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د. سامي الدالل
ال����ث����ورة ال����س����وري����ة.. رب����ع ال��س�����������اع��ة األخ��������������ي��ر
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رئ�������������������ي�������������������س ب�������������ن�������������ص�������������ف س����������ل����������ط����������ة!
حسن الرشيدي
المنس�يون!!  والمسلم���ون  ُتركس�تان«  »ل��ي��ال��ي 
صالح محمد أبو زيد

 ِمن وحي االنتخابات الليبية

د  ���ام على نبين���ا محمَّ اة والسَّ احلم���د لل���ه ربِّ العامل���ن، والصَّ
وعلى آله وصحبه، وبعد:

بعد أربعني عاماً من األغالل والقيود التي عاش���ها أهل ليبيا حتت 
جبروت حكم القذافي وطغيانه، وبعد ثورة شعبية عارمة انتهت باخلالص 
من النظام البائد ورأسه وملحقاته وآله؛ عاشت البالد الليبية أجواًء غير 
معهودة من س���باق االنتخابات للحصول على مقاعد في املؤمتر الوطني 

العام الذي يُنتظر منه تنظيم احلياة السياسية في ليبيا اجلديدة.
ومع أن الشعب الليبي الكرمي شعٌب أصيٌل في تديُّنه وانتمائه، وفيه من 
العاطف���ة الدينية ما ال يُنكر، وَحَفَظة الكتاب العزيز يزدادون يوماً إثر آخر؛ 
هات ال تنطلق  إال أن النتائ���ج النهائية للتصويت أفرزت تقدم���اً لقوائم توجُّ
من الرؤية اإلسالمية، وقد طار بتلك النتيجة فرحاً كلُّ من شرق بانتخابات 

املغرب وتونس ومصر، بل رمبا شرق بربيعنا العربي الزاهر كله!
ومع أن هذا الفوز ليس فوزاً ساحقاً، واملستقلون ميثلون أكثرية في العدد، 
هات املس���تقلني رجحان الكفة في انتخاب القوائم؛ إال أن ما  ورمبا تعادل توجُّ
حدث في هذه االنتخابات يوجب على من يعنيهم شأن احلفاظ على الهوية في 

ليبيا أن يتعاملوا معه بقدر كبير من االهتمام ومحاوالت التصحيح.
والتصحي���ح املطلوب يش���مل تصحيح املعتق���دات الدينية، وتصحيح 
طرائق التعاطي مع املسائل السياسية على األرض، وتصحيح أوجه التعاون 
والتكامل بني جميع القوى املناهضة إلفساد دين الناس ودنياهم، ومن ذلك:
1 - االرتق���اء بوعي العامة نحو متييز احلق م���ن الباطل، ومعرفة 
األصلح للبالد، بعيداً عن التشويش أو التعتيم الذي حُتِدثه اآللة اإلعالمية.
2 - االقت���راب من رموز املجتمع وكبرائه، وربط العالقات املتينة مع 
ش���يوخ القبائل وكبراء اجلهات والعوائل ورؤوس املهنيني وأرباب الصنائع 

واحِلرف.
3 - التع���اون بني أطياف العمل اإلس���المي مبا يحقق البر والتقوى 
وينأى عن اإلثم والع���دوان، ويا لها من جرمية حني يهرب صوت الناخب 
من اإلس���الميني باجتاه غيرهم بسبب التناحر والتراشق الذي ال ترتضيه 

الديانة وال تقبله املروءة.
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احلمد هلل، والصالة والسالم على رسول اهلل حممد النيب األمني #، أما بعد:

فمن رحمة الله البالغة بعباده أنه ال يؤاخذهم مبا كس���بته أيديهم مبجرد وقوعهم في الباطل، 
أو صدوره منهم، بل يسلك بهم طرقاً كثيرة لصرفهم عن ذلك، ورجوعهم من الطريق الوبيل الذي 
اخت���اروه، وال يعاجلهم بالعقوبة، ما يبنيَّ أن الش���ريعة متوجهة وحريصة على اإلصالح عن طريق 

َسوق ما يُوعظ به ويُعتبر قبل إيقاع العقوبات، وال توِقع الشريعُة العقوبَة إال:
 أن تكون طريقًا من طرق اإلصالح ملن وقع في اإلثم أو ملن يشاهد ويرى مخالفة اآلخرين 

من باب العتبار والتعاظ مبا حاق باملخالفني رغبة في ألاَّ يسلك سبيلهم وألاَّ يسير مسيرتهم.
ِد معه وسائل اإلصالح املتعددة جزاًء وفاقًا وما ربك   أو طريقًا من طرق العقوبة ملن لم تجُ

بظالم للعبيد.
لذلك لم تكن الوس���يلة الدعوية في نشر اخلير واحلض على سلوك سبيل الرشاد قائمًة 
على القهر واإلجبار، إمنا كانت بالدعوة باحلكمة واملوعظة احلس���نة واجلدال بالتي 
هي أحس���ن وإقامة احلجة ودحض الش���بهة.. وال تكون العقوبة إال ملن عاند وأبى 
قب���ول احلق بعد ظه���ور احلجة وإقامتها كما ق���ال تعالى: }َوال 
اِدُل���وا َأْه���َل اْلِكَتاِب إاَلّ ِباَلِّتي ِهَي َأْحَس���ُن إاَلّ اَلِّذي���َن َظَلُموا ِمْنُهْم{  ُتَ
]العنكب���وت: ٤٦[، قال ابن كثير في تفس���ير اآلية: »من 

]االفتتاحية[
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أراد االس���تبصار منهم في الدين، فيجادل بالتي هي أحس���ن، 
ليكون أجنع فيه، وقوله: }إاَلّ اَلِّذيَن َظَلُموا ِمْنُهْم{ أي: حادوا عن 
وجه احلق، وعموا عن واضح احملجة، وعاندوا وكابروا، فحينئذ 
ينتقل من اجلدال إلى اجلالد، ويقاتلون مبا يردعهم ومينعهم«.
وم���ا ذكر القرآن من قصص األمم الس���ابقة مع رس���لهم 
الذين جاؤوهم بالبينات والهدى، وعصيانهم لرسلهم، وما حاق 
بهم من العقوبة بعدما أمت لهم الرس���ل البيان وبعدما استبانت 
السبيل وقامت احلجة؛ ما ُذكر ذلك إال بياناً للمنهج الذي ينبغي 
س���لوكه في التعامل مع املخالفني، وليكون في ذلك أيضاً عظة 
ه حلم  وعبرة ملن يخالف عن طريق الهدى والصالح حتى ال يغرُّ
الله عنه، فال يتمادى في الش���قاق والعصيان.. والعظة ال تقف 
عند حد املخالفني، وإمنا تتجاوز ذلك لتكون عظة للمستجيبني 
لرس���لهم الذين يالقون من أقوامهم الص���د والعنت والتعذيب 
ألواناً، لتكون العاقبة التي يدخرها الله لعباده املستقيمني على 
أمره القابضني على دينهم دافعاً لهم على الثبات واالس���تمرار 
في طاعة الله رغم ما يصيبهم، فإن اإلنسان متى علم واستيقن 
من املآل احلسن الذي يصير إليه بعد الضيق والشدة، فإن ذلك 

يقوي احتماله ويعينه على الشدائد التي متر به.

رت على أنحاء متعددة   فم���ا وردت تلك القصص وتكرَّ
إال لتكون عظة للطرفن: 

بون للرس���ل ودعوتهم حتى يرجعوا من طريقهم   املكذِّ
الذي ال نهاية له غير خامتة السوء. 

 واملؤمنون املشفقون من لقاء يوم يجعل الولدان شيباً، 
ل مش���اق الطريق كما قال الله تعالى  ليكون تثبيتاً لهم على حتمُّ
���ُت ِبِه ُفَؤاَدَك{  ُس���ِل َما ُنَثِبّ ُقُصّ َعَلْيَك ِمْن َأنَباِء الُرّ لرس���وله: }َوُكاًلّ َنّ
]هود: ١٢٠[.
وق���د تنوَّعت في ذل���ك القصص واألمث���ال وصرفها الله 
تصريفاً، ولم تقف عند ن���وع واحد؛ لتكون عظة وعبرة للناس 
ْفَنا ِللَنّاِس ِفي َه���َذا اْلُقْرآِن ِمن ُكِلّ  كاف���ة كما قال تعالى: }َوَلَق���ْد َصَرّ
ْفَنا ِفي  َمَث���ٍل{ ]اإلس���راء: ٨٩[، وقريب منه قوله تعالى: }َوَلَقْد َصَرّ
َهَذا اْلُقْرآِن ِللَنّاِس ِمن ُكِلّ َمَثٍل{ ]الكهف: ٥٤[، قال الطبري - رحمه 
الله: »يقول عزَّ ذكره: ولقد مثلنا في هذا القرآن للناس من كل 
مثل، ووعظناهم فيه م���ن كل عظة، واحتججنا عليهم فيه بكل 
حجة ليتذكروا فينيب���وا، ويعتبروا فيتعظوا، وينزجروا عما هم 

عليه مقيمون من الشرك بالله وعبادة األوثان«، وقال ابن عطية: 
حنا  ْفَنا{ اآلية، املعنى: ولقد خوفنا ووضَّ »قوله تعالى: }َوَلَقْد َصَرّ
عن���ا وبالغنا في البيان«، وقال تعالى: }َوَكَذِل���َك َأنَزْلَناُه ُقْرآًنا  ونوَّ
ُه���ْم َيَتُّقوَن َأْو ُيْحِدُث َلُهْم ِذْكًرا{ ]طه:  ْفَنا ِفيِه ِمَن اْلَوِعيِد َلَعَلّ ���ا َوَصَرّ َعَرِبًيّ
١١٣[، فتصريف أنواع من الوعيد على أنحاء متعددة كان الهدف 
منه أن يحصل للناس ما يتقون به سخط الله ونقمته لعصيانهم 
ومخالفة شرعه، أو يجعل اإلنس���ان يقظاً غير الٍه، بل متذكراً 
مل���ا هو مطالَب به وملا ينتظره بناء عل���ى جتاوبه مع ما أُمر به 
ُق���وَن{ يقول: كي يتقونا،  وُطلب منه، ق���ال الطبري: »}َلَّعَلُّهْم َيَتّ
بتصريفنا ما صرفن���ا فيه من الوعيد }َأْو ُيْح���ِدُث َلُهْم ِذْكًرا{ 
يق���ول: أو يحدث لهم هذا القرآن تذك���رة، فيعتبرون ويتعظون 
بفعلنا باألمم الس���ابقة التي كذبت الرسل، وينزجرون عما هم 

عليه مقيمون من الكفر بالله«.
وقد أكد القرآن الغاية م����ن التصريف فذكرها في أكثر من 
ْفَن���اُه َبْيَنُهْم  ، ومنه����ا قوله تعالى: }َوَلَق���ْد َصَرّ موض����ع، منها ما مرَّ
َن  ���ُروا{ ]الفرقان: ٥٠[، ومنها قوله: }َوَلَق���ْد َأْهَلْكَنا َما َحْوَلُكم ِمّ َكّ ِلَيَذّ
ْفَنا اآلَي���اِت َلَعَلُّهْم َيْرِجُعوَن{ ]األحقاف: ٢٧[، ومنها قوله:  اْلُقَرى َوَصَرّ
ُروا{ ]اإلسراء: ٤١[، وقوله: }َوَلَقْد  َكّ ْفَنا ِفي َهَذا اْلُقْرآِن ِلَيَذّ }َوَلَقْد َصَرّ
���ُروا{، فكانت تلك املواعظ والقصص واألمثال  َكّ ْفَناُه َبْيَنُهْم ِلَيَذّ َصَرّ
بقصد الذكرى والرجوع عن طريق الفساد وسلوك سبيل الرشاد 
باستعمال ما منَّ الله به على الناس من نعمة العقل والقدرة على 
التفكير الرشيد، كما قال تعالى: }َوِتْلَك اأَلْمَثاُل َنْضِرُبَها ِللَنّاِس َلَعَلُّهْم 
ُروَن{  ُهْم َيَتَفَكّ ُروَن{ ]احلشر: ٢١[، وقوله: }َفاْقُصِص اْلَقَصَص َلَعَلّ َيَتَفَكّ
]األعراف: ١٧٦[، وهذا ما يبنيِّ أن القصص في القرآن أو الس����نة 
ليس����ت كالما للتسلية، وإمنا قصص تقوم بالتربية املقصودة التي 
تربي الناس على التفكير السليم واحلذر من الوقوع فيما يخالف 
شرع الله، كما تربي في النفس الصبَر على املكاره والعقبات التي 

تعترض السائرين في طريقهم إلى الله تعالى.
فقد قصَّ علينا القرآن قصة امللك الكافر الذي ادَّعى القدرة 
على اإلحياء واإلماتة ملا آتاه اللُه امللَك حتى قيَّض الله له إبراهيم 
ه وقطعه حتى بُهت، وهو ما يعني أن امللك  عليه الس���الم فحاجَّ
والس���لطان ال يضفي على الباطل ق���وة أو صواباً، وأن من وفقه 
الله فهو قادر على إفحام هؤالء وإن كان فرداً ال حول له وال قوة.
وق���صَّ علينا أيض���اً قصة أكبر طاغية ف���ي التاريخ الذي 
بلغ من طغيانه أن���ه ادَّعى الربوبية فقال: }َأَن���ا َرُبُّكُم اأَلْعَلى{ 
]النازعات: ٢٤[، بعدما أراه موس���ى عليه الس���الم اآلية الكبرى 
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الدال���ة على صدقه فيما دعاه إليه، ث���م ننتقل إلى نهاية هذه 
القص���ة لنرى هذا الطاغية وهو يغ���وص في جلج البحر حتى 
يدركه الغرق فال يجد شيئاً يتمسك به أو يتوسل به للنجاة من 
ُه ال إَلَه إاَلّ اَلِّذي آَمَنْت ِبِه َبُنو  مصيره احملتوم إال أن يقول: }آَمنُت َأَنّ
إْس���َراِئيَل َوَأَنا ِمَن اْل�ُمْس���ِلِمنَي{ ]يونس: ٩٠[، قالها صاغراً ذلياًل. 
وعلى اجلانب اآلخر نرى مش���هد نصر الله تعالى ملوس���ى ومن 
ن لهم في األرض،  آمن معه وقد جناهم من بطش الطاغية ومكَّ
َعَلُهُم  ًة َوَنْ َعَلُهْم َأِئَمّ َُنّ َعَلى اَلِّذيَن اْس����ُتْضِعُفوا ِفي اأَلْرِض َوَنْ }َوُنِريُد َأن َنّ
اْلَواِرِث����نَي{ ]القصص: ٥[، ليكون في ذلك عبرة وعظة للمفسدين 
املتكبرين املتجبرين الذي���ن ال يرجون لله وقاراً، والذين يظنون 
أن ُملكهم وس���لطانهم مينعهم من الل���ه تعالى، أو أنه يجعل لهم 
مكانة حتميهم من جريان سنة الله عليهم، وكذلك ليكون تسلية 
وتس���رية عن املؤمنني املستضعفني في األرض ليوقنوا أن نصر 
الله ال يتخلف ع���ن عباده املؤمنني ب���ه الصادقني في إميانهم 
القابض���ني علي���ه ما داموا مستمس���كني به، م���ا يحيي األمل 
في نفوس املؤمن���ني في كل عصر ومصر بتمك���ني الله لعباده 
ْكِر َأَنّ  ُبوِر ِمْن َبْعِد الِذّ الصاحلني كما قال تعالى: }َوَلَقْد َكَتْبَنا ِفي الَزّ
اِل�ُحوَن{ ]األنبياء: ١٠٥[، وكما قال تعالى:  اأَلْرَض َيِرُثَه����ا ِعَباِدَي الَصّ
ْنَيا َوَيْوَم َيُقوُم اأَلْشَهاُد{  ا َلَننُصُر ُرُس����َلَنا َواَلِّذيَن آَمُنوا ِفي اْل�َحَياِة الُدّ }إَنّ
]غافر: ٥١[.
وقد ق���صَّ علينا القرآن قصة اليهود الذين خانوا رس���ول 
الله # ث���م احتموا بحصونهم وقالعهم وظنوا أنها متنعهم من 
نفاذ ما قض���اه الله، لكنها لم تنفعهم وحصل لهم ما قضاه الله 
ب القرآن بعد إيراده هذه الواقعة فجاء قوله تعالى:  تعالى، وعقَّ
}َفاْعَتِب����ُروا َيا ُأْوِلي اأَلْبَصاِر{ ]احلش����ر: ٢[، ق���ال ابن كثير: »أي: 
ب  تفك���روا في عاقبة من خالف أمر الله وخالف رس���وله، وكذَّ
كتابه، كيف يحل به من بأسه املخزي له في الدنيا، مع ما يدخره 

