقبل الصوفية السياسية في مصر:
إذا كان الص���راع وتصفية احلس���ابات »العقدية« - َوْفق 
ما س���بق بيانه - هو الدافع الرئيس���ي وراء تدشني األحزاب 
الصوفية اجلديدة، واملتحكم في مسلكها السياسي  التحالفي 
واالنتخابي( خالل الفترة االنتقالية التي تلت مخاض ثورة 25 
يناير، فما هو مس���تقبل التصوف »املسيَّس« في مصر خالل 
الفترة القادمة؛ ال س���يما في ظل اإلخف���اق االنتخابي الذي 
منيت به القوى غير اإلس���المية، والتفوق الكاس���ح ألحزاب 
التيار اإلس���المي في البرملان املصري مبجلَس���يه  الش���عب 

والشورى(؟.
ثمة خمس���ة عوامل رئيس���ة حتكم مس���تقبل الصوفية 
السياس���ية في مصر خالل املرحلة القادمة، س���واء بشكلها 
التنظيم���ي السياس���ي احلزبي، أو االئتالف���ي االجتماعي 
الشبابي، وهي: طبيعة السلطة القادمة، وطبيعة العالقة بني 
ر مقومات احلزب الرئيس���ية  الفعاليات الصوفية، ومدى توفُّ
لألح���زاب الصوفية، ومدى التماس���ك وااللت���زام احلزبي 
للصوفية، والبرامجية والقدرة على التواصل مع اجلماهير.

فطبيع���ة الس���لطة القادمة قد تؤثر بش���كل كبير على 
مس���تقبل احلياة احلزبية في مصر بش���كل عام، واألحزاب 
الصوفية بش���كل خاص، فإذا كانت األحزاب اإلسالمية قد 
اس���تحوذت على غالبية مقاعد البرملان مبجلَسيه  الشعب 
والشورى(، فإن طبيعة الدستور اجلديد املزَمع تدشينه، وما 
إذا كان سيؤس���س لدولة رئاسية أم برملانية، ستحدد بشكل 
هات الرئيس  كبير الدور التنفيذي لتلك األحزاب. كما أن توجُّ
القادم، وما إذا كان إسالمياً أم ليبرالياً أو توافقياً؟ ستحدد 
كذلك مس���تقبل خريطة القوى احلزبية في مصر اجلديدة، 

وفي مقدمتها األحزاب الليبرالية والصوفية.
كما أن طبيع���ة العالقة بني الفعالي���ات الصوفية على 
الس���احة السياس���ية املصرية، وما إذا كانت سترقى ملرتبة 
النضج السياس���ي واحلزبي، من حيث التحالُف والتنس���يُق 
والش���راكُة الهدفيُة، أم أنها س���تتحول إلى نسخة صراعية 
شبيهة مبا تشهده الساحة الصوفية الطرقية، في إطار تنازع 
األقطاب والش���يوخ واملريدين، تلك الطبيعة سيكون لها دور 

حاسم في مستقبل العمل احلزبي الصوفي مبصر.

ر مقومات احلزب الرئيسية لألحزاب  كذلك فإن مدى توفُّ
الصوفي���ة، مثل: البرنامج السياس���ي والعنصر السياس���ي، 
وشبكة العالقات اجلماهيرية، واالنتشار اجلغرافي مبا يؤكد 
أنها تعبِّر عن قوى اجتماعية ذات وزن في املجتمع، س���يكون 
لتلك املقومات دور كبير في استش���راف مس���تقبل األحزاب 
الصوفي���ة في املرحلة املقبلة؛ ألن العالق���ات البينية للطرق 
الصوفي���ة ال بد أن تختلف عنها في األح���زاب؛ فالعالقات 

احلزبية ليست من قبيل عالقة الشيخ باملريد. 
وعلى جانب آخر يَُعد التماسك وااللتزام احلزبي للصوفية، 
عنصراً مهماً في حتديد مستقبل األحزاب الصوفية؛ ال سيما 
في ظ���ل الثقافة احلزبي���ة املتجذرة في مصر، التي تتس���م 
بسيادة منٍط من االنشقاقات واالنقس���امات داخل الكيانات 
احلزبية، جتعل أحد أبرز املالمح الرئيسية لألحزاب املصرية 
أنه ليس لها خريطة مستقرة؛ فهل ستنجح األحزاب الصوفية 
في اجتياز اختبار التماس���ك وااللتزام؛ ال سيما في ظل قرب 
االنتهاء املتوقع ملرحلة وجود املجلس العس���كري في السلطة، 
وما سيتبعه من دخول البالد في مرحلة البناء والتشييد بدالً 
من مرحلة الصراع واالس���تقطاب التي سادت حقبة املرحلة 

ي »مبارك« عن سدة احلكم. االنتقالية منذ تنحِّ
 أخيراً: إن البرامجية والقدرة على التواصل مع اجلماهير، 
ستحسم مستقبل كثير من األحزاب السياسية في مصر، ومن 
بينها األحزاب الصوفية، على اعتبار أن اآلفة واملعضلة الرئيسة 
إلرث احلياة احلزبية املصرية أنها أحزاب نخبوية ش���عاراتية، 
لي���س لها رصيد جماهيري، وال متايز برامجي يجذب القاعدة 

العريضة من املواطنني املصريني البسطاء.
وختاماً، فإن األحزاب اإلس���المية املصرية على رأس���ها 
أحزاب اإلخ���وان والس���لفيني، يقع عليها بش���كل كبير عبء 
التعاطي الفعال مع كافة األفكار التي متوج بها الساحة احلزبية 
في مصر، من أقصى اليمني إلى أقصى اليس���ار، سواء كانت 
ليبرالية أو يس���ارية أو صوفي���ة أو غير ذلك؛ إلن قيادة الدول 
تختلف ع���ن قيادة اجلماعات، ومن ثَمَّ فإن فقه الدولة يختلف 
عن فقه احلركة أو اجلماعة، وعلى اإلس���الميني في مصر أن 
يتجنبوا املواجهة والصدام مع أصحاب األفكار والرؤى املغايرة، 
وأن يتحلَّوا مبنطق التوافق واملقاربة، وأن تكون الكفاءة ال الوالء 

هي شعار العمل، والعام ال اخلاص هو منطلق الرؤية.
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] المسلمون والعالم [

منظمات المجتمع المدني

والغزو الصامت
اليحىي)*( العزيز  عبد  اهلل  عبد  د. 

@Dr_AbuMusa 

استثمار األزمات واستغالل املشاكل، وتوظيف احلاجات... 
إلخ، أسلوب يشمئز منه دعاة القيم واإلصالح والتسامح، ويسارع 
إليه أصحاب املصالح والفس���اد والنظرات األحادية! وهذا ما 
ت  جنده لدى الغرب الرس���مي وآلياته املدنية املسيَّسة؛ فقد تلقَّ
 النيابة العامة( مبصر ع���دداً من البالغات ضد مجموعة من 

املنظمات األهلية الغربية حتمل تأكيدات على أنها:

1 تتلق���ى أمواالً خارجية بطريقة غير قانونية، ودون إش���عار 

احلكوم���ة املصرية مبصادرها، ثم ال تقوم بتس���جيلها في 
ميزانيتها، أو حتدد جهة صرفها.

2 لم حتصل حتى اآلن على موافقة رس���مية بالعمل في مصر 

 ترخيص(.
3 تنتهك لوائح عمل مؤسسات املجتمع املدني املصري. 

4 تقوم بأنشطة سياسية  وأحياناً جتارية( تخالف وظيفتها.

5 تكتب تقارير س���لبية عن مصر جلهات أخرى ال متتُّ إليها 

بِصلَة، وكأنَّ مهمتها  مخابراتية(!

فتم تكلي���ف مجموعة من القض���اة، يدعمهم ممثلون عن 
النياب���ة العامة بتفتي���ش  17( مقراً لتل���ك املنظمات في  5( 

محافظات، منها:
1 املعهد الدميقراطي األمريكي. 

2 املعهد اجلمهوري األمريكي.

3 مؤسسة بيت احلرية. 

4 املركز العربي الستقال القضاء واحملاماة.

5 مرصد املوازنة العامة.

6 مؤسسة فريدريش نومان األملانية.

7 مؤسسة فريدريش أيدناور األملانية.

وقد حتايل بعضها في الوصول ملصر، واخترق سيادة الدولة 
بعد ثورة 25 يناير، ومت���ددت فروع لها في محافظات القاهرة 
واجليزة وأسيوط واإلس���كندرية واألُْقُصر، ومت دعم بعضها ب� 
)100( مليون دوالر من  إدارة املعون���ة االقتصادية األمريكية( 
وثبت أن عملها في جمهوري���ة مصر العربية مخالف لألنظمة، 
ومتويلها غير نظامي، وينقصه���ا اإليضاح عن أموالها، وعملها 

 *( أستاذ القانون الدولي العام.
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خارج القانون. وقالت فايزة أبو النجا  وزيرة التخطيط والتعاون 
الدولي املصري(: »إن األم���وال التي دخلت مصر خالل الفترة 
األخيرة تبلغ 200 مليون دوالر، لتمويل أنش���طة ال نعرفها حتى 
اآلن، وهو ما يثير الشكوك والتخوفات من استخدامها في أعمال 
التخريب؛ خاصة أن ه���ذا يَُعدُّ مخالفة تضرب عرض احلائط 
بجميع القوانني، وسيادة الدولة( ورمبا تكون هذه األموال مفتاح 
ع  سرِّ االعتصامات بعد الثورة، وحتطيم املنشآت، وإحراق املجمَّ
العلمي، وه���ي التي تقف خلف إص���رار الواليات املتحدة على 
نشر مؤسسات املجتمع املدني رغم معارضة احلكومة املصرية، 
وتأكيد اجلانب األمريكي  أن من حقهم فتح هذه املراكز ضمن 
ذ في 56 دولة( ويصرح جيمس  برنام���ج الدميقراطية الذي ينفَّ
بيفير  مدير بعثة الوكالة األمريكية للتنمية الدولية في القاهرة( 
باعت���زام »الوكالة املضي قدماً في تخصيص مبلغ  150( مليون 
دوالر ملنظمات املجتمع املدني وبرامج الدميقراطية، رغم رفض 

احلكومة املصرية ذلك«!
وفي ظهر يوم الس���بت املوافق 2011/12/26م بدأت مهمة 
تفتيش املنظمات، وفي ذات اليوم وقبل استكمال اجلهات املعنية 
مهمتها حتركت آلية االحتجاجات الغربية الرس���مية واألهلية، 
وأعربت اخلارجية األمريكي���ة والبنتاغون عن قلقهما، وظهرت 
مالمح تهديد عس���كري واقتصادي للمجلس العسكري املصري 
األعلى، وس���اهم أليون بانيتا  وزير الدفاع األمريكي( بالتنديد، 
وقالت فيكتوريا نوالند  املتحدثة باس���م اخلارجية األمريكية(: 
»إنه ق���د يكون من الصعب املضي قدماً ف���ي إقناع الكونغرس 
باالستمرار في تقدمي املعونة العسكرية إذ لم يتحسن الوضع«، 
وأضافت: »نحن قلقون للغاية؛ ألن هذا التصرف غير مناس���ب 
في املناخ احلالي«. وأس���همت أملانيا بالتصعيد حينما استدعت 
الس���فير املصري في برلني لالستفسار عن محركات التفتيش 
وظروفه ، وقامت بتفعيل احلدث  28( منظمة؛ حيث استنكرت 
الهجمة الشرس���ة ورفضت تهم  العمالة( ورأت أن الهدف من 
املالحظات والتفتيش على املنظم���ات ال يخرج عن دائرة  كبح 
جماحها(، وانتق���دت مفوضية حقوق اإلنس���ان التابعة لألمم 
املتحدة املداهمات، وطالبت املتحدثة باسمها املجلس العسكري 
املص���ري ب� »التوقف عن ممارس���ة القمع ضد منظمات حقوق 
اإلنس���ان، واتخاذ خطوات واضحة لدعم ه���ذه املنظمات دون 
تضييق اخلناق عليها، مبا يس���اعدها عل���ى القيام بدورها في 
حماية حقوق اإلنس���ان داخل املجتمع املصري«، وَدَعم املوقَف 

االحت���اُد األوروبي بإصداره  بياناً( أعرب فيه عن قلقه، واعتبر 
بعُض املتابعني أن عمليات التفتيش خطوات تشهير وتشويه.

وقد متخض من وضع اليد ومتابعة القضاء والنيابة العامة 
أنه���م وجدوا أمواالً كثيرة داخ���ل مقراتها، وتقارير خارج دائرة 
تخصصها، تتح���دث عن مصر وثورته���ا وانتخاباتها وعمليات 
التعذي���ب فيه���ا، كما وجدوا جوازات س���فر أجنبية بأس���ماء 
مصريني، وتذاكر س���فر، وأفاد قاضي التحقيق أن  املداهمات 
جرت بع���د أن أكدت التحقيقات ت���ورُّط منظمات في ارتكاب 
مخالفات( وأش���ارت بعض التحريات إل���ى أن إحدى املنظمات 
اخلارجية وصله���ا  100( ملي���ون دوالر أودعتها في عدد من 
البنوك املصرية بأسماء  750( شخصاً، وَسَيلي مرحلة التفتيش 
وجمع الوثائق إحالة القضية إل���ى  محكمة اجلنايات( والنظر 
بها بش���فافية عالية، بعدما مت التأكد من االعتداء على سيادة 
القانون، والس���عي للعب���ث باملجتمع املدني املصري، واملؤش���ر 
احلسن أن ما قام به  القضاء( نحو املقرات األهلية األجنبية مت 
بعد  7( أش���هر من املتابعة والتحقيق وبعد االستماع ملا يقارب 
ا للمجتمع املدني وال تزال  من  400( ش���خص ميتُّون بعالقة مَّ
القضي���ة بني يدي القضاء، واألَْول���ى أن تتأخر ردود الفعل إلى 
م���ا بعد صدور احلكم، وما دام املرج���ع هو القضاء فإن تفعيل 
اإلع���الم، وحتريك الق���وى اخلارجية، والص���راخ العالي دليُل 
األفالس. وإذا كان الغرب يعلي س���يادة القانون في ُدَوِله فلماذا 
يس���تعلي على القضاء في الدول االخرى؟ ومن احلدث وردود 

الفعل عليه وأبعاده تبرز قضيتان، هما:

األوىل: خط���ر املنظم���ات األهلية الغربي���ة وأدجلتها 
أت الواليات  على الدول اإلس���المية: فبعد الربيع العربي تبرَّ
املتحدة األمريكية من احلكام رغم خدماتهم وحمايتهم لتلك 
نها نحو الشعوب اإلسالمية  املنظمات، واجتهت بأموالها ومتكُّ
متخذًة م���ن منظمات املجتمع املدني مطيَّة ألهدافها، وميكن 
تلمُّس ذلك من خالل استغالل تلك املنظمات لتسويق النمط 
الغربي ف���ي العالم الثالث، واس���تغالل فقره���م ومرضهم 
وجهلهم في إمالء تصوراتهم ورؤاهم، وتنمية الوعي بدعاوى 
الدميقراطية وحقوق اإلنسان لدى املصريني مثاًل، ويؤكده أن 
محاور عطاءات أغلب املنظمات الغربية في بالد النيل يدور 
حول أطروحاٍت الغالُب منه���ا جميل في مظهره، مقبول في 
عمومياته، ولكن مصدرها ووقتها ومحاورها التفصيلية يعكر 
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حقائقها، ويجعل عالمات التعجب والقلق حتيط بها من كل 
جانب، وإنه ملن األخطاء الفاحش���ة أن نأتي بنَُخب طالبية 
من مجتمع يع���ض على املذهب احلنف���ي بالنواجذ لنعلِّمه 
الفقه احلنبلي؛ فكيف بقضايا فكرية وسياس���ية مستوردة 
تختفي األلغام في كل منعط���ف ومنخفض ومطلع، وتنعدم 
الرؤية في معرفة أس���س محركاتها؟ ويؤكد ما سبق عناوين 
أنش���طة اجلمعيات الغربي���ة األهلية التي تص���بُّ في بؤر 
مشبوهة، تؤدي إلى زلزلة اس���تقرار البالد، ومنها:  تعزيز 
الدميقراطية( و  تدريب أعضاء األحزاب اجلديدة( و  تبادل 
األف���كار بني الدول( و  تنمية األح���زاب( و  أبحاث الرأي 
العام( و  إستراتيجية احلمالت الدعائية( و  أوضاع املرأة( 
و  التس���امح والتنوع الديني( و  النساء في الريف املصري( 
و  اس���تقالل االحتادات العمالية( و  املسح امليداني لقياس 
الوعي السياس���ي بني النس���اء( إضافة إلى برنامج  معهد 
األندلس للتسامح( املتضمن إقامة 24 دورة تدريبية لتحسني 
التواصل بني طالب اجلامع���ات وأعضاء البرملان املصري، 
وثالثة مؤمترات للطالب اجلامعيني لتعليمهم كيفية مراقبة 
األداء البرملاني، ويتم اإلنفاق عليها من  الوقف األمريكي(. 
أم���ا  جمعية املراقب املدني حلقوق اإلنس���ان( فأنها تعمل 
على تقدمي حلقات دراس���ية في محافظة الدقهلية للتدريب 
على كتاب���ة التقارير عن حقوق امل���رأة وانتهاكاتها مبصر، 
ومن أعمالها  أيضاً بعثتها لش���باب م���ن  حركة 6 أبريل( 
���ي دورات تدريبية على التظاهر  املصري���ة إلى صربيا لتلقِّ
واالعتصام بعد الثورة، ومثل هذه األنشطة تشير إلى غياب 
احليادي���ة في مزاعم األنش���طة املدنية، التي هي ش���رط 
أساس���ي في عملها؛ حيث قام بعضها بتشكيل تكتالت ضد 
ثورة 25 يناير، ومارس���ت أنشطة محورها العمل السياسي 
وقد اعترفت س���فارة واش���نطن مبصر – من خالل وثائق 
 ويكيليكس( – بأن  املجموعة املتحدة( جعلت من اإلعانات 
وقوداً ألنش���طة سياسية، وهو ما يؤكد خروج املنظمات عن 
أهدافها اإلنسانية األولى، وابتعادها عن احلاجات األساسية 
للمجتمع املصري كال���دواء والغذاء وتعليم القراءة والكتابة، 
وما س���بق مثال مختزل من خالل مجموعة منظمات قليلة 
في دولة واح���دة؛ فكيف لو مت تتبُّع ج���ذور تلك املنظمات 
الغربي���ة وحتويالتها، وتفكيك كيده���ا، وأهدافها اخلطيرة 
في جميع الدول اإلس���المية، وم���ا مت حتقيقه هنا وهناك 

بواسطتها.

الثاني��ة: واقع املنظمات اإلنسانية اإلسالمية: حيث عانت 
من احملاص���رة والتهم واملصادرة، واش���تدت الوطأة عليها في 
الس���نوات العش���ر األخيرة، ولكن النظر إليها من خالل منطقة 
احلدث واحلديث  مصر(، وبعد ثورة 25 يناير يجد إشراقة تعمُّ 
ما فيها من مؤسسات إس���المية خالصة، ويجد تقديراً رسمياً 
للدع���م العربي وخاصة اخلليجي، وتقاري���ر وتصاريح تؤكد أنه 
ل���م يتمَّ رصد أي إنفاق س���يئ من أموالها في أماكن مش���بوهة 
أو سياس���ية، وأنها ال تتجاوز في أنش���طتها دوائر بناء املساجد 
وتوفير العالج ورعاية الفقراء واأليتام، واتهامها اإلعالمي بدعم 
األحزاب اإلسالمية ال يصل درجة يقبلها القضاء، بل إن  جمعية 
ر ميزانيتها الس���نوية مبليار جنية مصري  الرس���الة( مبصر تقدَّ
لم جتد  وزارة التأمينات والش���ؤون االجتماعية( عليها مخالفة 
واحدة، ووصلت تقاديره���ا األدائية درجة االمتياز لدى الوزارة، 
وهذه الصفحة اجلديدة واإلضاءات تس���تدعي مراجعات أخرى 
في زوايا األرض ولعلها تفتح ملفات املنظمات اإلسالمية األهلية 
في رؤية جديدة ومعطيات مختلفة تردُّ بعض احلق إلى نصابه.

لقد شن الغرب – وأمريكا في املقدمة – حرباً شرسة على 
املنظمات اإلسالمية، واش���تد أوارها بعد 11 سبتمبر 2001م، 
وُحرَم���ت املاليني من التعليم والعالج والغذاء بش���بهات واهية، 
وأدلة مفبركة، أو بس���بب جزئية يسيرة مت تعميمها حتى بلغت 

عنان السماء حجماً وعقوبة وصورة وصوتاً.
وتعرَّض اآلالف من املس���لمني املخلصني للسجن والتعذيب، 
ت؛ ألنهم فقط  وأُلصق���ت بهم تهم األصولية واإلره���اب والتزمُّ
فتحوا مدرسة في بنغالدش، أو حفروا بئراً في مالي، أو عاجلوا 
ت أبواب العمل والتبرعات  مريضاً في البرازيل، ومع هذا ُس���دَّ
َدت أموال الصدقات  والتحويالت أمامهم، وأغلقت مكاتبهم، وُجمِّ
والزكاة املتجهة إليهم، وُمسَّ األمُر صاحب السمو امللكي األمير 
سلطان بن عبد العزيز - رحمه الله - ورابطة العالم اإلسالمي 

وغيرهما.
وباملقاب���ل تع���ج الواليات املتح���دة األمريكي���ة باملنظمات 
الصهيونية العنصري���ة األصولية اإلرهابية؛ حيث يقتطفون من 
ضرائب الش���عب األمريكي ما يري���دون، ويحولونها إلى احملتل 
الصهيوني ليبني بها املستوطنات، ويغذي بها اإلرهاب، ويشتري 
بها السالح، ويهدم بها املس���اجد والكنائس أمام لوائح  قانون 
ج الغرب  االضطهاد الديني األمريكي( و  حقوق اإلنس���ان( وتوَّ
مظامله مبنح  شارون( وسام  بطل السالم( رغم إحراقه أطفال 

ذه باملنظر والرائحة. الفلسطينيني وهم أحياء، وتلذُّ
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] المسلمون والعالم [

دول الثورات العربية
والمنظمات الدولية

وأزمة التمويل

ع��ب��د احل���اف���ظ ال��ص��اوي

ُتَعدُّ عضوية املنظمات الدولية إحدى آليات االنتس����اب إلى 
املجتم����ع الدول����ي، وخاص����ة تل����ك التي م����رَّ على تأسيس����ها مدة 
زمنية، اش����تبكت فيها مع مش����كات وقضايا تخص دواًل بعينها 
أو تخ����ص املجتم����ع الدول����ي جميعًا. وتش����هد الس����احة الدولية 
من����ذ نهاي����ة احلرب العاملي����ة الثانية وج����وَد كثير م����ن املنظمات 
الدولي����ة، من بينها تلك املتعلق����ة باجلوانب االقتصادية، وعلى 
رأس����ها البنك والصندوق الدوليني، ومنظم����ة التجارة العاملية. 
وتأت����ي أهمية ه����ذه املنظم����ات الثاثة من كونها تس����تحوذ على 
عضوي����ة أكبر عدد من دول العالم، واعُتمدت هذه املنظمات من 
م لش����ؤون االقتصاد  ِقَبل املجتمع الدولي باعتبارها املثلث املنظِّ

العاملي.
إال أن البنك والصندوق الدوليني اكتس���با سمعة سيئة من 
خ���ال جتارب برام���ج اإلصاح االقتصادي التي ُفرَضت قس���رًا 
عل���ى كثي���ر من البل���دان النامية، في إطار س���يطرة اقتصاديات 
ان مطلع تس���عينيات الق���رن املاضي. وكان  العومل���ة املتوحش���ة إبَّ
لتطبي���ق أجندات البن���ك والصندوق الدوليني آث���ار اجتماعية 
سلبية على املجتمعات النامية، ومن بينها املجتمعات العربية، 

مثل: ش���يوع الفقر، والبطالة، وانتش���ار الفس���اد نتيجة لبرامج 
اخلصخصة، فضًا عن التش���وهات االقتصادية الهيكلية التي 
قضت عل���ى الصناعات احمللية وجعلت م���ن اقتصاديات الدول 
النامي���ة مجرد أس���واق القتصاديات الدول املتقدمة، وس���يطرة 
األنشطة الريعية واملضاربات على حساب األنشطة اإلنتاجية.

وال ب����د أن نأخذ ف����ي االعتبار أن املنظم����ات الدولية الثاث 
تعرض����ت النتق����ادات كثي����رة بعد األزم����ة املالية العاملي����ة في عام 
2008م، وطالب مس����ؤولون غربيون بضرورة إصاح النظام املالي 
َبعة من ِقَبل البنك والصندوق  العاملي، وعلى رأسه السياسات املتَّ
الدولي����ني. وه����و ما دعا ه����ذه املؤسس����ات لتغيي����ر خطابها جتاه 
الدول املس����تفيدة م����ن الق����روض والبرامج املقدم����ة منها؛ ففي 
حال����ة مصر وتونس أبدت بعثات الصن����دوق خطابًا يوحي بعدم 
ف����رض برامج أو ش����روط م����ن ِقَبل الصن����دوق، ولك����ن العبَرة مبا 
تنتهي إليه املفاوضات، فمن املمكن أن يلجأ الصندوق إلى رفض 
أية برامج من ِقَبل الدولتني ال حتقق شروطه، فضًا عن إعان 
الصن����دوق عن أن دور بعثته س����وف يقتصر على تقدمي املش����ورة 

الفنية، وبذلك يكون قد فرض شروطه بشكل غير مباشر. 
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طبيعة العاقة احلالية:
تتمت���ع دول الث���ورات العربية بالعضوي���ة الكاملة في كلٍّ 
م���ن البنك والصن���دوق الدوليني، بينم���ا ال حتظى بعضوية 
منظمة التجارة العاملية س���وى مصر وتونس، أما ليبيا وسورية 
واليم���ن فيُمثَّلون في املنظمة بصفة مراقب. وَوْفقاً لش���روط 
العضوية ف���ي البنك والصندوق الدوليني ف���إن لكل من دول 
الثورات العربية احلق في االقتراض من البنك والصندوق في 
حدود مس���اهمتهم في رؤوس األموال. وحسب قاعدة بيانات 
البن���ك الدولي فإن أرصدة الق���روض املقدمة ألربع دول في 
عام 2010م من البنك الدولي ه���ي: مصر 3.8 مليار دوالر، 
واليمن 2.1 مليار دوالر، وتونس 1.3 مليار دوالر، وس���ورية 
14.9 مليون دوالر، ولم ترد بيانات بشأن ليبيا. أما بخصوص 
صن���دوق النقد ف���إن اليمن قد حصل في ع���ام 2010م على 
ائتمان قدره 77 ملي���ون دوالر، وأعلن في فبراير 2012م عن 
تق���دمي الصندوق الئتمان جديد لصال���ح حكومة اليمن بنحو 
100 ملي���ون دوالر، بينما باقي ال���دول لم حتصل على ائتمان 
من صندوق النقد الدولي، وإن كانت كلٌّ من مصر وتونس قد 
تقدم���ت بالفعل للحصول على قروض من الصندوق، ولم يُبتَّ 

فيها بعد. 