له في اآلخرة من العذاب األليم«.
ه م���ا أنعم الله به عليه من  كم���ا قصَّ خبر الرجل الذي غرَّ
س���عة العيش حتى طغى وظ���نَّ أن ال أحد يق���در على نزع ما 
معه من امللك، وأنه ال يرجع إل���ى الله، ولئن رجع إليه فليجدنَّ 
ف���ي اآلخرة خيراً مما له في الدنيا، فأهلك الله بس���تانه حتى 
ال يك���ون في ذلك اغترار من أحد مبا وس���ع الله عليه به، قال 
َتُه َوُهَو َظاِل�ٌم ِلَّنْفِس����ِه َقاَل َما َأُظُنّ َأن َتِبيَد َهِذِه  الل���ه تعالى: }َوَدَخَل َجَنّ
ِددُتّ إَل����ى َرِبّي أَلِجَدَنّ َخْيًرا  ����اَعَة َقاِئَمًة َوَلِئن ُرّ َأَب����ًدا #^٣٥^#( َوَما َأُظُنّ الَسّ
ْنَه����ا ُمنَقَلًبا{ ]الكه����ف: ٣٥ - ٣٦[، كما وعظتنا اآليات برجل من  ِمّ

أهل العلم منَّ الله به عليه لكن انس���لخ منه فقال تعالى: }َواْتُل 
ْيَطاُن َفَكاَن ِمَن اْلَغاِويَن  َعَلْيِهْم َنَبَأ اَلِّذي آَتْيَناُه آَياِتَنا َفانَسَلَخ ِمْنَها َفَأْتَبَعُه الَشّ
َبَع َهَواُه َفَمَثُلُه  ُه َأْخَلَد إَل����ى اأَلْرِض َواَتّ #١٧٥#( َوَل����ْو ِش����ْئَنا َلَرَفْعَناُه ِبَها َوَلِكَنّ
ِل����َك َمَثُل اْلَقْوِم  ِم����ْل َعَلْيِه َيْلَه����ْث َأْو َتْتُرْكُه َيْلَهث َذّ َكَمَث����ِل اْلَكْلِب إن َتْ
ُروَن{ ]األعراف:  ُه����ْم َيَتَفَكّ ُبوا ِبآَياِتَن����ا َفاْقُصِص اْلَقَصَص َلَعَلّ اَلِّذيَن َكَذّ
١٧٥ - ١٧٦[، وإذا كان الل���ه تعالى قد قصَّ علينا قصص األنبياء 
واملرس���لني مع أقوامهم تفصياًل، فإنه قد أجملها أحياناً فسرد 
أكثرها في جمل متالحقة لينوِّع املسلُم في دعوته بني التفصيل 
ْن َأْرَس����ْلَنا َعَلْيِه  واإلجمال، قال تعالى: }َف����ُكاًلّ َأَخْذَنا ِبَذْنِبِه َفِمْنُهم َمّ
ْن َخَس����ْفَنا ِبِه اأَلْرَض َوِمْنُهم  ْيَحُة َوِمْنُهم َمّ ْن َأَخَذْت����ُه الَصّ َحاِصًب����ا َوِمْنُهم َمّ
����ْن َأْغَرْقَنا{ ]العنكبوت: ٤٠[، وبنيَّ الله تعالى بع�د معاقبتهم إنه  َمّ
ل���م يفعل ذلك ظلماً منه لهم س���بحانه وتعالى عن ذلك، بل هم 
ُه ِلَيْظِلَمُهْم َوَلِكن  الظاملون ألنفسهم ملا كذبوا رس���له: }َوَما َكاَن الَلّ

َكاُنوا َأنُفَسُهْم َيْظِلُموَن{ ]العنكبوت: ٤٠[.
ول���و انزجر الناس واتعظوا مبا وعظه���م الله به، ومبا يقع 
حتت أس���ماعهم وأبصارهم من املواعظ والزواجر التي ال تخلو 
منه���ا احلياة، والت���ي ال يكاد مير يوم إال وقع ش���يء من ذلك؛ 
النصلح حال كثير من األمم، وانحسر الفساد والضالل وانحصر 
في أدنى مس���توياته، ولثبت املؤمن���ون على دينهم وعضوا عليه 
بالنواجذ ال يزعزعهم عنه ش���دة أو كرب؛ لعلمهم ويقينهم مبا 
ي���ؤول إليه حال الفريقني، قال رس���ول الل���ه # في بيان هذا 
الصن���ف: »كان الرجل فيمن قبلكم يُحفر له في األرض، فيُجعل 
فيه، فيُجاء باملنش���ار فيُوضع على رأس���ه فيُش���ق باثنتني، وما 
يصده ذلك عن دينه، ومُيش���ط بأمشاط احلديد ما دون حلمه 
ه  م���ن عظم أو عصب، وما يصده ذلك ع���ن دينه«)))، وفي حضِّ
للثبات على احلق وعدم التفريط فيه ولو واجه املس���لم ما واجه 
يقول #: »أال إن رحى اإلسالم دائرة، فدوروا مع الكتاب حيث 
دار، أال إن الكتاب والسلطان س���يفترقان فال تفارقوا الكتاب، 
أال إنه سيكون أمراء يقضون لكم، فإن أطعتموهم أضلوكم، وإن 
عصيتموهم قتلوكم«. ق���يل: يا رسول الله، فكيف نصنع؟ قال: 
»كما صنع أصحاب عيس���ى ابن مرمي، نُشروا باملناشير وُحملوا 
على اخلش���ب، موٌت في طاعة خيٌر م���ن حياة في معصية الله 

عزَّ وجل«))).
وهذا مما يبنيِّ العناية التامة بهذا األسلوب في الدعوة إلى 
الله تعالى وإلى دينه القومي، والَبدء به ألنه األحق بالتقدمي.

)1) أخرجه البخاري في صحيحه رقم 3612.
)2) املعجم الصغير للطبراني رقم 749.
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املنهج هو الطريق الواضح الظاهر)1)، والس���لف في الفكر 
اإلسالمي اسٌم لكل من يتبع في الدين طريق الصحابة والتابعني 
وأعالم اإلس���الم)2)، وبذلك يختلف املراد اللغوي للس���لف وهو 

الداللة على من تقدمنا زمناً)3) عن املراد الفكري بأمرين:
األول: أن الزمن املقصود منه هو العصور األولى لإلسالم، 
وهم القرون الثالثة األولى الذين شهد لهم النبي # باخليريَّة، 
ع���ن عمران بن حصني - رضي الل���ه عنه - أن النبي # قال: 
)خير أمتي قرن���ي، ثم الذين يلونهم، ثم الذي���ن يلونهم - قال 
عم���ران: ف���ال أدري، أذكر بعد قرنه قرن���ني، أو ثالثة - ثم إن 
بعدكم قوماً يش���هدون وال يُستش���هدون، ويخونون وال يؤمتنون، 

وينذرون وال يوفون، ويظهر فيهم السمن()4).
والثان���ي: أن الوصف الزمني وح���ده ال يكفي ما لم تنضم 
اً وروحاً، فمن خالفهما ليس من  نَّة نَصَّ إليه موافقة الكتاب والسُّ

)*) قاٍض في احملكمة الكبرى في الرياض.
)1) لسان العرب البن منظور )4554/6( )نهج(.

مفرح  د.  السلفي،  املنهج  وانظر:  )748/1(؛  للتهانوي  الفنون  اصطالحات  كشاف   (2(
القوسي ص 36.

)3) لسان العرب )2068/3( )سلف(.
)4) صحيح البخاري )3650).

السلف وإن عاش بني التابعني.
وللس���لف منهج في االعتقاد والعمل والدعوة واالستدالل، 
ى، وهو صراط الله  وذلك أن منهج السلف هو اإلس���الم املصفَّ
ِبُعوُه  املس���تقيم الذي أُمرنا باتباعه: }َوَأَنّ َهَذا ِصَراِطي ُمْسَتِقيًما َفاَتّ
اُكم ِبِه َلَعَلُّكْم َتَتُّقوَن{  َق ِبُكْم َعن َسِبيِلِه َذِلُكْم َوَصّ ���ُبَل َفَتَفَرّ ِبُعوا الُسّ َوال َتَتّ

]األنعام: ١٥٣[.
وهو اإلس���الم الذي جاء به نبينا محمد # دون زيادات أو 

غبش حسبما تلقاه منه أصحابه وعمل به تابعوهم)5).
ولذا؛ فال غرابة أن يكون لهم منهج في الدعوة إلى الله؛ إذ 
لإلسالم منهجه في ذلك، }اْدُع إَلى َسِبيِل َرِبَّك ِباْل�ِحْكَمِة َواْل�َمْوِعَظِة 
اْل�َحَس���َنِة َوَجاِدْلُهم ِباَلِّتي ِهَي َأْحَسُن{ ]النحل: ١٢٥[. }ُقْل َهِذِه َسِبيِلي 

َبَعِني{ ]يوسف: ١٠٨[. ِه َعَلى َبِصيَرٍة َأَنا َوَمِن اَتّ َأْدُعو إَلى الَلّ
ة في مالمح منهج السلف في  وفي هذه األوراق نظرات عامَّ
ة، ثم أتبعها باملالمح أو  الدعوة إلى الله أقدم قبلها مقدمات عامَّ

املعالم اخلاصة باملنهج الدعوي.

)5) انظر مثاًل: لوامع األنوار البهيَّة للسفاريني )20/1(؛ االعتصام للشاطبي )104/1(؛ 
مدارج السالكني البن القيم )13/1(؛ مجموع الفتاوى البن تيمية )194/19).

هاين بن عبد اهلل بن حممد اجلبري)*(
h a n i a g m @ g m a i l . c o m

معـالـم في منهــج السلف

في الدعوة
إلى الله

]العقيدة والشريعة[ 
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أواًل: أهمية لزوم منهج السلف:
إن خيريَّة صدر األمة املش���هود لهم بذلك على لسان النبي 
#، وم���ا ورد من نصوص كثيرة في مدح الصحابة واحلث على 
االقتداء به���م؛ )يقتضي تقدميهم في كل باب من أبواب اخلير، 
وإال ل���و كان خيراً من بعض الوجوه ف���ال يكونون خير القرون 
مطلقاً()1). وترجي���ح منهج غير منهجهم إبطال لهذه النصوص، 
بل إن النبي # أرشد أمته ألن يعملوا مبا عليه صدر األمة عند 
ورود النزاع وحص���ول االختالف، عن أبي واقد الليثي - رضي 
الله عنه - أن رسول الله # قال يوماً: إنها ستكون فنت. قالوا: 
فكي���ف لنا يا رس���ول الله، أو كيف نصنع؟ ق���ال: ترجعون إلى 

أمركم األول)2).
وقال عليه الصالة والس���الم: )فإنه من يعش منكم فسيرى 
اختالفاً كثيراً، فعليكم بسنتي وسنة اخللفاء الراشدين املهديني، 
عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات األمور، فإن كل محدثة 

بدعة، وإن كل بدعة ضاللة()3).
ق���ال ابن تيمي���ة - رحمه الله: )من املعل���وم بالضرورة ملن 
تدبَّر الكتاب والس���نة وم���ا اتفق عليه أهل الس���نة واجلماعة 
من جميع الطوائف، أن خير ه���ذه األمة في األعمال واألقوال 
واالعتقادات وغيره���ا من كل فضيلة؛ أن خيرها: القرن األول، 
ث���م الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، كما ثبت ذلك عن النبي # 
م���ن غير وجه، وأنهم أفضل من اخللف في كل فضيلة؛ من علم 
وعمل وإميان وعقل ودين وبيان وعبادة، وأنهم أولى بالبيان لكل 
مش���كل. هذا ال يدفعه إال من كابر املعل���وم بالضرورة من دين 

اإلسالم، وأضله الله على علم()4).

ثانيًا: ترابط منهج السلف:
منهج الس���لف الصالح منهج ش���مولي، فهو يشمل جوانَب 
االعتقاد والعبادة والسلوك واألخالق، إذ هذا املنهج هو اإلسالم 
املصفى، واإلسالم رسالة حياة كما أوضح ذلك كتاب الله تعالى: 
َها اَلِّذيَن آَمُنوا اْرَكُعوا َواْسُجُدوا َواْعُبُدوا َرَبُّكْم َواْفَعُلوا اْل�َخْيَر َلَعَلُّكْم  }َيا َأُيّ
ُتْفِلُح���وَن{ ]احلج: ٧٧[. }ُقْل َأَمَر َرِبّي ِباْلِقْس���ِط َوَأِقيُموا ُوُجوَهُكْم ِعنَد 

)1) تضمني من: إعالم املوقعني البن القيم )136/4).
)2) معجم الطبراني الكبير )249/3(، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد )303/3(: فيه 
عبد الله بن صالح وثق وفيه ضعف، وبقيَّة رجاله رجال الصحيح. وصححه األلباني 

في السلسلة الصحيحة رقم 3165.
)3) مسند أحمد )126/4(؛ سنن أبي داود )200/4(؛ سنن الترمذي )44/5(، وصححه 

األلباني في السلسلة الصحيحة رقم 2735.
)4) مجموع الفتاوى )158/4).

نُكْم  يَن{ ]األعراف: ٢٩[. }َوْلَتُكن ِمّ ُكِلّ َمْسِجٍد َواْدُعوُه ُمْخِلِصنَي َلُه الِدّ
ٌة َيْدُع���وَن إَلى اْل�َخْيِر َوَيْأُمُروَن ِباملَْعُروِف َوَيْنَه���ْوَن َعِن اْل�ُمنَكِر َوُأْوَلِئَك  ُأَمّ
ُه���ُم اْل�ُمْفِلُحوَن{ ]آل عمران: ١٠٤[. فالقرآن الكرمي يعرض رسالة 
اإلس���الم بجوانبها املتعددة في وحدة متكاملة تش���مل عقائده 
وتشريعاته، فمنهج السلف رجوع لهذا التكامل الصافي، الشامل 

لكل جوانب اإلسالم الذي ال يعتريه نقص.
قال ابن تيمية: )الشريعة جامعة لكل والية وعمل فيه صالح 
الدين والدنيا، والش���ريعة إمنا هي كتاب الله وسنة رسوله وما 
كان عليه سلف األمة في العقائد واألحوال والعبادات واألعمال 
والسياس���ات واألحكام والواليات والعطيات... وليس لإلنسان 
أن يخرج عن الش���ريعة في ش���يء من أموره، بل كلما يصلح له 
فهو في الشرع، من أصوله وفروعه وأحواله وأعماله وسياسته 

ومعاملته وغير ذلك()5).
فمنهج الس���لف مترابط؛ تترابط فيه مس���ائل االعتقاد مع 
التش���ريع والدعوة واملعرفة وطرق التغيير، وتتداخل مع بعضها؛ 

ألن املنبع واحد واالستمداد واحد.
ولهذه املقدمة ارتباط مبا يليها.