حتديات:
تعان���ي دول الثورات العربية باس���تثناء ليبي���ا من أزمة 
متويلية تتمثل ف���ي ارتفاع معدالت العج���ز باملوازنة العامة، 
ين الع���ام  الداخلي واخلارجي( ,  وكذلك ارتفاع معدالت الدَّ
وأعباء خدمت���ه، والعجز مبيزان املدفوعات، وزيادة اعتمادات 
مخصصات الدعم. ومن مس���لَّمات التعامل من ِقَبل صندوق 
النقد الدولي م���ع هذه احلاالت أن يف���رض حالة تتمثل في 
تقليص كلِّ هذه املعدالت الس���لبية، ولكن دون مراعاة ملا ينتج 
عن ذلك من أضرار اجتماعية، كم���ا يراعي الصندوق البعد 
الزمن���ي؛ إذ عادة ما يطالب بتنفيذ ش���روطه في فترة وجيزة 
لها في بلدان الث���ورات العربية. وقد فرض  م���ن الصعب حتمُّ
ه���ذا الوضع مجموعة من التحديات على الصعيد املالي لتلك 

الدول، نذكر منها اآلتي: 
• متثل حالة عدم االس���تقرار السياسي واألمني التحدي 
األول النطالق اقتصاديات دول الثورات العربية، ومن ش���أن 

إطالة فترة االنفالت األمني أن تُضِعف موقف هذه الدول في 
مواجهة املؤسس���ات املالية الدولية؛ نظراً ملا تس���فر عنه من 
نتائج س���لبية بخصوص أداء مؤش���راتها االقتصادية الكلية، 

وكذلك تراجع تصنيفها االئتماني لدى املؤسسات الدولية.
• توجد حالة من الضبابية لدى دول الثورات العربية حول 
ل ِبْعُد فيها حكومات منتخبة،  أوضاعها املالية؛ حيث لم تش���كَّ
وتدي���ر دوالب اقتصاديات هذه ال���دول قياداٌت تربَّت في ظل 
النظم السابقة، وكثير منهم يدينون بالوالء للنظم الديكتاتورية، 
بل تس���عى بعض هذه القيادات لتوريط احلكومات املقبلة في 
مش���كالت اقتصادية، يس���تغرق اخلروج منها سنوات طويلة، 
وبذلك تظهر حكومات الثورات العربية بالعجز والفش���ل أمام 

شعوبها.
• هناك حالة من عدم املصارحة مع الشعوب بدول الثورات 
العربية؛ حي���ث تنطلق الطموحات االقتصادية الثورية، في ظل 
عج���ٍز ماليٍّ حلكوم���ات هذه الدول، ومن ثَ���مَّ ال بد من إظهار 
األوضاع االقتصادية واملالية احلقيقة أمام الشعوب، وبيان حجم 
التركة االقتصادية املهترئة التي ورثتها من النظم الديكتاتورية.  
• غازلت غالبية البرامج االقتصادية لألحزاب اإلسالمية 
َمت في دول الثورات العربية طموحات الشعوب، دون  التي ُقدِّ
أن تأخذ في االعتب���ار التحديات املالية واالقتصادية احمللية، 
أو حال���ة التوجس في اخلارج من طبيعة النموذج اإلس���المي 
ف���ي احلكم، ومدى تبنِّ���ي هذه البرامج لنم���اذج تنموية تتفق 
هات الغربية، أم أنها ستنحو جتاه مناذج تنموية منافسة.  والتوجُّ
• لن يكون بوسع دول الثورات العربية الولوج إلى االقتراض 
من اخلارج إال بعد الوصول إلى تفاهمات مع املؤسسات املالية 
الدولية؛ وبخاصة في ظل التوجهات الغربية الداعية إلى جلوء 

دول الثورات العربية إلى البنك والصندوق الدوليني.
• فرص االقتراض اإلقليمية - وخاصة العربية منها - ال تلبي 
االحتياجات احلالية لدول الثورات العربية؛ حيث تخضع القرارات 
العربية املتعلقة بسياس���ات اإلقراض وتقدمي املساعدات لضغوط 
غربية. كم���ا أن معظم الوعود العربية بتقدمي مس���اعدات مالية 
لدول الث���ورات العربية لم تتحقق، وتس���بََّب تأخيُرها في ضعف 
املوقف املالي ل���دول الثورات العربية، وكذلك ضعف موقفها أمام 

املؤسسات املالية الدولية 
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ُأُطر للخروج من ضغوط املالية:
ال متثل التحديات الس���ابقة معضالت حتول دون الوصول 
حللٍّ ألزمة التمويل في اقتصاديات دول الثورات العربية، ولكن 
ميك���ن جتاوزها وإن اس���تغرقت بعض الوقت؛ ش���ريطة وجود 
ن���وع من التوافق املجتمعي بني حكوم���ات دول الثورات العربية 
وشعوبها؛ يعتمد هذا التوافق على عقد اجتماعي جديد ِقوامه 
املصارح���ة واملكاش���فة، والتعهد ببناء من���اذج تنموية حقيقية، 
تعك���س املطالب الثورية. وميكن في ه���ذا اإلطار طرح اآلليات 
اآلتية - على س���بيل املثال - للتغلب على املمارس���ات السلبية 

للمؤسسات املالية الدولية.   
• ض���رورة الوصول إلى حالة من الس���يطرة على األوضاع 
املالية احمللية، وتوظيفها في إطار االحتياجات التنموية، وتفعيل 
دور الِقطاع اخلاص بش���كل حقيقي، واخلروج من آلية س���عر 
الفائدة في اجلانب التمويلي، واالجتاه نحو آلية املش���اركة، كما 
هو احلال في استخدام الصكوك اإلسالمية لتمويل املشروعات 
االستثمارية باملوازنات العامة لتلك الدول، من أجل تخفيف أعباء 
يْن وخدمته في املوازنة العامة. وأن يقتصر التمويل اخلارجي  الدَّ

ه لإلنفاق اجلاري. على املشروعات االستثمارية وال يوجَّ
• ترش���يد اإلنفاق احلكومي بش���كل ملموس؛ مبا ال يؤدي 
إلى آثار س���لبية على حياة املواطنني وخاصة محدودي الدخل، 
والتوجه نحو خط���وات متدرجة في ما يتعل���ق بقضايا الدعم 

واألجور مبا يتناسب مع اإليرادات العامة لهذه الدول.
• مواجهة الفساد في االقتصاديات الوطنية لدول الثورات 
العربية بش���كل حقيقي؛ وخاصة في محيط اإلدارة احلكومية. 
فِس���ِجلُّ دول الثورات العربية في مجال الفس���اد غير مشرِّف، 
ويظهر ذلك من خالل بيانات مؤش���ر منظمة الشفافية الدولية 

لع���ام 2011م؛ حيث كان َوْضع تونس على املؤش���ر 4.3 درجة، 
تليها مصر ب� 3.1 درجة، ثم س���ورية 2.5 درجة، وتساوت ليبيا 
واليمن بنح���و 2.2 درجة، وهي بال ش���ك درجات متدنية في 
الشفافية، وتوضح أن الفساد كان من أبرز أسباب قيام الثورات 
ن من أداء  في تلك الدول. فمن ش���أن مواجهة الفساد أن حتسِّ
النفقات العامة، وحصول املواطنني على خدمات بشكل أفضل، 

وكذلك تقليل النفقات العامة وعجز املوازنة. 
• اتخاذ التدابير الالزمة في السياس���ة النقدية مبا يقضي 
على انتش���ار ظاه���رة  الدولرة(، أو تلك األنش���طة التي تؤدي 
إلى خروج العمالت األجنبية خ���ارج البالد بدون ضرورة، مثل 
املضاربات ف���ي البورصات الدولية للنق���د واألوراق املالية، أو 

نشاط التسويق الشبكي. 
• االستفادة من التعاطف مع الثورات العربية، وطرح آليات 
للتمويل لالس���تفادة منه���ا من خالل املغتربني ب���دول الثورات 

العربية، أو لغيرهم من املتعاطفني مع الثورات العربية. 
• العمل على جلب االستثمارات األجنبية املباشرة، ومن باب 
أَْولى العمل على عودة االستثمارات الوطنية املوجودة باخلارج.

• في ظل االعتم���اد على آلية االقتراض من اخلارج ال بد 
ه ش���رقاً إلى الدول اإلس���المية غير العربية  من جتريب التوجُّ
مثل ماليزي���ا وتركيا، ومببالغ ميكن احلصول عليها، كما فعلت 
تونس مؤخراً بحصولها على ق���رض قيمته نصف مليار دوالر 

من تركيا.
• التخلص من ظاهرة ترك���ز التعامالت االقتصادية لدول 
الثورات العربية، ومحاولة تنويع عالقاتها االقتصادية، مبا يخلق 
مصال���ح متعددة ف���ي احمليط الدولي، ومب���ا يقلص من فرص 
ممارسة الضغوط من ِقبَل بعض املؤسسات أو الدول الغربية. 
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استشراف املستقبل:
باس���تثناء ليبيا فإن الوضع املالي ل���دول الثورات العربية 
يس���تلزم البحث عن مخرج ألزمتها التم�ويلية؛ إال أن ذلك ال 
يعن���ي الهرولة إلى االقتراض من اخل���ارج كحل أوحد، ولكن 
ينبغي أن تعاد هيكلة منظومة النفقات العامة، وأن يُجتََهد في 
حتصيل اإليرادات العامة، والتفكير بطرق غير تقليدية. وحتى 
اآلن ال متثل قضية االقتراض من صندوق النقد الدولي أهمية 
بارزة إال في حال���ة مصر، بينما الوضع في تونس في طريقه 

لإلبرام، وكذلك في اليمن.
ويالحظ على طبيعة اإلدارة االقتصادية في دول الثورات 
العربية أنها تفكر في القالب نفس���ه للنموذج التنموي الغربي، 
الذي يدور في فلك االقتصاد الرأسمالي، ولم تنضج بعد إدارة 
اقتصادية تأخذ مبنهج االعتماد على الذات. وأن تس���تحضر 
أن ما متر به اقتصادياتها هي ظروف اس���تثنائية، وأنه بقدر 
صمودها خالل هذه الظروف االس���تثنائية والعمل من خالل 
رؤية تنموية، س���وف حتصل على ظ���روف أفضل في تعاملها 
مع املؤسس���ات الدولية، بل ومع احمليط العاملي بش���كل عام. 
وأن يس���توعب صانع القرار أن املخرج ال يس���تلزم بالضرورة 
اللجوء فقط إلى املؤسسات الدولية، ولكن هناك مناذج ناجحة 
لدول اس���تطاعت أن تخرج من أزمتها املالية دون الولوج إلى 
بوابات املؤسس���ات املالية الدولية، مثل وضع ماليزيا في عام 
1997م؛ حيث رفضت أجندة صندوق النقد الدولي ورأت أنها 
ال تصب في طريق اإلص���الح احلقيقي القتصادها. وبالفعل 
خرجت ماليزيا من أزمتها من خالل سنتني بواسطة حزمة من 

اإلصالحات االقتصادية الداخلية واخلارجية. 

وال يعني هذا وجود مواقف مس���بقة تتسم بالسلبية جتاه 
املؤسس���ات املالية الدولية، ولكن ينبغي أن يس���توعب متخذو 
القرار في املؤسسات الدولية، أن الثورات العربية قامت بسبب 
الضغ���وط االقتصادية واالجتماعية التي مورس���ت عليها من 
ِقبَل األنظمة الديكتاتورية الس���ابقة، وإذا ما رغبت املؤسسات 
الدولي���ة في تقدمي دعم حقيقي لدول الثورات العربية فعليها 
أن تتخلى عن فرض ش���روٍط اقتصاديٍة أو سياسيٍة من شأنها 
أن تؤج���ج األوضاع االجتماعية في تلك الدول. ولن تس���تطع 
املؤسس���ات املالية الدولية القي���ام بدورها املطلوب جتاه دول 
الثورات العربية، إال إذا اتس���مت باحلياد وتخلَّت عن الوصاية 
املفروض���ة عليها من ِقَبل بعض الدول الغربية، وهو ما لوحظ 
خالل األي���ام املاضية؛ حيث وجهت كثير م���ن الدول الغربية 
نصائحها لدول الثورات العربية بضرورة التوقيع على اتفاقيات 

صندوق النقد الدولي.
ومن هنا نس���تنتج أنه إذا أحس���نت دول الثورات العربية 
ترتيب أوضاعها الداخلية اقتصادياً فس���وف يكون مبقدورها 
مواجهة مؤسس���ات التمويل الدولية والتأسيس لواقع جديد. 
أما إذا أبقت الوض���ع على ما هو عليه اآلن واعتمدت اللجوء 
لالقتراض كحلٍّ أوحد فإنها ستواجه مستقباًل مظلماً، ومن ثَمَّ 

البقاء في ظل التبعية لسياسات املؤسسات الدولية.

بعض املؤشرات االقتصادية لدول الثورات العربية لعام 2010م
اليمنمصرليبياسوريةتونسالدولة املؤشر

الناجت احمللي 
اإلجمالي مليار $

44.259.17(.9218.829.2

الدين اخلارجي 
مليار $

21.54.7(4.86.(

نسية الدين احمللي 
إلى الناجت احمللي

15.917.967.120.2

العجز أو الفائض 
باملوازنة العامة

 1.( -   4.4 - 7.5 +8.1 - 8.1 -

العجز أو الفائض 
مبيزان املدفوعات

 190 - 
مليون دوالر

- 2.5 مليار 
دوالر

2.6 + 1.2 + 817 -
مليون دوالر

حجم القروض
من البنك الدولي

).1 مليار 
دوالر

14.9 مليون 
دوالر

8.) مليار 
دوالر

2.1 مليار 
دوالر

املص���در: قاعدة بيان���ات البنك الدولي، وإحص���اءات التقرير االقتصادي 
العربي املوحد 2011م.
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] المسلمون والعالم [

واألزمة السورية...
خيارات صعبة وخطوات ضرورية

إيران

حم��م��د ع��ب��اس ن��اج��ي)*(

عندم���ا أيَّدت إيران الثورتني  التونس���ية واملصرية( اللتني 
أطاحت���ا بنظامي الرئيس���ني  زين العابدين بن علي وحس���ني 
مبارك( واعتبرتهما »محاكاة واس���تلهاماً للتجربة اإليرانية«، لم 
تكن مدركة أن هذه »املوجات الثورية« س���وف تصل إلى حلفائها 
في اإلقليم وباألخص نظام الرئيس الس���وري بش���ار األس���د. 
وم���ن هنا تغيَّر املوقف اإليراني بش���كل جذري من »مس���اعدة 
املس���تضعفني« في تونس ومصر وم���ن بعدهما البحرين وليبيا 
واليمن - وه���و العنوان األيديولوجي ال���ذي غلف موقفها من 
الثورات واالحتجاجات الت���ي اجتاحت هذه الدول - إلى »دعم 
املستكبرين« في سورية، واتهام الثورة السورية بأنها »مؤامرة من 

تدبير القوى الغربية لتقويض دعائم املقاومة«.
إيران لم تكت���ف بذلك، بل إنها اندفع���ت إلى تقدمي دعم 
غير محدود على املستويات كافة حلليفها السوري، وَسَعت لدى 
بعض القوى الكبرى، ال سيما روسيا والصني، إلقناعهم بتوفير 
ظهي���ر دولي لهذا النظام بهدف مواجه���ة الضغوط والعقوبات 

الدولية املفروضة عليه.

هذا املوقف اإليراني املؤيد للنظام الس���وري رفع الغطاء عن 
السياس���ة النفعية التي تنتهجها إيران ف���ي التعامل مع الثورات 
واالحتجاج���ات العربية، وأكد أنها تتعام���ل معها مبنطق الدولة 
التي تس���عى لتعزيز مصاحلها وليس الثورة التي تلتزم بس���قوف 
أيديولوجية محددة، بل رمبا أحرج إيران أمام الرأي العام العربي 
وأفقدها »الصورة النمطية« التي حاولت فرضها باعتبارها »األمة 

الثائرة« و »الداعم الرئيسي للمقاومة« في املنطقة.
ورمبا ميكن تفسير ذلك في أن إيران تعتقد أنها املستهَدف 
األول من اجلهود الدولية لفرض ضغوط على الرئيس السوري 
بشار األسد من أجل التنحي؛ على أساس أن ذلك ميهد لسقوط 
النظام الس���وري برمته، وه���و ما يعني فقدان إي���ران الغطاء 
دها في اإلقليم، وقطع »جسر  العربي الذي استثمرته لدعم متدُّ
التواص���ل« مع حلفائها اآلخرين ال س���يما »حزب الله« اللبناني 

وحركة »حماس« الفلسطينية. 
وقد بدت انعكاس���ات األزمة الس���ورية على مواقع هؤالء 
احللف���اء جلية في اآلون���ة األخيرة. ففضاًل ع���ن »حزب الله« 

 *( باحث مبركز األهرام للدراسات السياسية واإلستراتيجية.
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اللبناني الذي بدا أكثر ارتباكاً وانغماس���اً في تفاصيل املشهد 
ه رسائل إلى اخلارج  الداخلي، فإن حركة »حماس« بدأت توجِّ
تفيد إمكانية ابتعادها تدريجياً عن »األجندة اإليرانية«، وهو 
م���ا بدا جلياً في توقيعها على »اتفاق الدوحة« للمصاحلة مع 
حركة »فتح« الفلس���طينية في 6 فبراير 2012م، الذي سيتم 
مبقتضاه تشكيل حكومة فلس���طينية برئاسة محمود عباس 
 أبو مازن( لإلش���راف على إج���راء االنتخابات الرئاس���ية 

والتشريعية والبدء في إعمار غزة.
إيران بدت مدركة ملخاطر تغيُّر اخلطاب السياسي حلماس 
واجتاهها إلى التعاطي اإليجابي مع مبادرات املصاحلة، ومن 
هنا اس���تغلت زيارة رئيس احلكومة الفلسطينية  الشرعية( 
إسماعيل هنية لطهران ولقاءه املرشد األعلى للجمهورية علي 
خامنئي في 12 فبراي���ر 2012م، لتحذير حماس من املضي 
قدماً في اجتاه التس���وية مع إس���رائيل؛ ال سيما أن طهران 
باتت مدركة أن معنى ذلك خس���ارة ورقة تفاوضية مهمة في 
صراعاتها م���ع القوى اإلقليمية، وتعضيد جهود منافس���يها 

لفرض عزلة عليها لكبح طموحاتها النووية واإلقليمية.

سيناريوهات متعددة:
إن امللفت لالنتباه أن املش���كلة بالنس���بة إليران لم تعد 
منحصرة في مخاطر سقوط النظام السوري على مصاحلها 
وطموحاتها اإلقليمية؛ إذ إن الس���يناريوهات املختلفة التي 
ميكن أن تنته���ي إليها األزمة ال تبدو ف���ي مجملها مريحة 
بالنس���بة لها. ففضاًل عن سيناريو سقوط النظام السوري، 
ه ضربة قوي���ة لطموحاتها اإلقليمية؛  الذي ميك���ن أن يوجِّ
ألنه يعني انهيار التحالف اإلس���تراتيجي الذي تأسس بني 
الطرفني منذ بداية الثمانينيات من القرن املاضي؛ فإن ثمة 

سيناريوهني آخرين ال يقالن أهمية: 
األول: يتمث���ل في إقدام النظام الس���وري على إجراء 
إصالحات حقيقية الستيعاب ضغوط الداخل واخلارج، وهو 
م���ا ميكن أن يُنِتَج مخاطر مماثل���ة على مصالح إيران؛ ألنه 
ي الرئيس السوري بشار األسد،  لن يتحقق إال في حالة تنحِّ
وه���و املطلب الذي بات العنوان الرئيس���ي للتعاطي الدولي 
واإلقليم���ي مع األزمة، وقد انعكس ذل���ك بوضوح في قرار 
اجلمعية العامة لألمم املتح���دة الذي صدر في 16 فبراير 
2011م، ودعم خطة اجلامعة العربية التي تقوم على إجراء 
حوار بني املعارضة والنظام لتش���كيل حكومة وحدة وطنية 
تش���رف على إجراء انتخابات وتسليم الرئيس بشار األسد 
صالحياته إل���ى نائبه، وندد بقمع االحتجاجات الس���لمية 

وطالب بوقف فوري إلراقة الدماء.
وعلى الرغم من أن هذا القرار غير ملزم إال أنه بحصوله 
على موافقة 137 دولة مقابل رفض 12 دولة من بينها روسيا 
والصني وإيران، وامتناع 17 عن التصويت من بينها اجلزائر 
ه رس���الة قوية للنظام السوري بأنه أصبح أكثر  ولبنان، وجَّ
انعزاالً على الساحة الدولية، كما أنه وضع روسيا في موقف 
محرج ألنه صورها على أنها الداعم الرئيس���ي للسياس���ة 

القمعية التي ينتهجها هذا النظام.
���َق ذلك الس���يناريو معناه تقليص   وبالطب���ع فإن حتقُّ
نفوذ إيران في سورية؛ ألنه س���يحرمها من حليف مهم هو 
الرئيس الس���وري بشار األسد وسيضعها أمام بدائل ضيقة 
بس���بب توتر عالقاتها مع القوى السياسية املعارضة للنظام 

السوري، وهو الذي انعكس في مؤشرين: 



العدد 60297

أوهلم��ا: التصريحات التي أدلى بها برهان غليون رئيس »املجلس 

الوطني السوري« - وهو أحد أهم وأكبر فصائل املعارضة السورية - 
في 2 ديس���مبر 2011م، وتعهد فيها بقطع عالقات دمشق العسكرية 
م���ع إيران و »حزب الله« اللبناني عند تولي املعارضة حكم س���ورية، 
واصفاً العالقات  السورية - اإليرانية( بأنها »غير طبيعية«، مضيفاً 

أنه »لن تكون هناك عالقة خاصة مع إيران«.
 وثانيهم��ا: رفض قوى املعارضة الس���ورية دخول إيران على خط 

األزمة بس���بب التحفظات الت���ي تبديها على الدع���م اإليراني القوي 
للنظام الس���وري، وهو ما انعكس في إجهاضها احملاوالت التي بذلتها 
طهران الحتواء األزمة السياسية من خالل تقدمي عروض لبعض قوى 
املعارضة السورية - ال س���يما حركة »اإلخوان املسلمني« - باملشاركة 
في احلكومة، ثم تش���كيل احلكومة كلها في فترة الحقة، مقابل تخليها 

عن مطلب سقوط النظام السوري.
أما الس��يناريو الثاين: فيتعلق بنشوب حرب أهلية في سورية 
مع رفض النظام الس���وري االس���تجابة للضغوط الدولية واإلقليمية 
واستمراره في انتهاج سياسته القمعية جتاه االحتجاجات التي تزداد 
تدريجياً ورمبا متتد إلى معاقله في دمش���ق وحلب، وجناح روس���يا 
والصني في تعطيل أي حتركات دولية لفرض مزيد من العقوبات عليه 
من داخل مجلس األمن، إلى جانب ظهور مؤشرات تفيد اجتاه بعض 

قوى املعارضة السورية إلى استخدام السالح في مواجهة النظام. 
ورغم أن بعض االجتاهات اإليرانية بدأت تتحدث عن أن نشوب 
ح���رب أهلية رمبا يص���بُّ في صالح إيران أكثر مم���ا يضرها؛ على 
أساس أنه ميكن أن يؤدي إلى تفكيك سورية إلى دويالت صغيرة على 
أس���س طائفية وعرقية، وهو ما يدعم من احتماالت حدوث حالة من 
عدم االس���تقرار ميكن أن تهدد مصالح القوى املنافسة إليران وعلى 
رأس���ها إس���رائيل التي تتوافق  للمفارقة( مع إيران على أهمية بقاء 
النظام السوري احلالي. إال أن هذا السيناريو ميكن أن ينتج تداعيات 
س���لبية أخرى بالنس���بة إليران؛ ألنه يعني في املق���ام األول إضعاف 
»قناة التواصل« الرئيس���ية مع احللفاء؛ خصوصاً أن النظام السوري 
لن يس���تطيع في هذه احلالة احلفاظ على مستوى التنسيق ذاته مع 
»حزب الله« وحركة »حماس« الفلس���طينية. كما أن ذلك معناه خروج 
األخيرة نهائياً من س���ورية بش���كل يفقدها مركزاً مهّماً في القضية 
الفلس���طينية والصراع مع إسرائيل. فضاًل عن أن االحتقان الطائفي 
احملتمل أن ينتقل إلى دول أخرى مثل العراق، بش���كل رمبا يؤدي إلى 
خلط أوراق وإرباك حسابات إيران ال سيما بعد االنسحاب األمريكي 

من العراق. 

خيارات إيرانية:
من هن���ا رمبا تلجأ إيران إل���ى خيارات أخرى 
لتعويض خسائرها احملتملة بفعل األزمة السورية: 

اخليار األول: تسريع برنامجها النووي واستغالل 

االنشغال الدولي باألزمة السورية وحتقيق أكبر قدر 
من التق���دم فيه، وقد بدأت إي���ران فعاًل في ولوج 
هذا اخليار؛ حيث أعلنت على لسان الرئيس محمود 
أحم���دي جناد في 15 فبراير 2012م عن »إجنازين 
جديدي���ن« في برنامجها النووي، متثال في ش���حن 
مفاعل طهران للبحوث الطبية بقضبان وقود نووي 
مصنَّع محلياً ومخصب بنسبة 20%، وتشغيل »جيل 
رابع« يضم ثالثة آالف جهاز طرد مركزي في منشأة 
»ناتان���ز« لتخصيب اليورانيوم، وهو ما يرفع عددها 

إلى تسعة آالف.
أرادت إي���ران من هذا اإلعالن توجيه رس���الة 
قوية إلى القوى الغربي���ة مفادها: أن اجلهود التي 
تبذلها لكب���ح طموحاتها النووية واإلقليمية س���واء 
على صعيد ف���رض مزيد من الضغوط على النظام 
الس���وري إلس���قاطه، أو على صعيد رفع س���قف 
العقوبات املفروض���ة عليها لتطول تعامالتها املالية 
وصادراتها النفطية، أو على صعيد تدش���ني سلسلة 
من عمليات االغتيال ضد علمائها النوويني وتصدير 
مشكالت تكنولوجية لبرنامجها النووي مثل فيروس 
»ستوكس���نت«، لن متنعها من االستمرار في تطوير 

هذا البرنامج. 
لك���ن امللفت للنظر هنا أن الرس���الة األهم من 
هذا »اإلعالن النووي« رمب���ا تكون داخلية، وتتمثل 
في محاولة الرئيس أحمدي جناد اكتس���اب أرضية 
جدي���دة ف���ي الداخل م���ع اقتراب موع���د إجراء 
انتخابات الدورة التاسعة ملجلس الشورى اإلسالمي 
ع أن تشهد تنافساً  في 2 مارس 2012م، والتي يُتوقَّ
حامياً بني األجنحة املتصارعة داخل التيار احملافظ 
املسيطر اآلن على مراكز صنع القرار، بسبب سعي 
التي���ار الذي يقوده الرئيس والذي بات يس���مى في 
إيران ب���� »تيار االنحراف« لتبنِّي���ه توجهات قومية 
ورؤى ليبرالي���ة أث���ارت اس���تياء املرش���د األعلى 
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للجمهوري���ة ورجال الدين، إلى احلصول على األغلبية 
في املجلس لتعضيد فرصه في تصعيد أحد عناصره 
النتخابات الدورة احلادية عش���ر لرئاسة اجلمهورية 
ف���ي منتصف عام 2013م، وإصرار اجلناح املنافس له 
الذي يقوده رئيس مجلس الشورى علي الريجاني على 

احليلولة دون متكينه من ذلك.
وفي كل األح���وال، فإن هذا اخليار ميكن أن ينتج 
تداعيات س���لبية عديدة على إيران؛ خصوصاً أن رفع 
س���قف العقوبات املفروضة عليها لتش���مل تعامالتها 
املالي���ة وصادراتها النفطية ليس أم���راً هيناً؛ ففضاًل 
عن أنه سيحرم إيران من بعض املستوردين الرئيسيني 
وعلى رأسهم الدول األوروبية، فإنه سيعرِّض صادراتها 
للمس���توردين اآلخري���ن ال س���يما الدول اآلس���يوية 
لالنخف���اض حرصاً من األخيرة عل���ى عدم التعرض 
لعقوبات أمريكية، كما أنه س���يضيف مشكالت كثيرة 
لتعامالتها النفطية بسبب احلظر املفروض على بنكها 
املركزي، فضاًل عن أنه س���يضاعف من حدة األزمات 
التي يواجهها االقتصاد اإليراني، التي بدأت مؤشراتها 
في الظهور مثل تراجع س���عر ص���رف العملة احمللية 

وارتفاع معدالت التضخم.
أما اخليار الثاين: فيتمثل في التمدد داخل العراق 

بعد االنس���حاب األمريكي بنهاية عام 2011م، بشكل 
ميك���ن أن يجعل العراق »قن���اة التواصل« اجلديدة مع 
احللفاء اإلقليميني بدالً من سورية. إال أن هذا اخليار 
يواجه بدوره حتديات كثيرة، أهمها: املشكالت املزمنة 
التي خلَّفها االحتالل األمريك���ي للعراق والصراعات 
احملمومة ب���ني القوى السياس���ية العراقية، تلك التي 

تفرض حالة مستمرة من عدم االستقرار.
اخلي��ار الثالث: ويتصل مبحاولة تطوير العالقات 

م���ع مصر مل���ا ميك���ن أن ينتجه ذلك من مكاس���ب 
إستراتيجية كثيرة إليران، لكنه يواجه أيضاً مشكالت 
متع���ددة أهمها عدم وجود رؤي���ة واضحة من جانب 
القاهرة جتاه العالقات مع إيران، والتي تبدو »قضية 
مؤجلة« حلني اس���تقرار األوضاع السياسية في مصر 

وانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة منتخبة.

خطوات ضرورية:

مجمل ما سبق يكشف أن الثورة السورية باتت مقبلة على 
اس���تحقاقات وحتديات كثيرة تتطلب ف���ي كل األحوال العمل 

على جبهتني: 

د داعم للث���ورة ورافض  األولى: تدش���ني موقف عرب���ي موحَّ
لسياسة النظام السوري. فاملاحظ حتى اآلن أن ثمة تباينات 
كثي���رة ف���ي مواقف ال���دول العربية جتاه األحداث في س���ورية، 
ا من َزَخم وقوة األداء العربي جتاهها، وهو  خصمت إلى حد مَّ
م���ا بدا جليًا ف���ي امتناع كلٍّ من اجلزائر ولبنان عن التصويت 
لصال���ح الق���رار العربي ف���ي اجلمعية العامة ل���ألمم املتحدة، 
ال���ذي صدر في 16 فبراير وحصل على تأييد 137 دولة. ورغم 
أن ثم���ة اعتب���ارات عدي���دًة رمبا متث���ل خلفية مهمة لتفس���ير 
موقف الدولتني ال س���يما لبنان، فإن ذلك ال مينع القول بأن 
التعاط���ي احل���ذر جتاه التطورات في س���ورية ل���م يعد مجديًا 
في ظل استمرار النظام السوري في انتهاج سياسته القمعية 

املتوحشة جتاه االحتجاجات.

 والثاني����ة: الس����عي إل����ى توحي����د ق����وى املعارض����ة الس����ورية 
ب على حالة  ودع����م اجلهود املبذولة لتنس����يق مواقفه����ا والتغلُّ
االنقس����ام القائمة في ما بينها اآلن. وهذه اخلطوة - حتديدًا 
- تكتسب أهمية وزخمًا خاصًا ليس فقط لكونها تساعد على 
فرض مزيد من الضغوط على النظام السوري، بل ورمبا يكون 
ذل����ك هو األه����م؛ ألنها ميك����ن أن جتنب هذه القوى الس����قوط 
ف����ي مس����تنقع صراعات سياس����ية رمبا تصل إل����ى حافة احلرب 
األهلي����ة في حال����ة وصولها إلى احلكم في ما بع����د انهيار هذا 
النظام ودخول الرئيس بشار األسد قائمة »الرؤساء السابقني«.
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مقدمة:
صنع الش���عب املصري واحدة من أهم الثورات سلمية في 
تاريخ املنطقة العربية، وهو في الوقت نفس���ه أسس إلى جانب 
تون���س الطليعية، الربي���َع العربي الذي يعص���ف اآلن في دول 

املنطقة.
لقد جنح الش���عب املص���ري ألول مرة ف���ي تاريخه املديد 
مبحاكمة رئيس���ه والطبقة السياس���ية التي أمعنت في إفساد 
احلياة السياس���ية املصرية، كما جنح بعد ثورته في رسم طريق 
للتعامل مع إسرائيل والرد على تعدياتها التي استهدفت الكرامة 

املصرية والعربية.
الث���ورة في مص���ر أحيت جث���ة هامدة وأحيت بل���داً ُكبِّل 
باالتفاقيات اخلارجية واالستغالل الداخلي والفساد، بل برزت 

الثورة املصرية بصفتها تعبيراً عن إرادة احلياة بعد املوت. 
لهذا نش����هد اليوم بروز هوية جديدة ملصر أكثر تواصاًل وأكثر 
اتصاالً مع نفسها وتاريخها. الهوية املصرية اجلديدة أكثر انتشاراً 
وال حتتاج إلى زعيم أو قائد خالد؛ فهي تقود نفسها بنفسها وتسعى 

إلى بناء ثقة باجلمهور املصري والرأي العام اجلديد. 

ولقد أدت الثورة املصري���ة إلى بروز نَُخب جديدة وطاقات 
حاملة من بني ِقطاعات كبي���رة من املجتمع املصري. في الزمن 
السابق لم يكن الشعب املصري يتفاعل مع قضاياه، واآلن جنده 

يتفاعل مع كل قضية.
ومن أبرز ما انتصرت به الثورة هو اختيارها ملجلس الشعب؛ 
حيث كان هذا الشعب محروماً لعقود طويلة من االختيار واإلدالء 

بصوته ألنه يعرف مسبقاً أنه ال صوت له.
وبذلك فقد حققت الثورة إجنازاً غير مسبوق طوال نحو من 
60 عاماً س���ابقاً؛ فألول مرة يختار الشعب نوابه مبلء إرادتهم 
بغي���ر تزوير وال اعتق���ال وال نتيجة مس���بقة، وألول مرة يكون 
هناك مجلس ش���عب يعبِّر عن الش���عب ال عن حتالف السلطة 
ع ملصلحة الشعب  والثروة. ألول مرة مجلس الش���عب سوف يشرِّ

ال ملصلحة حتالف السلطة والثورة.
ومن ثَمَّ فنحن أمام نواب خادمني للشعب، وهي رسالة هامة 
تقضي بانتهاء عصر نائب اخلدم���ات لصالح الدائرة، ومن ثَمَّ 
س���يكون من الصعوبة مبكان صدور قانون في مجلس الش���عب 
القادم لصالح فرد يحتكر به سلعة إستراتيجية، كما كان يحدث 

في السابق؛ خاصة لسلع القمح والسكر.

برلمــان الثورة المصرية في مواجهــة التحديات االقتصادية

)محاولــة للخروج مــن المأزق االقتصــادي الراهن(

 *( خبير اقتصادي – بنك البركة مصر.

] المسلمون والعالم [
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ومن خالل القراءة األولي���ة لنتائج هذه االنتخابات، 
فقد اختار الشعب من ميثله وقد تغلَّبت الكتلة اإلسالمية 
عل���ى غيرها في برمل���ان الثورة، مبا يزيد م���ن أعبائها 
ويضعها حتت أعني املراقبني واحلاقدين على حد سواء.
وما يهمنا هنا هو طبيعة التحديات االقتصادية التي 
يواجهه���ا برملان الثورة وما ميك���ن أن يفعله للخروج من 

املأزق االقتصادي الراهن.

أواًل: حتديات اقتصادي��ة يف مواجهة برملان 
الثورة:

لقد كان الثمن فادحاً ليس على املس���توى السياسي 
فحسب بل على املس���توى االقتصادي؛ فقد أصبح على 
احلكوم���ة أن تتعامل مع نظام اقتصادي وإداري وقانوني 

قدمي متآكل.
ومن الطبيعي في أجواء كهذه أن ينزل إلى الش���ارع 
أف���راد وجماع���ات يحمل���ون مطالب ش���عبية متراكمة 
من عهود س���ابقة، منها مطالب للمعلمني واملهندس���ني 
واجلامع���ات والعم���ال والصيادين واملناطق العش���وائية 
والعاطلني من العمل. فما نراه اليوم في مصر جاء إليها 
من مخلَّفات أمراض ومش���كالت لم يلتفت إليها النظام 

السياسي السابق على مدى 30 عاماً من الديكتاتورية.
وعلى رغم ع���دم اكتمال الثورة، فقد جنح املصريون 
في انتزاع سلس���لة من القرارات من املجلس العسكري، 
على ش���اكلة مواجه���ة محاكمة املدنيني ل���دى اجلهات 
العسكرية، وااللتزام باالنتخابات وتسليم القيادة للمدنيني 

في مرحلة الحقة. 
وال يزال النشطاء من كل التيارات في عملية َكرٍّ وَفرٍّ 
مع املجلس العسكري حول قانون الطوارئ وحول اإلعالم 
واحلريات واحملاكم���ات وقانون االنتخاب���ات وكثير من 
القضايا األخرى مبا فيه���ا فترة املرحلة االنتقالية. وفي 
الوقت نفس���ه على اجليل اجلديد من الثوريني املصريني 
أن يحس���ب حس���اب قوى الثورة املض���ادة اخلائفة من 
اجلديد، سواء كانت تطل عليهم من خالل أنصار احلزب 
الوطني احلاكم س���ابقاً أو من خالل ِقطاعات تخشى من 

التغير ونتائجه. 

وميكننا أن نلخص تلك التحديات االقتصادية يف 
ما يلي:

1 - عدم حتقيق العدالة االجتماعية: وهو مطلب رئيسي 
من مطالب الثورة التي قامت ألجله.

2 - زيادة معدالت البطالة في املجتمع املصري: وخاصة 
خالل املرحلة االنتقالية؛ حيث انخفضت أجور العاملني بقطاع 
الس���ياحة والعمال باليومية، وانخفضت أيضاً أجور العمال 
باملصانع اإلنتاجية التي تقوم على استيراد املواد األولية من 
اخلارج الرتفاع س���عر صرف العملة، أيضاً تأثُّر القطاعات 
اخلدمية نتيجة لإلضراب���ات النخفاض األجور لديها؛ فقد 
تزايد أعداد العاطلني عن العمل عموماً والشباب وخريجي 
النظ���ام التعليمي خصوصاً؛ بحيث جت���اوز هذا العدد َوْفقاً 
لبعض التقديرات حوالي 9 ماليني عاطل يش���كلون حوالي 
22% م���ن حجم القوى العاملة في البالد. ومن ثَمَّ فهذه هي 
القنبلة املوقوتة التي تركها النظام السابق وسياساته الضارة 
في مجال التشغيل والتوظيف. معظمهم تقريباً من الشباب 
والفتيات املتعلمني في كاف���ة اجلامعات واملعاهد واملدارس 
الفنية املتوسطة. هذه الطاقة البشرية العظمى حتولت إلى 
عبء على الدولة، هذا الع���بء قتل طموحهم ورغباتهم في 
احلياة. وهكذا لم يكن غريباً أن نشاهد قوافل املوت تذهب 
مبئات من هؤالء طوال السنوات العشر األخيرة في رحالت 
الهروب ش���به اجلماعية عبر البحر املتوسط بحثاً عن مالذ 
آم���ن من وطن طارد ألبنائه ومانع لطموحاتهم ورغباتهم في 

احلياة الكرمية. 
3 - ارتفاع في مستويات ومعدالت الفقر نتيجة الرتفاع 
املعدالت العامة لألس���عار خالل املرحل���ة االنتقالية؛ حيث 

ارتفعت جميع أسعار السلع الغذائية احمللية واملستوردة.
4 - مح���اوالت حتديد احلد األدن���ى واألعلى لألجور؛ 
حيث وجد أن هناك كثيراً من اجلهات بالدولة تقوم بصرف 
مرتب���ات وحوافز وخالف���ه ألفراد معينني تف���وق جميعها 

مرتبات جميع العاملني بتلك املؤسسة.
عجز املوازنة وكيفية تدبي���ر هذا العجز من االقتراض 
اخلارجي املش���روط  صندوق النق���د الدولي(، أم أن هناك 

ُحَزماً اقتصادية ميكن من خاللها تدبير ذلك العجز؟
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ثاني��ًا: دور برمل��ان الث��ورة يف مواجه��ة التحديات 
االقتصادية:

إن هذه التحديات جميعاً ميكن أن تشكل املالمح الرئيسية 
لالقتصاد املصري في املستقبل، ومن ثَمَّ يبرز التساؤل املهم: ما 

هو دور برملان الثورة في مواجهة تلك التحديات؟
من املع���روف أن وظيفة مجلس الش���عب تكمن في دورين 
اثنني: أولهما تش���ريعي  إصدار التش���ريعات والقوانني امللزمة 
التي تُعَرض على الرئيس الس���تصدار موافقته عليها(، واآلخر 
رقابي يتمكن من رقابة األداء احلكومي، ويش���مل الرقابة على 
أداء الوزراء وغيرهم، وهناك كثير من جهات الرقابة التابعة له 

وترفع تقاريره إليه مباشرة مثل اجلهاز املركزي للمحاسبات.

أواًل: احللول من خال الدور التشريعي:
1 - إصدار تشريع يتم فيه مراجعة حصة الشريك األجنبي 
في الشركات البترولية، التي كانت سبباً في ضياع مليارات في 

شا والعموالت للمسؤولني وللرئيس وعائلته. الرِّ
2 - مراجعة عقود تصدير الغاز إلسرائيل بالسعر العاملي: 
حي���ث مثلت هذه العقود في العهد الس���ابق صورة منظمة من 
صور الفساد السياسي واملالي، وكشف هذا امللف بوضوح مقدار 
رات مصر وش���عبها لصالح الرئيس املخلوع نفس���ه  العبث مبقدَّ
وبعض احمليطني به وبأس���رته، وَوْفقاً ألكثر التقديرات حتفظاً 
ف���إن ما ضاع على مصر وش���عبها من جراء سياس���ته يتجاوز 
منذ ع���ام 2000م حوالي 5 - 8 مليارات دوالر س���نوياً ذهبت 
إلى جيوب عدد محدود جداً من األفراد على رأس���هم مباشرة 

الرئيس املخلوع.
3 - إص���دار تش���ريع بدمج الصناديق اخلاص���ة للموازنة 
رة حس���ب البيانات ب� 6368 صندوقاً. العامة للدولة، تلك املقدَّ
وه���ي بعيدة عن إط���ار املوازن���ة العامة للدول���ة، والضوابط 
 احمْلَكَم���ة للرقابة، وال تخضع لضوابط اإلنفاق املقررة باملوازنة.
خاصة أن الواقع يؤك���د أن عدد هذه الصناديق اخلاصة  التي 
تعتب���ر موازنة خفية( تبلغ أربعة أضع���اف حجم موازنة الدولة 
 أكث���ر من عش���رة آالف صندوق(، وتتمثل ف���ي صناديق تابعة 
جلهات س���يادية مثل رئاس���ة اجلمهورية ومكتبة اإلسكندرية، 
ووزارة الداخلي���ة، ووزارة الع���دل... وغيرها م���ن الصناديق 
والوحدات ذات الطابع اخلاص التي يتم متويلها من الش���عب؛ 
حيث حتصل موارد هذه الصناديق من رسوم الطرق  الكارتة(، 

والغرام���ات، ورس���وم النظاف���ة، حتى تصل إل���ى تذاكر زيارة 
املريض في أي مستش���فى حكومي وأجرة مواقف الس���يارات 
التابع���ة لألحياء، واحملليات، والدمغ���ات على البطاقة وُرَخص 
القي���ادة والبناء واحمل���الت التجارية والوَرش، ورس���وم دخول 
األماكن الس���ياحية، والرس���وم الدراس���ية بالكليات واملعاهد، 
 ورسوم تأمني اس���تخراج اللوحات املعدنية للسيارات، وخالفه.
فهي - باختصار - كل ما يتم دفعه ألي مؤسسة أو هيئة حكومية 

خالف الضرائب واجلمارك. 
والغري���ب في األمر أن قيمة ه���ذه اإليرادات واملصروفات 
والفوائض لتلك احلس���ابات بالبنوك التجارية يصعب حصرها 
وال تعل���م أي جهة مبص���ر عدَدها وليس لها الئح���ة مالية أو 
إدارية معتَمدة من املالية، وذلك مبخالفة للقانون  139( لس���نة 
2006م وبتعديل بعض أحكام القانون  127( لسنة1981م بشأن 
احملاس���بة احلكومية، والتي تضم املادة  30 مكرر( التي تقضي 
بأنه ال يجوز لوحدات اجلهاز اإلداري واإلدارة احمللية والهيئات 
العامة اخلدمية واالقتصادية وغيرها من األشخاص االعتبارية 
العامة التي تَُعد من اجلهات اإلدارية فتح حس���ابات باسمها أو 
باس���م الصناديق اخلاصة التابعة لها خ���ارج البنك املركزي إال 
مبوافقة وزي���ر املالية، وكما أنه ال يجوز لوزير املالية الترخيص 
بفتح حس���ابات بالبنوك خارج البن���ك املركزي. والغريب أن كل 
هذه األموال ال تذهب إل���ى املوازنة العامة للدولة، فهي  الباب 
اخللف���ي( الذي يحصل منه املس���ؤولون على ماليني اجلنيهات 
شهرياً. فكل صندوق له رئيس يحصل على نسبة من الصندوق 
شهرياً. ونظراً لعدم وجود رقابة على هذه الصناديق حَتُدث بها 
كثير من التجاوزات واملخالفات باملليارات. فعلى س���بيل املثال 
آخر تقرير للجهاز املركزي للمحاس���بات لعام 2009 - 2010م 
أحصى مخالفات بقيمة 8.8 مليار جنيه. وإيراداتها الس���نوية 

21 مليار جنيه)1 .
4 - فرض ضرائب تصاعدية على املس���تثمرين واملنتجني؛ 
بحيث ترتبط أس���عار وش���رائح الضرائب باألرباح في عالقة 

طردية كلما زادت أرباح املستثمرين يزيد معها الضرائب.
5 - إن قرارات وأحكام احملكمة اإلدارية العليا التي حكمت 
بعودة كثير من الش���ركات واملصانع مللكيَّة الدولة، تلك التي مت 
االستيالء عليها ضمن منظومة الفساد املالي في العهد السابق 
بني املس���تثمرين وكبار رجال املنظومة الفاسدة، هذه الشركات 

  ( يراجع كتاب د.عبد اخلالق فاروق، الفساد املالي في مصر 2011م.



65 العدد 297

ميك���ن لها أن حتتضن كثيراً م���ن العاملني مرة أخرى بعدما مت 
تس���ريحهم نتيجة شراء تلك الشركات. وعلى سبيل املثال عودة 
شركات ومصانع الدخيلة، وشركة مصر حلليج االقطان، ومن ثَمَّ 
ميكن للمجلس إصدار تشريع من شأنه يوقف بيع تلك املصانع 
والشركات إال بعد دراسة شاملة تثبت جدوى هذه الصفقات مع 

االحتفاظ بعمال تلك الشركات.

ثانيًا: احللول من خال الدور الرقايب:
1 - إعادة هيكلة املوازنة العامة للدولة ووقف اإلهدار الذي 
يصل إلى حوال���ي 12 مليار جنيه على األقل. ففي بند الدعاية 
واإلعالن واالستقباالت في املؤمترات واحلفالت وغيرها يأخذ 

من ميزانية الدولة حوالي 250 مليون جنيه.
2 - بند االحتياطات العامة الذي يتراوح بني 10 و 16 مليار 
جنيه بدعوى إنفاقه في حالة األزمات والكوارث، وكان ينفق من 
دون أي رقاب���ة وينفق على تعزيز األم���ن ومكافآت لقادة وزارة 
الداخلية في املجالس السابقة. فال بد من إعادة ضخ واستثمار 
هذه املبالغ وإعادتها ضمن املوازنة العامة للدولة لصالح الفقراء 

ومعدومي الدخل.
3 - إلغ���اء دع���م الطاقة من الغ���از الطبيع���ي والكهرباء 
املستخدمة في الصناعات كثيفة االستهالك للطاقة لصناعات 
احلديد واألس���منت والس���يراميك واألس���مدة، مع مراعاة أال 
تؤث���ر الزيادة اجلدي���دة على أس���عار املنتج���ات النهائية في 
الس���وق احمللية، وقد كان كثير من رجال األعمال يس���تفيدون 
م���ن هذا الدعم في الفترات الس���ابقة من خالل تقدمي الوقود 
لهم ولش���ركاتهم بأس���عار تقل كثيراً جداً عن األسعار املعقولة 
واملتوافقة مع األس���عار الدولية. وعلى سبيل املثال  شركات عز 
للحديد الصلب( الذي ُس���ِمح له - ولغيره من رجال األعمال - 
بالتصدير الواس���ع ملنتجاته في األس���واق العاملية مستفيداً من 
فروق األس���عار في مدخالت اإلنتاج من الطاقة والغاز مقارنة 
باألسعار الدولية لتلك املدخالت، ويضاف صافي الربح من تلك 

العملية إلى حساب تلك املشروعات ورمبا حسابات خارجية.
4 - إلغاء احلسابات اخلاصة التي مت من خاللها التالعب 
في املوازنة العامة للدولة؛ فقد مت استخدام ضار وخطير لنص 
امل���ادة  20( من قان���ون املوازنة العامة للدولة رقم  53 لس���نة 
1973م وتعديالت���ه بالقوانني رقم 11 لس���نة 1979م ورقم 87 
لس���نة 2005م( التي تخوِّل لرئيس اجلمهورية س���لطة إصدار 

ق���رارات لها قوة القانون بإنش���اء حس���ابات خاصة وصناديق 
خارج املوازنة العامة للدولة! هذه الصناديق اتسعت شيئاً فشيئاً 
ونزل���ت إلى درجة س���لطات احملافظني  َوْفق���اً لقانون اإلدارة 
احمللية رقم 43 لسنة 1979م( وقانون اجلامعات  رقم 49 لسنة 
1972م وتعديالته( بإنش���اء هذه احلسابات والصناديق وفرض 
رسوم على خدماتها املقدمة للمواطنني حتى بلغ حجم حساباتها 
املجمعة ف���ي عام 2008 - 2009م َوْفقاً لتقرير اجلهاز املركزي 
للمحاس���بات ِل�َما أمكن حصره منها فقط حوالي 1.2 تريليون 
جنيه مصري؛ أي ما يقارب الناجت احمللي اإلجمالي لذلك العام، 

ومن ثَمَّ ميكن دمجها في املوازنة العامة للدولة.
5 - آليات تطبيق احلد األقصى لألجور، الذي سيبدأ من يناير 
2012م ستس���هم في حتقيق بعض وف���ورات من مخصصات الباب 
األول باملوازنة العامة للدولة، وهو ما ميكن أن يسهم بجانب تخفيض 
مكافآت ومزايا بعض الفئات اإلدارية العليا باجلهاز اإلداري للدولة 
في تخفيض اإلنفاق على األجور، وذلك ضمن خطة ترشيد اإلنفاق 
العام التي تستهدف تخفيض عجز املوازنة العامة احلالية بنحو 20 
مليار جنيه؛ إال أنه يجب وضع آليات جديدة هنا بالنس���بة للقطاع 
اخلاص الذي بدوره ميكن أن يرفع احلد األدنى لألجور ولكن يقوم 
بتشغيل العمال عدداً أكبر من الساعات أو يتم االستغناء عن هؤالء 

العمال في حالة مطالبتهم بزيادة األجور.

كلمة أخرية:
إن مواجه���ة هذه التحديات من خالل حلول ميلكها برملان 
الثورة اجلديد ميكن له أن يعفينا من ملف االقتراض مع صندوق 
النقد الدولي؛ فقد زارت بعثة صندوق النقد القاهرة وعرضت 
مبلغ القرض البالغ 2.3 مليار دوالر، والذي سيستخدم لدعم 
ميزان املدفوع���ات ومتويل عجز املوازن���ة العامة ولكن نظيَر 
خفض الدعم على البنزين والكهرباء، ومن املعروف أن صندوق 
النقد الدولي ال يقرض إال ضمن شروط وحزم تقشفية طبَّقها 
في كثير من الدول النامية، وأس���فرت ع���ن برامج لإلصالح 
االقتصادي لها كثير من اآلثار السلبية على الفقراء أو معدومي 
ة الفقر والبطالة وانخفضت بذلك  الدخل، وهو ما زاد من حدَّ

معدالت التنمية االجتماعية واالقتصادية.
فهل ميكن أن نس���تعفف عن هذا الصن���دوق ليعفنا الله؛ 
وخاص���ة أن هناك جتربة حية ف���ي ماليزيا بعد أزمة 1997م 

واستغنائها عن خدمات الصندوق؟ آمل ذلك.
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] مرصد األحداث [

مرصد األخبار

تكتل ليبرالي لمواجهة اإلسالميين بمصر
تق���وم أحزاب »الع���دل« و »املصري الدميقراط���ي« و »املصريني األحرار« و »التحالف الش���عبي االش���تراكي« و »اجلبهة 
الدميقراطي���ة« باتصاالت مكثَّفة لالندماج في حزب وتش���كيل تكتل ليبرالي واحد بقي���ادة حزب »املصريني األحرار« ملواجهة 

اإلسالميني خالل املرحلة املقبلة.
وأكد أحد قادة تلك األحزاب أن الفكرة جاءت من أجل تكوين حزب كبير يجمع بني تيارات اليمني واليسار، لالستحواذ على 
مس���احة وسطية جيدة في احلياة السياسية، ثم أعرب آَخر أنها فكرة طبيعية جاءت ردَّ فعل طبيعي بعد الثورة لوجود تقارب 
ل اآلخر، إضافة إلى أن قيادات كل حزب قريبة جداً بعضها من بعض، وال توجد أي  فكري في ما بيننا، كما أن كل حزب يكمِّ

]جريدة املصريون اإللكترونية 2012/2/15م[ خالفات في ما بينهم.        