ثالثًا: مخالفة منهج السلف ليست على وزن واحد:
تقدم أن املنهج السلفي تكامل في مجاالت عدة، كاالعتقاد 
والتشريع واملعرفة والس���لوك والدعوة، وهو مترابط؛ إذ املنبع 
واحد، لكن مخالفة منهج الس���لف في مس���ائل االعتقاد ليست 
كمخالفته في مس���ائل السلوك، كما أن مخالفة أصول االعتقاد 

ليست كمخالفة فروعه.
قال ابن تيمية: )الطوائف املنتسبة إلى متبوعني في أصول 
���نَّة  الدين والكالم: على درجات، منهم من يكون قد خالف السُّ
في أصول عظيمة، ومنهم من يكون إمنا خالف السنة في أمور 
دقيقة، ومن يكون قد رد على غيره من الطوائف الذين هم أبعد 
عن الس���نة منه، فيكون محموداً فيما رده من الباطل وما قاله 
من احلق، لكن يكون قد جاوز العدل في رده، بحيث جحد بعض 
احلق، وق���ال بعض الباطل، فيكون ق���د رد بدعة كبيرة ببدعة 

أخف منها، ورد باطاًل بباطل أخف منه()6).
وقال أيضاً: )ال ريب أن اخلطأ في دقيق العلم مغفور لألمة، 

ولوال ذلك لهلك أكثر فضالء األمة()7).

)5) مجموع الفتاوى )308/19 - 309).
)6) مجموع الفتاوى )348/3).

)7) مجموع الفتاوى )166/20).



العدد 10302

1  أول الواجب���ات الدع���وة إلى تصحي���ح االعتقاد،  وأهم 

ذلك توحيد العبادة لله، فهو أس���اس الدين وجميع األحكام ترجع 
إليه، وال يصح وال يقبل عمٌل صالح إال بتحقيق التوحيد الواجب، 
ولذا كان أول دعوة كل رسول أرسله الله تعالى: }َوَلَقْد َبَعْثَنا ِفي ُكِلّ 
اُغوَت{ ]النحل: ٣٦[، }َوَما َأْرَسْلَنا  َه َواْجَتِنُبوا الَطّ ُسواًل َأِن اْعُبُدوا الَلّ ٍة َرّ ُأَمّ
ُه ال إَلَه إاَلّ َأَنا َفاْعُبُدوِن{ ]األنبياء: ٢٥[. ُسوٍل إاَلّ ُنوِحي إَلْيِه َأَنّ ِمن َقْبِلَك ِمن َرّ
وملا بعث النب���ي # معاذاً لليمن داعياً أََمَره بالِبَداءة بالدعوة 

إلى التوحيد وشهادة أن ال إله إال الله)1).
قال ابن حجر: )بدأ بالش���هادتني ألنهما أصل الدين الذي ال 
د فاملطالبة متوجهة إليه  يصح ش���يء إال بهما، فمن كان غير موحِّ
بكل واحدة من الش���هادتني على التعيني... ويبدأ باألهم فاألهم، 

وذلك من التلطف في اخلطاب..()2).
وتصحيح االعتقاد والعناية به هو أهم َمْعلم من معالم السلف 
الصالح في الدعوة إلى الله، وذلك أنه أهم مسائل الدين وأوالها 

ة. بالبيان، وعلى ذلك جرت سنة الرسل وأعالم األمَّ
وبعد مس���ائل االعتقاد تأتي بقية مسائل الدين فتبنيَّ للناس 
بياناً يقط���ع العذر من جهات وضوحها وبيانه���ا كما قال تعالى: 
َ َلُهْم{ ]إبراهيم: ٤[، ومن  ُسوٍل إاَلّ ِبِلَس���اِن َقْوِمِه ِلُيَبنِيّ }َوَما َأْرَس���ْلَنا ِمن َرّ

جهة زوال الشبهة عنها.

2  لزوم الكتاب والسنة على ما فهمه سلف األمة:

فاملع���ول عليه عن���د الداعي إلى الله هو م���ا دل عليه هذان 
األص���الن العظيمان، فال يعاَرَضان باجتهاد أو مصلحة، إذ كل ما 
خالف الكتاب والسنة فاسد االعتبار، مطّرح عند التحقيق، فيقدم 
الداعي لألمة اإلسالم مصفى من كل شائبة، فقد علق به ما ليس 
منه، وواج���ب الداعية إلى الله إرجاع الن���اس إلى صفاء الكتاب 
والسنة وتنقية عقائدهم وتعامالتهم وسلوكياتهم من كل ما شابها 

ولوثها من الدخيل. 
وقد كان النبي # إذا خطب قال: )أما بعد، فإن خير احلديث 
كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر األمور محدثاتها، وكل 

بدعة ضاللة()3).

)1) صحيح البخاري )1458(؛ صحيح مسلم )29).
)2) فتح الباري )357/3).
)3) صحيح مسلم )867).

وبه���ذا يُعرف أن من أهم ما يع���ده الداعية إلى الله في 
نفسه تسلُّحه بالعلم الش���رعي الذي يتبنيَّ به احلق، ويُعرف 
به الصواب، قال ابن تيمية: )والله س���بحانه وتعالى قد أمرنا 
باألمر باملعروف والنهي عن املنكر: واألمر بالش���يء مس���بوق 
مبعرفته، فمن ال يعلم املعروف ال ميكنه األمر به، والنهي عن 
املنكر مسبوق مبعرفته، فمن لم يعلمه ال ميكنه النهي عنه()4).
ومن لزوم الكتاب والسنة أن يكون الداعي مخلصاً لله في 

دعوته مريداً بها وجهه.

3  األدل���ة الش���رعية لي���س منه���ا ق���ول الواحد من 

السلف:
إن منهج الس���لف متابعة الكتاب والسنة على فهم سلف 
األمة، واألدلة الش���رعية التابعة له���ذا من اإلجماع والقياس 
ليس منها قول الواحد من السلف، فالواحد يصيب ويخطئ، 
إذ ال عصمة له، أما إجماع الس���لف فهو معصوم، أما الواحد 

من السلف فقوله محتمٌل للصواب واخلطأ.
قال ابن تيمية: )أهل احلق والس���نة ال يكون متبوعهم إال 
رس���ول الله #، فهو الذي يج���ب تصديقه في كل ما أخبره، 
وطاعت���ه ف���ي كل ما أمره، وليس���ت هذه املنزل���ة لغيره من 

األئمة()5).

)4) التفسير الكبير )304/5).
)5) مجموع الفتاوى )346/3).

معالم منهج السلف في الدعوة إلى الله:
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وق���ال أيضاً: )فمن اتبع الس���ابقني األولني كان منهم، وهم 
ة أخرجت  خي���ر الناس بع���د األنبياء، فإن أمة محمد خي���ر أمَّ
للناس، وأولئك خير أمة محمد.. ولهذا كان معرفة أقوالهم في 
العل���م والدين وأعمالهم خيراً وأنفع من معرفة أقوال املتأخرين 
وأعمالهم في جميع علوم الدين وأعماله.. وذلك أن إجماعهم ال 
يك���ون إال معصوماً، وإذا تنازعوا فاحلق ال يخرج عنهم، فيمكن 

طلب احلق في بعض أقوالهم()1).
ع أحداً أو يخطئه بناء على مخالفته  فال يصح ألحد أن يبدِّ
قول أحد علماء الس���لف حتى يثبت أنه إجماع الس���لف، أو أن 
هذا القول دل عليه الكتاب والس���نة؛ فإن من أقوال سلف األمة 
وأئمتها ما خال���ف الثابت في الكتاب والس���نة، وهم في ذلك 

معذورون)2)، إذ ال يسلم من اخلطأ أو الغفلة بشر.
ويرتبط بهذا الضابط الضابط الرابع.

4  عدم التعصب لمسائل االجتهاد:

فمس���ائل الدين منها القطعي���ة الثابتة بالكتاب والس���نة 
واإلجماع، وهذه ال إش���كال بأنه ال يجوز القول بخالفها؛ ومنها 
ل إليه بالنظر واالجتهاد، فهذه الواجب فيها على العاِلم  ما تُوصِّ
أن يقول مبا أداه نظره إليه بحس���ب اجتهاده، ولذا فإن الواحد 
من علماء السلف قد يخالف الصواب، وهو معذور، بل مأجور؛ 
فقد قال النبي #: )إذا اجتهد احلاكم فأصاب فله أجران، وإن 

أخط�أ فله أجر واحد()3).
والواجب على العامي )غير املجتهد( أن يس���أل أهل العلم 
عم���ا ال يعرفه ويتابعه ما لم يغلب على ظن���ه خطؤه، إذ تقليد 
أه���ل العلم ليس مقصداً في ذاته، بل هو طريق ملعرفة العلم ملن 
لم يتمكن من النظر بنفس���ه، واعتب���ار أقوال أهل العلم مبنزلة 
أعل���ى من ذلك إع���راٌض عما أمر الله به من حتكيم للش���رع، 
يقول الش���اطبي: )إن حتكيم الرجال من غير التفات إلى كونهم 
وسائل للحكم الشرعي املطلوب شرعاً؛ ضالل.. فحكم الشارع 
إذا وقع وظهر فال خيرة للرج���ال وال اعتبار بهم... والصحابة 
لم يأخذوا أقوال الرجال ف���ي طريق احلق إال من حيث كونهم 
وس���ائل للتوّصل إلى ش���رع الله، ال من حيث هم أصحاب رتب 

)1) مجموع الفتاوى )23/13).

)2) مجموع الفتاوى )349/3).
)3) صحيح البخاري )7352(؛ صحيح مسلم )13/12( عن عمرو بن العاص رضي الله 

عنه.

كذا أو كذا()4).
وهذا األمر مع ظهوره نظرياً إال أن الواقع أن من الناس من 
يتمس���ك مبنهج السلف في عدم التعصب آلراء الفقهاء، فتجده 
يخال���ف اإلمام مالكاً أو الش���افعي باعتبار نظ���ره في الدليل، 
ث���م ال يخال���ف العالمة األلباني - رحم الل���ه اجلميع - مع أن 
الباب واحد، فكل مس���ألة اجتهادية فإن واجب املجتهد النظر 

واالستدالل.
وكثير من مس���ائل الدعوة إلى الله اجتهادية - كونها ليست 
مقاصد بذاتها - كهجر بعض املخالفني أو طريقة الرد عليهم... 

ونحو ذلك، ولذا فال مجال للتعصب لرأي فيها.
قال الش���يخ محمد بن عثيمني - رحمه الله: )ليس لوسائل 
الدعوة حد ش���رعي، فكل ما أدى إلى املقصود فهو مقصود، ما 
لم يكن منهياً عنه بعينه، فإن كان منهياً عنه بعينه فال نقربه... 
فالوس���ائل غير املقاصد، وليس من الالزم أن ينص الشرع على 
وسيلة بعينها، ألن الوسائل ال حصر لها وال حد لها، فكل ما كان 

وسيلة خلير فهو خير()5).
إال أن واقع كثير من الدعاة مؤس���ف، فترى الُفرقة والتنابذ 
بناء على اختالفهم في مس���ألة اجتهادية مما ال يوجد له مبرر 
ش���رعي، بل ه���و خالف م���ا أراده الله تعالى له���ذه األمة من 
االجتماع، وخالف طريقة س���لف األمة في التعامل مع املسائل 
االجتهادية )فقد كانوا إذا تنازعوا في أمر اتبعوا أمر الله تعالى: 
ِه  ُس���وِل إن ُكنُتْم ُتْؤِمُنوَن ِبالَلّ ِه َوالَرّ وُه إَلى الَلّ }َفإن َتَناَزْعُتْم ِفي َش���ْيٍء َفُرُدّ
َواْلَيْوِم اآلِخِر َذِلَك َخْيٌر َوَأْحَس���ُن َتْأِوياًل{ ]النساء: ٥٩[. ورمبا اختلف 
قولهم في املسائل العلمية والعملية ومع ذلك تبقى بينهم األلفة 
ة الدين، ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء تهاجرا لم  وأخوَّ

ة()6). يبَق بني املسلمني أخوَّ
وهذا التعصب لرأي عالم في مسألة اجتهادية ولو كان هذا 
العالم من أئمة الس���لف؛ مخالف ملنهج السلف، إذ منهج السلف 

أو الوالء والبراء هو للكتاب والسنة وإجماع سلف األمة.
ق���ال ابن تيمية: )تعليق األمور من احملبة والبغض، واملواالة 
واملعاداة، والرضا والغضب، والنصرة واخلذالن.. باالنتساب إلى 
إم���ام معني أو ش���يخ أو متكلم أو فعل أو ش���عار.. كل ذلك من 
قة بني األمة، وأهلها خارجون عن الس���نة  أم���ور اجلاهلية املفرِّ

واجلماعة، داخلون في البدع والفرقة...()7).
)4) االعتصام ص 514.

)5) لقاء الباب املفتوح )49/15).
)6) تضمني من مجموع الفتاوى البن تيمية )170/24).

)7) مجموع الفتاوى )342/3).
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5  التكامل:

تقدم أن منهج السلف مترابط يدخل في كل مناحي احلياة، 
ألن اإلس���الم كذلك؛ فالله تعالى )أنزل الش���ريعة على رسوله 
فيها تبيان كل شيء يحتاج إليها اخللق في تكاليفهم التي أُمروا 
بها، وتعبداتهم التي طوقها في أعناقهم، ولم ميت رس���ول الله 
# حتى كمل الدين بشهادة الله تعالى بذلك، حيث قال تعالى: 
}اْلَيْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوَأْتَْمُت َعَلْيُكْم ِنْعَمِتي َوَرِضيُت َلُكُم اإلْسالَم 

ِديًنا{) ]املائدة: ٣[.
)... والعالم الرباني ال يصّده التبّحر في االستبصار بطرف 
عن التبّحر في االس���تبصار بالطرف اآلخر.. وبذلك يس���مى: 
الرباني واحلكيم والراسخ في العلم، والعالم والفقيه والعاقل()1).
وتكامل منهج الس���لف يظهر في ش���موله العقيدة والعمل 
والس���لوك كما تقدم، كم���ا يتجلّى أيضاً في أّن���ه ال يغفل عن 
اجلماعة حني تربيته للفرد وال عن الفرد حني دعوته للجماعة، 
ويتجلى أيضاً في أنها ال تعتني باجلوانب النظرية على حس���اب 
الواقع العمل���ي والذي به تفقد أثرها االجتماعي، ويظهر أيضاً 
أنها تعتن���ي باملوافق تربي���ًة وتعليماً وباملخال���ف بياناً وجداالً 
وكش���فاً، ويظهر كذلك في عدم تخليه���ا عن أي معركة تعرض 
لها، فال تترك مواجهة فنت العصر ومش���اكله املتجددة وال تغفل 

عن شيء منها.
)فكما أن اإلنس���ان ال يكون إنس���اناً حتى يس���تنطق، فال 
ينط���ق باليد وحدها، وال بالرجل وحده���ا، وال بالرأس وحده، 
وال باللس���ان وحده، بل بجملته التي س���مي بها إنساناً، كذلك 

الشريعة..()2).
وه���ذا كله يدلنا عل���ى أنه ال مانع من تع���دد توجهات من 
ينتمي ملنهج الس���لف؛ بحيث يكمل كل عمل اآلخر، ويقوم بدور 
يعتقد قدرته عليه، قال ابن تيمية: )كل ش���خص إمنا يُستحب 
ل���ه من األعمال التي يتقرب بها إلى الل���ه تعالى ما يقدر عليه 
ويفعله وينتف���ع به، واألفضل له من األعمال م���ا كان أنفع له، 
وهذا يتنّوع تنّوعاً عظيماً، فأكثر اخللق يكون املس���تحب لهم ما 
ليس هو األفضل مطلق���اً، إذا أكثرهم ال يقدرون على األفضل 
وال يصب���رون عليه إذا قدروا علي���ه، وقد ال ينتفعون به، بل قد 
يتضررون إذا طلبوه()3). ثم استشهد باحلديث القدسي )إن من 
أيضاً  له  املوافقات  من  الثاني  واملقطع   ،478 ص  للشاطبي  االعتصام  من  تضمني   (1(

.(168/4(
)2) املوافقات )17/1).

)3)  مجموع الفتاوى )119/19).

عبادي من ال يصلحه إال الفقر فلو أغنيته ألفس���ده ذلك(. وقد 
كتب الُعَمري الزاهد لإلمام مالك - رحمهما الله تعالى - يحّثه 
على االنفراد عن الناس والتفرغ للتعبد، فكتب له اإلمام مالك: 
)إن الله - عز وجل - كما قس���م األرزاق: قسم األعمال، فربَّ 
رجل فتح له في الصالة ولم يفتح له في الصوم.. ونش���ر العلم 
وتعليمه من أفضل أعمال البر، وقد رضيت مبا فتح الله لي فيه 
من ذلك، وما أظن ما أنا فيه بدون ما أنت فيه، وأرجو أن يكون 

كالنا على خير()4).

6  ال مانع من تعدد الطرق ضمن منهج السلف، ما 

دام كل طريق ق���د دل عليه دليل صحيح ولم يعاِرض أصاًل من 
أصول الشرع، وهو مقيد مبا تقدم عن التعصب املذموم.

وهذا فرع عن جواز االجتهاد وعدم حتمّية الصواب في رأي 
من اآلراء االجتهادية، إذ احلق ليس حكراً على أحد، أو جماعة.
قال الش���اطبي: )إن الله تعالى حكم بحكمته أن تكون فروع 
ه���ذه امللة قابلة لألنظار، ومجاالً للظنون، وقد ثبت عند النظار 
أن النظري���ات ال ميكن االتفاق فيها عادة، فالظنّيات عريقة في 
إمكان االختالف، لكن في الفروع دون األصول، وفي اجلزئيات 

دون الكليات، فلذلك ال يضر هذا االختالف()5).
لك���ن من املؤس���ف أن جند من يجعل للجزئي���ات والفروع 
االجتهادية مكانة الكليات القطعية فيتجاوز هذا األصل ويجعل 

الفروع سبباً للخصومة والبغضاء.. والله املستعان.

)4) التمهيد البن عبد البر )185/7).
)5) االعتصام ص 393.
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]بلِّغوا عني ولو آية[

واملقبل���ة،  الراهن���ة  املرحل���ة  عن���واُن  ه���ي  الش���ريعة 
فتحكيمه���ا وإقامته���ا س���يظل موض���وع حراك اإلس���امين، 
وموض���ع خصوم���ة الكاره���ن م���ن الَعلماني���ن، واملواقف منها 
س���لبًا أو إيجاب���ًا، قب���واًل أو رفض���ًا؛ ه���ي الت���ي س���تقرر معال���م 
الفرز االعتقادي القس���ري ال���ذي فرضته تداعيات الثورات 
العربية، وعندها لن يكون التقس���يم الواقعي بن الش���عوب 
قائمًا على األس���س القومي���ة وال الوطنية، وال معتمدًا على 
الف���روق االجتماعية أو الثقافية؛ إمنا س���يكون مبنيًا - قبل 
ه���ذا أو ذاك - عل���ى املعايي���ر االعتقادية والف���روق الفكرية 

واملذهبي���ة، لتع���ود القس���مة بن الن���اس ثاثية كم���ا قررها 
الوح���ي املن���زل عندم���ا قس���مت س���ورة البق���رة ف���ي بدايته���ا 
الناس إلى ثاثة أقس���ام: )مؤمنون... كافرون... منافقون(، 
فبينما ينحاز املؤمنون إلى خيار العيش في ظال الشريعة، 
س���يقف الكف���ار الصرح���اء داخل بل���دان املس���لمن وخارجها 
بصاب���ة ف���ي وج���ه الش���ريعة وَحَملته���ا وُحماتها، وس���تفيء 
إل���ى الكافري���ن الظاهرين فئام املنافقن املتس���ّمن بأس���ماء 
املس���لمن، والذي���ن أصبح���وا يصرحون عاني���ة مبعارضتهم 

لاحتكام لها وكراهيتهم للنزول على أحكامها.

ُقوا ِفيِه{ يَن وال َتَتَفرَّ }َأْن َأِقيُموا الِدّ

شريعتنا هي كل ديننا

العدد 14302

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

جزء كبير من اخلصومة في قضية الشريعة يعود إلى 
خلط املفاهيم حولها، فمع أن مفهوم الش���ريعة واملعاني 
احمليطة باحلكم بها بعد التحاكم إليها، من األمور التي 
حسمها الوحي كتاباً وسنة؛ فقد ظلت »النخب« الفكرية 
في لغط وجدال - وال تزال - حول مرجعيتها وحاكميتها 
وتنفيذها وإقامتها، ومن يقوم بذلك ومن يُقام عليه ذلك.
بعض املفاهيم اخلاطئة حول الشريعة أصبحت - 
بفعل التراكم - كأنها هي األصل الواجب الرجوع إليه، 
ومن ذلك: الظن بأن الش���ريعة أمر مختص ومختصر 
في تنفيذ أح���كام العقوبات وإقام���ة احلدود، والظن 
بأن ذل���ك التنفيذ واجب على الف���ور دومنا متهيد أو 
تأهيل للش���عوب. وأيضاً يس���ود مفهوم خاطئ عن أن 
القيام بأمر الش���ريعة أمر خاص باخلاصة من احلكام 
والقضاة، مع أن ذلك ينصرف إلى جزء قليل منها وهو 
أحكام احلدود. ومن أخطر ص���ور التالعب باملفاهيم 
في هذا الص���دد االدعاء بأن احلكم بالش���ريعة غير 
ُملِزم، وأن املسلم يسعه أن يظل في دائرة اإلميان رغم 
عدم رض���اه بحكم الله، أو أن اإلمي���ان بوحدانية الله 

يكفي عن اخلضوع حلاكميته.
ومن صور العبث باملفاهيم كذلك، تقس���يم الشريعة 
إل���ى )مب���ادئ( و)أح���كام(، فاملب���ادئ يس���وغ قبولها 
والتنصيص عليها في الدس���اتير، مثل: املناداة بالعدالة 
واملس���اواة واحترام حقوق اإلنسان؛ وأما األحكام فعلى 
طريقة الَعلمانيني ال يُعدُّ أكثُرها مناسباً للعصر أو قاباًل 

للتطبيق.
ومن ضمن األس���باب التي تس���اعد على اتس���اع 
دائرة اخللط ف���ي املفاهيم، اس���تحداث مصطلحات 
غير مدقق���ة وال موثقة كي حتل مح���ل املصطلحات 
الش���رعية التي جاء بها الوحي في كتاب الله أو س���نة 
رسول الله #، ومن ذلك تعبير )تطبيق الشريعة( الذي 
أعطى ورس���خ إيحاءات كثيرة عائم���ة مائعة توصل أو 
تؤصل لبعض املفاهيم اخلاطئة الس���ابق ذكرها، حيث 

يتبادر إلى أذهان الناس عند استعمال هذا التعبير أن 
املقصود من الشريعة هو فقط »تطبيق« احلدود وتنفيذ 
العقوبات وبعض املعامالت، وف���ي هذا تقزمي للمعنى 
العظيم الكامن وراء الدعوة ل� )إقامة( الشريعة باملعنى 
الش���امل، املتضمن قضايا اعتقادي���ة وأحكاماً فقهية 
وأموراً تتعلق بأعمال القلوب وآثار السلوك، ونحو ذلك 
مما يصدق عليه مبجموعه وصف )العبودية لله(، وهو 
ما ال يكفي للوفاء به أيضاً احلديث عما يُسمى: »تقنني 
الشريعة«.. فالعبودية ال تقنن في قوالب، وال تنقط في 

فقرات.
ال ش���ك أن املفاهيم الس���ليمة فيما يتعلق بقضايا 
الشريعة إمنا تُستمد من خطاب الوحي، فالقرآن والسنة 
الصحيحة بفهم الس���لف هما األول���ى بالتصدير قبل 
غيرهما في حتدي���د تلك املفاهيم ووضع مصطلحاتها، 

وتعيني املراد بها.
في هذا اإلطار يأتي االس���تهداء بهدي القرآن في 
ذلك الشأن الشاغل، ولعل اآلية املعنون بها لهذا املقال، 
وأقوال املفس���رين فيها، حتس���م اجلدال في كثير من 
األم���ور، وتؤصل للمفاهيم الصحيحة حول موقع احلكم 

بالشريعة من الدين.
ى  يِن َما َوَصّ َن الِدّ يقول الله - عز وجل -: }َشَرَع َلُكم ِمّ
ْيَنا ِبِه إْبَراِهيَم َوُموَسى َوِعيَسى  ِبِه ُنوًحا َواَلِّذي َأْوَحْيَنا إَلْيَك َوَما َوَصّ
ُقوا ِفيِه َكُبَر َعَلى اْل�ُمْشِرِكنَي َما َتْدُعوُهْم إَلْيِه  يَن وال َتَتَفَرّ َأْن َأِقيُموا الِدّ
ُه َيْجَتِبي إَلْيِه َمن َيَشاُء َوَيْهِدي إَلْيِه َمن ُيِنيُب{ ]الشورى: ١٣[. الَلّ

فاآلية خطاب لهذه األمة بأن تقيم وتستقيم على ما 
ش���رعه الله لها ولألمم قبلها على ألسنة الرسل العظام 
أصحاب الشرائع، وال يتفرقوا في الطريق املوصل إليه، 
ب���ل يجتمعوا عليه؛ وأن يعلموا أن رضى أعداء الرس���ل 
عنهم محال ما داموا داعني لش���رع الل���ه وعاملني به، 
فليكونوا هم أهل اصطفاء الله ورضاه باالس���تمرار في 

االهتداء بهداه، والعودة إليه.
ومن خالل ذلك املعنى العام لآلية، تظهر لنا حقائق 
ومفاهيم مستمدة منها، ومما مياثلها من اآليات، وهذه 

أبرزها:
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: اإلق���رار بالوحداني���ة يس���تلزم إقامة الش���ريعة:
ً
أوال

ذلك أن الله الذي ش���رع لنا م���ن الدين ما وصى به أولي 
العزم من الرسل، هو اإلله الواحد الذي له مقاليد السماوات 
واألرض - كم���ا بيَّنت اآلية قبلها - والذي يبس���ط الرزق ملن 
يش���اء ويقدر وهو بكل ش���يء عليم، فهذا اإلله العظيم أودع 
آثار صفاته الُعال في شرعه، فقد أنزله بعلمه وحكمته ولطفه 
ُقوا ِفيِه{. فالذي  يَن وال َتَتَفَرّ وغناه عن خلقه، وقال: }َأْن َأِقيُموا الِدّ
ش���رع هو الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى. قال القرطبي 
يِن{ أي: الذي له مقاليد السماوات واألرض  َن الِدّ »}َشَرَع َلُكم ِمّ
شرع لكم ما شرع لقوم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى«. أما ما 
ش���رعه وأمرنا بإقامته، فهو - كما قال رحمه الله - »توحيده 
واإلميان برس���له وكتبه وبيوم اجلزاء، وبسائر ما يكون الرجل 

به مسلماً«.

ث��ان��ي��ًا: ن���ك���ون خ��ي��ر أم����ة ب��إق��ام��ة خ��ي��ر ش��ري��ع��ة: 

فالل���ه - تعالى - وصانا مبثل ما وص���ى به أمم األنبياء 
السابقني، قال ابن عاش���ور »واملماثلة: في أصول الدين مما 
يجب لل���ه - تعالى - من صفات، وفي أصول الش���ريعة من 
كليات التشريع، وأعظمها توحيد الله، ثم ما بعده من الكليات 
اخلم���س: الضروريات، ثم احلاجيات التي ال يس���تقيم نظام 
البشر دونها، فإن كل ما اش���تملت عليه األديان املذكورة من 

هذا النوع قد أودع مثله في اإلسالم«.
فإذا كان أولو العزم هم أفضل الرسل الذين أُرسلوا بأكبر 
الشرائع، فإن أفضلهم جميعاً محمد #، ولذلك فإن شريعته 
هي أكمل الش���رائع، ولهذا كان ما ُش���رع لألنبياء السابقني 
)وصية( من الله لهم، أما ما ُشرع لنبينا # فه�و )وحي( من 
الله، والفرق أن الوحي يش���ير إلى اإلعجاز التشريعي الذي 
اختص به القرآن عن سائر الكتب املنزلة، وعندما تقيم األمة 
ش���ريعة اإلسالم الكامل�ة فإنها تقي�م بها ش�رائع كل األنبياء، 
وتكون بذلك خير أمة، وأولى بكل نبي من قومه؛ عندما حتيي 

من شرعه ما أماته قومه. 

ثالثًا: حقيقة إقامة الش���ريعة هي إقام���ة الدين كله:

ف� »إقامة الدين« ومن ثم: إقامة الش���ريعة؛ مصطلح قرآني 
ال يحل محله غيره ك� )التطبيق( أو )التنفيذ(، وهو أشمل أيضاً 
من )التحكيم(، فقد يكون التطبيق جزئياً فال يسمى إقامة، وقد 
يحصل بعض التنفيذ دون حتكيم اعتقادي، وقد يحصل التحاكم 
االعتقادي للشريعة دون إقامتها في الواقع. وقد تكرر في القرآن 
األمر بإقامة الدين املستلزم إلقامة الشريعة، قال ابن العربي في 
يَن{ »أي اجعلوه قائماً، يعني دائماً مستمراً،  تفسير }َأْن َأِقيُموا الِدّ
محفوظاً مس���تقراً، من غير خالف فيه واضطراب عليه«، وهو 
يش���مل - كما قال - »األصول التي ال تختلف فيها الش���ريعة، 
وه���ي التوحيد والصالة والزكاة والصي���ام واحلج والتقرب إلى 
الل���ه بصالح األعمال، والتزلف إليه مبا ي���ردُّ القلب واجلارحة 
إليه والصدق والوفاء بالعهد، وأداء األمانة وصلة الرحم وحترمي 
الكف���ر والقتل والزنا واإلذاية للخل���ق، واالعتداء على احليوان، 

واقتحام الدناءات وما يعود بخرم املروءات«.
 