أوباما: أنا أكبر داعم 
إلسرائيل... وما الجديد؟

تعه����د الرئيس األميركي ب����اراك أوباما في 
خط����اب أمام املؤمتر الس����نوي للجنة األميركية 
اإلس����رائيلية للش����ؤون العامة، املعروفة باس����م 
 أيب����اك( بحماية أمن إس����رائيل، التي وصفها 
بأنها تتقاس����م م����ع بالده »املصال����ح واملبادئ«، 
وأغدق على رئيس����ها ش����معون بيريز سياًل من 

املديح والثناء.
وقال أوبام���ا أمام املؤمتر ال���ذي افتتح أعماله 
اليوم: »خالل الس���نوات الثالث املاضية ]وهي مدة 
يُت بالتزاماتي جتاه إسرائيل  وجوده في الرئاسة[ وفَّ
في كل حلظ���ة وكل وقت«، وأضاف: »يجب أال يكون 

هناك أدنى شك في أنني أدعم إسرائيل«.
وجدد التأكيد على إميانه اجلازم ب� »قداسة« أمن 
إسرائيل، وهو ما قال إنه قاد كل قراراته، مستعرضاً 
عدداً كبيراً من املواقف الت���ي وقفت فيها الواليات 
املتح���دة خالل تلك الس���نوات إل���ى جانب »احلق« 

اإلسرائيلي!
]وكاالت 2012/3/4م[

ض والصين ترفع  أمريكا تُخفِّ
موازنتها العسكرية

أعلنت الص���ني عن زي���ادة قدرها 11.2% ف���ي موازنتها 
العسكرية الس���نوية، وذلك بعد ثالثة أشهر من إعالن الرئيس 
األميركي باراك أوباما سياسته الدفاعية اجلديدة لتعزيز نفوذ 
واشنطن عبر آسيا واحمليط الهادي في خطوة رأت فيها الصني 

تهديداً لسيادتها.
وقال املتحدث باس���م البرملان الصيني  لي تشاوشينج(: إن 
مشروع موازنة الدفاع لعام 2012م بلغ 670 مليار يوان  106.4 
مليارات دوالر(، بعد زيادة نسبتها 12.7% العام املاضي وسلسلة 

متتابعة من الزيادات الكبيرة طوال عشرين عاماً.
وقال  لي(: إن نصيب اإلنفاق الدفاعي الصيني من إجمالي 
الناجت احمللي في عام 2011م لم يكن س���وى 1.28% وبالنسبة 
للواليات املتحدة وبريطانيا ودول أخرى فإن هذه األرقام تتجاوز 

كلها %2.
ويؤك���د كثير من املراقبني الغربيني أن امليزانية العس���كرية 
املعلَنة للصني هي أقل بكثير من إنفاقها احلقيقي على حتديثها 
العس���كري، الذي أثار قلق جيرانها اآلس���يويني وأثار دعوات 

متكررة من واشنطن لتبادل مزيٍد عن نوايا بكني العسكرية.
]جريدة مباشر اإللكترونية 2012/2/25م[

)�( نرحب مبقترحاتكم البنَّاءة في باب مرصد األحداث على بريد الكاتب.
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أسرار العرب للبيع
دفائن العالم العربي أصبحت مخترقة من احمليط إلى اخلليج؛ فكل التغريدات التي كتبها أكثر من مليون عربي في موقع 
»تويتر« الش���هير، بدأ طرحها هي وغيرها للبيع ملن يرغب، وبدأ املزاد مبوجب اتفاق عقده »تويتر« مع ش���ركة »داتاس���يفت« 
البريطانية التي حتولت مبوجبه إلى وكيل لبيع أرشيف جامع لكل تغريدات املشتركني في »تويتر« بالعالم، وعددهم يزيد على 

300 مليون »ملن يرغب بشرائها«.
واألخطر هو أن االتفاق يس���مح ببيع التغريدات ملن يرغب بشرائها من دون أي انتقاء ومتييز، وهذا يعني أن ميول وأفكار 
واجتاهات العالم العربي كله - وكذلك غيره - ميكن أن تصبح بحوزة مخابرات كل بلد عربي وأيضا نظيرتها في أي بلد آخر، 

وهو اختراق يومي للمنطقة العربية بأسرها، وبثمن يقل عن قيمة اشتراك شهري في ناٍد اجتماعي.
 ]جريدة العربية 2012/2/29م[

أمريكا تتجه - حتمًا - لركود اقتصادي جديد
أكد الكش���مان أتشوثان  الشريك املؤسس ملعهد أبحاث الدورة االقتصادية، واحمللل االقتصادي املعروف( على أن اقتصاد 
الواليات املتحدة يتجه نحو »ركود حتمي« من جديد، مخالفاً بذلك توقعات غالبية احملليني الذين يرون أن أمريكا جنحت في 

اإلفالت من هذا املصير.
وتكمن أهمية أراء  أتشوثان( من واقع أن املعهد الذي يديره يعتبر األفضل في العالم على مستوى توقعات الركود؛ إذ لم يسبق 
، أو في تشخيصه لألزمات حتى قبل أن تُِقر بها سائر مراكز األبحاث. أن أخطأ في تكهناته حول إمكانية حصول ركود في بلد معنيَّ
وقال: إن الركود سيحصل حتى من دون وجود عوامل خارجية مؤثرة، مثل أزمة الديون األوروبية أو ارتفاع أسعار النفط، 

معتبراً أن هذه العوامل لن يكون لها تأثير إال على صعيد زيادة املعاناة.     
  ]جريدة مباشر اإللكترونية 2012/2/25م[

أسلحة إيرانية على األرض البحرينية 
انتش���ر مؤخراً مقطع فيديو على موقع »اليوتيوب« يُظهر استخدام عدد من املتظاهرين لسالح ناري في منطقة الدير أثناء 
احتجاجاٍت نُظَمت داخل املنطقة، وهو يثبت امتالَكهم ألس���لحة، وأنه قد عثر على رصاص من عيار 8 مل مكتوٍب عليه  سخت 
إيران(؛ أي صنع في إيران. وذلك حسب قول اخلبير العسكري اللواء حسام سويلم الذي أكد بدوره أن هذه األسلحة تصنع في 

محافظة آراك اإليرانية، وهو موجود لدى حزب الله، وهذه األسلحة مخصصة لالغتياالت واستخدامها سهل للغاية.
]العربية  بتصرف( 2012/2/21م[

اتحاد الخليج سيشبه الناتو عسكريًا... وهل سيتحقق الحلم؟
قال اللواء طارق احلسن  رئيس األمن العام البحريني(: إن ثمة احتاداً بني دول اخلليج سيسمح لها بتشكل قوة عسكرية 

تشبه قوة حلف الناتو.
وتابع احلس���ن قائاًل: إن هذا الواقع يش���ير إلى أن االحتاد املزمع تأسيس���ه بني دول مجلس التعاون اخلليجي »ميثل قوة 
حقيقية لهذه املجموعة؛ ال سيما في مجال احتاد قواتها العسكرية التي تشابه قوة الناتو في االحتاد األوروبي، وهو ما يجعل 

دول التعاون قادرة على تزويد العرب بحلول ملشاكلهم«.
وسبق للعاهل السعودي  امللك عبدالله بن عبدالعزيز( أن وجه في القمة اخلليجية األخيرة نداًء دعا فيه دول املجلس إلى 

االنتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الوحدة.        ]جريدة اآلن اإللكترونية 2012/2/22م[
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معاناة المسلمين األمريكان بعيون امريكية!
دعت صحيفة ال� »واشنطن بوست«، وزارة العدل األمريكية إلى ضمان احلقوق املدنية للمسلمني األميركيني الذين يتعرضون 

ملراقبة استخباراتية منذ أحداث 11 سبتمبر 2001م.
وقالت الصحيفة: إن محافظ مدينة نيويورك  مايكل بلومبيرغ( الذي تسلم منصبه بعيد الهجمات ومفوض الشرطة  رميوند كيلي( 
قد قررا تعزيز برنامج مكافحة اإلرهاب اخلاص بإدارة الشرطة ملساعدة وكاالت ضبط القانون الفدرالي على جتنُّب هجمات مماثلة.

ولكن لسوء احلظ لم يشرفا بشكل كاٍف على عملية املراقبة املخابراتية، وهو ما جعل الوكاالت التي تعمل بسرية تامة تسيء 
استخدام السلطة؛ فدفع مئات اآلالف من املسلمني امللتزمني بالقوانني ثمناً باهظها ملا وصفته بهذا اإلهمال.

وقالت الصحيفة: إنها حلقيقٌة مؤملة أال تس���تدعي إساءةُ معاملة املسلمني االحتجاج كما ينبغي، محذرة من أن املسلمني لن 
يكونوا وحدهم املستهدفني في عمليات املراقبة بدون مذكرات قضائية واالحتفاظ بسجالتهم.

وأضافت: »اليوم املسلمون هم املستهدفون كما كان حال احملتجني ضد حرب فيتنام واحلقوق املدنية واالشتراكيني في السابق، وغداً 
سيكون الهدف مجموعة أخرى ضعيفة متزج فيها تصرفاتهم القانونية بنشاطات إجرامية«.  ]واشنطن بوست األمريكية 2012/3/4م[

الموسوعة السياسية

س: إسرائيل أم إيران... أيهما هتديد أكرب؟ 
ج: تساءلت صحيفة لوس أجنلوس تاميز األميركية بشأن من يشكل تهديداً أكبر: أهي إيران أم إسرائيل؟ وقالت: إن إسرائيل 

متلك القنبلة النووية وإن إيران ال متلكها بَْعد؛ فلماذا يتوجب على إسرائيل اخلشية من دولة نووية في اجلوار؟
وأش���ارت الصحيفة إلى تعليقات النقاد على مقال نش���ره املؤرخ اإلسرائيلي  بيني موريس( يوم 14 فبراير اجلاري يدعو فيه 

إلى شن هجوم إسرائيلي على املنشآت النووية اإليرانية من خالل استخدام السالح التقليدي.
ونس���بت الصحيفة إلى بعض نقاد املقال قولهم: إن إس���رائيل هي التي متلك القنبلة النووية، وهي التي متثل اخلطر األكبر 
لألمن والسلم العامليني، وإنه ليس من داع ألن تبقى تل أبيب تعيش حتت هاجس اخلوف من أن طهران ستستخدم القنبلة النووية 

ضدها أو ضد الواليات املتحدة أو غيرهما.
وقالت الصحيفة: إن املؤرخ اإلس���رائيلي  بيني موريس( يرد على النقاد بقوله: إنه ال التفاوض وال الدبلوماسية وال العقوبات 

متكنت من منع إيران من املضي ُقُدماً في طموحاتها ضمن برنامجها النووي. 
ويضيف موريس: أنه إذا لم يتم منع إيران وإيقافها بش���كل عس���كري من السعي للحصول على السالح النووي، فإنها سرعان 

ما متتلك السالح النووي في املستقبل القريب جداً، وسرعان ما تشكل خطراً يهدد أمن املنطقة والعالم.
ويضيف املؤرخ اإلسرائيلي أن ثمة فرقاً بني إسرائيل نووية وإيران نووية، زاعماً أن النظام اإليراني سيئ وأنه يقتل شعبه، مشيراً إلى 
األحداث التي شهدتها إيران في أعقاب االنتخابات الرئاسية التي فاز فيها الرئيس محمود أحمدي جناد لفترة رئاسية ثانية عام 2009م.
وق���ال: إن النظام اإليراني هدد بتدمير إس���رائيل، مضيفاً أن إس���رائيل عندما تعرضت لهجوم م���ن جانب القوات املصرية 

والسورية عام 1973م فإنها لم تستخدم السالح النووي، الذي يعرف اجلميع أنها متتلكه منذ أكثر من أربعني عاماً.
وأضاف كذلك: أن إسرائيل لم يسبق لها أن هددت بتدمير جيرانها، وذلك على الرغم من تسلم اليمني املتطرف زمام األمور في البالد.
ويدافع املؤرخ اإلسرائيلي عن موقفه في مقاله بقوله: إنه لم يدُع إسرائيل الستخدام السالح النووي لقصف املنشآت النووية 

اإليرانية، ولكنه دعا إلى تدميرها بواسطة استخدام السالح التقليدي املعروف.
وقال موريس: إنه إذا امتلكت إيران السالح النووي فإن سباقاً نووياً سرعان ما سيندلع في املنطقة برمتها.

]موقع اجلزيرة نقاًل عن صحيفة لوس أجنلوس تاميز االمريكية 2012/2/25م[



69 العدد 297

مرصد األرقام

أش���ارت دراسة أجرتها مؤسس���ة »آي إف أو بي«  كبرى 
املؤسسات البحثية التابعة للحكومة الفرنسية( أخيراً وشملت 
معظ���م دول االحتاد األوروبي بعن���وان »كيف يرى األوروبيون 
اإلس���الم؟« عن زيادة كبيرة ف���ي أع���داد األوروبيني الذين 
اعتنقوا اإلس���الم خالل األعوام العشرة املاضية، أشارت إلى 
أن ش���ريحة كبيرة من املواطنني في فرنس���ا وهولندا وأملانيا 
واململكة املتحدة يرون أن الوجود اإلسالمي يشكل خطراً على 
الهوية القومية للبالد، وهم متخوفون من أسلمة أوروبا خالل 
عشرين عاماً املقبلة، ال سيما أن ِقطاعاً كبيراً من الشباب أقل 
من 35 عاماً في فرنسا وبريطانيا يرون أن الوجود اإلسالمي 
يُثري احلياة الثقافية ويساهم في نقل أوروبا إلى حياة جديدة 

لم يعهدوها من قبل.
وق���د بلغ ع���دد املس���لمني 23 مليون مس���لم يحملون 
اجلنس���يات األوروبية في 19 دولة تابعة لالحتاد األوروبي، 
وينضم إلى ه���ؤالء املقيمون بصورة غير رس���مية ويصل 

عددهم إلى 7 ماليني مسلم.
]مفكرة االسالم 2012/2/28م[

أماطت دراس���ة للمركز الدولي للدراس���ات املستقبلية 
واإلس���تراتيجية اللثام عن أن الشرطة تكلف مصر نفقات 
إجمالية تقدر بنحو 85 مليار جنيه  14 مليار دوالر سنوّياً(.
 وكشفت الدراسة أن هذا املبلغ يتضمن 17 مليار جنيه  2.8 
مليار دوالر( نفقات مباش����رة مدرجة ف����ي املوازنة العامة للدولة 
ونح����و 32 مليار جنيه  5.3 مليار دوالر( تكاليف غير مباش����رة 
تتمثل في عوائد ومزايا أخرى شبه رسمية حتصل عليها الشرطة 
مؤسس����ات وأفراداً، فضاًل عن 36 مليار جنيه  6 مليارات دوالر( 
تكلفة خسائر املجتمع جراء قصور الشرطة في القيام بواجباتها.
]مفكرة اإلسالم 2012/3/5م[

كش���فت تقارير صحفية عن بلوغ تركيا أرقاماً قياسية في 
مبيعات األس���لحة خالل األعوام املاضية؛ حيث وصلت قيمة 
صادراتها من األس���لحة إلى 850 مليون ليرة تركية، واحتلَّت 
السعودية املرتبة األولى في الدول املستوردة للسالح التركي.

 وقالت صحيفة »راديكال« - َوْفقاً لألرقام الصادرة عن 
معهد« املاكينة والكيمي���اء« -: إنَّ هذه الطفرة في مبيعات 

الس���الح جاءت بعد بيع األس���لحة واملعدات العس���كرية 
املختلف���ة واملتفجرات وصواريخ ط���راز  إس إس 30( إلى 
29 بلداً أجنبياً ممت���دة على خمس قارات من الفلبني إلى 

سويسرا وأمريكا والسعودية.
وجاء في اإلحصاءات أنَّ صادرات بيع األسلحة التركية 
خ���الل ع���ام 2010م وصلت إلى 650 ملي���ون ليرة تركية، 
ى طلبات من وزارة  إضافًة إلى أنَّ معهد إنتاج األس���لحة تلقَّ
الدف���اع التركية وقيادة القوات املس���لحة ووزارة الداخلية 
ومديرية األم���ن العامة وجهاز املخاب���رات التركي وصلت 

قيمتها إلى 350 مليوناً و 832 ألف ليرة تركية.
]اإلسالم اليوم 2012/3/4م[

أكدت ش���ركة بيتك لألبحاث احملدودة التابعة ملجموعة 
بيت التمويل الكويتي »بيتك« أن األصول اإلس���المية مَنَت 
مبعدل متوس���ط قدره 15% - 20% سنوياً على مدى العقد 
املاض���ي لتصل إلى ما يقرب م���ن 1.3 تريليون دوالر في 

عام 2011م. 
وأفادت تقديرات السوق االقتصادي، بأن ِقطاع الثروة 
العاملية مَنَا في عام 2010م بنس���بة 8 % على أساس سنوي 

وصوالً إلى 121.8 تريليون دوالر.
وم���ن املتوقع أن ينمو ِقطاع الثروة العاملية بنس���بة تبلغ في 
متوس���طها السنوي 6%  - تقريباً - بني عامي 2011 - 2015م 
لتصل إلى 161.9 تريليون دوالر. َوْفقاً جلريدة القبس الكويتية.     
      ]جريدة الشروق املصرية 2012/2/1م[
أكد راكان املجالي  وزير اإلعالم األردني( أن األردن اآلن 
باتت تؤوي أكثر من 80 ألف الجئ س���وري هربوا من العنف 
الذي يجتاح بالدهم منذ عام، مش���يراً إلى أن 73 ألفاً دخلوا 

األردن بشكل شرعي عبر نقاط احلدود الشمالية.
وكانت وزارة الداخلية األردنية قد قالت في وقت س���ابق: إن 
عش���رة آالف سوري آخر - مبن فيهم عس���كريون وعناصر من 

قوات األمن - دخلوا إلى األردن بطرق غير رسمية.
وكان األردن قد استضاف مليون عراقي - تقريباً - في 

أعقاب الغزو واالحتالل األمريكي لبالدهم عام 2003م.
]شبكة ال� BBC 2012/2/26م[
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األقليات اإلسامية

س���لوفاكيا أو اجلمهورية السلوفاكية هي جمهورية في وسط أوروبا 
يحدها من الشمال الغربي جمهورية التشيك، ومن الشمال بولندة، ومن 

الشرق أوكرانيا، ومن اجلنوب املجر، ومن اجلنوب الغربي النمسا. 
براتيس���الفا هي عاصمة س���لوفاكيا وأكبر مدنه���ا، تقع على نهر 
الدانوب على احلدود مع املجر والنمس���ا، وهي غير بعيدة نس���بياً عن 

احلدود مع جمهورية التشيك. 
في عام 1938م مت تقس���يم تشيكوس���لوفاكيا َوْف���َق معاهدة ميونخ 
إلى تش���يكيا التي منحتها بريطانيا لهتلر، وسلوفاكيا جمهوريًة مستقلًة 

محكومًة من ِقبَل نظام مواٍل ألملانيا النازية.
بعد نهاية احل���رب العاملية الثانية أعيد توحيد تشيكوس���لوفاكيا لكن 
س���رعان ما أصبحت عرضة لضغوط االحتاد الس���وفييتي  سابقاً( الذي 
ن من فرض احلكم الش���يوعي خالل انتخاب���ات عام 1948م ليضمها  متكَّ

نهائياً إلى املعسكر االشتراكي ولتصبح عضواً في حلف وارسو.
استمرت عزلة تشيكوسلوفاكيا وخضوعها لسيطرة االحتاد السوفييتي 
السابق حتى عام 1989م؛ حيث انتهى حكم النظام الشيوعي خالل تغيير 
سلمي ُعِرف بالثورة املخملية، وكان أيضاً نهاية لتشيكوسلوفاكيا بحد ذاتها 
وانقسامها إلى جمهورية سلوفاكيا وجمهورية التشيك في 1 يناير 1993م. 

يبلغ عدد سكان سلوفاكيا خمسة ماليني نسمة. 
التقسيم العرقي: 

8. 83 % س���لوفاك، 7. 9 % هنغاري���ون، 7. 1 % رومان، 1 % روس، 
8. 1 % آخرون. 

األدي���ان: 9. 86 % روم���ان كاثوليك، 8. 10 % بروتس���تانت، 1. 4 % 
كاثوليك، 2. 3 % آخرون، 31 % بدون – أقل من نصف باملائة % مسلمون. 
دخل اإلس���الم س���لوفاكيا عبر الفتح التركي الذي استمر أكثر من 
)150( عام���اً، غير أن���ه لم يفلح في حتقيق نتائج جيدة في س���لوفاكيا 

باملقارنة مبا حدث مع دول أوروبية أخرى.

الوجود اإلسامي يف سلوفاكيا:
وعن طريق بعض الدع���اة القادمني من املجر املجاورة، وكذلك عبر 
الوجود الطالبي املكثف للطالب املس���لمني في اجلامعات التشيكية إبَّان 
االحتاد مع س���لوفاكيا، س���اهم هذا الوجود في وضع أس���اس الوجود 
اإلس���المي في س���لوفاكيا، كما لعبت الزيجات املتبادلة بني املس���لمني 
والس���لفاك دوراً مهماً في انتشار اإلس���الم، كما كان ألحداث احلادي 
عشر من سبتمبر 2001م تأثير كبير على أوضاع املسلمني في جمهورية 
س���لوفاكيا؛ إذ سعى املس���لمون إلى محو الصورة الس���لبية عنهم التي 

استقرت لدى الرأي العام في سلوفاكيا.
وقد حترك عش���رات من ش���باب ونش���طاء احلركة اإلسالمية في 
س���لوفاكيا حتركات نش���طة عبر املؤسسة اإلس���المية في يراتيسالفا، 
واالحتاد العام للطلبة املس���لمني، واملسجد املوجود في العاصمة النتزاع 
اعتراف رس���مي من الدولة باإلسالم ديناً رسمياً بالبالد، وهو ما يترتب 

عليه حصول املسلمني على جميع حقوقهم، لكن ذلك لم يحصل.

أحوال املسلمن يف سلوفاكيا:
إن غياب االعتراف الرس���مي بالدين اإلس���المي وقف حائاًل دون 
إنشاء مساجد جديدة أو مراكز إسالمية خلدمته في ظل تداعي أحوال 
املس���جد الوحيد املوجود في العاصمة يراتيسالفا، فضاًل عن أن هناك 
رفضاً شديداً لوجودهم في سلوفاكيا، تأثراً باحلمالت القوية التي ُشنَّت 

ضد املسلمني، بعد أحداث 11 سبتمبر. 
س من الوجود اإلسالمي دوراً مهماً في رفض طلب  وقد لعب هذا التوجُّ
اجلالية املس���لمة في سلوفاكيا بناء مركز إسالمي، على الرغم من امتالكها 
لقطعة أرض تزيد مساحتها على ألف متر، وساقت اجلهات اإلدارية حججاً 

واهية لتسويغ موقفها غير املنطقي.
وزاد من تعقيد وضع املسلمني في سلوفاكيا عدم وجود هيئة إسالمية 
تشرف على شؤون املسلمني، وتسعى حلل مشاكلهم أمام سلطات الدولة 
الرسمية. ومع هذا حاول املسلمون حتويل مسجد براتسالفا  املتواضع( 

إلى هيئة تتحدث باسم املسلمني، حتى لو كانت غير رسمية. 
وال تقف مأس���اة مس���لمي س���لوفاكيا عند هذا احلد؛ بل إن الطني 
يزداد ِبلَّة عندما يصطدم املسلمون في سلوفاكيا بوجود معارضة شعبية 
مناهض���ة لوجودهم؛ إذ ال يحمل الس���لوفاك ذكريات طيبة عن الوجود 
العثماني ف���ي البالد، والذي اس���تمر أكثر م���ن  150( عاماً لم ينجح 
خاللها في أسلمة قطاع كبير من البالد، كما حدث في البانيا والبوسنة 
ومقدوني���ا ورومانيا واملجر وغيرها من البلدان؛ وذلك بس���بب التعصب 
الشديد من ِقبَل الشعب السلوفاكي لهويته النصرانية؛ سواء الكاثوليكية 

أو األرثودكسية.
وتواصلت جهود مثقفني مسلمني إليجاد نوع من الصحوة اإلسالمية 
عن طريق ترجمة كثير من الكتب اإلس���المية من اللغة العربية واللغات 
األوروبية إلى الس���لوفاكية، وحرص املسلمون كذلك على إقامة معارض 
إس���المية تهدف إلى التعريف باإلسالم والرد على أسئلة واستفسارات 
الس���لوفاكيني وقام أحد املسلمني الس���لوفاك من أصل سوري بترجمة 

معاني القرآن للغة السلوفاكية. 
كما حتاول عدد من املنظمات واجلمعيات اإلس���المية دعم نش���اط 
األقلية املس���لمة، وتق�دمي الع����ون ألبن�ائها، وم�ن ب���ني تل�ك املنظمات 
جمعية الوقف اإلسالمي واالحتاد العام للطلبة املسلمني؛ إذ يعملون على 
حتس����ني ثقافته�م الديني�ة وتنمي�ة وعيه�م بقض�ايا األم�ة اإلس���المية 
وتبص�يرهم باألس����اليب املناس���بة لتحس���ني صورة اإلسالم و عرضه 

بصورة صحيحة. 

املصادر واملراجع: 
 Fact book •

• موقع قناة اجلزيرة. 
• اإلسالم اليوم. 

• مفكرة اإلسالم. 

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

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

فلسطني
وصعود اإلساميني

  *( كاتب فلسطيني.

ترقب األوساط السياس���ية الصهيونية السلوك املتبع ممن 
تس���ميهم »احلكام اجلدد«، من اإلس���الميني - حتديداً - في 
العواصم العربية؛ خاصة القاهرة وتونس وطرابلس، في محاولة 
منه���ا للتواصل مع جميع الكيانات ذات الصلة بذلك، والتحدث 
م���ع كل من يري���د ويوافق على التحدث معه���ا؛ ألن ما يحدث 
من ث���ورات عربية متالحقة، وس���قوط أنظم���ة موالية للكيان 
الصهيوني، وسيطرة اإلسالميني بدالً عنها، جعل »إسرائيل« في 
مأزق وقلق غير مس���بوق؛ ألنها تخشى حتوُّلها إلى دول معادية، 

وجواٍر معاٍد لها.
ويعود س���بب القلق الصهيوني بجانب خسارة تلك األنظمة، 
إلى انهي���ار التحالفات اإلقليمية اإلس���تراتيجية لها بعد تركيا 
واألردن، في الوقت الذي بدأت فيه القوة األمريكية املس���اندة 
لها باالضمحالل والضعف، ورغم محاوالت تل أبيب استدراك 
نتائج الثورات العربي���ة، لكنها فوجئت بأن ما حولها من أراٍض 

سيصبح قاعدة معادية ضدها كَسيناء.
لعة في الكيان  ولذلك ترى محافُل أمنيٌة واس���تخباريٌة مطَّ
الصهيون���ي أنه على مقرب���ة مما وصفته ب� »زلزال سياس���ي 
تاريخي« في ضوء ما تش���هده منطقة الش���رق األوس���ط من 
تغيي���رات في ظل الربيع العربي؛ ألن هناك »آفاقاً ضبابية غير 
مس���تقرة« ال ميكن التنبؤ بتداعياتها تشمل زعزعة االستقرار 
واالقتصاد العاملي؛ وخاصة أنه في أقل من عام سقطت أنظمة 

مستبدة، وعمليات التخلص منهم مستمرة.
وتس���اءلت: هل نق���ف أمام بداية دميقراطية في الش���رق 
األوسط، أم سيتحول الربيع العربي إلى شتاء إسالمي؟ مشيراً 
لالضطرابات في الدول العربية، وآثارها احملتملة على معاهدات 
السالم مع »إسرائيل«، ومهما كانت النتيجة، فإنه يجب احلفاظ 
عليها باعتبارها ضرورة إس���تراتيجية تخدم مصالح الطرفني، 

واحلفاظ عليها أمر جيد لالستقرار في الشرق األوسط.
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الصحوة اإلسامية:
لكن أوساطاً صهيونية نقلت عن دوائر صنع القرار في تل أبيب 
أنها غافلة ع���ن التغيرات العميقة التي حتدث حولها في املنطقة؛ 
فإذا لم تبادر للخروج من ورطتها مببادرة سالم، فستجد الصحوة 
اإلس���المية تصفعها على وجهها، كما أن األحداث املضطربة في 
ع���دد من العواصم العربية جتس���د حقيقة أن املس���تقبل ال يزال 
غامض���اً، وتزيد من حدة املخاوف أكثر فأكثر، وأضافت مزيداً من 

»الزيت« على نيران عدم االستقرار.
وقد زع���م وزير احلرب الصهيوني »إيهود ب���اراك« أن الربيع 
العرب���ي يعتبر مبثابة تعبير عن إرادة الش���عوب العربية، لكنه فتح 
األبواب على مصاريعها أمام اجلهات اإلس���المية، وهو ما يشكل 
خطراً على اس���تقرار املنطقة، رّداً على نتائج االنتخابات املصرية 
والتونسية، وفوز اإلس���الميني فيها، وغلبة الطابع اإلسالمي على 

احلكومة االنتقالية في ليبيا.
بينما وصفت محافل سياسية صهيونية اإلشادة الغربية بهذه 
الثورات بأنها »س���اذجة«؛ ألنها س���تجلب النهاية احلقيقية للنمط 
الغربي للحريات الدميقراطية في الش���رق األوس���ط، محذرة في 
الوقت نفسه من أن يتحول »الربيع العربي« إلى »شتاء إسالمي«؛ألن 
احلركات اإلس���المية الفائزة تعتبر األب الشرعي لكل اجلماعات 
اإلس���المية في املنطقة - كحركة حماس- وتدعم اإلسالميني في 

تركيا ولبنان، دون تطلُّب انتفاضات مدنية لتحقيق ذلك.
واس���تذكرت األوس���اط الصهيونية حتذيرات »إيال أيزنبرغ«، 
قائد اجلبهة الداخلية من أن الش���رق األوس���ط الذي سينبثق عن 
الربيع العربي س���يكون مالذاً للفكر »املتطرف«، وهو ما س���يزيد 
من احتمال وقوع حرب واس���عة، قد تشمل أسلحة الدمار الشامل، 
والقوى اإلسالمية التي في طريقها للسيطرة على كثير من الدول 
تتب���ع أيديولوجيات تدعو لتدمير »إس���رائيل«، للدخول في عصر 

ذهبي إسالمي جديد.
وتس���تند احملافل الصهيونية إلى نظيرتها الغربية التي تنبأت 
بأن »الربيع العربي« يش���رف على االنتهاء بقدوم اإلسالميني إلى 
السلطة في جميع بلدان الشرق األوسط تقريباً، وأصبح جلياً، أن 
»الربيع العربي« يغير احلكومات العلمانية إلى حكومات إسالمية، 
مما يؤكد أن وصول اإلس���الميني عملياً إلى الس���لطة أمر ال مفر 
منه في تونس ومصر وليبيا، وفي اليمن حيث ترأس اإلس���الميون 
االحتجاجات الشعبية املعارضة، وسيرحل الرئيس وسيكون هناك 
نظام إسالمي، وفي س���ورية إذا ذهب بشار األسد فسيكون األمر 

ذاته، وفي مصر أيضاً األمر محسوم فيها لإلسالميني.