رابع���ًا: الش���ريعة بمعناه���ا العام ت���رادف الدين كله:

ِبْعَها{ ]اجلاثية:  َن اأَلْمِر َفاَتّ قال - تعالى -: }ُثَمّ َجَعْلَناَك َعَلى َشِريَعٍة ِمّ
١٨[، قال الشوكاني في تفسيرها: »املراد بالشريعة هنا ما شرعه 
الله لعباده من الدين«، فإذا أمرنا بإقامة الدين، فقد أمرنا بإقامة 
يِن  َن الِدّ الش���ريعة. نقل الطبري عن قتادة في تفسير }َشَرَع َلُكم ِمّ
ى ِبِه ُنوًحا{ أنه قال: »بُعث نوح حني بُعث بالش���ريعة بتحليل  َما َوَصّ
احلالل وحترمي احلرام، وهو نفس���ه ما بُعث به إبراهيم وموسى 
وعيسى«، ولذلك قال الطبري في تفسير تلك اآلية: »وعنى بقوله 
ي���َن{ أي اعملوا به على ما ُش���رع لكم وُفرض«.  }َأْن َأِقيُم���وا الِدّ
وإذا كان الدين يش���مل املعتقدات والتشريعات والسلوكيات، فإن 
الش���ريعة مبعناها العام تش���مل ذلك، وقال ابن عطية: »}َشَرَع 
يِن{.. إقامة الدين مشروع اتفقت النبوات فيه، وذلك  َن الِدّ َلُك���م ِمّ
في املعتقدات أو في جملة أمره���ا، حيث إن كل نبوة مضمونها 
معتقدات وأحكام، فيجيء املعنى على هذا: شرع لكم ِشرعة هي 
كشرعة نوح وإبراهيم وموس���ى وعيسى عليهم السالم، في أنها 

ذات املعتقدات املشهورة التي هي في كل نبوة«.
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نخلص من ه���ذا إلى معنى ينبغي حتدي���ده، ومفهوم يجب 
إحياؤه، وهو أن الش���ريعة معنى أعظم بكثير مما يردده اإلعالم، 
وما يفهمه الرأي الع���ام، فهي كل الدين الواجب إقامته على كل 
األمة، يقول ابن تيمية - رحمه الله - في فتاويه عند شرحه هذه 
اآلية حتت عنوان )قاعدة في الفرقة واجلماعة(: »فاملشروع لنا 
يَن{، فأقيموا الدين مفسر  هو املوصى واملوحى، وهو }َأِقيُموا الِدّ

للمشروع لنا املوصى به الرسل، واملوحى به إلى محمد #«.

خامس���ًا: إقام���ة الش���ريعة.. ال تطبي���ق الش���ريعة:

املعنى املتبادر من التعبير املستحدث )تطبيق الشريعة( يكاد 
ينصرف عند عموم الناس - كما سبقت اإلشارة - إلى تنفيذ باب 
من أبواب الفقه اإلس���المي، وهو باب أحكام العقوبات واحلدود 
وبعض املعامالت، ولذلك فالتعبير يوهم جتزئًة غير جائزة تؤدي 
إلى تبعيض الش���ريعة املنهي عنه في قول الله تعالى: }َكَما َأنَزْلَنا 
َعَلى اْل�ُمْقَتِس����ِم���نَي #^٩٠^#( اَلِّذيَن َجَعُلوا اْلُقْرآَن ِعِضنَي{ ]احلجر: ٩٠ - ٩١[، 
أي أعضاء وأجزاء يؤخذ ببعضها ويترك بعضها.. ال شك أن الذين 
وضعوا مصطلح )تطبيق الشريعة( لم يكونوا يقصدون هذا، لكن 
ه���ذا ما آل إليه األمر عندما تُرك التعبير القرآني )إقامة الدين( 
الذي يعني )إقامة الش���ريعة(، ولو رحنا نبحث عن املعنى اللغوي 
ف���ي مادة )ط. ب. ق( لكلمة )طبَّق( لوجدنا هذه املادة تدور حول 

معاني: التغطية والتسوية والتراتب الفوقي واملوافقة واالتفاق.
فهل يكون )تطبيق الش���ريعة( مثاًل: هو تغطيتها، أو تس���ويتها 
بسواها، أو موافقتها لغيرها، أو وضعها في ترتيب بعضه فوق بعض؟!
إن معنى )إقامة( الدين ومن ثم )إقامة( الش���ريعة، أبلغ في 
اإليضاح والتحديد، ولهذا؛ فهو تعبير بليغ س���ديد، فاإلقامة في 
اللغة تعني اإلمتام واإلدامة، ولذلك جاء التكليف بأعظم فروض 
اإلس���الم - وهي الصالة - بلف���ظ اإلقامة أيضاً مبعنى إمتامها 
وإدامتها، فقال الله تعالى في كثير من اآليات: )وأقيموا الصالة(، 
وإقامتها تعني إمتامها - كما قال الزجاج في تفسيره -، فالصالة 
حتتاج إلى أمور كثيرة وعظيمة الش���أن حتى يصدق على فاعلها 
الَة{  أنه )مقيم للصالة(، قال الطبري في تفس���ير }َوُيِقيُموَن الَصّ
]البقرة: ٣[ »إقامته���ا: أداؤها بحدودها وفروضها والواجب فيها 

عل���ى ما فرضت عليه، كم���ا يقال: أقام القوم س���وقهم، إذا لم 
يعطلوها من البيع والشراء«، ونقل - رحمه الله - عن ابن عباس 
قوله: »إقامة الصالة: متام الركوع والس���جود والتالوة واخلشوع 
واإلقبال عليها فيها«. وقد جاء في احلديث: )س���ووا صفوفكم 

فإن تسوية الصفوف من إقامة الصالة()1).
فإذا كان كل هذا مطلوباً في الصالة كي يُعدَّ املرءُ مقيماً لها 
وهي واجب واحد، فما بال الواجب الش���امل لكل الواجبات وهو 

)إقامة الشريعة(.. ما املطلوب منا كي نكون مقيمني لها؟
 إن إقامة الش���ريعة تش���مل أموراً أرح���ب وأعظم من األمور 
التي يش���ير إليها تعبير )تطبيق الش���ريعة(؛ إنها أمور تتوزع على 
العقائد والعبادات واملعامالت والس���لوكيات لتشمل أعمال القلوب 
وأعمال اجلوارح، إلى جانب األخالقيات التي تدعو الش���ريعة إلى 
التزامها وع���دم اخلروج عنها، إضافة إل���ى الضوابط العامة في 
األقوال واألعمال، واملعايير اخلاصة في احلكم على األش���خاص 
واألفكار. وهذه كلها - كما ت���رى - مهمة األمة مبجموعها، حيث 

إنها كلها مخاطبة بإقامة الشريعة وإقامة الدين. 
 لذلك نقول إن من إقامة الشريعة: إجالل املوِحي بها - سبحانه 
- وتعظيم املوَحى إليه بها #، وتعظيم نصوصها، والتحاكم القلبي 
إليها، والتحكيم الفعلي لها، والوالء والبراء ألجلها، واحلب والبغض 
على أساس���ها، واجلهاد لرفعة ش���أنها، واألمر باملعروف والنهي 
عن املنكر مبقتضاها، وحتّمل األذى في س���بيلها، وتوقير علمائها، 
وطاعة احلاكمني بها، ونصرة الداعني إليها، والتزام منهج السلف 
في فهمها ونصرها ونشرها، وعدم التفرق واالختالف في الطريق 

ُقوا ِفيِه{. يَن وال َتَتَفَرّ املوصل إليها كما أمر الله }َأْن َأِقيُموا الِدّ
وما أحس���ن تفسير الشيخ السعدي ملعنى هذه اآلية حيث 
ي���َن{.. أمركم أن تقيموا جميع  قال رحمه الله »}َأْن َأِقيُموا الِدّ
ش���رائع الدين، أصوله وفروعه، تقيمونه بأنفسكم وجتتهدون 
في إقامت���ه على غيرك���م، وتعاِونون على الب���ر والتقوى وال 
ُق���وا ِفيِه{ أي ليحصل  تعاِون���ون على اإلثم والعدوان.. }وال َتَتَفَرّ
منكم االتفاق على أصول الدي���ن وفروعه واحرصوا على أال 
تفّرقكم املسائل وحتّزبكم أحزاباً، وتكونوا شيعاً يعادي بعضكم 

بعضاً مع اتفاقكم على أصل دينكم«.

)1) أخرجه البخاري في صحيحه برقم )723).
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إبراهيم بن محمد الحقيل)*( 

َهَواِت{  }ُزيَِّن ِللنَّاِس ُحبُّ الشَّ
]قضايا دعوية[

���َهَواِت ِمَن الِنَّس���اِء َواْلَبِننَي  ���اِس ُحُبّ الَشّ َن ِللَنّ ق���ال الل���ه - تعال���ى -: }ُزِيّ
َمِة َواأَلْنَعاِم َواْل�َحْرِث َذِلَك  ِة َواْل�َخْيِل اْل�ُمَسَوّ َهِب َواْلِفَضّ َواْلَقَناِطيِر اْل�ُمَقنَطَرِة ِمَن الَذّ

ُه ِعنَدُه ُحْسُن اْل�َمآِب{ ]آل عمران: ١٤[. ْنَيا َوالَلّ َمَتاُع اْل�َحَياِة الُدّ
هذه اآلية جاءت في سياق صراع أهل احلق مع الباطل، فقبلها ببضع 
آي���ات ذك���ر الل���ه - تعالى - م���ن يّتبعون املتش���ابه من النص���وص واألحكام 
ليقفزوا به على محكمات الشريعة باإلبطال واإللغاء، ويضربوا النصوص 
خرجوا احملكم عن إحكامه ويضعفوا دللته على احلكم،  بعضها ببعض ليجُ
ليقوموا بعد ذلك بتمرير الشبهات التي يضلون بها الناس؛ كما هي عادة 
ِبُعوَن َما َتَشاَبَه ِمْنُه اْبِتَغاَء اْلِفْتَنِة َواْبِتَغاَء  ا اَلِّذيَن ِفي ُقُلوِبِهْم َزْيٌغ َفَيَتّ أهل األهواء }َفَأَمّ

َتَأِويِلِه{ ]آل عمران: ٧[.



19 العدد 302

ث���م بعد ذلك تأت���ي آيات لتخبر عن أن ق���وة الكفار وما 
ميلك���ون لن تنفعهم: }إَنّ اَلِّذي���َن َكَفُروا َلن ُتْغِنَي َعْنُه���ْم َأْمَواُلُهْم َوال 
���اِر{ ]آل عمران: ١٠[،  ِه َش���ْيًئا َوُأْوَلِئَك ُه���ْم َوُقوُد الَنّ َن الَلّ َأْوالُدُه���م ِمّ
َلِّذيَن َكَفُروا َس���ُتْغَلُبوَن{  وص���والً إلى معركة املؤمنني معهم }ُقل ِلّ
]آل عم���ران: ١٢[، وتناول أول معركة وهي بدر }َقْد َكاَن َلُكْم آَيٌة 
ْثَلْيِهْم َرْأَي  ِه َوُأْخَرى َكاِفَرٌة َيَرْوَنُهم ِمّ ِفي ِفَئَتنْيِ اْلَتَقَتا ِفَئٌة ُتَقاِتُل ِفي َس���ِبيِل الَلّ
ُد ِبَنْصِرِه َمن َيَش���اُء إَنّ ِفي َذِلَك َلِعْبَرًة أُلْوِلي اأَلْبَصاِر{ ]آل  ُه ُيَؤِيّ اْلَعنْيِ َوالَلّ
عمران: ١٣[، ثم تأتي آية تزيني الشهوات التي نحن بصددها.

فاملش���هد إذن: أتب���اع ش���بهات، وكف���ار، ومدافعون من 
املؤمنني.. ولو أس���قطنا هذا الس���ياق القرآن���ي بتفصيالت 
مش���هده على واقعنا املعاصر - دون الزعم أن اآلية محصورة 
في هذا الفهم، وال أنها ال تتناول سوى هذا املشهد - لوجدنا 

أن لها دالالت عميقة في معاجلة واقعنا املعاصر:

1 فأتباع الش���بهات ف���ي زمننا اجت���رؤوا على انتهاك 

حمى الش���ريعة، سواء بالتشكيك في أصل الدين، ومتثل ذلك 
ف���ي موجة اإلحلاد والزندقة التي جرفت جمعاً من الش���باب 
فطوحت بهم في أودية اجلحود أو الشك؛ أو كانت في حتليل 
احملرمات وإس���قاط الواجبات، فإن كثيراً م���ن أهل األهواء 
وُعبَّاد املناصب والشهوات استخرجوا شذوذ األقوال والفتوى 
من بطون الكتب وش���غبوا به على احملك���م في إباحة احملرم، 
كاالختالط وسفر املرأة بال محرم وحتديد سن الزواج وتقنني 
القضاء وغير ذلك؛ أو إس���قاط الواجب، ومن أمثلته إضعاف 
واجب احلسبة، وتقليصه إلى أقصى حد ممكن، وحصره في 

فئة قليلة.

2 والكفار، وهم داعمون ألهل األهواء وأتباع الش���بهات 

مادياً ومعنوياً، بل وسياس���ياً واس���تخباراتياً وعسكرياً، فيما 
يرومونه من مس���خ الشريعة الربانية وإحالل الشريعة الغربية 

الليبرالية محلها.

3 وأهل اإلميان واالحتس���اب يدافعون غوائل الطائفتني 

األوليني، ويصدون هجومهم املس���تمر على الشريعة الربانية، 
ويحذرون الناس منهم.

وهذا الصراع س���نة ربانية كتبها الله تعالى على املؤمنني 
ابتالء لهم؛ لتعظم أجوره���م، وترفع منازلهم في اآلخرة على 
جهادهم في الدنيا، فهي س���نة حتمي���ة ال محيص عنها وال 

مهرب منها.
وأهل الكفر ال يس���تطيعون النفاذ إلى املجتمعات املؤمنة 
إال عن طريق من يّتبعون املتش���ابه، الذين يسقطون احملكمات 
باملتش���ابهات، متهيداً إلحالل ش���ريعة الكفار محل اإلسالم، 
ويشوشون باملتشابهات على عوام املسلمني حلشد الرأي العام 
خلف مش���روعاتهم وأطروحاتهم التي يصفونها باإلصالحية 

والتطويرية والتقدمية ونحوها.
لكن كيف اس���تخدم الكفار أتباع الشبهات في هذه املهمة 
القذرة وهم في األصل مس���لمون ويعلمون أن تبديل كالم الله 
تعالى وتغيير ش���ريعته يوجب سخط الله تعالى من جهة، ومن 
جهة أخرى سيكون وصمة عار ال متحوها األيام في سيرتهم، 
كما قد ُدونت سيرة أمثالهم من قبل في كثير من حقب الزمان، 

وفي مختلف ديار أهل اإلسالم؟
اآلية الت���ي نحن بصدد احلديث عنه���ا جتيب عن ذلك؛ 
إذ الطريق إلى تس���خير مّتبعي املتشابهات خلدمة مشروعات 
الطاغوت هي الش���هوات التي يضعف أمامها اإلنسان، واآلية 
َهَواِت{ ]آل عمران:  َن ِللَنّاِس ُحُبّ الَشّ رت بقول الله تعالى }ُزِيّ ُصدِّ
١٤[، فالفعل مبني ملا لم يس���َم فاعل���ه، واملزين هو الله تعالى 
بجبله اإلنس���ان على حب الش���هوة ال بدعوته سبحانه إليها، 
وحكمة هذا التزيني: ابتالء العباد بالدين وبالشهوة، فمن قّدم 
الدين قهر الشهوة، ومن َضُعَف أمام الشهوة تخلى عن الدين. 
فاس���تغل الكفار هذه الصفة في اإلنس���ان فغذوا بها ضعاف 
املؤمنني، وسخروهم بالش���هوات الستخراج الشبهات وضرب 
احملكم���ات بها للقض���اء على أحكام الدي���ن، وإحالل أحكام 

الطاغوت محلها.
والشهوات التي تأسر اإلنسان كثيرة ومتنوعة، وبعضها يأخذ 
برقاب بعض، بحيث لو قوي املفتون على التخلص من بعضها لم 
يقدر على بعضها اآلخر، وفي اآلية ِذْكُر }الِنَّس���اِء َواْلَبِننَي َواْلَقَناِطيِر 
َمِة َواأَلْنَعاِم َواْل�َحْرِث{ ]آل  ِة َواْل�َخْيِل اْل�ُمَس���َوّ َهِب َواْلِفَضّ اْل�ُمَقنَطَرِة ِمَن الَذّ
عمران: ١٤[، وهذه أصول الش���هوات البش���رية التي يتفرع عنها 

شهوات كثيرة يسعى بنو آدم إلى حتصيلها واالستمتاع بها.
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أوهلا: حّب النساء، وقد فطرت عليه قلوب الرجال، حتى إن 

أش���د الرجال بأساً ليضعف ويذل أمام جمال أضعف النساء؛ 
َجاِل  ولذا قال النب���ي #: »ما تََرْكُت بَْعِدي ِفتْنًَة أََضرَّ على الرِّ

من النَِّساِء«)1).