التهديد األمني:
وهناك حالة من التوتر والقلق الش���ديد تسود 
الكي���ان الصهيون���ي في ظل حتقيق اإلس���الميني 
ف���وزاً كبيراً في االنتخاب���ات البرملانية؛ حيث تعمل 
أجه���زة األمن َوْفَق »حالة ط���وارئ« غير معلنة، في 
ظل التقارير التي ترسلها س���فاراتها، عما وصفته 
ب� »االستعدادات املهولة والضغط اإلعالمي الكبير 
والتنظي���م اجلي���د إلدارة احلمل���ة االنتخابية التي 

نفذوها«.
وقد دفع ذل���ك باألجهزة األمني���ة الصهيونية 
ر من »أيام سوداء« ستواجهها  إلعداد ورقة عمل حتذِّ
»إس���رائيل«، مع احتمال انهيار معاهدة السالم مع 
مصر، وتطورات األوضاع في ش���به جزيرة سيناء، 
رغم التأكيدات التي تسلمتها واشنطن من اإلخوان 
باحترام اتفاقية »كامب ديفيد« في حال فوزها، إال 

أن تل أبيب تنظر بعني الريبة والشك.
مع العلم أن »إسرائيل« تنتظر أن ترى أي نظام 
سيتش���كل بع���د االنتخابات في مص���ر »املمزقة«، 
وتس���تعد لكل سيناريو إس���المي محتمل، وهي في 
الوقت ذات���ه تعرب عن ش���عورها باخلوف القادم، 
مطالب���ة بالتفكي���ر بصورة مختلف���ة، ومحذرة من 
مفاجأة في اجلبهة اجلنوبية؛ ألنه قد ينشأ ذات يوم 

تهديد أمني من ِقَبل مصر.
وينقل مراس���لون عس���كريون صهاينة ما يتم 
تداوله في غ���رف مغلقة داخل تل أبيب عن »األمد 
القصي���ر والبعي���د«، ويقلقه���م األم���د البعيد في 
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تقديرات الوضع؛ فقد كان ممكناً في مصر طوال سنني مهاجمة 
»إسرائيل« في اإلعالم والثقافة واملساجد وكل حديث عام، لكن 
الفرق بني حماس���ة املاضي واحلاضر، كما يُبيِّنون في تقديرات 
الوضع، أنه كان في مصر ذات مرة من حافظ على ارتفاع لهب 

التحريض؛ فهل تخرج النار املنخفضة اللهب عن السيطرة؟ 
ولذلك يثور خوف في س���يناريو مواجهة في قطاع غزة إذا 
ُجرت »إس���رائيل«، أو بادرت حلرب مع حماس؛ فهل س���تظل 
اجلبه���ة اجلنوبية ف���ي هذه احلال هادئة؟ وه���و ما دفع بقادة 
اجليش ألن يسارعوا لتهدئة النفوس بأن جميع تقديرات الوضع 
تُس���مع في كل نقاش، لكن حينما يوجد ارتفاع الحتمال التهديد 

توجد زيادة لالستعداد.
في س���ياق متصل، اعتبر مس���ؤول رفيع املستوى في جهاز 
األمن الصهيون���ي أن العالقات مع ال���دول العربية تعتبر كنزاً 
إس���تراتيجياً للكيان، وهناك رغبة بإزالة التوتر، وطالب صنَّاع 
القرار الصهيوني باحلذر من اإلس���اءة لتل���ك الدول في األيام 
التالي���ة، مهم���ا تكن نتائ���ج االنتخابات، ومهم���ا يكن حكامها 

القادمون.
ر الصهاينة أن اإلسالميني في الدول العربية  ومع ذلك، يُقدِّ
س���يمتنعون عن مواجهة عس���كرية معهم؛ فالواقع السياس���ي 
سيوجب على كل من يُنتَخب حصر اهتمامه قبل كل شيء بتوطيد 
الوضع الداخلي للحفاظ على املساعدة األمريكية، وكل حكومة 
ستنشأ في مصر وتونس وسورية، برئاسة اإلسالميني، ستطمح 
قبل كل شيء لتحسني الوضع االقتصادي، وحركة السياحة، وال 

يعني هذا أنهم لن يُحرقوا أعالم »إسرائيل« هنا وهناك.

السام البارد:
ولهذا يطرح الصهاينة في هذا السياق جملة من اخلطوات 
السياسية العاجلة من ِقَبل تل أبيب جتاه العواصم العربية على 
النحو التال���ي: أال يتهجمون عليها مهما كان حكامها، أن تظهر 
حساس���ية وحذراً في ردودها، فليس كل ش���يء ال يوافق هوانا 
ضدنا بالضرورة، أن ننظر حولنا، وأن نفحص ب� »سبع أعني« ما 

يحدث، وأن نحذر في تصريحاتنا.
ر اخلب���راء الصهاينة في الش���ؤون العربية أن  ولهذا ق���دَّ
يفوز اإلس���الميون في الدول العربية بنصيب كبير من أصوات 
تها لنفيها وإقصائها؛  الناخبني، وهو ما يجعل »إسرائيل« تُِعد عدَّ
بزعم أنها ستسيطر عليها قوى إسالمية متطرفة، ومن ثَمَّ فهي 

تفضل سالماً بارداً يحفظ لها مصاحلها، مقابل التقدم املتزايد 
لإلس���الميني في املنطقة، بدءاً مبصر، ومروراً بتونس، وانتهاًء 
باملغرب، وكل ذلك يجعل »إس���رائيل« تخش���ى كثيراً »السيطرة 
اإلس���المية« على الش���رق األوسط، وتخش���ى أن ينهار اتفاق 

السالم مع مصر.
بينما وضعت محافل أمنية صهيونية س���ؤاالً كبيراً يش���غل 
صن���اع القرار في تل أبي���ب على النحو التال���ي: إما أن يكون 
اجليش املصري يتآمر إلبقاء املفاتيح في يديه؟ أو أن احلركات 
اإلس���المية جنحت في سرقة الثورة؟ ألنه حقيقة ال أحد يعرف 
ماذا يريد طنطاوي الذي احتل مكان مبارك، هل يس���ير الرجل 
حسب خطة عمل مرتبة، أم أنه ارتكب سلسلة أخطاء إدارية؟ 

وال س���يما أن أوراق أجهزة االستخبارات الغربية تتوقع أن 
تتعاظم احلركة اإلس���المية مع تعززه���ا في العواصم احمليطة 
بالكيان، وهو ما يعني أن احلركات الدينية من ش���أنها أن حتتل 
البرملانات العربية مع نصف املقاعد؛ فهم اجلهة املرتبة، ولديهم 

التمويل.
وم���ع ذلك، فق���د توقعت احملاف���ل نفس���ها أن احلركات 
اإلسالمية ستبقى بحاجة لش���ركاء ائتالفيني، وسيتعني عليها 
أن تس���اوم على األيديولوجيا في صالح القوة السياس���ية؛ لكنَّ 
املشكلة األساسية لهم، ليست متعلقة بحشد القوة السياسية؛ بل 
في إدارة الدولة وصياغة الدستور، والحقاً، عليهم أن يقرروا ملن 
مينحوا تأييدهم ألي مرش���ح للرئاسة؟ رغم أنهم أوضحوا عدم 
ر نية لديهم تقدمي مرش���ح خاص بهم. على كل األحوال فإن  توفُّ
معدل انتصارهم في االنتخابات سيقرر نصيبهم في احلكومة، 
وحجم املسؤولية عن حل املصاعب الهائلة التي يقفون أمامها. 
م  في املقابل، تخشى »إس���رائيل« من التبعات املتوقعة لتقدُّ
اإلس���الميني على مس���ار القضية الفلس���طينية؛ حيث تتوقع 
للمعسكر اإلسالمي اجنازات مدهشة، مقابل املعسكر الَعلماني 
واليساري املنقس���م على نفسه، وليس له قاسم مشترك، وأكثر 
أحزابه ذات برامج عمل مدنية، وبال خبرة ومتويل وقيادة قوية 
احلضور، وهو ما يعني أن يحظى اإلسالميون بنصيب ال تخطئه 
ن هذه  العني، بل رمبا يكون أكبر من ذلك كثيراً، وهو ما س���يمكِّ
املرة العناصر اإلسالمية من أن تدفع لألمام برامج عملها، مبا 

فيها على صعيد العالقة مع الكيان الصهيوني.
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الربيع العربي والخطوط المتوازية

في مرآة شوقي

د. محمود بن إسماعيل عمار 

] أدب[ 

قبل نحو من خمس���ني سنة كتب لويس عوض في األهرام بوصفه 
مستشاراً ثقافياً لها: أن العرب لم يعرفوا احلرية باملفهوم املعاصر، وأن 
هذه الكلمة ال تدل في اللغ���ة العربية على ما تدل عليه اليوم، وكل ما 
ق، وقد أجاب الشيخ محمود  تشير إليه في التراث العربي أنها ضد الرِّ

شاكر - رحمه الله - في حينها على هذا االدعاء في مجلة الرسالة.
واحلق أن العرب كانت حياتهم جتسيداً لهذا املفهوم؛ فهم يجوبون 
صحراءهم، ويعبرون عن آرائهم، ال يحول دون ذلك حائل؛ وإمنا تنشأ 
احلاجة إلى املفهوم املعاصر نتيجة س���لطة محلية مس���تبدة، أو قوة 

أجنبية غازية، وهو ما لم يتعرض له العرب في العصور القدمية. 
إن فق���دان احلرية هو الذي يدعو إلى البحث عنها، والتضحية 
في سبيلها، وعندئٍذ تتحرك اليد املضرجة بالدماء التي أشار إليها 
شوقي لتدق باب احلرية، وتهزم ظالم القهر. ولقد ورث العرب في 
ت كرامتهم  دمائهم اإلحساس بأن احلرية ترادف احلياة؛ فحني ُمسَّ
في العص���ر احلديث طرقوا األبواب في البحث عنها، وتعطش���ت 
نفوس���هم إليها، فكان تاريخهم املعاصر حركة دائبة في البحث عن 
اجلوهرة الضائعة، واللغز املكتوم. عاصر ش���وقي حقبة من الزمن 
أشبه ما تكون مبوس���م الربيع العربي حني جتاوبت الصيحات بني 
تونس ومصر واليمن وليبيا وس���ورية، فش���هد الثورة العربية عام 
1916م، والثورة املصرية ع���ام 1919م، وثورة العراق عام 1920م، 
وثورات فلسطني التي بدأت عام 1921م، وثورة سورية عام 1925م، 
وكان امللك عبد العزيز – يرحمه الله – يواصل جهاده في بناء دولته 
الفتية. ما أشبه الليلة بالبارحة! هذا شوقي يستقبل الوفود العربية 
التي قدمت لتتويجه بإمارة الش���عر في إبريل 1926م مش���يراً إلى 

األحداث التي وحدت األمة، ومشيداً بدور مصر، فيقول:
ُت���ول���ي���� م���ص���������������ُر  ���������َت����ْت  ت����ل����فَّ ج�����������������اٍر  ُربَّ 

��������ِه س�����������ؤاَل ال�������ك�������رمِي ع�������ْن ِج���ي�����������������������راِن���ه 
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��آق��ي  ي��ًا مِبَ َب��َع�����������������������َث�����ت�����ِن��ي َم��َع��������������������������زِّ
ِب��ِل��َس��������������اِن��ه ��ئ�����������������ًا  ُم��َه��نِّ أو  َوط��������ن��ي، 

��ْر ك���اَن ش��ع��ِري ال��غ��ن��اَء ِف��ي َف����َرِح ال��شَّ
������ِق، َوك������اَن ال��َع��������������زاَء ِف����ي أح���زاِن���ه 

اجُل����ْر َف���نا  ُيؤلِّ أْن  ال��ل��ُه  ق��َض��ى  ق��د 
أش��ج��اِن��ه ع��َل��ى  َن��ل��َت�����������������ِق��ي  وأْن  ُح، 

َج�����������������ري��ٌح  ِب��ال��ِع��������������راِق  أنَّ  ��َم��������������ا  ك��لَّ
��������������ْرُق َج��ن��َب��ُه ِف���ي ُع��م��اِن��ه مَلَ����َس ال��شَّ

س��واٌء  ي�����اِر  ب��ال��دِّ الِفك������ِر  ِف��ي  ن��ح��ُن 
��ن��������������ا ُم��ْش�����������ِف��ٌق ع��َل��ى أوط�����������������اِن��ه ك��لُّ

وحال���ة األمة من االنتصارات واالنتكاس���ات ظاهرة في 
حديث ش���وقي بني األم���ل والرجاء حيث يجم���ع بني التهنئة 
والتعزي���ة، وبني الفرح واحلزن، وبني الغناء واألش���جان، وهو 
صوت ميتد في أعماق األمة قبل أن ميتد عبر حدودها ويطوف 

بني أرجائها، ويوحد أهدافها. يقول مخاطباً الريحاني: 
ِة ب��ي��َن��َن��ا س��ل��َف ال���زم���اُن ع��َل��ى امل������ودَّ

س����ن����واِت ص���ح���ٍو ب����ل س����ن����اِت رق�����اِد
ٍل �����ا، ول���س�����������َت ب������أوَّ ي����ا جن�����َم س�����وريَّ

��������������اِد؟ �����������ٍر َوقَّ �����������ْت م�����ْن ن���يِّ م���������اذا َنَ
��������ٍن ِب��ُي��ْم��ِن��َك ف��ي غ��ٍد اط��ل��ْع ع��َل��ى مَيَ

�������لَّ ب��ع��������د غ��������ٍد ع���َل���ى َب��غ�����������داِد َوجَتَ
ربوِعها اختاِف  عَلى  الدياَر  سترى 

َن���َط���َق ال��َب��ِع��ي��ُر ِب��ه��ا وع����يَّ احل����اِدي
ويقول د. ش���وقي ضيف: »ال نبالغ إذا قلنا: كان أحمد 
شوقي بشيراً بفكرة اجلامعة العربية التي تأسست من بعده؛ 
فش���عره في هذه الدورة من حياته يفيض بالوحدة العربية، 
وأن العرب جس���م واحد إذا اش���تكى منه عضو تداعت له 

سائر األعضاء بالسهر واحلمي«، وهو الذي يقول:
رِق والُفصَحى بنو َرَحٍم  ونحُن في الشِّ

إخ����واُن واآلالِم  اجُل�����ْرِح  ف��ي  ون��ح��ُن 
فيشير إلى ما يجمع األمة من عناصر تراثية وعناصر 
حديث���ة، تتمثل في املوقع اجلغرافي مب���ا فيه من تاريخ 
موحد وعقيدة دينية، وفي اللغة املش���تركة، وفي اجلروح 
النادبة، والطموح إلى احلرية واالستقالل؛ حتى كأن األمة 

عائلة ُوِلَدت من رحم واحدة، وألب واحد كما قال: 

َوَع���ش���ي���رٌة  �����ْرُق إال أس������رٌة  ال�����شَّ وم����ا 
َت���ُل���مُّ َب��ن��ي��������������ه��ا ع��ن�����������������َد ك���لِّ ُم��ص��اِب

 شعوبنا أس���رة واحدة، وقبيلة واحدة، يلفهم الشرق 
بتقاليده وأخالقه وطموحه ونلحظ أن التعبير األثير لديه 
هو كلمة  الش���رق(، وكأنه يري���د أن يكون الوجه العربي 
هو الس���ائد املالك لهذه املنطقة، ال تشوبه شوائب غريبة 
أو عناص���ر دخيلة، ولم تكن الفك���رة العربية قد تطورت 
إلى احلد الذي نش���عر به نح���ن اآلن. وكم بذلت القوى 
املضادة في س���بيل تفتيت األمة وتشتيت كلمتها وتباعد 
ق تَُسد؛ إال أن الهمَّ  أقطارها، على قاعدة االس���تعمار فرِّ
يبقى قلقاً، واحلنني والش���وق إل���ى املجد يوجه طاقاتها، 
ويسيِّر أمورها، وتتجاوب فيها عناصر البناء، وتهب رياح 
احلرية، وتوجهه���ا روح العصر، فتتململ حتت نير القهر 
والظل���م، وتطمح إلى خلع ربقة ال���ذل والتخلف، وتضيق 

باالستبداد كما قال شوقي مخاطباً فرعون:  
����ى زم��������اُن ال������َف������ْرِد ي����ا ف�����رع�����وُن ولَّ

���������������ِري���ن���ا َوَداَل�������������ْت دول��������������ُة امُل���َت���َج���بِّ
أرٍض  ب����ك����لِّ  ع�������اُة  ال�������رُّ وأض������َح������ى 

�����ِة ن��ازِل��������ي��ن��ا ِع�����يَّ ع���َل���ى ُح����ْك����ِم ال�����رَّ
والشاعر يضعنا أمام صورتني: 

صورة يس���تمدها من القدمي ح���ني كان فرعون اآلمر 
الناه���ي، والس���يد املط���اع، وليس للناس م���ن أمرهم إال 

االنصياع واخلضوع. 
وصورة معاصرة تردُّ حكم الفرد، وتش���رك املجتمع في 
ش���ؤون حياته، وينقاد فرعون حلكم اجلماعة بعد أن كانت 
تنقاد حلكمه، ف���ي ظل العدل والش���ورى والدميقراطية، 
معتم���دة على نهضة علمية وفني���ة لتحقيق التقدم والرقي 

واالزدهار. يقول:
أس��ٍس ع��َل��ى  تبنيِه  امل��ل��َك  َك  س����رَّ إن 

واألَدب��ا العلَم  الباِنَينِي:  فاستنهِض 
وارف����ْع ل���ُه ِم���ْن ج��ب��اِل احل���قِّ ق��اع��دًة 

�����������وَرى ل��ُه سَبَبا َوُم���دَّ ِم���ْن س��ب��ِب ال��شُّ
 وم���ن أجل ذلك ينبغي أن تس���تثمر طاق���ات البناء 
لتعويض م���ا فات من زمن التخلف والركود، من أجل بناء 
املجتم���ع على القيم الفاضلة، واللح���اق بعصر االقتصاد 

القوي، واالزدهار احلضاري:
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، وال���ش���ع���وُب ط��ل��ي��ق��ٌة ال��ع��ص��ُر ح��������رٌّ
م��ا ل��م ي��ح��زه��ا اجل��ه��ُل ف��ي أرس��اِن��ه

الِغَنى؟ مضماُر  وه��َي  ال��ت��ج��ارُة  أي��ن 
أي���َن ال��ص��ن��اع��ُة وه���َي وج���ُه َع��ن��اِن��ه؟ 

��َت��������ِك��م راع���ِة ف��ي ِج��ن��������اٍن حَتْ أي���َن ال���زِّ
َك��ِج��ن��اِن��ه؟ ك��خ��م��ائ��ِل ال����ف����ردوِس، أو 

بن�����اؤُه ك����اَن  األخ��������اِق  م���َن  ُم���ْل���ٌك 
اِن��ه ِل����ُك����ْم َوِم�����ْن ُص��������������وَّ ِم����ْن َن���ْح���ِت أوَّ

 وكما صنع الش���باب حدائق الربيع العربي في ش���ارع 
بورقيبة في تونس، وميدان التحرير في مصر، وباب العزيزية 
في ليبيا، وساحة التغيير في اليمن، وبابا عمرو في سورية... 
يعترف ش���وقي بقدرة الشباب على البذل والعطاء، وريادتهم 
في الفكر واإلبداع، وإصرارهم على التغيير وكسر احلواجز، 
وتطلُّعهم إلى حياة أفضل ومستقبل أكثر إيجابية، فنجد هذه 
الصور على مرآته الفنية زاهية براقة، ترصد الواقع، وتومض 
ث شوقي إلى  باملس���تقبل، وتبشر باإلصالح، وما أكثر ما حتدَّ
الش���باب أو حتدث عنهم، في معرض البناء والريادة العلمية 

والفنية، وأعطى الشباب وزنهم احلقيقي، فقال: 
��ْي�����������ِم األَس���د ال ُي��ِق��ي��َم��نَّ ع��َل��ى ال��ضَّ

��������ب��ُل م����َن ال����غ����اِب ال���َوَت���د ن�����زَع ال��شِّ
���������������ِش ف����ي آج��اِم��������������ِه ات���رُك�����������وُه مَيْ

َوَدُع��������������وُه ِف����ي ح��َم�����ى ال����غ����اِب َي����ُذد
ن���ي���ا ع���َل���ى أظ����ف����اِرِه واع�����ِرُض�����وا ال���دُّ

واب���ع���ُث�����������وُه ِف����ي َص���ح���اراه���ا َي��ِص��د
 ثم يكشف قدرة الشباب على التحول، وإلقاء القدمي 
وراء اجلدران. يتصدى ملسؤوليات البناء كالنحل الدؤوب 
يعمل بروح الشباب في كل اجتاه ويحشد طاقات املجتمع 

ويغني للوطن من أجل حتقيق اآلمال املنشودة:
َك ال���ب���ل���ب���ُل ِع���ط���َف���ْي َرب��������������وٍة ح�������رَّ

ك����اَن ِف��ي��ه��ا ال����ُب����وُم ب���األي���ِك ان��َف�����َرد
َزْن�����َب�����ُق امُل���������ْدِن َوَري������ح������اُن ال����ُق����َرى 

ق�����������اَم ف����ي ك�����لِّ ط���������������ري���ٍق َوَق���َع�����������د
���ْح�������ِل ف����ي أس��راِب��������ه��ا ب����اك����رًا ك���ال���نَّ

ك�����لُّ س������رٍب ق����د َت����اَق����ى واح��َت�����ش��د
ب��س��������َط ال���ك�����������فَّ ِل�������َم���ن ص���ادَق�����������ُه

������د وم����َض����ى َي���ْق���ُص�����������ُر َخ����ط����وًا َومَيُ

���َت�����������ُه ي���ج���ع�����������ُل األوط�������������������اَن أغ���ن���يَّ
وي����ن����اِدي ال����ن����اَس َم�����ْن َج�������دَّ َوَج�������د

يوازن بني عهد الش���باب املتقدم املتفائل العذب الذي 
تس���تجيب له طبيعة احلياة ويتصالح مع متطلبات الكون، 
ويشبهه بالبلبل الصداح، وبني عهد بائد مظلم كئيب، يشبه 
البوم، وقد خيم على الش���جر، وس���د نوافذ الهواء، وحجز 

منابع الضوء. ومما يهدد الربيع العربي أمران: 
األمر األول: تصارع األحزاب في الوصول إلى الس���لطة، 
وطعن بعضها في بعض، والتش���كيك في النوايا واالجتاهات، 
واتباع سياسة اإلقصاء، وإيثار املصلحة احلزبية على الوطنية، 

ر منه شوقي فيقول في قصيدته املشهورة:  وهذا ما حذَّ
إالَم�����ا؟ َب��ي��َن��������������������َك��ُم  اخُل���ْل�����������ُف  إالَم 

���ُة ال���ُك���ب���َرى َع��ام��ا؟ ���جَّ َوَه�����ذي ال���ضَّ
وِف���ي���َم َي��ك��ي��������ُد َب��ع��ُض��������ُك��ُم ل��َب��ْع��ٍض

وُت�����ْب�����دوَن ال���َع�������������������داوَة واخِل���ص���ام���ا
ت��رام��ي��ُت��������ْم ف��ق��������اَل ال����ن����اُس ق��������وٌم

ع���َل���ى اخل���������ذالِن أم���رُه�������ُم ت���راَم���ى
َوِل���ي���ن���ا األم�������َر ِح����زب����ًا ب���ع���َد ح����زٍب

ِك���رام���ا ن�����ُك م���ص���ل���ح���نَي، وال  ف���ل���م 
َوس���ْس���ن���ا األم�������َر ح�����نَي خ����ا إل��ي��ن��ا 

ب��أه��������واِء ال��ن��ف�����وِس ف��م��ا اس��ت��ق��اَم��ا
واألمر الثاني الذي يحذر منه شوقي، ويهدد احلياة في البالد 
التي اغتسلت بالربيع العربي، وش����ربت من ينبوعه...الطائفية: 
التي تطل برأسها البشع بني الصفوف، فتفرقها، وتنذر باحلريق 
د، وسمعنا في األخب�ار أن  الذي يلتهم ما أنتجه الش����باب املجدِّ
بع�ض أقالي�م ليبيا - وه�ي محدودة الكثافة الس����كانية - يفكر 

في احلكم الفيدرالي وهو ما ميهد إلى استقالله.
 وقد حظيت س���ورية عن���ده بقصائد غراء تكاس���ر 
الدهر، وتغلب الزمن ينش���دها املتأدب���ون في كل األقطار 
َر فيها  العربية إعجاباً بألفاظها وموسيقاها ومعانيها. صوَّ
طموح الس���وريني إلى احلرية واالس���تقالل، والبحث عن 
العزة والكرامة، حني وقفوا في وجه قوات االحتالل س���نة 
1925م فأصالهم األسطول الفرنسي من البحر املتوسط 
ع اآلمنني، وزلزل قصورها  شواظ لهيبه، ودك دمشق دّكاً روَّ
وحدائقها وآثارها، وطمس معالم التاريخ فيها، كأمنا يسرد 
ش���وقي أحداثها املعاصرة، أو ينقل ما نسمعه أو نشاهده 
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على الشاش���ات من جرائم وقتل على يد السلطة القائمة 
التي تفتك بحمص وحماة وإدلب ودرعا وغيرها: 

رب�����اَع اخُل��ل��������ِد وي��َح�����َك م���ا َده�����اه��ا
؟ ���ه�����������ا َدَرَس�����������������ت أح�����������قُّ أح���������قٌّ أنَّ

وأي�����َن ُدَم�����ى امل���ق���اص���ِر ِم����ْن ِح��ج��اٍل
���������������َك���ٍة، وأس��������������ت����اٍر ُت��َش��������������������قُّ ُم���ه���تَّ

ب��ل��ي�����������ٍل ل��ل��ق�����������������ذائ��ِف وامل��ن�����������������اي��ا
وَص���ع���ُق خ��ط�����������ٌف  ����ِه  س����م����اِئِ وراَء 

أف��������ٌق اح���م���رَّ  ع���ص���َف احل����دي����ُد  إذا 
ع���َل���ى َج���َن���ب�������������������اِت���ِه، واس��������ودَّ أف��������ُق

األح���������������داِث فيها ِل���َرْوع���������������ِة  ت���ك���اُد 
ُت���خ���اُل م���َن اخُل����راف����ِة وه����َي ِص���دُق

ويشهد لفتية س���ورية باألنفة والعزة واإلباء وصالبة 
القناة، ورثوا ذلك من عهد بني أمية حني احتضنوا املجد 

العربي في أول خالفة إسالمية: 
��������������ْت ���ى ت��ل��ظَّ غ��م��������زُت إب����اَءُه����م ح���تَّ

أن�������وُف اأُلْس���������ِد واض�����ط�����رَم امِل�������َدقُّ
وض�����جَّ م����َن ال��ش��ك��ي�����������م��ِة ك����لُّ ح��������رٍّ 

�����������َة ف��ي�����ه ِع��ْت�����������������������ُق أِب������يٍّ ِم�����ْن أم��يَّ
ويشد من أزر املناضلني الصامدين في وجه العدوان، كما صمد 
املقاتلون البواسل في وجه النظام اليوم بوسائلهم احملدودة، يتحدون 
ترسانة أسلحة اجليش، املعباً باحلقد على املعابد واملساجد، فتلك 

ضريبة احلرية وحق الوطن، يؤديه املخلصون من أبنائه: 
�����ِرح�����وا األم���ان���ي �����َة اطَّ َب����ِن����ي س�����وريَّ

وأل��ق��������وا ع��ن��ُك��ُم األح�����������اَم أل��ق��������وا
ب����نَي م�����������وٍت أو ح��ي��������اٍة  َوَق���ْف���ُت���������������ْم 

ه��������ِر ف��اش��ُق��وا ف���إْن ِش��ْئ��ُت��ْم ن��ع��ي��َم ال��دَّ
ُح�����������������رٍّ  ك������لِّ  دِم  ف����ي  ول������ألوط������اِن 

ي�������ٌد َس���َل���َف�������ْت، َوَدْي���������ٌن ُم��س�����������ت��ح��قُّ
��ح�����اي��ا ك��ال��ضَّ املَ���م���ال���َك  َي���ْب���ِن���ي  وال 

َي���ِح���قُّ وال  احُل�����ق�����وَق،  ُي����دِن����ي  َوال 
���ِة احَل���م�������������������راِء ب����اٌب  يَّ ول���ل���ُح�������������������رِّ

َج���ٍة ُي���������������َدقُّ ب���ك���لِّ ي�����������ٍد ُم���َض�������������������رَّ
ويس���تحضر الروابط التي تشد أواصر الشعوب في 
هذه املنطقة العربية اإلسالمية ويكشف دوافعه في الغيرة 

على هذا البلد الشقيق:  

دارًا م��خ��ت��ل��ف��وَن  ون���ح���ُن  َن���َص���ْح���ُت 
�����ن��ا ف����ي ال���ّه�������مِّ ش��������رُق ول���ك�����������ْن ك��لُّ

ب��������اٌد اخ��ت��ل��َف��������ْت  إذا  وي��ج��م��������ُع��ن��ا 
َب���ي�����������اٌن غ���ي���ُر ُم��خ��ت��ِل��������ٍف َوُن��ط��������ُق

وينص���ح رواَد احلرك���ة الوطنية وق���ادة التغيير من 
الش���باب وساس���ة الرأي أن يحافظوا عل���ى هوية األمة 
وشخصيتها وعقيدتها، وأن يسيروا على درب األوائل، وأن 
يكون التغيير مبا يعود باخلير والتقدم والعدل واملساواة:

ال��ه��������������اِل م��ق��ال��������ًة م��ن ص���ادٍق أمُمَ 
ج���اِل َم��ق��اال �����������دُق أل��ي��ُق ب���ال���رِّ وال��صِّ

بالُه������َدى ��َل  تكفَّ ه��اِل��������������ُك��ُم  ه���ذا 
ه���ل ت��ع��ل��م��وَن م���َع ال��ه��������اِل َض���اال

َس����َرِت احَل���ض���ارُة ح��ق��ب��ًة ِف���ي َض��ْوِئ��ِه 
م����اُن ِب��ُن��������وره ُم��خ��ت��������اال وَم���َش���ى ال����زَّ

وينب���ه إلى أن ص���الح األمة بالعودة إل���ى مواردها 
األصيل���ة، وال ص���الح دون أن تخرج م���ن ظلمة الكهف 
ال���ذي تعيش فيه من أزمان، مع أنها متلك أقوى مصابيح 

احلضارة، ومشاعل الهداية  الكتاب والسنة(: 
َف��ُق��ْل ل��رس��وِل ال��ل��ِه، ي��ا َخ��ي��َر ُم��رَس��ٍل

��������َك م��ا َت��������دِري م���َن احَل��َس��������راِت أب��ثُّ
ش��ع��وُب��َك ف��ي َش����رِق ال��ب��اِد وغ��رِب��ه��ا 

ك��أص��ح��اِب ك��ه��ٍف ف��ي َع��م��ي��ِق ُس��ب��اِت
��ٌة ب��أمي��اِن��ِه��ْم ُن�����������وراِن: ِذك��������ٌر َوُس��������نَّ

ُلم��اِت؟ الظُّ ح��اِلِك  في  باُل��هم  َفما 
َوَف��خ��اِرِه��ْم َمْج��ِدِهْم  م��اِض��ي  وذل���َك 

ْ��و َي��ع��َم��������ل��وَن آلِت���ي؟ ُه��ْم َل��� َف��م��ا َض��������رَّ
وه������ذا زم��������اٌن، أرُض��������������ُه وس�����������م���اُؤُه

���ق�����������داٍم، ك��ب��ي��������ِر ح��ي�����������������اِة م��ج��������اٌل مِلِ
��ِت��ي  ِل��ل��َع��ظ��������اِئ��ِم أمَّ ��������ْق  َوفِّ َف���ُق���ْل: َربِّ 

������ْن َل��ه��ا األف��ع�����������اَل َوال��َع��������������َزَم��اِت َوَزيِّ
اللهم آمني! آمني يا رب العاملني! وحقق لها ما تصبو 
إليه من السؤدد واملجد والفخار، ورحم الله شوقياً الذي 
وصف عصره، واس���تطلع آمال األمة وطموحاتها، فكان 
معها - أيضاً - في ربيعها اجلديد، وحق لش���عره أن ميأل 
القلوب والساحات، وأن يعكف عليه الباحثون والدارسون 

مشيدين بشاعريته الفذة:
ُرواُة َقصاِئِدي، فاْعَجْب ِلِشْع�ٍر

���������������ٍة َي���رِوي���������������ِه َخ��ْل�����������ُق ب���ك���لِّ َم���َح���لَّ
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] إعالم [

اإلعالم اإلسالمي...
تحديات الوجود وإستراتيجية التطوير

ع�����ص�����ام زي������������دان)*(

استحوذت التيارات التغريبية على وسائل اإلعالم ذات الصلة املباشرة بالتغيير 
والتوجيه وصناعة الرأي العام لس���نوات طويلة، ومتكنت من خاللها من بثِّ أفكارها 
وتصوراتها، وتش���ويه اآلخر اإلس���المي في غياب ش���به تام لإلسالميني عن هذه 
د تارة، أو لقلة وعي احلركات اإلسالمية بخطورة  الس���احة، بس���بب اإلقصاء املتعمَّ

هذه اآللة تارة أخرى.
وُقَبيل اندالع ثورات الربيع العربي وجد بعض اإلس���الميني متنفساً إعالمياً من 
خالل قنوات فضائية محددة، اس���تُغلَّت مناب���َر إعالميًة تركزت مهمتها في الوعظ 
واإلرشاد الديني بصورة كليَّة، بينما استغلت تيارات أخرى - لم جتد لها موطئ قدم 
في ساحة الفضائيات - فضاء الشبكة العنكبوتية لكسر الطوق الذي ُفِرض عليها.
ومع جناح ثورات الربيع العربي في إزاحة بعض األنظمة التي وقفت حجر عثرة 
أمام الوجود اإلسالمي في اإلعالم بصورة مؤثرة، حتتََّم على اإلسالميني أن يفقهوا 

استخدام هذه اآللة، وأن يحضروا بشكل صحيح على اخلريطة اإلعالمية.

 *( باحث في الشؤون السياسية.
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حتديات الوجود:
وهذا الوجود اإلسامي الفاعل على اخلريطة اإلعامية تواجهه في البداية عدة حتديات، منها:

ر اإلسامي: االلتزام بالتصوُّ
اإلعالم - خاصة املرئي - ارتبط في كثير من األذهان باإلباحية إلرضاء النزوات والشهوات،  أو العزف 
على وتر الس���لطة إلش���باع حاجة احلكام والرؤساء، بَيْد أن إعالم اإلس���الميني ال بد أن يلتزم في مضمونه 
�نَّة. ووسائله بالتصوُّر اإلسالمي لإلنسان والكون واحلياة املستمد - أساساً - من القرآن الكرمي وصحيح السُّ

ي املعايير االحترافية: تبنِّ
ونقصد بها التعامل مع مفردات اإلعالم بش����كل احترافي ورصني؛ فال يكفي في الرسالة اإلعالمية 
املؤثرة حشو الساعات الطوال للفضائية أو للوسيلة اإلعالمية وباملواد اإلعالمية فقط؛ بل ال بد من خطة 

إعالمية واعية مبنية على أسس علمية، تعي من تخاطب، ومبا تخاطب، وملاذا تخاطب؟
صحيح أن األنظمة السابقة قد فرضت حظراً على الوجود اإلسالمي في اإلعالم، وهو ما أفقد كثيراً 
من اإلسالميني احلسَّ املهني، ولكن لن تَعِدم احلركات اإلسالمية وسيلة للتغلب على هذه العقبة وجتاوزها.

حتديد األهداف احملورية:
اإلنس����ان هو الهدف والغاية، وأي اس����تثمار يُغِفل اإلنس����ان ويتجاهل عقله، هو استثمار ال قيمة له 
وال جدوى من ورائه؛ ألن هؤالء البش����ر هم املكوِّن األساس����يُّ في بناء األمم، ومن ثَمَّ فإن هدف املؤسسة 
اإلعالمية اإلس����المية بناء إنس����ان النهضة، وأي هدف آخر يأتي تابعاً، ومبا ال يتعارض مع هذا الهدف 

األسمى.
وهذا يس����تلزم م����ن القائمني على اإلعالم اإلس����المي، تزويد اجلماهير املس����لمة وغيرها بحقائق 
اإلس����الم، والقضاء على املعتق�دات اخلاطئة واملفاهي��م املغلوطة عن اإلس����الم واملسلمني، واتخاذ كافة 

الوسائل التي تنمي َملََكة التفكير املبدع لدى اإلنسان.

خطاب الناس كافة:
هة إلى كل الناس، وهذا ما يفرض على  ال بد أن يس����تقر في وعي اإلس����الميني أن رس����التهم موجَّ
اإلعالميني اإلس����الميني تنويع لغة اخلطاب مبا يناس����ب الداخل العربي املسلم، واخلارج الغربي وغيره، 
وكذا تنويع االهتمامات؛ بحيث جتذب لها شرائح متنوعة ومتعددة، كلٌّ يجد بغيته في اإلعالم اإلسالمي 

الرشيد.

مراعاة األولويات:
هات والق����رارات واختيار البدائل؛ فال يتم  فق����ه األولويات ال بد أن يكون عنصراً رئيس����ياً في التوجُّ
االشتغال إعالمياً بالفروع عن األصول، وال يتم اإلصرار على أمٍر تغلُب مضارُّه على فوائده، حتى لو كان 

في أصله صحيحاً. 
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إستراتيجية التطوير:
نح���ن نتص���ور أن إع���ام اإلس���اميني ال ب���د أن يحقق ع���دة أه���داف، منها: القي���ام بعملية 

التغيير احلقيقي، وتغيير األفكار والسلوكيات واألخاق على املستوى العام واخلاص.
كما أن عليه املساهمة في صناعة الرأي العام، واالنتقال باجلمهور إلى وعي أكبر وحضور 

مؤثر، ونقل صورتهم لكل طبقات املجتمع حسب تفاوت ثقافتهم واللغة الواجبة بحقهم.

ثالثًا: املرسل له:
شخصيُة مس���تقِبل الرس���الة اإلعالمية متنوعة ومتعددة؛ 
فمنهم عامة الناس الذين يحتاجون خطاباً س���هاًل، يسهل عليهم 
استيعابه وفهمه، يخاطب حاجاتهم ويزيل عن أذهانهم الشبهات، 

مبا يجعلهم ظهيراً قوياً للحركات اإلسالمية.
وقد يكون املستقبل هم النخب الفكرية؛ حيث من الضروري 
أن يتوجه اخلطاب اإلعالمي اإلس���المي، إلى العمل على كسب 
النخ���ب الَعلمانيَّة؛ فإم���ا أن يصيروا في خن���دق املدافعني عن 
احلركة اإلسالمية وأطروحاتها، أو على األقل يقفون على احلياد 

ون عن صبِّ أذاهم على احلركة اإلسالمية وأطروحاتها.  ويكفُّ
ويتوجه اخلطاب اإلعالمي اإلسالمي كذلك للعالم اخلارجي، 
وهنا ال بد لهذا اخلطاب أن يتبنَّى رؤية إسالمية عاملية مطمئنة 

هة إلى ذلك العالم احلِذر والقِلق واملترقِّب. موجَّ

آليات تطبيق اإلستراتيجية: 
تتضمن آليات تطبيق اإلستراتيجية العناصر التالية:

1 إعداد الدراس���ات امليداني���ة والبح���وث املتخصصة ألهم 

ن من  احتياج���ات املجتمع املعني بالب���ث اإلعالمي، وهذا ما ميكِّ
إعداد اخلطط العلمية التي تتوافق مع ظروف اجلماهير املتلقية، 
وتتناس���ب مع واقعهم الثقافي واالقتصادي واالجتماعي، وتلبِّي 

احتياجاتهم، وتتناول مشكالتهم.
2 إنش���اء ودعم معاهَد ومراكز البحوث اإلعالمية، التي تهتمُّ 

باإلعالم اإلس���المي، ولع���لَّ من األهمية مبكاٍن أن تس���ير هذه 
اجلهود العلمية التأصيلية َوْفَق خطة مدروس���ة وتصوُّر س���ليم 
لألولويَّات، وأن تعتمد على أسلوب ِفَرق العمل اجلماعية بدالً من 

األعمال واالجتهادات الفرديَّة احملدودة.
3 التفكي���ر بصورة إبداعي���ة علمية بنوعية امل���واد اإلعالمية 

والبرامج الصاحلة للعرض، وانتقاء األفضل منها حس���ب رسالة 
الوسيلة اإلعالمية، ومبا يحقق رؤيتها العامة وأهدافها املستقبلية.
4 إيجاد استش���ارية متخصصة لتقدمي املش���ورة لإلعالميني في 

التعامل مع الش���ؤون السياسية، وتكوين روابط اجتماعية وجمعيات 
أهلية يكون هدفها وضع ضوابط ملراقبة األداء اإلعالمي العام لكي 

حماور إستراتيجية التطوير:
انطالق���اً من أهمية حتقيق هذه األه���داف كانت الضرورة 

ة لصياغة إستراتيجيٍة إعالميٍة لإلسالميني. امللحَّ
وتدور هذه اإلستراتيجية - برأينا - حول أربعة محاور، هي:

أواَل: املرسل:
فاختي���ار العناص���ر القادرة عل���ى تبليغ الرس���الة، هو في 
احلقيق���ة البداية الصحيح���ة والركيزة األساس���ية لنجاح هذا 
العمل؛ فاإلنسان هو العنصر األول في إحداث أي تغيير مقصود، 
والعناية بإعداد اإلعالميِّني اإلس���الميِّني، وتأهيِلهم حتى يكونوا 
ل هذه املس���ؤولية الضخمة، عمٌل كبير يتطلب  قادرين على حتمُّ

جهوداً عظيمًة وطاقاٍت عديدًة. 

ثانيًا: مضمون اخلطاب:
خطاب احلركات اإلسالمية - َوْفق إستراتيجيتنا املقترحة - 
عاً  يركز على عدة جوانب، في مقدمتها: أن يكون تس���امحياً مجمِّ
راً، وأن يكون مزياًل للش���بهات؛ سواء منها التي  ال تصادمياً منفِّ
تتعرض لإلس���الم باعتباره منهجاً، أو تلك الشبهات التي تساهم 

في تشويه صورة اإلسالميني.
كما يسعى هذا اخلطاب للتركيز على التوعية العامة للناس 
لكثير من املفاهيم املختلطة، كمفهوم الدولة اإلسالمية، ومفهوم 
اجلهاد وبيان دوافعه في اإلس���الم، وأن يك���ون خطاباً مطمئناً: 
كش���رح موقف اإلس���الم من النصارى وبيان حرية االعتقاد في 
اإلسالم وأنه ال إكراه في الدين، وأن أكثر مخاوف اخلائفني إمنا 
تنتج من سوء فهم لإلسالم أو من سوء عرض ملفاهيم اإلسالم.

ويركز هذا اخلطاب على القضاي���ا ذات البعد اجلماهيري 
التي حتظى باهتمام شعبي قوي، وأن يكون شاماًل لكافة مناحي 
احلياة ومجاالتها، قادراً على ترسيخ قيمة الشمول، مبرهناً على 

أن اإلسالم جاء لسعادة الفرد في كافة مناحي احلياة.
وأخيراً ال بد أن يكون عاِل�ماً مبتطلبات العصر، ويتبنِّى هموم 
األمة، ويُش���ِعَر رجَل الشارع بأن من يتحدث ميلك حاًل إسالمياً 

عملياً ال مجرد نظريات.
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ال ينحرف خلدمة أشخاص أو مؤسسات بعينها.
5 الس���عي نحو اجتهاد عص���ري يقوم به 

علماء ميتلكون زاداً متيناً من العلم الشرعي، 
وميتلكون أيضاً زاداً متيناً من العلم اإلعالمي 

في جانَبيه  النظري والتطبيقي(.
6 االس���تعانة باخلب���رات الغربية في نواحي 

التقنية، وهو أمر ال يعيب التجربة اإلسالمية بل 
يُكثفها ويصقل عناصرها، ويُنِضج أداءها؛ طاملا 
أن هذه اخلبرات ال تؤثر على مضمون الرسالة 

الذي يجب أن يكون صناعة إسالمية ِصْرفة.

عوامل جناح اإلستراتيجية:
ولكي تنجح هذه اإلستراتيجية ال بد لها 

أن تراعي عدة جوانب، منها:
1 انتهاج أسلوب التدرُّج في اإلصالح؛ 

إذ إنَّ كثيراً من املفاس���د واالنحرافات التي 
حتيط بوس���ائل اإلعالم قد استغرق نشُرها 
وتكريسها زمناً ممتداً، وإصالحها أو تخليُص 

اإلعالم منها يحتاج إلى زمن ممتدٍّ أيضاً.
2 املصاحلة بني املؤسسة الدينية وبني 

املبدعني اإلعالميني؛ إذ إن تخوُّف املؤسسة 
الدينية م���ن أطروحات التجديد، قد يدفعها 
للعمل عل���ى تقيي���د تي���ارات التجديد في 

اإلعالم.
���ر اإلرادة احلقيقي���ة واجل���ادة  3 توفُّ

والتقني���ة  املادي���ة والبش���رية  واملق���درات 
الضرورية لتنفيذ اإلس���تراتيجية، والواقع أن 
ذلك يشكل عقبة كبيرة، وقد يفيد في التغلب 
على تلك العقبة تكويُن هيئة إدارية - تنفيذية، 
تتولى بلورة وتعزيز املقدرات املادية والبشرية 

والتقنية الالزمة لتنفيذ اإلستراتيجية.
4 االس���تعانة باملؤسس���ات اخليري���ة 

ومش���اريعها الوقفية في دعم وسائل اإلعالم 
ومتويلها، والتعرُّف على الس���بل واألساليب 
املمكنة والالزمة لتوثيق الصلة ما بني الوقف 
ووس���ائل اإلعالم، واإلفادة منها في دعمها 

ومتويلها ورعاية مشاريعها.

عقبات يف طريق النجاح:
وهناك عدة عقبات يجدر بالعاملني في احلقل اإلعالمي من اإلس���الميني 

مراعاتها؛ لكي تؤتي هذه اإلستراتيجية أُُكلَها، وهي:

ب السلبية وردود األفعال: 1 جتنُّ

إن ردود األفعال قد جتعل إعالم اإلس���الميني يتصف بالسلبية، وال يستطيع 
القي���ام باحلركة األولى، ومن ثَمَّ يصبح فاقداً الق���درةَ على اخَللْق واإلبداع؛ وبذا 
ال؛ ألنه أصبح يعتمد في حتريك أدواته وخطابه على َحراك اآلخرين. يكون غير فعَّ

2 جتاوز العتبة احلزبية:

ونقصد باحلزبية تخليق خالفات من الفراغ ال تصبُّ أبداً في الصالح العام، 
والوق���وع في فخ إنتاج صراعات جديدة؛ حيث يس���عى كلُّ تي���ار إلى أثبات أنه 
اخلطاب الوحيد املعبِّر عن اإلسالم؛ في حني أن مجال العمل اإلعالمي الرشيد، 

ال بد أن يتجاوز عتبة التعصب احلزبي.

ب الوقوع في براثن اخلطاب املثير للمخاوف: 3 جتنُّ

حي���ث يُفتَرض في خطاب اإلس���الميني التحدث بصيغ���ة تطمئن اجلميع، 
وعليهم أن يقنعوا ش���عوبهم أوالً ثم العالم الغربي أن اإلس���الم غير مخيف كما 

تصور الدوائر الغربية له، بل هو أكبر ضمانة حلقوق اإلنسان واألقليات.

4 االبتعاد عن الهيمنة احمللية والشخصية:

 ونقصد بهيمنة الطابع احمللي والشخصي: االهتمام باألحداث والفعاليات 
الُقْطرية على حساب قضايا األمة واألحداث العاملية، وهيمنة الطابع الشخصي 
ملالكيها أو القائمني عليها، فتؤثر على الس���مة العامة لبرامجها، وعلى مستواها 
املهني، في حني أن عاملية رس���الة اإلس���الم تقتضي أن تَعِرض وسائل اإلعالم 

لعالج القضايا ذات الطبيعة العاملية التي تؤثر في البشرية كلها.

5 االفتقار إلى عناصر التميز، واالكتفاء بالتقليد:

ونقصد بذلك اجلمود وعدم الس���عي إلنتاج خطاب إعالمي حديث ومتميز، 
واالكتف���اء بالتكرار والتقليد؛ اعتقاداً ب���أن التجديد واملعاصرة يأتيان من خالل 
حتدي���ث األُُطر واألدوات واملظاهر املس���تخَدمة فقط، وهو ما يعني إعادة إنتاج 

خطاباتها القدمية بحلَّة جديدة وبتقنيات حديثة فقط.

ت أولويات اخلطاب اإلعامي: 6 تشتُّ

 ونعني به استمرار التجاذب احلاصل بني أولوية الديني العقدي والسياسي 
االجتماعي، وع���دم وجود محاولة جادة لفضِّ ه���ذا التجاذب، واخلروج بصيغ 
متوازنة إلزالة هذا التزاحم، وقد يعود السبب في ذلك إلى إهمال الشأن الفكري 

والسياسي االجتماعي داخل أغلب اجلماعات اإلسالمية.

7 غلبة الطابع املثالي:

م في خطاب بعض احلركات اإلس���المية، والواقع  تعاظم الفرق بني الواقع املقدَّ
الذي يعيش���ه املشاهد، وهو ما ينش���أ عنه - في الغالب - اعتقاد املتلقني بصعوبة 
التعامل مع الواقع، وهو ما يعني غياب عشرات الساعات من البث دون فائدة عملية.
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] في دائرة الضوء [

���اًء، ومدخ���ًا  م���ن أبجدي���ات أيِّ ح���وار ُي���راد ل���ه أن يك���ون بنَّ
ب املس���افات الفاصل���ة بني أط���راف احلوار،  خلط���وات عملي���ة تقرِّ
أن ينطل���ق أصحاب���ه ف���ي رؤية كلٍّ منه���م لآلخر من الص���ورة التي 
يرس���مها كلُّ طرف لنفس���ه، ال من الصورة التي يرسمها كل طرف 
ل���ة ال صلة لها  ع���ن اآلخر، فض���ًا عن االنطاق م���ن صورة متخيَّ

بالواقع أساسًا.
مبعنى إذا أردُت أن أجري حوارًا - أو حتى نقدًا - مع أي فكرة 
م���ن األفكار أو مذهب م���ن املذاهب، فا بد أن أبدأ بكل دقة وأمانة 
من الصورة واحلقيقة التي يرسمها هذا املذهب أو ذاك عن نفسه، 
ث���م بع���د ذلك أعرض ما أتفق وأختلف في���ه معه. وال يجوز بحال 
م���ن األحوال أن أنس���ب إليه ما ل���م يزعمه لنفس���ه؛ ألنني حينئٍذ 
ل���ة افتراضية ال مت���تُّ للواقع  س���أكون منطِلق���ًا م���ن ص���ورة متخيَّ
هة تغاير الواق���ع الفعلي.  بِصَل���ة، أو عل���ى األق���ل: من صورة مش���وَّ

ومن َثمَّ لن يتحقق الهدف املنشود من احلوار أو النقد.
لكننا - لألس���ف - ال نرى التزامًا بتلك احلقيقة )البديهية( 
م���ن جانب ع���دد كبير من املثقفني والسياس���يني في عاملنا العربي 
وهم يتحدثون عن التيارات واألحزاب التي تنطلق في ممارس���تها 

للعمل السياسي من املرجعية اإلسامية.

ب���ل نراه���م يب���دؤون حديثه���م ع���ن ه���ذه التي���ارات واألحزاب 
اإلس���امية مبجموعة من التصورات واألفكار التي ينسبونها لها، 
ني بطبيعة احلال - في  ثم ُيْجهدون أنفَسهم - واملشاهدين واملتلقِّ
ال���رد على تلك املزاع���م والترهات، التي لم يقل بها أصًا أحٌد من 
التي���ارات واألح���زاب اإلس���امية. والهدف من ذل���ك واضح وَجِلي، 
وهو إثارة الشبهات واألقاويل حول تلك التيارات واألحزاب، وحول 
املنه���ج اإلس���امي عموم���ًا، إضاف���ة إلى محاول���ة زعزعة املش���اِهد 
واملتلق���ي ف���ي الثق���ة التي يوليه���ا لهذه التي���ارات، التي ي���رى أنها 

تنسجم مع فكره وعقيدته وتاريخه ومبادئه.
وإذا كان ه���ؤالء السياس���يون واملثقف���ون الذي���ن ينطلقون من 
قاع���دٍة مخالف���ٍة )ب���ل عدائي���ٍة( للحل اإلس���امي، مثل اليس���ارية 
والليبرالي���ة وغيرهم���ا... ميارس���ون هذا التش���ويه ط���وال الوقت، 
ف���ون جهده���م ف���ي ه���ذه األوق���ات الت���ي جُت���رى فيه���ا  فإنه���م ُيكثِّ
انتخاب���ات ف���ي بعض بل���دان العالم العربي )مث���ل: تونس ومصر( 
بع���د )ربيع الثورات العربي���ة( الذي يعد - بإذن الله تعالى- نقطة 
انطاق لتصحيح مس���ار ش���عوبنا بعد عقود من االستبداد املرتكز 
عل���ى طمس الهوي���ة اإلس���امية، بالتحالف مع املش���روع الغربي، 

سواء على املستوى السياسي أو الثقافي.

)اإلسام السياسي(... مغالطٌة مبدئية ُتعرِقل احلوار
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تشويه وافتراء:
وأُولَى األغاليط التي يرتكبها هؤالء بحق التيارات 
واألح���زاب اإلس���المية، هي أن يصفوها ب���� »تيارات 
اإلسالم السياس���ي« أو »جماعات اإلسالم السياسي«، 

أو »املتأسلمون« أو »التيارات الدينية«)1 .
وهم يريدون أن يحققوا م���ن وراء تلك األوصاف 

وغيرها أكثر من هدف:
1 - أن يرس���خوا ف���ي وعي املتلقي أن اإلس���الم 
يتجزأ؛ فمنه اإلسالم السياسي، واإلسالم االجتماعي، 
واإلسالم االقتصادي... ومن ثَمَّ - كما يزعمون - هناك 
جماعات تركز على جانب من اإلسالم لتحقيق أهدافها 

اخلاصة.
2 - أن يحرموا اجلماعات اإلس���المية من شرف 

االنتساب لإلسالم في شموله ومجموعه.
) - أن يُوحوا للمتلقي أن هؤالء ميارسون السياسة 
باس���م اإلس���الم ألغراضهم اخلاصة وليس لإلسالم 

نفسه.
4 - أن يس���تحضروا التجرب���ة الغربية الَكنَس���يَّة 
الفاشلة في تسلُّطها على الناس باسم الدين، فينشروا 
بني املس���لمني مصطلحات، مثل: »التيارات الدينية« و 
»األح���زاب الدينية«. وهي املصطلح���ات التي ترتبط 
بصورة سلبية بالوعي العام نتيجًة للممارسات الغربية.

اإلسام ال يتجزأ:
لكن لو أراد هؤالء أن يُنِصفوا اإلسالم والذين يدعون إليه، 
وأن يكونوا موضوعيني - كما يزعمون - اللتزموا عند احلديث 
عن التيارات واألحزاب اإلس���المية مبا تصف هي نفَسها به، ال 

مبا يقال عنها من افتراءات وأكاذيب.
• فهذه التيارات واألحزاب تؤمن بأن اإلس���الم كلٌّ ال يتجزأ، 
فيه جانب سياسي وجانب اقتصادي وجانب اجتماعي، كما أن فيه 
جانباً عقدّياً وجانباً شعائرّياً. لكن كل هذا في إطار من »الوحدة« 

  ( قال أحدهم للمذيع في حوار عن االنتخابات املصرية: أنا ال أتقف مع »جماعة البّنا«، 
فرد عليه: تقصد »اإلخوان املسلمني«؟ قال له: أنا ال أسميهم بهذا االسم، وإمنا أنسبهم 
اختاروه  الذي  باالسم  يسميهم  أن  يريد  ال  كان  إذا  الله!  فقلُت: سبحان  سهم..  ملؤسِّ
ألنفسهم، فكيف ميكن أن توجد أرضية مشتركة للحوار بينهما؟ على األقل: ملصلحة 

مصر، التي يزعم لنفسه أنه حريص عليها؟!