وثانيها: حّب البنني، وهو فطري ال حرج فيه، لكن املمنوع 

منه اإلفراط في حبهم واحلرص عليهم بحيث يؤدي إلى فعل 
َها اَلِّذيَن آَمُنوا إَنّ ِمْن  احملرم ألجلهم؛ ولذا قال الله تعالى: }َي���ا َأُيّ

ا َلُّكْم َفاْحَذُروُهْم{ ]التغابن: ١٤[. َأْزَواِجُكْم َوَأْوالِدُكْم َعُدًوّ

وثالثه��ا: حّب املال، وجاء التعبير عنه بالقناطير املقنطرة 

لبيان محبة اإلنس���ان للكثرة الكاثرة من املال، فال يشبع منه 
مهما كثر؛ وقد قال النبي #: »لو أَنَّ البن آَدَم َواِدياً من َذَهٍب 

أََحبَّ أَْن يَُكوَن له َواِديَاِن َولَْن مَيْأَلَ َفاهُ إال التَُّراُب«)2).

ورابعه��ا: اخليل املس���ّومة، وكانت أجود املراكب وأغالها، 

والعرب تفاخر بها وتذكرها كثيراً في الش���عر، وكانت تتخذها 
زين���ة أيضاً؛ كما في قول الله تعالى: }َواْل�َخْيَل َواْلِبَغاَل َواْل�َحِميَر 
ِلَتْرَكُبوَها َوِزيَنًة{ ]النحل: ٨[، ووصفها باملسّومة، سواء كان معناه 
الس���ائمة التي ترع���ى، فيه داللة على ث���راء أصحابها بكثرة 
مراعيهم واتس���اعها، أو كان معناه أنها توسم بوسم يدل على 
جودتها وأصالتها وس���رعتها، وكال املعنيني داالن على الثراء 

واتساع املال.

وخامس��ها: األنع���ام، وفيها من املنافع ش���يء كثير، وتتخذ 

كذلك زينة }َواأَلْنَعاَم َخَلَقَها َلُكْم ِفيَها ِدْفٌء َوَمَناِفُع َوِمْنَها َتْأُكُلوَن #!٥!#( 
َوَلُكْم ِفيَها َجَماٌل ِحنَي ُتِريُحوَن َوِحنَي َتْسَرُحوَن{ ]النحل: ٥ - ٦[.

وسادس��ها: احلرث، وهو الزرع، ويشمل اجلنات واحلوائط 

وحقول الزرع، سواء كانت كبيرة أو صغيرة.
وإذا كان تزيني هذه الشهوات مركباً في فطرة بني آدم كما 
���َهَواِت{، فإنه ال أحد  َن ِللَنّاِس ُحُبّ الَشّ يقتضيه قوله تعالى }ُزِيّ
من البشر ال يريدها إال من علة، بل األصل سعيهم لتحصيلها.. 
وإذا كان ذلك كذلك، فمن الناس من يس���عى إلى حتصيل هذه 

)1) أخرجه البخاري: 4808؛ ومسلم: 2740.

)2) أخرجه البخاري: 6075؛ ومسلم: 1048.

الش���هوات ببيع دينه ألجلها، وذلك باتباع املتش���ابهات إلرضاء 
الكب���راء، وجعل الش���ريعة الربانية موافقة لش���ريعة الكفار، 
فيرض���ى الكبراء عنه، ومينحونه اجلاه وامل���ال، وهما جالبان 
لكل هذه الش���هوات؛ إذ جميالت النس���اء يرضني بذوي اجلاه 
واملال من الرجال، ومباله وجاهه يُدخل أوالده أحسن املجاالت 
التعليمية، ويتمتعون بأفضل رعاية صحية، فال مش���كلة عنده 
في كثرة الولد؛ ألنه يجد ما ينفعهم به، وكذلك يش���تري مباله 
من املراكب أجملها، ومن األنعام أنفعها وأكثرها، ومينح بجاهه 
أراضي زراعية متسعة، فيقلبها بفضول ماله إلى مروج وفياض.
وبهذا نعلم أن كثيراً مما يقع من أتباع املتشابه هو بسبب 
الشهوات املزينة في القلوب التي يضعف عن مقاومة إغرائها 

أكثر الناس فيقعون في احملظور.
وتفريعاً على ذلك: فإنه يجب على الداعية أن يربي نفسه 
لالس���تعالء على الش���هوات، ويجاهدها في س���بيل إيصالها 
للقناعة باليس���ير؛ حفاظاً على دين���ه من النقص أو الذهاب؛ 
ألن النفس البش���رية قد تضعف أمام الشهوات املزينة، وتبذل 
الدين في حتصيلها، وجتعل العلم وسيلة لها ال إلى مرضاة الله 
تعالى.. وآية تزيني الش���هوات ُختمت بقول الله تعالى }َذِلَك 
ُه ِعنَدُه ُحْس���ُن اْل�َم���آِب{ ]آل عمران: ١٤[، أي  ْنَيا َوالَلّ َمَتاُع اْل�َحَياِة الُدّ
هذه الشهوات املزينة املغرية ما هي إال متاع مؤقت ال يستمر؛ 
ألن وصفه بكونه متاعاً مؤذن بالقلة، وهو ما يُستمتع به مدة. 
وما عند الله تعالى خير من هذه الشهوات املزينة؛ ولذا أعقب 
ن َذِلُكْم  الله تعالى آية تزيني الش���هوات بآية }ُقْل َأُؤَنِبُّئُكم ِبَخْيٍر ِمّ
ِتَها اأَلْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َوَأْزَواٌج  ���ِري ِمن َتْ ِهْم َجَنّاٌت َتْ َقْوا ِعنَد َرِبّ ِلَلِّذيَن اَتّ
ُه َبِصيٌر ِباْلِعَب���اِد{ ]آل عمران: ١٥[. وال  ِه َوالَلّ ���َن الَلّ ���َرٌة َوِرْضَواٌن ِمّ َطَهّ ُمّ

يَستبدل املتاع الفاني بالباقي إال أهل اخلسران.
وأئمة الس���لف - رحمهم الله تعال���ى - صنفوا مصنفات 
في الزهد ليقمعوا بها ش���هواتهم ومتطلبات نفوسهم، وليرّبوا 
أتباعهم على ذلك؛ لئال يخرجهم طلب الش���هوات املزينة في 
نفوس���هم إلى طلب املتشابهات لنيل الشهوات. كان محمد بن 
واس���ع - رحمه الله تعالى - يبّل اخلب���ز اليابس باملاء ويأكل 

ويقول: من قنع بهذا لم يحتج إلى أحد)3).
 وقال سفيان الثوري - رحمه الله تعالى -: خير دنياكم ما 

لم تبتلوا به، وخير ما ابتليتم به ما خرج من أيديكم)4).

)3) اإلحياء: 239/3.
)4) الزهد البن املبارك: 541.
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إن على املس���لم أن يزيل املنكر إن ق���در عليه لقوله #: )من 
رأى منكم منكراً فليغيره()1)، وقوله تعالى: }ُلِعَن اَلِّذيَن َكَفُروا ِمْن َبِني 
َكاُنوا َيْعَتُدوَن  إْس���َراِئيَل َعَلى ِلَساِن َداُووَد َوِعيَس���ى اْبِن َمْرَيَ َذِلَك ِبَا َعَصْوا َوّ
نَكٍر َفَعُلوُه َلِبْئ���َس َما َكاُنوا َيْفَعُلوَن{ ]املائدة:  #^٧٨^#( َكاُن���وا ال َيَتَناَهْوَن َعن ُمّ

٧٨ - ٧٩[، واألدلة على هذا املعنى متظاهرة.
وإن لم يستطع إزالة املنكر لكن أمكنه التخفيف منه فذلك واجب 
عليه، فمن أصول الش���ريعة تقليل املفاسد إن لم متكن إزالتها، قال 
ابن القيم رحمه الله: »إنكار املنكرات أربع درجات؛ األولى: أن يزول 
ويخلفه ضده، الثانية: أن يقل وإن لم يزل بجملته، الثالثة: أن يخلفه 
ما هو مثله، الرابعة: أن يخلفه ما هو شر منه.. فالدرجتان األوليان 
مشروعتان، والثالثة موضع اجتهاد، والرابعة محرمة«)2)، ومن أدلته 
َه َما اْسَتَطْعُتْم{ ]التغابن: ١٦[، )إذا أمرتكم بأمر  ُقوا الَلّ قوله تعالى: }َفاَتّ

)*( األمني العام لرابطة علماء املسلمني، واملشرف العام على موقع املسلم.
)1) أخرجه مسلم في صحيحه )49).

)2) إعالم املوقعني 4/3؛ وانظر مجموع فتاوى ابن تيمية: 131-129/28.

فأتوا منه ما استطعتم()3)، واألدلة على هذا املعنى كثيرة.
لكن من املقرر من حيث األصل كذلك منع التوس���ل إلى طاعة 
الله مبعصيته، وال يُشكل على هذا أن احملرم تُبيحه الضرورة بقدره 
كما هو مقرر، فالطاعة املعجوز عنها حكماً لفوت ش���رٍط شرعي 
أو قيام مانٍع شرعي كالطاعة املعجوز عنها حقيقًة ال يكون إتيانها 
واجباً وال مس���تحباً ليقال تُفعل ضرورة، ولهذا لم يقل فقيه بجواز 

السرقة لتحصيل نفقة احلج، بل قال القائل - وجتاوز:
ُسحت أص��ل��ه  مب���اٍل  َح��َج��ْج��َت  إذا 

العير! ��ت  َح��جَّ ول��ك��ن  حججت  فما 
وكذلك امل���رأة ال يجوز لها احلج بغير محرم مع أن احلج ركن 
فر، واختلفوا  الدين، غير أن من شرط وجوبه رفقة احملرم في السَّ
ه، فإن لم جتد احملرم كانت عاصية  في َس���د الرفقة املأمونة مسدَّ

بسفرها، مع صحة حجها.

)3) أخرجه البخاري )7288(؛ ومسلم )1337(، وهذا لفظ البخاري.

العمر)*( سليمان  بن  ناصر  د.  أ. 
@naseralomar 

]كلمات في المنهج[

إشكالية 
التالزم 
بين الرضا 

بالديمقراطية 
والتعامل معها
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يِن  و)الله طيب ال يقب���ل إال طيباً()1)، }َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم ِفي الِدّ
ِمْن َحَرٍج{ ]احلج: ٧٨[، ليتوسل مبعصيته إلى طاعته، وإمنا جتاوز 
ع���ن املكره مَبنِّه فرفع عنه حكم الذن���ب وإن تلفظ بالكفر، قال 
ِه ِمْن َبْعِد إمَياِنِه إاَلّ َمْن ُأْك���ِرَه َوَقْلُبُه ُمْطَمِئٌنّ ِباإلمَياِن  تعالى: }َم���ن َكَفَر ِبالَلّ
ِه َوَلُهْم َعَذاٌب َعِظيٌم{  َن الَلّ ن َش���َرَح ِباْلُكْفِر َصْدًرا َفَعَلْيِهْم َغَضٌب ِمّ َوَلِكن َمّ
ر بفضله فرخص له أن يأتي  ]النحل: ١٠٦[، كما جتاوز عن املضطَّ
َم َعَلْيُكْم إاَلّ َم���ا اْضُطِرْرُتْ{ ]األنعام:  ا َحَرّ َل َلُكم َمّ املفس���دة }َوَقْد َفَصّ
١٩٩[، وله���ذا إن كان ال بد للمرء من إحدى مفس���دتني ضرورًة 
فهنا لقاعدة الضرورات تبيح احملظورات مجال، كأكل امليتة ملنع 
زه���وق النَّفس مث���اًل، وكرفع اإلثم عمن رمى نفس���ه في البحر 
املخوف الهائج وهو ال يأمن السالمة لينجو من احَلَرق احملقق)2)، 
وكإتالف األموال واملتاع بالرمي في البحر للنجاة من الغرق، بل 

في التنِْزيل: }َفَساَهَم َفَكاَن ِمَن اْل�ُمْدَحِضنَي{ ]الصافات: ١٤١[.

وبعد هذه املقدمات املهمة

جتيء إشكالية املش���اركة في االنتخابات منتَخباً أو منتِخباً 
بقص���د إزالة منكر بتحكيم ش���رع الل���ه، أو بتخفيف معارضة 
الش���ريعة عن طريق اختيار األمثل، هل هذا من قبيل التوس���ل 
إلى الطاعة باملعصية احملرمة بل باملشاركة في التشريع واحلكم 
والدخ���ول في عملية كفرية )دميقراطية(؟ أم هو من قبيل إزالة 
املنك���ر أو تخفيفه بفعل ال يش���تمل على مح���ذور في ذاته وال 

يقتضيه؟
هذا هو موضع اإلش���كال ال���ذي اضطربت فيه أفهام فئام 

ممن أرادوا خيراً!
وملعرفة وج���ه الصواب في القضية ال بد من اس���تحضار 
أن التصويت لألقل مفس���دة وإن كان كاف���راً ليس محرماً في 
ذاته بنص كالزنا! فإن األفعال التي نص الش���ارع على حترميها 
يجب اجتنابها، فال يقال هذا الرجل إذا لم أش���رب معه اخلمر 
سيش���ربها مع تلك املرأة ويفجر بها! فهنا ال س���بيل للتخفيف 
للعجز احلكمي بسبب حترمي الفعل املقلل للمفسدة، بل اجتناب 
احملرم واجٌب، وكل نفس مبا كس���بت رهينة، وليس في الصورة 

املفروضة إكراه يعذر به أو ضرورة تلجئه ألحدهما.

)1) من حديث أبي هريرة عند مسلم )1015).
استويا  إن  أما  ُسلك،  أحدهما  رجح  فإن  االحتماالن،  استوى  إن  التخيير  على  األكثر   (2(
القول  أو على  اآلخر،  املوت  باالنتقال لسبب  القول  إما على  املنع،  فأكثرهم على غير 
حكم  في  ليكون  األول  السبب  مسيس  عند  لكن  االنتقال،  بجواز  القول  أو  بالتخيير، 
الكبير  السير  شرح  انظر  حل؛  إذا  املوت  سبب  من  االنتقال  يوجب  وبعضهم  املكره، 
الفقهية  واملوسوعة   ،19/2 السعادة  دار  ومفتاح   ،256/9 واملغني   ،1514/4

.125/2

أما إذا أمك���ن التخفيف بفعل لم يتوج���ه إليه نهي فيجب 
التخفيف، فإن أمكن رجل أن ينهى آخر بحضوره مجلس املنكر 
إلنكار بعض املنكرات دون بعضها وكان إذا غاب وقعت كلها شرع 
ل���ه احلضور لتقليل املخالفة بهذا القي���د، وليس حضور املنكر 

إلنكاره من شهود الزور املنهي عنه.
وكذلك التصويت هو إدالء بالرأي أصله جائز لقوله تعالى: 
}َوَأْمُرُهْم ُشوَرى َبْيَنُهْم{ ]الشورى: ٣٨[، ونحوها من اآليات، وألن 
عب���د الرحمن بن عوف رضي الله عنه ش���اور الناس)3)، وإمنا 
دخل املنكر من جهة تسوية القائمني على االنتخابات في النظم 
املعاصرة رأَي أهل احلل والعقد بالعامة، وتسوية الكافر باملسلم، 
وهذا يتحم���ل وزره القائم على االنتخاب���ات، فإن ُعلم أن هذا 
سيعتمد رأي األكثرية، وُعلم أن الواجب اعتماد رأي أهل النظر، 
ش���رع للعامة تكثير رأي هؤالء بفع���ل هو في أصله جائز ما لم 

يفد إقراراً للمنكر.
فإذا كان املشارك يكثِّر رأي أهل الرأي والنظر وينتخب من 
يشير به أهل العلم وهو يعلن موقفه من الدميقراطية، فال يقال 
إن مشاركته محرمة في ذاتها وال باعتبار ما تفضي إليه في هذه 
احلالة، بل احملرمة من تفضي مش���اركته إلى مخالفة رأي أهل 
احلل والعقد، بل لو قيل بتحرمي مقاطعة من تفضي مقاطعتهم 

االنتخابات ملخالفة أهل الرأي املعتبر لكان وجيهاً.
وقول بعض الفضالء: املش���اركة في التصويت مشاركة في 
الدميقراطية الكفرية وذلك رضا بها فال جتوز بحال، أو بعبارة 
أخرى: رضا بالتش���ريع البش���ري املخالف لش���رع الله وحكمه 

كالتشريع.
شبهة ملخصها أن التصويت محرم للزوم اإلقرار أو الرضا 

له.
وكشفها باختصار في بيان أن املشاركة أنواع، منها ما يكون 
رضا بالتش���ريع أيَّاً كان االختي���ار وإقراراً له، ومنها ما ال يكون 
كذلك، فجعل كل تعامل مع منكر رضا أو إقراراً له مجرد دعوى 
رها كما  يظهر فس���ادها إذا اعتبرتها في منكرات أخ���رى، نظِّ
ارة فيجب أن  نظرها بعض أهل العلم باملش���اركة في دخول خمَّ
يفرق بني من دخلها إلزالة املنكر الذي بداخلها أو تخفيفه وبني 
من دخلها ليشرب أو يفجر، والتسوية بني هذين من أبني الظلم، 
بل لو شارك في منافسة إلدارة املبنى وهو يعلن أنه سيحوله إلى 

مطعم فعمله مبرور.
أما س���كوته أو إحجامه أو مقاطعته لشؤون ال بد فيها من 

)3) وأصل اخلبر في الصحيح، أخرجه البخاري )7207).
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وقوع أحد محظورين ول���ه بدفع أحدهما يد فهو معتبر كفعله، 
بل الس���كوت لإلقرار والرضا أقرب، فإن قلت أنا أعلن رفضي 
لالثنني مع علمي بأنه مؤثر في نتيجة االنتخاب فكذلك املشارك 
يعلن مخالفته لالثنني لكنه دفع باألخف ضرراً استجابة ملقاصد 
الش���ريعة وعماًل بقاعدتها في املصالح واملفاسد، وكما لم يلزم 
الرضا املقاطع، فال يلزم املشاِرك املنِْكر الذي يعلن أنه إمنا يريد 
مبش���اركته تخفيف املنك���ر، وإال كان كل عمل على تقليل املنكر 

رضا باملنكر األدنى وهذا خالف الواقع وما يقرره الفقهاء.
وهذا في املش����اركة بالعملية الدميقراطية يش����مل املشاركة في 
الترشح بغرض إقامة الشرع، واملشاركة في ترشيح من يقيم الشرع، 
واملشاركة في الدفع باألخف ضرراً مع اجلهر باإلنكار على مخالفاته.
- فال���ذي يزع���م أن املش���اركة بالترش���ح  ف���ي العملية 
الدميقراطية مش���اركة في التش���ريع أو رضا مببدأ التش���ريع 
املخالف لش���رع الله يغالط واقع املشارك الذي يُعلن أن الغرض 
من مش���اركته إقامة ش���رع الله، وهو يعلن أن تلك خطته وذلك 
برنامجه الذي يحاول فرضه، وال يرضى بسواه، بل سيعارضه.

وللمخال���ف أن يعكس القضية ويق���ول إحجامك إباحة أو 
رض���ى أو إق���رار لالثنني أو من يظفر ولو كن���ت منكراً حقاً ال 
ق القوَل عمٌل؛ فإن كان عذرك العجز عن اإلزالة كما  ادعاء لَصدَّ
هو عذر املشارك فليس لك عذر في ترك السعي للتخفيف من 

املنكر فذلك مقدور لك.
 والقصد بيان غلط من عدَّ الداخل مش���اركاً في املنكر ولو 
دخل إلنكار التش���ريع املخالف حلكم الله أو تخفيفه، واملغالطة 
ف���ي هذا عند من تصورها أقبح م���ن املغالطة في عدِّ الداخل 
خمارًة من أجل اإلنكار ش���ارباً! والداخل لسوق مقراً لكل منكر 
فيه واملش���ارك في منبر ع���ام - كمنابر اإلنترنت مثاًل - كذلك 

والداخل مدينة كذلك والعامل في مؤسسة كذلك وهلم جراً!
- وأما الذي يزعم أن املص���وت لألخف ضرراً تصويته له 
رضا مبنكرات برنامجه الذي اختاره، فال يسلم وهو يعلن اإلنكار 
عليه حيث خالف الشرع! وقريب من هذا اختيارك الصالة بني 
اثنني أحدهم���ا أخف بدعة من اآلخر فال يقتضي ذلك رضاك 
ببدعته! وجهادك خلف اإلم���ام الظالم أو الفاجر أو املبتدع ال 

يلزم منه رضا مبا هو عليه من الباطل أو مشاركة له فيه.
نعم ترجيح صاحب برنامج أقل مفس���دة يحتمل اختيارك 
له لرض���اك ببرنامجه وهذا منكر ويحتم���ل اختيارك له دفعاً 
ملفس���دة أعظم، فإن كنت تصرح بهذا وتعلنه وتنكر على املختار 
مخالفت���ه انتفى احتمال الرضا وإن ل���م يظهر ذلك منك وجب 
االستفصال منك لالحتمال، ال االعتساف باالدعاء على النيات 
وصرف احملتمل ألس���وأ محامله، ولهذا كانت جل فتاوى أكابر 

الراسخني من أهل العلم وفقهاء الشريعة مسوغة للمشاركة في 
العملية الدميقراطية لتخفيف منكرها أو إزالته، ولم يروا أن من 

الزم ذلك رضا بها.
وقد علم أنه ليس من شرط اختيار املرشح قانونياً أو عرفياً 
الرض���ا أو املوافقة واإلقرار له عل���ى كل برنامجه، كما أن حب 
ظهور أقلهما مفس���دة ال يدل على الرضا مبخالفته للش���ريعة، 
ولهذا فرح املؤمنون بظهور الروم على الفرس كما في تفس���ير: 
ْن َبْعِد َغَلِبِهْم  وُم #!٢!#( ِفي َأْدَنى اأَلْرِض َوُه���م ِمّ }الچ����م« #!١!#( ُغِلَبِت الُرّ
ِه اأَلْمُر ِمن َقْبُل َوِمْن َبْعُد َوَيْوَمِئٍذ َيْفَرُح  َس���َيْغِلُبوَن #!٣!#( ِفي ِبْضِع ِس���ِننَي ِلَلّ
ِحيُم{ ]الروم:  ِه َينُصُر َمن َيَشاُء َوُهَو اْلَعِزيُز الَرّ اْل�ُمْؤِمُنوَن #!٤!#( ِبَنْصِر الَلّ
١ - ٥[، مع أن الروم كفار نصارى مثلثة مش���ركون! لكن شركهم 

وكفرهم أخف من شرك املجوس القائلني باألصلني.
وكذلك ش���ارك يوس���ف - عليه الس���الم - ف���ي حكومة 
فرعوني���ة ولم تكن مش���اركته رضا منه مبا علي���ه الدولة التي 
ينتس���ب حلكومتها، وال يقال هذا شرع من قبلنا، فالكفر املتعلق 
مبشاركة الله تعالى في حق التشريع ال تختلف فيه الشرائع، فلو 
كانت املش���اركة من الزمها اإلقرار والرضا لكان ذلك كفراً في 
شريعته وش���ريعتنا، ألن حق التشريع من أمور العقائد وأصول 
اإللهية التي ال يدخلها النس���خ، ولهذا قال في األمم التي قبلنا: 
ِه َواْل�َمِس���يَح اْبَن َمْرَيَ{  ن ُدوِن الَلّ }اَتَّخُذوا َأْحَباَرُه���ْم َوُرْهَباَنُهْم َأْرَباًبا ِمّ
يِن َما َلْم َيْأَذْن  َن الِدّ ]التوبة: ٣١[، وقال: }َأْم َلُهْم ُش���َرَكاُء َشَرُعوا َلُهم ِمّ

ِبِه الَلُّه{ ]الشورى: ٢١[.
نع���م قد نختلف في واقع معني حول جدوى املش���اركة في 
تخفيف املنكر أو جدوى املش���اركة في التمثيل مع ما يكلِّفه إذا 
كانت ثمة أمور أولى تشاح تلك املشاركة وتلك مسألة اجتهادية. 
ونختلف خالفاً أكبر مع من تهيأت له وسائل أخرى إلقامة دين 
الله أو التخفيف من معارضة شرع الله، ثم أبى إال الدميقراطية! 
ونختل���ف كذلك خالفاً أعظم مع من يزع���م أن تخفيف املنكر 
يُصيِّر املخفف غير منكر فيمنع إنكاره، وخالفاً فوقه مع جاهل 
ل���م يعرف دي���ن الله ال���ذي أنزله على محم���د # فيزعم أن 
الدميقراطية الغربية الليبرالية ال تخالف الدين ما دامت حتترم 
جميع األديان وتس���اوي بينها وتعتبر حقوق األقليات! وال يجوز 
بحال أن تس���حب أو تلبس تنازالت هذا وأمثاله على املش���اركة 

التي يجوزها كثير من العلماء.
وكل تل���ك وغيرها بحوث غير دع���وى التالزم بني الرضا 
والدخول ف���ي العملية الدميقراطية لتحكيم الش���ريعة ومنع 
املنكر أو االختيار للتخفيف من مخالفة الش���ريعة، هذا والله 
أعلم وهو املس���ؤول أن يرزقنا وإياكم النية احلسنة والبصيرة 

في األمور.
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رغ����م أن لكل مجتمع من املجتمع����ات فكره التربوي اخلاص به، وأن ما يصلح ملجتمع ال 
يصل����ح آلخر، إال أن املتفحص ملناهجنا التربوية في العال����م العربي يجدها - في كثير من 
جوانبها – متأثرة بالفكر الغربي)1)، إن كان على مس����توى التوجهات التربوية أو على مستوى 
املواضي����ع واملضامني، ما يطرح أكثر من تس����اؤل: كيف ميكن ألمة أن تتقدم وما زالت عالة 
على غيره����ا، حتى في نظمها التربوية؟ أم أن املغلوب مولع بتقليد الغالب على تعبير املؤرخ 

املغربي الكبير ابن خلدون؟
ميث����ل الفكر الترب����وي اإلطار النظري ملا يحتاج إليه املجتمع ف����ي بناء نظامه وبرامجه 
التربوية ووضع أسسها وقواعدها، بل أكثر من هذا، وهو أن النمو احلضاري والنمو الفكري 
يس����يران جنباً إلى جنب، وم����ا الفكر التربوي إال نتاج حضارة عريض����ة امتدت على مدار 
أربعة عش����ر قرناً من الزمان، وقد استمد قوته وحيويته من الدين، واستطاع الفكر التربوي 

اإلسالمي أن ينتج اإلنسان الصالح القادر على التكّيف مع واقعه)2).

)�( باحث في ديداكتيك العلوم االجتماعية والتواصل - كلية علوم التربية - الرباط.
)1) العمايرة، محمد حسن: الفكر التربوي اإلسالمي، دار املسيرة، عمان، 2000، ص 142.. للتوسع في املوضوع الرجوع إلى 
الدراسة القيمة للدكتور محمود خليل أبو دف، معالم الفكر التربوي عند سيد قطب من خالل تفسيره في ظالل القرآن، اجلامعة 

اإلسالمية – غزة، 1423هـ - 2002م.
)2) الكيالني، ماجد عرسان: تطور مفهوم النظرية التربوية، دار ابن كثير، دمشق، 1985، ص 265 - 268.

د. موالي المصطفى البرجاوي)*( 

كفايات المدرس..

]قضايا تربوية[

بين التراث اإلسالمي والمتطلبات المعاصرة
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مصطلحات الدراسة:

- معنى التربية لغة واصطاحًا:
لغًة، جاء في لس����ان العرب البن منظ����ور: »ربا يربو 
مبعن����ى زاد ومنا«، وفي القرآن الكرمي، قال تعالى: }َفإَذا 
ْت َوَرَبْت َوَأْنَبَتْت ِم���ن ُكِلّ َزْوٍج َبِهيٍج{  َأنَزْلَنا َعَلْيَه���ا اْل�َماَء اْهَتَزّ
]احلج: ٥[، أي منت وازدادت، ورباه مبعنى أنش����أه، ومّنى 
قواه اجلس����دية والعقلي����ة واخللقي����ة. والتربية مبعناها 
الواسع تعني كل عملية تس����اعد على تشكيل عقل الفرد 
وجسمه وخلقه باس����تثناء ما قد يتدخل فيه من عمليات 
تكوينية أو وراثية، ومبعناها الضيق تعني غرس املعلومات 
وامله����ارات املعرفية من خالل مؤسس����ات أنش����ئت لهذا 
الغرض كامل����دارس، كذلك فإن تعري����ف التربية يختلف 
د حسب اجلوانب واملجاالت  باختالف وجهات النظر ويتعدَّ

املؤثرة فيها واملتأثرة بها.
 واصطالحاً، التربية عموماً تعّد عملية شاملة تتناول 
اإلنسان من جميع جوانبه النفس����ية والعقلية والعاطفية 
والشخصية والسلوكية وطريقة تفكيره وأسلوبه في احلياة 
وتعامل����ه مع اآلخرين، كذلك تناوله في البيت واملدرس����ة 
وفي كل م����كان يكون في����ه.. وللتربية مفاهي����م فردية، 

واجتماعية، ومثالية)1).

- مفهوم البيداغوجيا:
لقد ورد مصطلح البيداغوجيا في معجم علوم التربية 
عل����ى أنه لفظ عام ينطبق على كل ما له ارتباط بالعالقة 
القائمة بني املدرس والتلميذ بغرض تعليم أو تربية الطفل 

أو الراشد وباالنطالق من مستويات مختلفة)2).

- الفكر التربوي.. إشكالية املصطلح:
ونظراً إلشكالية املصطلح من زواياه املختلفة، أحببت 
– دفعاً لكل لبس - عرض ه����ذا التعريف، فهو عبارة عن 
جزء من فكر إنس����اني مبدع يتسم بالديناميكية والتطور 
املس����تمر في ميدان التربية ويس����تند إلى تاريخ املجتمع 

وفلسفته وثقافته وصفاته وحاجاته)3).