و »التكامل«، وليس من »التجزئة« و »التناقض« كما يزعمون.
هو »إسالٌم« واحد بجوانب متعددة، كما أن »اإلنسان« كيان 
واحد بأعضاء متعددة من الروح والعقل والقلب واجلوارح. فال 
ر أبداً أن ينفصل عضو من ه���ذه األعضاء ليصبح كياناً  يُتص���وَّ

قائماً بنفسه، ويُطلَق عليه اسم »إنسان«!
وكذلك اإلسالم؛ توجد »سياسة في اإلسالم«، لكن ال يوجد 
»إس���الم سياس���ي«. فهذا املصطلح األخير مصطلح وافد من 
الثقافة الغربية، ال ميتُّ لإلس���الم بِصلَة، إال عند الذين يريدون 
تشويَه اإلسالم والطعَن على أتباعه املتمسكني به والداعني إليه.
لقد شرع الله - سبحانه - اإلسالم لعباده ليقوِّم به اعوجاج 
حياته���م في جمي���ع مجاالت احلي���اة  االعتقادي���ة والتعبدية 
والس���لوكية واالقتصادية والسياس���ية والثقافية( على مستوى 
ْلَنا َعَلْيَك  الفرد واألسرة واملجتمع والدولة، فقال - تعالى -: }َوَنَزّ
اْلِكَتاَب ِتْبَيانًا ِلُّكِلّ َش���ْيٍء{ ]النحل: ٨٩[، وأمر رس���وله الكرمي # 
أن يجعل ش���عاره في احلياة قوالً وعماًل قولَه - تعالى -: }ُقْل 
ِه َرِبّ اْلَعامَلنَِي #١٦٢#( ال َش���ِريَك َلُه  إَنّ َصالِتي َوُنُس���ِكي َوَمْحَياَي َوَمَاِتي ِلَلّ

ُل اْل�ُمْسِلِمنَي{ ]األنعام: ١٦٢ - ١٦٣[. َوِبَذِلَك ُأِمْرُت َوَأَنا َأَوّ
وإذا كان بعض الفالس���فة يقول���ون: إن الله خلق الكون ثم 
ترك���ه ميضي إلى حال س���بيله له حرية التص���رف في أحواله 
وش���ؤونه، فإن القرآن الكرمي قاطع الداللة في نفي ذلك؛ حيث 
ُه اَلِّذي  يقول وهو يُعرِّف الناس بالله - س���بحانه -: }إَنّ َرَبُّكُم الَلّ
ْيَل  اٍم ُثَمّ اْسَتَوى َعَلى اْلَعْرِش ُيْغِشي الَلّ ِة َأَيّ َمَواِت َواأَلْرَض ِفي ِس���َتّ َخَلَق الَسّ
َراٍت ِبَأْمِرِه َأال َلُه اْل�َخْلُق  ْمَس َواْلَقَمَر َوالُنُّجوَم ُمَسَخّ الَنَّهاَر َيْطُلُبُه َحِثيثًا َوالَشّ

ُه َرُبّ اْلَعامَلنَِي{ ]األعراف: ٥٤[. َواأَلْمُر َتَباَرَك الَلّ
فق���د ربط القرآن الكرمي بني  اخَللْق( و  األمر(؛ ليؤكد أن 
ر لهم ما في السماوات واألرض  الله - الذي خلق الناس وس���خَّ
- ل���م يخلق الناس عبثاً ولم يتركهم ُس���دى، بل خلقهم ليعبدوه 
ويقيموا ش���رعه ومنهجه. ولذلك أرسل إليهم األنبياء والرسل، 
وأنزل معهم الُكتَب املشتَِملَة على املنهاج الواضح القيِّم الذي به 

سعادتهم وجناتهم في الدنيا واآلخرة.
كما يؤك���د القرآن أن الغاي���ة من إنزاله ه���ي »االتباع« و 
»التحكي���م« وليس التالوة والتماس البركة فحس���ب كما يزعم 
َن اأَلْمِر  بعض الناس. ق���ال - تعالى -: }ُثَمّ َجَعْلَناَك َعَلى َش���ِريَعٍة ِمّ
ِبْع َأْهَواَء اَلِّذيَن ال َيْعَلُموَن{ ]اجلاثية: ١٨[. ويقول أيضاً:  ِبْعَه���ا َوال َتَتّ َفاَتّ
���اِس ِبَا َأَراَك الَلُّه َوال َتُكن  ا أنَزْلَن���ا إَلْيَك اْلِكَتاَب ِباحَلِقّ ِلَتْحُكَم َبنْيَ الَنّ }إَنّ

ِلّْلَخاِئِننَي َخِصيمًا{ ]النساء: ١٠٥[.
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طائفة من املسلمن:
• إضاف���ة لذلك تؤك���د اجلماعات واألحزاب اإلس���المية في 
أدبياته���ا وبرامجها عل���ى أنها »جماعة من املس���لمني« ال »جماعة 
املس���لمني«، والفرق كبير وشاس���ع بينهما. هم طائفة ميثلون بعض 
���اِعني إلزالة االنحرافات والتش���وهات التي حدثت  املس���لمني السَّ
في حياة املس���لمني وس���لوكهم؛ لكنهم ال يزعمون ألنفسهم أنهم هم 
املس���لمون وحَدهم وَمن عداهم ال يدخل في اإلس���الم كما يفتري 
العلمانيون والش���يوعيون عليهم. وفرق كبير بني من يقول عن نفسه 

إنه »جماعة من املسلمني«، وبني من يزعم أنه »جماعة املسلمني«.
وهذه النقطة تس���تلزم أن نش���ير إلى أنه ال يوجد في اإلسالم 
»رجال دين« أو »طبقة كهنوت« يحتكرون البالغ عن الله س���بحانه، 
ويتحدثون باس���م »الس���ماء« كما فعل البابوات في أوروبا؛ إمنا في 
اإلسالم »علماء دين«، لهم االحترام واإلجالل والتبجيل، ال العصمة 
والقداسة. وأيُّ مسلم يستطيع أن يكون من »العلماء« بعد أن يستوفي 
ى للدعوة أو  شروط ذلك، حس���بما هو مقرر في شروط من يتصدَّ
اإلفت���اء أو االجتهاد، مع األخذ ف���ي االعتبار ما بني هذه الوظائف 

الثالث من فروق علمية دقيقة مبيَّنة ومعروفة لدى الدارسني.
لقد شاءت حكمة الله - سبحانه - أن تقوم »طائفة« من املسلمني 
على مدى تاريخهم الطويل بتنبيه الغافلني، وتعليم اجلاهلني، وإقامة 
احلجة على غيرهم؛ حت���ى ال يقول قائل يوم القيامة: لم جند - يا 

رب - من ينصحنا ويأخذ بأيدينا إلى طريقك!
وه���ذا النه�وض مبهمة اإلبالغ وال�دع�وة ه���و من مقتضى قوله 
يِن َوِلُينِذُروا  ُهوا ِفي الِدّ ْنُهْم َطاِئَف���ٌة ِلَّيَتَفَقّ - تعال���ى -: }َفَلْوال َنَفَر ِمن ُكِلّ ِفْرَقٍة ِمّ
َقْوَمُه���ْم إَذا َرَجُعوا إَلْيِهْم َلَعَلُّهْم َيْح���َذُروَن{ ]التوبة: ١٢٢[، وقوله - تعالى -: 
ٍة ُأْخِرَجْت ِللَنّاِس َتْأُمُروَن ِباْل�َمْعُروِف َوَتْنَهْوَن َعِن اْل�ُمنَكِر َوُتْؤِمُنوَن  }ُكنُتْم َخْيَر ُأَمّ

ِبالَلِّه{ ]آل عمران: ١١٠[.

تساؤالت مشروعة:
كثيراً ما نس���مع م���ن التيارات غير اإلس���المية 
والنخبة املثقفة على اختالف توجهاتها - خاصة بعد 
»الربيع العربي« - عن ضرورةَ دمج »اإلسالميني« في 
احلياة السياس���ية، واالحتكام إل���ى صناديق االقتراع 
وترس���يخ الدميقراطية؛ ليتع���اون اجلميع في مرحلة 
البناء والتنمية واإلصالح. حت���ى إن هؤالء لََيظَهرون 
مبظه���ر احلريص على التعاون ومدِّ اليد نحو االتفاق 
واالئتالف؛ وكأنهم يُلُقون بالكرة في ملعب اإلسالميني.
وهذا كالم ال غباره عليه في ظاهره، لكن بعد أن 
رأينا - مثاًل - حمالت التخويف والترويع الشرسة في 
مصر بعد اجلولة األولى من االنتخابات)1  التي أظهرت 
تقدماً كبيراً لإلسالميني مثَّل مفاجأة للكثيرين. يصبح 

من الضروري أن نطرح بعض األسئلة:
• إذا كان هؤالء يرفضون ابت���داًء أن يِصُفوا تلك 
اجلماعات والتيارات ب� »اجلماعات اإلس���المية« أو 
»األحزاب اإلسالمية«، ويحاولون تشويهها بأسماء لها 
دالالت س���لبية في الوعي الع���ام؛ فهل ميكن أن يقوم 
حوار جاد نزيه يسعى لتقريب وجهات النظر وحتقيق 
مصلحة األوطان التي يزعم الليبراليون واليس���اريون 

أنهم حريصون عليها؟
• وإذا كانوا يضعون العراقيل والعقبات في بداية 
احلوار ومع »مجرد التس���مية«؛ فكي���ف يكون احلال 
عند التطرق ملا بعد االس���م و »العن���وان« من قضايا 

وأطروحات شائكة؟ 
• هل هم ج���ادُّون حّق���اً - كما يزعم���ون - في 
إيجاد أرضية مشتركة للحوار والنهوض ببالدنا بعدما 
انزاحت عنها الديكتاتوريات؟ أم أنهم يس���عون إلعادة 
إنتاج الديكتاتورية والقهر والتس���لط حتت مسميات 
اقة مثل »اخلوف على الدميقراطية«، ويستخدمون  برَّ
اعات« نفَس���ها التي كانت تس���تخدمها األنظمُة  »الفزَّ

السابقة حتى آخر أنفاسها؟

  ( طالب جنيب ساويرس رئيس حزب »املصريون األحرار« وأحد األحزاب 
الثالثة املكونة لـ »الكتلة املصرية«، في حواره مع قناة cbc األمريكية، 
الدعم  وتقدمي  املصري،  الداخلي  الشأن  في  صراحة  بالتدخل  الغرَب 
االستباقي«  »الدور  أسماه  مبا  والقيام  الليبرالية،  لألحزاب  الالزم 
احترم  فأين  اإلسالميني!  تقدم  لوقف  العربي؛  الربيع  على  للسيطرة 

قواعد الدميقراطية التي يتشدقون بها؟



85 العدد 297



العدد 86297

إب�����راه�����ي�����م ب����ي����دون

] فكرية [

يفتخر  بنو علمان( بأن مغربنا احلبيب يسير بخطى حثيثٍة نحو علمنة القيم واملفاهيم ولبرلة)1  
ممارسات وسلوكيات أفراده، وأن قيمهم في تطور مستمر.

تنظر في الش���ارع، في العمل، في املقاهي، ف���ي أماكن الترفيه، في جتمعات البوادي اجلديدة 
فترى قيماً ليس���ت هي قيمنا املغربية اإلسالمية، ترى ممارس���ات صارت من َقِبيل العادة والفعل 
املتفق عليه؛ لكنها غريبة عنا لم يعرفها أجدادنا، ولم يتجرأ آباؤنا على ممارس���تها، إال فصياًل من 
أهم االحتالل وأشبعهم قيمه الغربية املادية، وفصياًل ممن  ممس���وخي الهوية الذين احتضنهم ونشَّ
س العقل،  سافر إلى أرضه فش���رب قيَمه من ينابيع مؤسساته التعليمية؛ حيث يجحد الدين، ويقدِّ
وحُتتَرم النظريات املادية ولو كانت إحلادية، وهؤالء هم َمن َخلَف العدوَّ في تتميم مشروعه الرامي 

خللق التبعية الشاملة له.

  ( من الليبرالية؛ أي احلرية املطلقة التي تتجاوز سلطتها قوة األغلبية الدميقراطية.

اإلكراه على علمنة المجتمع المغربي وقيمه اإلسالمية
)منذ عهد الحماية القنصلية في القرن التاسع عشر(
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إنه اإلكراه الَعلماني للمجتمع املغربي املسلم!
فبعد تفلُّت خطام َس���ير الناس َوْفَق هدي الكتاب والسنة، 
واس���تغنائهم عن اتباع علماء األمة، دبت إليهم أس���باب الفشل 
ت الذن���وب واملعاصي، وصار حب الدنيا وكراهية  والوهن، وعمَّ
املوت السمة الغالبة على املجتمعات اإلسالمية، بعد أن خمدت 
دعوات الدفاع عن املقدسات، ومواجهة العدو الغاصب، وإن كان 
ال يزال - واحلمد لله - في األمة بقية باقية، لكن كتب الله أنه 

إذا كثر اخلبث هلك الناس.
وقد سألت أم املؤمنني النبي #: »أنهلك وفينا الصاحلون؟«، 
قال: »نعم، إذا كثر اخلبث«، خبث الذنوب واملعاصي، واخللود إلى 
األرض، والرك���ون إلى الدنيا، واالنبه���ار بعلوم الغرب، في مقابل 
هجر الكتاب والسنة، وهجر العمل بهما، وكثرة التفرق واالختالف 
الذي أص���اب أمتنا بالوهن، وترك التنقيب ف���ي مجاالت العلوم 

املختلفة واالكتفاء بَدْور املستهلك والعالة على غيره.
في ظل هذه الظروف املتردية والواقع الغثائي، تداعت على 
بلدنا دول النهضة األوروبي���ة الَعلمانية التي كانت وليدة الثورة 
الفرنس���ية، املتشبِّعة بأفكار فالس���فة عصر النهضة واألنوار، 
وبس���بب الضعف السياسي واالقتصادي واالجتماعي الذي كان 
يعيش���ه املغرب، بدأت رعايا هذه الدول وأجهزتُها الدبلوماسية 
تضغط على س���لطة البالد، س���عياً منها إلى تغيير خصوصية 
أق���رب جار لها مخالف في العقيدة. بدءاً بإلزامه أن يكون أكثر 
انفتاح���اً وحترراً في قضية حرية التدين؛ وهو ما مت التنصيص 
ص لقضية احلماية  علي���ه مطلباً في مؤمتر مدريد ال���ذي ُخصِّ
القنصلي���ة، التي على إثرها أُسَس���ت محاك���م أجنبية وال يُلَزم 
رعاياها باألحكام الش���رعية في املغرب)1 ، ثم بدعوات متكررة 
من هذه الدول إللغاء بعض األحكام الشرعية اإلسالمية: كمنع 
االسترقاق واعتبار اليهود مواطنني مغاربة لهم ما للمسلمني من 
حقوق وعليهم ما على املس���لمني من واجبات)2 ، وضرب النساء 

في احلدود)3  والسماح ببيع اخلمور لألجانب)4 .
وتزايد ضعف املغرب أكثر بعد س���قوطه في براثن احلماية 
الفرنسية سنة 1912م؛ حيث بدأ حينها احملتل الفرنسي مسلسل 
تغيير الشريعة اإلسالمية، وعلمنة احلياة العامة عبر تبنِّي الطرح 

  ( انظر )الوثائق امللكية(، خصوصاً اجلزء الثامن.
 2( )احلركات االستقاللية في املغرب العربي( لعالل الفاسي، ص100.

 3( )املغرب في األرشيف البريطاني( خالد بن الصغير، ص520 وما بعدها.
 )( املصدر السابق، ص207 وما بعدها، وانظر )الوثائق امللكية(.

الفرانكوفون���ي؛ إال أن روح مقاومة احملتل وتعلق املغاربة بدينهم 
وهويتهم حال دون تغلغل مظاهر العلمانية زمن االحتالل.

لكن بعد خروج احملتل وترس���يم قوانينه  باس���تثناء أحكام 
األحوال الش���خصية(، وتنش���ئة أجيال جديدة مبفاهيم غربية، 
وف���رض العلمانية قس���راً ف���ي النُُّظم التربوي���ة واالقتصادية 
واالجتماعية؛ ظه���رت الَعلمانية في املغرب بقوة خصوصاً لدى 
النافذين في الس���لطة وأصحاب الق���رار، الذين عملوا - دون 
ذكر اسمها - على ترسيمها وإقناع عموم الشعب بضرورة تبنِّي 
النظ���ام الكوني الذي خلصت إليه البش���رية بعد جتربة طويلة 
كما يزعمون. إال أن مجهوداته���م اجلبارة كانت دائماً تصطدم 

باملواقف الثابتة لعلماء املغرب الفاعلني واملخلصني من أبنائه.
لكن بعد االنفتاح اإلعالمي الكبير الذي شهده العالم، وتسلُّط 
العلماني���ني على هذا القط���اع اخلصب لتمرير األف���كار والقيم 
وتطبيع الس���لوك؛ وتراُجع دور العلماء عن القيام بواجبهم، بدأت 
مظاهر الَعلمانية تنتش���ر في حياتنا العامة على مستوى العقائد 

واألفكار، والسلوكيات واللباس  أي انتشار العري والسفور(.
وتعددت البرامج والسياس���ات التتفيهية  الترفيهية( التي 
تس���تهدف الش���باب، وكثرت املهرجانات املوس���يقية وتعاطي 
اخلم���ور؛ خصوصاً بعد تقريبها م���ن املواطنني بعد الترخيص 
للمراكز التجارية الكبرى في األحياء ببيعها، وارتفع عدد العبي 
وهواة القمار بسبب تزايد مراكز لعب القمار في املدن واملراكز 
الس���ياحية  مازاغان باجلديدة منوذجاً(. إضافة إلى االنفتاح 
السياحي غير املنضبط الذي خلق مشاكل متعددة وخطيرة على 

رأسها توسع رقعة الدعارة والسياحة اجلنسية.
هذه ه���ي مظاه���ر احلياة العام���ة في مجتمعن���ا اليوم، 
فالعلماني���ون قطعوا أش���واطاً كبيرة في  اإلك���راه على علمنة 
املجتمع املغربي وقيمه اإلس���المية(؛ لكن هذا الش���عب العظيم 
يختزن في دمائه جينات الفاحتني واملجاهدين، ولئن كان العدو 
قد أصابه في مقتل فإن قلبه ال زال ينبض حباً للشريعة وأهلها 
واملتمسكني بها، وهو ما يستحث كلَّ العاملني في مجال الدعوة 
إلى الل���ه واإلصالح أن يركزوا جهوده���م على الفرد؛ وإصالح 

عقيدته وسلوكه وانتمائه.
فهذه بداية الطريق؛ وبه س���اد سلفنا، ولن نُنَصر إن تنكبنا 

الطريق.

ن هذه الشرذمة من نشر قيمها؟ لكن ما السبب وراء متكُّ
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ال��ع��وض��ي)*( السيد  رف��ع��ت  د. 
 

] اقتصاد [

أواًل: إشكالية اخلفاء في التمويل األجنبي:
اإلش���كالية مع التمويل األجنبي هي اخلفاء الذي يحيط به 
ويكتنفه. إننا على يقني تام أن التمويل األجنبي موجود؛ موجود 
ف���ي أحداث معينة أو في توجهات فكري���ة معينة، وبالرغم من 
يقينية أنه موجود إال أن اإلمساك به قد يكون متعذراً، اإلمساك 
به من خالل مس���تندات بحثية أو اعترافات من املش���تغلني به 
أو املس���تفيدين منه، أو اعترافات من الدول املصدرة واملوظفة 
له، وكذلك من آثاٍر  س���لبية( ترتبت عليه. إشكالية اخلفاء في 
بت دراسته مستندياً، وإحصائياً وأهدافاً،  التمويل األجنبي صعَّ

ومصدراً ومستقباًل.

ثانيا: أهداف التمويل األجنبي:
التموي���ل األجنبي ن���وع من احلرب تش���نه دولة ضد دولة 
أخرى، وأي حرب لها أهدافها. وأهداف حرب التمويل األجنبي 

ميكن ذكر بعضها في ما يلي:
1 - أهداف دينية للتمويل األجنيب:

التمويل األجنبي ألهداف دينية قد يكون أقدم أهداف هذا 
التمويل، وهو أخطرها؛ إنه يستهدف أن يصيب املستهَدفني في 
دينهم. وتتعدد الوس���ائل لتحقيق هذا الهدف، منها: املساعدة 
املباشرة للمؤسس���ات الدينية التي هي على شاكلة دين املموِّل، 
ومنها إضعاف املعتقدات الدينية للمس���تهَدفني بالتمويل، وقد 
يصل األمر إلى وقوع حرب عسكرية ضد املستهَدفني بالتمويل.

التمويل األجنبي...
أهدافه، وسائله، مواجهته

 *( أستاذ االقتصاد اإلسالمي كلية التجارة - جامعة األزهر.

متهيد: التمويل األجنيب والصراع احلضاري:
تتعدد مداخل التعامل مع التمويل األجنبي، وهذا التعدد له داللته في تعدد األبعاد املتعلقة باملوضوع. واألمر كله 
يصبُّ في أهمية هذا املوضوع. على أن البعد الرئيسي في موضوع التمويل األجنبي هو املتعلق بالصراع احلضاري، أي 
الصراع بني هويات األمم )الدينية والفكرية والثقافية(. ومع محورية الصراع احلضاري في التمويل األجنبي إال أنه 

ليس العامل الوحيد؛ وإنا معه عوامل أخرى تتفاوت في درجة أهميتها.
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2 - أهداف حضارية للتمويل األجنيب:
قد تس���تهدف الدول التي تقوم بالتموي���ل األجنبي وترعاه 
حتقي���َق أه���داف تتعلق بنش���ر حضارته���ا وقيمه���ا الثقافية 
واالجتماعية. والدول املس���تهَدفة به���ذا التمويل قد تكون دوالً 
ضعيفة بالنس���بة للدولة التي ترعى التمويل األجنبي وتقوم به، 
كما قد تكون دولة كبيرة تتصارع مع الدولة التي ترعى التمويل 

األجنبي وتدفع له.
3 - أهداف سياسية للتمويل األجنيب:

التمويل األجنبي أله���دف دينية أو أهداف حضارية يحقق 
للدول���ة التي تقوم به وترعاه أهدافاً سياس���ية، وقد تكون هذه 
األهداف السياسية مقصودة بذاتها. وتتمثل هذه األهداف في 
لة  جعل الدولة املس���تهَدفة بالتمويل األجنبي تؤيد الدولة املموِّ
لهذا التمويل في مواقفها وصراعاتها السياس���ية على مستوى 

العالم.
4 - أهداف اقتصادية للتمويل األجنيب:

تتمث���ل األه���داف االقتصادية للتموي���ل األجنبي في جعل 
لة تبعية  اقتصاد الدولة املس���تهَدفة بالتمويل تابعاً للدولة املموِّ
صريحة أو ضمنية، كما قد يستهدف زرع مراكز خارجية حملاباة 

التعامل مع اقتصاد الدولة املمولة.
5 - أهداف مذهبية للتمويل األجنيب:

تتمثل هذه األه���داف في أن الدولة الت���ي ترعى التمويل 
األجنب���ي وتقوم ب���ه، تعمل على نش���ر مذهبه���ا االقتصادي. 
والصورة املش���هورة لهذا النوع من األهداف وجدت في الصراع 
بني االحتاد السوفييتى  س���ابقاً( بنظامه االشتراكي والواليات 
املتحدة األمريكية بنظامها الرأس���مالي. كما أن هذا النوع من 
األهداف يوجد اآلن عن���د الدول التي تعمل على فرض العوملة 

الرأسمالية على العالم.

ثالثًا: من وسائل التمويل األجنبي:
للتمويل األجنبي وس���ائله املتعددة، واألمانة العلمية تُلِزم أن 
أش���ير إلى أن التمويل األجنبي يعمل عادة  أو غالباً( من خالل 
وسائل غير مرئية، لكن توجد وسائل مرئية، ومن هذه الوسائل 

املرئية:
1 - املؤسسات التعليمية: 

 املدارس واملعاهد واجلامعات(: املؤسسات التعليمية واحدة 
من أخطر الوسائل ألنها تضرب الدولة املستهَدفة في مقتل من 
خالل املؤسس���ات التعليمية، ويتحقق ذلك بتخريج أجيال وراء 
أجيال م���ن املتعلمني يؤمنون بثقافة الدولة التي تقوم بالتمويل؛ 

بل ويعملون على نش���ر قيمه���ا االجتماعية حتى ولو كانت على 
نقيض قيم الدولة املس���تهَدفة بالتمويل األجنبي، وهي عادة ما 

تكون على هذا النحو.
2 - املنح التدريبية: 

ه���ذا النوع من التمويل األجنبي يتكامل مع النوع األول وهو 
املؤسس���ات التعليمية  مدارس ومعاه���د وجامعات(. والتمييز 
بني الوس���يلتني من وس���ائل التمويل األجنبي هو أن املؤسسات 
التعليمية تتم داخل الدولة املستهَدفة بالتمويل األجنبي أما املنح 
التدريبية فإنها تتم خارج الدولة املس���تهَدفة بالتمويل األجنبي. 
ومن خفاء التمويل األجنبي في املنح التدريبية أنه قد ال يتم في 
الدولة املمولة للتمويل األجنب���ي؛ وإمنا قد يتم في دولة أخرى 
بارتباط���ات بني هذه الدولة والدول���ة املمولة للتمويل األجنبي. 
وتُثِبت األحداث اجلارية اتس���اع امِلنَح التدريبية على أنها وسيلة 
من وسائل التمويل األجنبي؛ بل إن األحداث تثبت درجة خطورة 
عالي���ة فيه. قد تك���ون اخلطورة السياس���ية واضحة في املنح 
التدريبية، ولكن اخلطورة الدينية واحلضارية من حيث االرتباط 
بالدين، ومن حيث نزع القيم احلضارية األصلية للمتدربني هي 

األكثر خطورة في املدى البعيد.
م���ن العناصر الت���ي تزيد من خطورة املن���ح التدريبية: أن 
أجهزة الدولة املس���تهدفة بالتمويل األجنبي ال تكون - غالباً - 
طرفاً في هذه العملية؛ وإمنا يتم ذلك باتصال مباشر بني أجهزة 
الدولة املمولة للتمويل األجنبي واألفراد في الدولة املس���تهدفة 

بالتمويل األجنبي.
3 - منظمات اجملتمع املدين: 

الوس���يلة الثالثة من حيث خطورتها في ما يتعلق بالتمويل 
األجنب���ي هي منظم���ات املجتمع املدني. واخلط���ورة في هذه 
املنظمات أن أه���داف التمويل األجنبي م���ن خاللها قد تكون 
غي���ر معلنة؛ أي أنها خافي���ة. وتزيد اخلط���ورة إذا عرفنا أن 
منظمات املجتمع املدني تتخفى في رداء حقوق اإلنس���ان أو في 
رداء أه���داف اجتماعية، وكل ه���ذا ذو وجهني. على أن األمانة 
العلمية تُلِزم باإلشارة إلى أنه ليست كل منظمات املجتمع املدني 
مخترق���ة بالتمويل األجنبي، إن فيها منظمات وطنية وفي أعلى 
درجات الوطنية، بل إن فيها منظمات ملقاومة االختراق األجنبي 

من خالل التمويل أو من خالل غيره.
4 - أجهزة اإلعام:

ال يلزم بالضرورة أن يكون التمويل األجنبي من خالل ضخ 
أموال في داخل الدولة املستهَدفة بهذا التمويل؛ وإمنا ميكن أن 
يت���م ذلك من خالل  ضخ( أفكار وقي���م وعادات الدولة املمولة 
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للتموي���ل األجنبي وميكن أن يتم ذلك من خالل وس���ائل كثيرة 
منه���ا أجهزة اإلعالم؛ وخاصة القنوات الفضائية التي اخترقت 

كل احلواجز.
5 - وسائل ثورة املعلوماتية:

الثورة املعلوماتية تعمل على جميع مجاالت احلياة  الدينية 
واالجتماعية والسياسية واالقتصادية(. وهذه الثورة لها وسائلها 
من خالل شبكة املعلومات الدولية. ومن خالل املواقع على هذه 
الش���بكة ميكن الوص���ول إلى أفراد وِقطاع���ات عريضة داخل 

الدولة املستهَدفة بالتمويل األجنبي.
من مكامن اخلطر في وس���ائل الث���ورة املعلوماتية أنها لها 
جاذبيتها؛ حيث متثِّل آخر أش���كال التطور التقني، وبسبب ذلك 
فإن الكل يس���عى بحرص على اكتس���اب معارف ومهارات عن 

وسائل الثورة املعلوماتية.
كذلك من مكامن اخلطر في وس���ائل الثورة املعلوماتية أن 

الدولة ال تستيطع منعها أو السيطرة عليها.

واحلاس���مة  احلقيق���ة  املواجه���ة  وس���ائل  م���ن  رابع���ًا: 
للتمويل األجنبي: ثقافة املقاومة:

مواجهة التمويل من حيث أهداُفه ومن حيث وس���ائلُه ومن 
حيث آثاُره، لها وس���ائلها املتعددة؛ وهي وسائل تعليمية وتربوية 
واقتصادية وسياسية ومتويلية. وسوف أعرض ما أعتبره وسيلة 
محورية ملواجهة التمويل األجنبي وهي ما أسميه ثقافة املقاومة.
تعن���ي ثقافة املقاومة أن يربَّى أف���راد املجتمع على مقاومة 
اخلطر اخلارجي أّياً كان شكله  دينياً أو عسكرياً أو سياسياً أو 

اقتصادياً أو اجتماعياً(.
1 - تتضم���ن هذه التربية أن���ه ال ميكن حتقيق أي نوع من 
التق���دم أو احلفاظ على أي تقدم مت إجنازه إال بتس���ليح أفراد 
املجتمع بثقافة جتعله يقاوم اخلطر اخلارجي أّياً كانت الصورة 
ل سياسي،  ل عس���كري، أو تدخُّ التي يأخذها هذا اخلطر: تدخُّ
ل ثقافي تربوي من خالل التمويل  ل اقتص���ادي، أو تدخُّ أو تدخُّ

األجنبي أو غيره.
2 - يدخل في ثقافة املقاومة أن التسليم اجلزئي لألجنبي 
- ولو جاء هذا التسليم بقبول غطاء خفي وهو التمويل األجنبي 
ألهداف سياس���ية أو اقتصادية أو ثقافية تربوية - إمنا هو نوع 
من هذه األهداف سوف يؤدي - باحلتم - إلى قبول ما هو أسوأ 

حتى يصل األمر إلى قبول التدخل العسكري.
3 - يدخل في ثقافة املقاومة أيضاً التربية على أن الهروب 

من املواجهة لن ينجي الهارب ومن ثَمَّ لن ينجي وطنه.

4 - يدخ���ل في ثقاف���ة املقاومة قب���ول التضحية، وتتدرج 
التضحي���ة حتى تص���ل إلى التضحي���ة بالنفس وجت���يء تبعاً 

التضحية باملال في صورة قبول متويل أجنبي.
5 - املؤسس���ات املس���ؤولة عن التربية على ثقافة املقاومة 
متعددة، تبدأ هذه املؤسسات باألسرة وفيها املسجد، واملدرسة، 
واملؤسس���ة اإلعالمية، بكل تنوعاتها، ومنظمات املجتمع املدني، 
واألحزاب السياس���ية. بل إن الفرد نفس���ه يصبح مسؤوالً عن 

تعليم نفسه ثقافة املقاومة وتدريب نفسه على ذلك.
6 - لإلس���الم منهجة في ثقافة املقاومة. وأهم ما أستطيع 

تقدميه من عناصر هذه الثقافة يُجَمع في التالي:
• تبدأ ثقافة املقاومة اإلس���المية بالتربية العقيدية، وهذه 
التربية جتد كلَّ عناصرها في الفترة التي قضاها املسلمون في 
مكة املكرمة. التربية العقيدية مثَّلَت حجر األس���اس في غرس 
ثقافة املقاومة عند املس���لمني. أهم نتائج التربية العقيدية على 
ثقافة املقاومة للفترة التي عاشها املسلمون في مكة املكرمة أنها 

ربَّتهم على الصمود والثبات على احلق.
• األم���ر باملعروف والنه���ي عن املنكر م���ن عناصر ثقافة 
املقاومة اإلس���المية. ومن اخلطأ أن يقتص���ر عمل ذلك على 
العمل الداخلي؛ وإمنا ميتد األمر باملعروف والنهي عن املنكر إلى 
املجاالت اخلارجية. فمثاًل: الذين أتيح لهم أن يكونوا مسيطرين 
على أجهزة اإلعالم في عاملنا اإلس���المي أو يعملون بها عليهم 
واجب أن يجه���روا باحلق في وجه اخلطر اخلارجي في صورة 
متويل أجنبي أو غيره؛ إن هذا األمر هو تدعيم لثقافة املقاومة 

عند األمة اإلسالمية.
• يربي اإلسالم املس���لم على التضحية ولو وصل األمر إلى 
َه  حدِّ التضحية بالنفس. يقول الله - سبحانه وتعالى -: }إَنّ الَلّ
َة ُيَقاِتُلوَن ِفي َسِبيِل  اْشَتَرى ِمَن اْل�ُمْؤِمِننَي َأنُفَس���ُهْم َوَأْمَواَلُهم ِبَأَنّ َلُهُم اْل�َجَنّ
ْوَراِة َواإلجِنيِل َواْلُقْرآِن َوَمْن َأْوَفى  ا ِفي الَتّ ِه َفَيْقُتُلوَن َوُيْقَتُلوَن َوْعًدا َعَلْيِه َحًقّ الَلّ
ِه َفاْسَتْبِشُروا ِبَبْيِعُكُم اَلِّذي َباَيْعُتم ِبِه َوَذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيُم{  ِبَعْهِدِه ِمَن الَلّ
]التوب���ة: ١١١[، هذه األيه الكرمية تربي املس���لم على التضحية 
بالنفس، والتربية على التضحية بالنفس أقوى أنواع التربية على 
ثقافة املقاومة، والتضحية بالنفس أعلى صور التضحية ويهون 

بجوارها التضحية بالتمويل األجنبي.

كلمة خامتة عن قيمة ثقافة املقاومة:
إذا لم تتعلم األمة ثقافة املقاومة ومتارسها ممارسة كاملة فلن 
ل حتقيق أي نوع من املقاومة سواء للتمويل األجنبي أو لغيره. يؤمَّ
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جم������ل������ة ^

] متابعات [

برعــــاية مجــــــلة البيـــــان

أقيمت قبل أسابيع قليلة بالعاصمة املصرية  القاهرة( ندوة 
عة مبناسبة اإلصدار األول لكتاب »مصر 2013م... دراسة  موسَّ
حتليلية لعملية التحول السياسي في مصر: مراحلها، مشكالتها، 
سيناريوهات املس���تقبل«، وهو أحدث إصدارات مركز البحوث 
والدراس���ات في مجلة ^، وقد انعقدت الندوة برعاية مجلة 
^ بالتعاون مع املركز العربي للدراس���ات اإلنسانية في فندق 
»رمسيس هيلتون«، وحضرها لفيف من اإلعالميني والناشطني 
السياسيني، واستمرت أكثر من ثالث ساعات متواصلة، وكانت 

حافلة بالفعاليات والنقاشات.
ش���ارك في مناقش���ة الكتاب كلٌّ من د. وحيد عبد املجيد 
 وكيل جلنة العالقات اخلارجية مبجلس الشعب، وهو أكادميي 
معروف في مركز األهرام للدراسات(، ود. كمال حبيب  الناشط 
السياسي، والباحث املتخصص في شؤون احلركات اإلسالمية(.
تولَّ���ى إدارة الندوة د. محمود خليل  أمني جلنة الثقافة في 
حزب احلرية والعدالة، ومدير في إذاعة القرآن الكرمي( فألقى 
كلمة أشار فيها إلى أهمية الدراسة، ثم أعقبها افتتاحيٌة ألقاها 
أ. حسن الرش���يدي  مدير املركز العربي للدراسات اإلنسانية( 
ث عن أهمية املشاركات اإلسالمية البحثية في حتليل  الذي حتدَّ

الواقع السياسي املصري.

قدم الباحث أحمد فهمي  مؤلف الكتاب( في بداية الندوة 
عرضاً مختصراً لألس���باب التي دعت إلى إعداد الدراسة، مع 
بيان أهم موضوعاتها، فقال: إن الهدف الرئيسي منها هو تقدمي 
إطار حتليلي للمش���هد السياسي في مصر يعطي للناس تصوراً 
واضحاً عن مس���ارات األحداث وتطوراتها وطبيعة املرحلة َوْفَق 
منه���ج علمي ينأى بالقارئ عن حالة التخمة باملعلومات الغزيرة 
التي تقدمها وس���ائل اإلعالم بصورة يومية وتؤدي إلى تش���تت 
األذهان، وكذلك تنقذه من س���يل التحليالت السياس���ية التي 
تعتمد على التخمني والقفزات االس���تنتاجية دون اس���تناد ألي 

قواعد علمية.
وق���ال املؤلف أيضاً: إن مرحلة ما بعد الثورة التي تس���مى في 
األدبيات السياس���ية »مرحل���ة التحول السياس���ي« هي من أخطر 
املراحل التي متر بها الدولة في تاريخها؛ ألنها تتخلص من نظامها 
القدمي وتشرع في بناء نظام جديد؛ ففي هذه املرحلة تعاني املكونات 

السياسية من حالة سيولة واضحة يبرز خطرها في اجتاهني: 
الت اخلارجية  األول: أن الدولة بَأْسرها تكون ُعرَضة للتدخُّ
التي تسعى إلى ممارسة كل وسائل التأثير املمكنة ليأتي النظام 

اجلديد متوافقاً مع مصاحلها.
الثاني: أن تدافع القوى الداخلية يؤدي إلى حالة استقطاب 

 »مصر 2013م«
نــــدوة
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ر عملية التح���ول، وهو ما يهدد بعودة  تتزاي���د خطورته مع تأخُّ
النظام القدمي مرة أخرى وإن كان بواجهة جديدة.

وأشار املؤلف إلى السيناريوهات احملتَملة مستقباًل، فقال: إن 
أهم املتغيرات املؤثرة هي: املجلس العسكري، القوى السياسية، 
القوى اخلارجية، كما أكد على أهمية انتخابات الرئاسة القادمة 
وتأثيرها في دفع عملية التحوُّل لألمام، وعرض بعض األساليب 

العلمية لتوقُّع شخص الرئيس القادم وتوجهه.
ب���دأ  د. وحيد عبد املجي���د( مالحظاته على الدراس���ة 
بالتأكيد على أهميتها وعلى اجلهد املبذول فيها، كما أثنى على 
منهجها العلمي، وألقى الض���وء على بعض األفكار املهمة حول 
عملية التحول السياس���ي في مصر، فق���ال: إن اخلطر الكبير 
يكمن في إجراء عملية جتميل أو »نيو لوك« للنظام القدمي حتت 
رعاية املجلس العس���كري، وقال: إن هذا الهدف هو سبب بقاء 
جسد النظام الس���ابق حتى هذه اللحظة في كثير من مفاصل 
الدولة؛ فاملجلس العس���كري لم يحاول االعتماد على الكفاءات 
خ الرموز القدمية في النظام اجلديد،  الش���عبية بل زاد من ترسُّ
وهذا الوضع س���يجعل مهمة الرئيس القادم بالغة الصعوبة؛ إذ 

سيكون عليه التخلص من بقايا اجلسد القدمي.
وقال  د. وحيد(: إن املجلس العسكري ال يستند إلى أمناط 
الش���رعية الطبيعية، وإمنا ينطلق في حكمه من قاعدة »األمر 
الواق���ع«. وقال: إن نظرية »املوظف الفعلي« التي تقدمها العلوم 
السياس���ية تفس���ر هذا الوضع؛ فاجليش لم يكن له بديل بعد 
س���قوط نظام مبارك، ولم يعترض الش���عب عل���ى قيامه بدور 
احلاكم املؤقت، وبذلك أصبحت ش���رعيته مستَمدة من »األمر 

الواقع« وليس من الدستور أو الثورة.
وقال: إن الدس���تور يواجه عقباٍت كثي���رًة، أهمها ما يتعلق 
بوضع القوات املس���لحة ومناقشة امليزانية العسكرية ومستقبل 
املنظوم���ة االقتصادية التي يديرها اجلي���ش في مصر وحتتل 

مكانة مؤثرة في االقتصاد القومي.
وحذر  د. عبد املجيد( مما يس���مى »الطرف الثالث« الذي 
يدي���ر املؤامرات، وقال: إنه قابع في وزارة الداخلية التي لم يتم 

هيكلتها منذ جناح الثورة.
بعد ذلك قدم  د. كمال حبيب( مناقش���ة تفصيلية ملوضوع 
الكتاب - الذي وصفه بالبحث اجلاد - ونبَّه إلى اتباعه القواعد 
العلمية في البحث السياس���ي، ودعا إلى تشجيع مزيد من هذه 

األعمال البحثية التي تثري املكتبة السياسية.

أكد  د. كمال( على نقاط مهمة، منها: أن اإلسالميني يجب 
أن ينطلقوا في َحراكهم السياسي بوصفهم ممثلني للشعب كله، 
وليس���وا معبِّرين عن مصالح اجلماع���ة أو التيار، كما أكد على 
ضرورة استيعاب الش���باب الثوري في املنظومة السياسية وإال 
سيؤدي اس���تبعادهم إلى مشكالت وأزمات متالحقة، كما أشار 
إلى ِعَظم املس���ؤولية امللقاة على عاتق اإلسالميني بعد اختيار 
أغلبية الشعب لهم، وأنهم ال بد أن يُثِبتوا كفاءتهم وقدرتهم على 

تلبية طموحات اجلماهير وإال فقدوا ثقة الشعب.
وأكد  د. حبيب( أن مصر تتسم بأنها »دولة عميقة«؛ أي أن 
جذوره���ا التاريخية واجلغرافية ممتدة، ومن الصعب أن تتفكك 
أو تنهار كما يحذر بعض الناس، كما يتعايش أهلها س���ويًة منذ 

آالف السنني.
بعد ذل���ك بدأ احلاض���رون في تق���دمي مداخالتهم التي 
تنوعت ما بني املالحظات العامة حول موضوع الكتاب، أو بعض 

التعليقات على أفكاره، أو أسئلة تتعلق مبوضوعه.
ومن األس����ئلة الت����ي طرحت، ما يتعل����ق مبوقف املجلس 
العس����كري م����ن الثورة ودوره ف����ي حمايتها؟ كما س����أل أحد 
احلاضري����ن  من اليمن( عن قضية التغيي����ر »الدميقراطي«، 
وه����ل يكتمل التحول بالعمليات االنتخابية؟ أم ال بد من إجراء 
تغيي����رات أكثر جذرية؟ وس����أل آخر ع����ن دور األزهر احلالي 
واملستقبلي؟ وس����ؤال رابع عن التعارض بني النظام اإلسالمي 

والدميقراطية؟
وقدم بع���ض احلاضرين مالحظات قيمة حول املس���تقبل 
السياسي لإلس���الميني، واحملاذير املهمة في هذا الصدد، وهو 
ما يكش���ف حجم الترق���ب والقلق والتطلع أيض���اً لنجاح هذه 
التجربة اجلديدة لإلسالميني في مصر، مع ما يحمله ذلك من 

تداعيات على العمل السياسي اإلسالمي في املنطقة.
انته���ت فعاليات الندوة مع نهاية النق���اش املفتوح الذي امتد 
نحو س���اعة كاملة، وكان واضحاً احلضور املكثَّف ملختلف وسائل 
اإلعالم: من فضائي���ات وصحف ومواقع إخبارية؛ فقد حضر من 
الفضائيات قنوات: اجلزيرة مباش���ر مصر، أون تي في ، الناس، 

احلكمة، مصر 25، اخلليجية، قناة 25، إذاعة صوت العرب.
ومن الصحف حضر مراس���لون من صحف: اليوم السابع، 

الشروق، املصريون، الفتح، الوفد، عقيدتي، املساء.
ومن املواقع اإلخبارية حضر مراسلون من إسالم أون الين، 

مفكرة اإلسالم، بوابة الوفد.



العدد 94297

لئن كان أمي���ر املؤمنني علي بن أبي طالب - رضي الله 
عنه - يق���ول عن العامة: »همج َرعاع أتباع كلِّ ناعق مييلون 

مع كل صائح«)1 .
وكذا اإلمام محمد بن أسلم يقول: »احذروا الغوغاء فإن 

األنبياء قتلتهم الغوغاء«)2 .
فإن مع�اوية بن أبي س���فيان - رض�ي الله عن�ه - ق�ال 
ف�ي وصيته البن���ه يزيد: اتق صيحة العام���ة. وكان اإلمام 
ون السيل، ويطفئون  الشعبي يقول: ِنعَم الشيء الغوغاء يسدُّ

احلريق، ويشغبون على والء السوء)3 .
ومهما يكن فإن لدى العامة من العفوية واإلقدام ما ليس 
ألصحاب الروية والتفكير، كم���ا أن لديهم من نقاء الفطرة 
وس���المتها ما ليس ملن عالج الشبهات وخالطها؛ فاجلويني 
ندم على اش���تغاله بعلم كالم ثم قال: »ها أنا ذا أموت على 

عقيدة أمي. أو قال: على عقيدة عجائز نيسابور«)4 .

بن  محمد  اإلمام  جامعة  في  املعاصرة  واملذاهب  العقيدة  قسم  في  مشارك  أستاذ   )* 
سعود اإلسالمية - الرياض.

  ( أخرجه أبو نعيم في احللية:  /79.
 2( أخرجه أبو نعيم في احللية: 240/9.

 3( أخرجه أبو نعيم في احللية: )/324، وهو في السير للذهبي: )/312.
 )( احلموية البن تيمية، ص210، وشرح الطحاوية:  /245.

ثورات العامة
مشاهد تاريخية

] الورقة األخيرة [

واآلمدي األصول���ي املتكلم يقول: »أمعن���ُت النظر في 
الكالم وما استفدت منه شيئاً إال ما عليه العوام«)5 .

وملا س���ئل عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - عن شيء 
م���ن األهواء  البدع( ق���ال: »الزم دين الصب���ي في الكتَّاب 

واألعرابي، والَْه عما سوى ذلك«)6 .
والعال���م الرباني يوصف بأنه عالم أمة، فهذا اإلمام ابن 
تيمي���ة كان محبوباً للعامة؛ ألنه منتصب لنفعهم لياًل ونهاراً، 

بلسانه وقلمه)7 .
وتاريخنا حافل بوقائع تكش���ف أن للعامة ثورات وشغباً 
وهيجاناً، وأن لها تأثيراً ظاهراً في سير األحداث، وحضوراً 

قوياً في تلك النوازل.
ومن ذلك أن العامة هاجت على بشر املريسي املبتدع  ت 
218ه�( وطالبوا اخلليفة باس���تتابته واستجاب اخلليفة لهم 

 )( الدرء البن تيمية: 262/3.
 6( أخرجه الصابوني في عقيدة السلف، ص247.

 7( انظر: اجلامع لسيرة ابن تيمية، ص 408.

د. عبد العزيز بن حممد آل عبد اللطيف)* 

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

@dralabdullatif 



95 العدد 297

وأمر باستتابته)1 ، وكان الصبيان يتعادون بني يدي جنازة بشر، 
ويقول���ون: من يكتب إلى مالك؟ من يكت���ب إلى مالك  يعنون 

مالكاً خازن جهنم()2 .
ثم إن ه���ؤالء األطف���ال يرمون جنازة بش���ر املريس���ي 

باحلجارة)3 .
واحلاصل أن هيجان العامة على ذلك املبتدع املريسي قد 
حتقق مقصوده؛ إذ أمر اخلليفُة القاضيَّ باس���تتابة املريسي 

ومتَّ ذلك.
دوا لإلنكار على  ومن تل���ك الثورات أن »املطوِّعني« جت���رَّ
الفساق ببغداد س���نة 201ه�؛ حيث اس���تفحل شرُّ الفساق، 
فكان���وا يختطفون النس���وان والغلمان عالني���ًة، واللصوص 
يس���رقون وينهبون ثم يبيعونه وضح النه���ار! فطالب األهالي 

هم فلم يجبهم. السلطان أن يكفَّ

  ( املنتظم البن اجلوزي: 106/10.
 2( تاريخ بغداد: 64/7.

 3( السنة للخالل: )/)  .

فقام رجل يق���ال له: خالد الدري���وس، فدعا الناس إلى 
اق  ر السرَّ األمر باملعروف والنهي عن املنكر، وَمنَع الفساق وعزَّ

ورفعهم إلى السلطان.
ثم قام رجل آخر يقال له: س���المة األنصاري ودعا الناس 
إلى األمر باملعروف والنهي عن املنكر، وتَبَعه عامة الناس، 
وَمنَع املنك���رات، لكن أفرط في ذل���ك إذ قاتل كلَّ من 
خالف الكتاب والس���نة كائناً من كان س���لطاناً أو غير 
س���لطان. فجهز له اخلليفة العساكر فغلبه وانحلَّ أمره 

سنة 202ه�)4 .
وما فعله احملتسب األول كان نافعاً في حتقيق األمن 
وزوال الفس���اد، وأما ما صنعه »سالمة« فلم يكن سليماً 
وال س���ديداً؛ فال يتفق مع النصوص الش���رعية وال القواعد 
ل نفس���ه وأصحابه ما اليطيقون، فأفضى  املرعية، ثم إنه حمَّ

ذلك إلى انحالل أمرهم واندراس احتسابهم.
ويب���دو أن األوض���اع املضطربة قد تبعث إل���ى االندفاع 
واالسترس���ال، وجترُّ ملواقف غير محررة كما في هذه احلادثة 

التي أودت باالحتساب.
رنا بفتنة ابن األشعث سنة 81ه�؛ حيث لم يقتصر  وهذا يذكِّ
اج الثقفي حتى  ابن األشعث الكندي وَمن تبَعه على خلع احَلجَّ
جتاوزوه إلى خلع اخلليفة عبد امللك بن مروان القرش���ي، ثم 
نفروا م���ن مصاحلة اخلليفة على عزل احلجاج. فأعقب هذه 

الفتنة شرٌّ كبير، وهلك خلق كثير، وتولَّد عنها اإلرجاء)5 .
ر ابن خلدون كالماً متيناً بشأن تعثُّر الثوار القائمني  وسطَّ
باألمر باملع���روف والنهي ع���ن املنكر وأورد حكاية س���المة 
األنصاري وكثرة أتباعه م���ن العامة والدهماء الذين جتمعهم 
ه���ذه الدعوة الدينية، لكنهم يفتقدون إلى القبائل والعش���ائر 
الذي���ن تذبُّ عنه�م، فابن خل�دون يج���زم أن الدع�وة الديني�ة 
ال تت���م من غير عصبية أو قبيلة تنتصر لهم، وأن هؤالء الثوار 
القائمني بتغيي���ر املنكر يعرِّضون أنفس���هم للمهالك؛ فالدول 
القوي���ة ال يهدم بناءه���ا إال املطالبة القوية الت���ي من ورائها 

عصبية القبائل والعشائر كما عبَّر ابن خلدون)6 .

 )( انظر: املنتظم البن اجلوزي: 10/ 92 - 93 - 107، ومقدمة ابن خلدون: 530/2 - 531.
 )( انظر: البداية البن كثير: 35/9 - )).

 6( انظر: مقدمة ابن خلدون: 528/2 - 532.
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وم���ن ثورات العامة أن في س���نة 308ه���� ارتفع الغالء 
واملكوس في بغداد فاضطربت العامة لذلك وأوقعوا شغباً...

وعندئٍذ أزيلت املكوس وهبطت األسعار)1 .
فهيج���ان العامة آنذاك كان س���بباً ف���ي زوال الضرائب 

ورخص األسعار.
وفي سنة 227ه� خرج رجل بالش���ام يُقال له: أبو حرب 
املبرق���ع اليماني ملا اعتدى أحد اجلنود عل���ى امرأته، فَقتَل 
ن في اجلبال، واتبعه على  ، ث���م حتصَّ أبو حرب ذلك اجلنديَّ
ذلك خلق كثير من الفالَّح���ني واحلراثني، وبلغ أتباُعه قرابة 
ق عنه  مائ���ة ألف مقاتل، فلما حان وقت حراث���ة األرض تفرَّ
الناس إلى أراضيهم! ولم يبَق معه إال شرذمة قليلة فتمَّ أسره 

والذهاب به إلى اخلليفة العباسي املعتصم)2 .
اثني حال الفراغ والبطالة، وما  فما أس���رع استجابة احلرَّ

لهم وقت احلرث، وركونهم للزرع! أعجل تنصُّ
ومن ثورات العامة أن في س���نة 403ه���� في عهد اخلليفة 
العباس���ي القادر بالله توفيت زوجة أحد رؤساء النصارى ببغداد 
فأُخرجت جنازتها ومعها الطب���ول والصلبان، فأنكر ذلك بعض 
الهاش���ميني، فضربه بع���ض النصارى بدبوس في رأس���ه، فثار 
املسلمون، ووقع ش���غب وقتال، وانتشرت الفتنة، وغلِّقت جوامع، 

ثم أُِخذ هذا النصراني لدار اخلالفة فسكنت األمور)3 .

  ( انظر: املنتظم: 194/13.
 2( انظر: البداية: 295/10.

 3( انظر: املنتظم: ) /91 - 92.

ويب���دو أن ه���ذه احلادثة كانت س���بباً في إلزام 
النصارى بالشروط العمرية، وفيها: »ال نرفع أصواتنا 

مع موتانا، وال نظهر صليباً«)4 . 
وقد أحس���ن اخلليفة القادر بالل���ه بإحيائه هذه 
الش���روط التي جدده���ا اخللفاء الس���ابقون أمثال: 

عمربن عبد العزيز، وهارون الرشيد، واملتوكل.
وكان عهدالقادر ال يخلو من أحداث حتكي شغب 
النصارى، وبغَيهم على املس���لمني، وظلَم بعض عامة 
املس���لمني للنصارى)5 ، لكن بإلزام النصارى الشروط 
العمرية س���نة 403 ه� اختفى الش���غب واس���تقرت 
األحوال، كما اعترف بذل���ك جان موريس فييه أحد 

النصارى املعاصرين)6 .
واحلاصل أن هيجان العامة و ثوراتهم كانت سبباً 
في ظهور الشروط العمرية واستقرار األحوال وحتقق 

العدل.
ب ب���  وفي س���نة 429 ه���� أمر ج���الل الدول���ة أن يلقَّ
»شاهنش���اه«)7  وُخِطب ل���ه بذلك على املناب���ر، فنفر العامة 
ورجموا اخلطباء، ووقعت فتنة ش���ديدة، فاس���تفتى الفقهاء، 

فأجازه بعضهم، ومنعه آخرون)8 .
واملقص�ود أن الع�امة بفط�رتهم نف�روا من من�ازع�ة الل�ه 
- تعالى - في أسمائه وما يختص به، وهو ما جعل السلطان 

يستفتي العلماء في هذا اللقب.
واحلاص���ل أن للعامة تأثيراً بيِّناً في الش���غب على والة 
الس���وء، والهيجان على أهل الكفر واالبتداع، فسذاجة العامة 
وعفويتهم تبعث على الش���جاعة واإلقدام، مع ما قد يكتنفها 
من البغي والعدوان، والولوج في مزالق ال يطيقونها، كما أنهم 

ون سريعاً كما وقع ألتباع أبي حرب املبرقع. قد ينفضُّ
وباجلملة فالعامة ميكن أن يحققو مكاسب لألمة، وإجنازات 
لبالده���م، ما ال يحقق���ه النَُخب الذين أنهكه���م التفكير وأقعد 

طاقاتهم التنظير، والثورات احلاضرة خير شاهد على ذلك.

 )( انظر: اقتضاء الصراط املستقيم: 330/2، وأحكام أهل الذمة البن القيم: 659/2.
 )( انظر: الكامل: 136/9، والبداية:   /330.

 6( انظر: أحوال النصارى في خالفة بني العباس جلان فييه، ص265.
 7( شاهانشاه: ملك امللوك، وفي احلديث الصحيح عنه #: »إن أخنع اسم عند الله رجل 

ى ملك األمالك، ال مالك إال الله«، أخرجه البخاري ومسلم. تسمَّ
 8( ذيل طبقات احلنابلة البن رجب:  /84، واملنتظم البن اجلوزي: ) /265.