)1) كمـال عبـد الله وعبـد الله قلي، مدخـل إلى علوم التربية، ص: 4 - 6.
البيداغوجيا  مصطلحات  التربية،  علوم  معجم  الفارابي:  اللطيف  عبد   (2(
والييداكتيك، سلسلة علوم التربية، 9 - 10، دار اخلطابي للطباعة والنشر، 

ط: األولى 1994، 155.
دائرة  الطالب،  املعلم  مجلة  اإلسالمي«،  التربوي  »الفكر  شريف:  مصطفى   (3(

التربية والتعليم، األونروا، عمان، 1990، ص 239.

تعريف الكفايات في مجال الثقافة العربية - اإلسالمية:

في هذا الس����ياق أقتصر فقط عل����ى تعريف العالمة ابن 
خلدون:

يقول عبد الرحمن بن خلدون: »احلذق في التعليم والتفنّن 
فيه واالس����تيالء عليه إمن����ا هو بحصول َملَك����ة في اإلحاطة 
مببادئه وقواعده والوقوف على مس����ائله واستنباط فروعه من 
أصوله، وما لم حتصل هذه امللكة لم يكن احلذق في ذلك الفن 
املتناول حاصاًل، وهذه امللكة هي في غير الفهم والوعي، وألّنا 
جند فهم املسألة الواحدة من الفن الواحد ووعيها مشتركاً بني 
من شدا في ذلك الفن.. وامللكة إمنا هي للعالم أو الشادي في 

الفنون دون من سواهما«.

كفايات المدرس في الفكر التربوي اإلسالمي:

كثيراً م����ا يتم احلديث وفق املقارب����ات البيداغوجية عما 
يسمى املثلث الديداكتيكي )املدرس، املتعلم، والكتاب املدرسي(، 
كمنظوم����ة متكاملة إلجناح التعليم، فالتلميذ يعّد قطب ومحور 
العملية التربوية والتعليمية خاصة، فهو الذي يتلقى املعلومات 
واملعارف ويتعلمها، أما املدرس - الذي تسعى أطراف متعددة 
حالياً إلى تشويه سمعته تنكيثاً وإعالمياً - بطبعه قيادة فكرية، 
فهو بحكم عمل����ه ومهنته وتخصصه واتصاالته وعالقاته قائد 
بالطبيعة أو مس����تعد للقيادة بالطبيعة، ألن رس����الته ال تقف 
عن����د حد العل����م وتعليمه، وإمنا هي تتعداهم����ا إلى غيرهما، 
كالقيادة)4). لكن في هذه املنطقة البحثية س����أركز على كفايات 

املدرس في الفكر التربوي اإلسالمي.
وحسبنا أن شوقي لم يبالغ كثيراً حينما قال »كاد املعلم أن 
يكون رسوالً«؛ إلدراكه التام حقيقة الرسالة اإلنسانية املقدسة 
امللق����اة على عاتقه واملكانة االجتماعية التي حظي بها كمصلح 
ومرشد ومؤمتن على فلذات األكباد، خاصة أن املرحلة العمرية 
للمتعلم في طفولته متثل األفق األرحب للتفتح على املس����تقبل 
بوع����ي متقد، يقول ابن خلدون: »إن التعليم في الصغر أش����د 
رس����وخاً وهو أصل ملا بعده«)5). إن جناح هذه الرسالة مرهون 
بقدرة املعلم على غ����رس التربية األخالقية والثقافية والعلمية 
في نفوس الناش����ئة.. إذن ما الكفاي����ات الالزمة لغرس هذه 

التربية بشتى ضروبها؟

القاهرة،  العربي،  الفكر  دار   ،)2 )ط  املجتمع،  ومشكالت  التربية  عبود:  الغني  عبد   (4(
.189 ،1992

)5) ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد، ت 808 هـ، مقدمة ابن خلدون، مكة املكرمة: دار 
الباز، ط4، 1398هـ، ص 538.
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تنقسم كفايات املدرس - حسبما جاء في التراث اإلسالمي 
- إلى كفايات متعددة، لكن أقف في هذه الورقة عند الكفايات 

األخالقية والعلمية واملهنية.

1  الكفاي��ات األخالقي��ة: وم���ن الكفاي���ات األخالقية 
التي يجب توافرها في املعّلم املسلم:

أ - اإلخ���اص ف���ي العم���ل: إن إتقان العم����ل ال يكون إال 
باإلخالص والتقوى.. وش����عور املعلم أن ما يقوم به هو رس����الة 
سامية يستحق عليها األجر والثواب من الله تعالى يدفعه للعمل 
بفاعلية وكفاءة وإتقان امتثاالً لقوله #: »إن الله يحب إذا عمل 

أحدكم عماًل أن يتقنه«.

ب - الق���دوة: يظل ه����ذا العنصر من أه����م ركائز التربية 
في بُعدها اإلس����المي، فاملعلم ال بد أن ميثل النموذج احملتذى 
واملقتدى، خلقاً وعلماً وتعليماً، فالقرآن الكرمي حرص ش����ديداً 
َها اَلِّذيَن  على تبني هذه القيم دون اإلخالل بها، قال تعالى: }َيا َأُيّ
ِه َأن َتُقوُلوا َما ال  آَمُن���وا ِلَم َتُقوُلوَن َما ال َتْفَعُلوَن #!٢!#( َكُبَر َمْقًتا ِعن���َد الَلّ

َتْفَعُلوَن{ ]الصف: ٢ - ٣[. ولله در الشاعر إذ يقول:
مثله  وت��أت��ي  خ��ل��ق  ع��ن  ت��ن��َه  ال   

عظيم ف��ع��ل��ت  إذا  ع��ل��ي��ك  ع����اٌر 
لذلك، فاإلس����الم يح����ث على أعظم الوس����ائل جناحاً في 
التربية وأجداها في توصيل املبادئ والقيم؛ وهي القدوة.. وهذا 
نلمسه في منظومة حياتنا، فلو سألت أحد املتعلمني عمن تريد 
أن تكونه في املس����تقبل، لرد عليك إما يريد أن يكون أستاذاً أو 

طبيباً أو مهندساً، وذلك تبعاً للقدوة طبعاً.

ج - ح���ب املتعلم���ن وُحس���ن التعامل معه���م: بحكم تعامل 
امل����درس اليومي م����ع متعلميه كان لزاماً علي����ه أن يكون قريباً 
منه����م وأن يتفهم عصره����م وعقليتهم كما ق����ال علي بن أبي 
طالب - رضي الله عنه: »علموا أطفالكم لزمانهم، فإنهم خلقوا 
لزم����ان غير زمانكم«، كما أن حبيبنا # كان القدوة واملثال في 
التعليم والتعلم وف����ي التعامل الرائع والرقراق مع األطفال قبل 
أن تظهر النظريات الغربية التي حتاول فهم ش����خصية املتعلم 
السيكولوجية والنمائية )بياجي...(، فقد روى البخاري عن أبي 
هريرة أنه قال: »قبَّل رس����ول الله # احلس����ن بن علي وعنده 
األقرع بن حابس التميمي جالس����اً، فقال األقرع: إن لي عشرة 
من الولد ما قبلت منهم أحداً، فنظر رسول الله # وقال: »من 

ال يَرح����م ال يُرحم«، وفي حديث آخر »لي����س منا من لم يرحم 
صغيرن����ا ويعرف حق كبيرنا«)1)، فاملدرس يجب أن يكون رحيماً 
بتالمي����ذه، فذلك أدعى أن يكون محبوب����اً ومتفاعاًل معهم، بل 

يقبلون على تعلم ما يدّرسه لهم.

2  الكفايات العلمية: ويعني ذلك أن يكون املعلم مثقفاً 
ثقاف����ة عامة بحكم كونه مربي����اً.. وثقافة املعلم عامل مؤثر في 
نضوج ش����خصيته، واتساع أفقه، وسعة مداركه، حتى ينجح في 
مهمت����ه التربوية واالجتماعية مع األبناء واآلباء والزمالء، وأهم 
ثقافة يجب أن يلم بها املعلم إملاماً جيداً هي الثقافة النفس����ية 
لألطفال وم����ن يعلمهم، كذلك العلم مبواهبهم واس����تعداداتهم 
وقدراته����م الذهني����ة، كذلك معرفة قدر من العلوم اإلنس����انية 
كالتاريخ واالجتماع واالقتصاد والسياس����ة واألدب، إضافة إلى 

إجادة اللغة العربية والتحدث بها للتالميذ)2).
كما ش����ددت كتب التراث اإلس����المي فيما يخص الكفاءة 
العلمية؛ على أن يكون املعلم غزير املادة العلمية، يعرف ما يعلمه 
أمت معرف����ة وأعمقها، وعلى املعلم أال ينقط����ع عن التعليم وأن 
يداوم على البحث والدراس����ة وحتصيل املعرفة »دوام احلرص 
على االزدياد مبالزمة اجلد واالجتهاد واالشتغال قراءة وإقراء 
ومطالع����ة وتعليقاً وحفظاً وتصنيفاً وبحثاً وال يضيع ش����يئاً من 
أوقات عمره في غير ما هو بصدده من العلم إال بقدر الضرورة«.
فاملعلم إذا ش����اء أن ينجح في تعليمه ال مفر له من أن يقبل 
على االس����تزادة من العلم مبادت����ه وتخصصه، ولتكن همته في 
طلب العلم عالية، وعلي����ه أن يبادر أوقات عمره إلى التحصيل 

وال يغتر بخدع التسويف والتأمل.

3  الكف��اءة املهنية: ويقصد بها مهارات التدريس التي 
يجب توافرها في املعلم كي يس����تطيع أن يؤدي عمله على أكمل 

وجه لتحقيق أهدافه التربوية.. ومن هذه املهارات:

)أ( اس���تثارة الدافعية عن���د التاميذ ووجودها عنده، 
فاملفكرون التربويون ينصحون املعلم بأن يثير دافعية املتعلم وأن 
يرغب����ه في العلم في أكثر األوقات بذكر ما أعدَّ الله للعلماء من 
منازل الكرامات وأنهم ورثة األنبياء وعلى منابر من نور يغبطهم 

األنبياء والشهداء.

)1) أخرجه أبو داود والترمذي.
)2)  كمال عبد املنعم خلي، صفات املعلم اجليد، العدد: 530، مجلة الوعي اإلسالمي.
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)ب( مراع���اة الف���روق املهني���ة، أو ما يس����مى حالياً 
البيداغوجيا الفارقية، فال ينبغي للمعلم أن يشرك الطالب 
عالي التحصيل مع متدني التحصيل، وذلك الختالف قدرة 
كل منهم����ا، ففي ذلك عدم إنص����اف، ويؤكد الغزالي ذلك 

بقوله »ضرورة مخاطبتهم على قدر عقولهم«.

)ج( طريق���ة التدري���س، حيث أش����ار املفكرون إلى 
أهمي����ة طريقة التدري����س للمعلم ب����أن ال ينقلهم من علم 
إل����ى علم حتى يحكم����وه، فإن ازدحام ال����كالم في القلب 
مشغلة للفهم طبقاً للقاعدة التي تقول: »االستيعاب شرط 

للتجاوز«.
ومن طرائق التعليم التي استخدمها املعلمون املسلمون 
أمثال ابن س����ينا التعليم التعاون����ي فيقول »إن الصبي عن 

الصبي ألقن وهو عنه آخذ وبه آنس«.

)د( قوة الش���خصية: إن قوة الش����خصية عامل مهم 
جداً في جناح املعلم في إدارة صفه وُحسن قيادته لتالميذه، 
من خالل حديثه ونظراته إليهم، ودون أن يلجأ إلى الصراخ 
أو رفع الص����وت أو حمل العصا والتهديد والوعيد، بل مبا 

ميلكه من قدرات قيادية وغزارة علٍم ومحبٍة لتالميذه.
ونعني بقوة الشخصية في التدريس القوة املعنوية التي 
متّك����ن املدرس من أن ميتلك زمام صف����ه َوحتمل تالميذه 
على أن يقبلوا عليه وميتزجوا به ويستجيبوا له، وطبيعي أن 
هذه الشخصية ال ترتبط دائماً بضخامة اجلسم أو جهامة 

الوجه أو غلظ الصوت.
إضافة إلى ما س����بق، ينبغ����ي للمعلم أن يهتم باملظهر، 
وأن يُحسن اختيار مالبسه بحيث تتناسب مع شكل جسمه 
وهيئته، فال يلب����س الرجل البدين املالبس الضيقة ويلبس 

النحيف املالبس الفضفاضة امللفتة للنظر.
 قال علي بن أبي طالب:

فإنها اكتسيت  إذا  الّثياب  أَِج��ِد 
َوتُْكرُم تَُعز  بها  الرجاِل  َزيْ��ُن   

َوَدِع التواُض���َع في الثياب جتّوباً 
وتَكتُ�ُم جُت��ّن  ما  يع����لم  فالله 

زلف���ة  ي��زدك  ال  ثوبك  فرثاث 
مج����رم عبد  وأنت  اإلله  عند 

أن  بعد  ثوبك ال يض���رك  وبهاءُ 
يح�رم ما  وتتقي  اإلل��ه  تخشى 

الكفاي���ات التربوي���ة الالزمة للم���درس وفق التصور 
الجديد:

وفي ضوء التطورات الت����ي يعرفها حقل التربية والتعليم 
عام����ة، واملنهاج الدراس����ي خاص����ة، إن كان على مس����توى 
الغايات/املرام����ي أو الكفايات أو األه����داف والتقومي، أو ما 
يعرف باملدخالت والعملي����ات التعليمية التعلّمية واملخرجات؛ 
بات من الض����روري التفكير في قط����ب الرحى في املنظومة 
التربوية – امل����درس - الذي من دون دعم����ه وتكوينه تكويناً 
يراعي مقومات اجلودة، يصبح من العبث احلديث عما يسمى 

املقاربة بالكفايات!!
إذن، م����ا املقارب����ة بالكفايات وفق ه����ذا التوجه التربوي 
اجلديد؟ أو بصيغة أخرى: ما الكفايات املهنية أو التدريس����ية 

الالزمة ملدرس هذه املرحلة؟
ترتكز هذه املقاربة على أنش����طة التعلم بحيث يتجلى دور 
املدرس في إرش����اد التلميذ وفي إحداث مواقف بيداغوجية 
تظهر حب االطالع وامليل لالكتش����اف والتفكير وفي مالحظة 

كيفية تعلمه)1).
ويع����ّرف النجادي الكفايات التدريس����ية ب�����: »املعلومات 
واخلب����رات واملهارات التي ينبغي أن تتوافر لدى املعلم ليصبح 
قادراً على معاجل����ة النواحي التربوي����ة والعلمية والتطبيقية 
والعمل على حتقيق التكامل ب����ني هذه اجلوانب للوصول إلى 

األهداف التعليمية املرجوة«)2).
ولعل حركة تأهيل املدرسني القائمة على الكفايات ميكن 
أن تس����اعد املدرس على أداء األدوار اجلديدة املنوطة به، »إذ 
تق����وم هذه احلركة على توصيف الكفايات باس����تخدام املنهج 
التحليل����ي لألدوار وامله����ام التي يجب أن يق����وم بها املدرس، 
وحتديد القدرات واملعارف واملعلومات التي يحتاج إليها ليقوم 

بأداء تلك األدوار على أكمل وجه«)3).
تتع����دد أنواع الكفايات التدريس����ية بتع����دد النظرة إليها 
)فلس����فات التعليم، نظري����ات التدريس، حاج����ات املجتمع، 

االقتصاد، والقيم...(.

)1) صالح الدين خلزامي وصباح سلماوي، هل ميكن للمقاربة بالكفايات أن تنجح في 
علوم  مجلة  منشورات  منوذجاً،  واألرض  احلياة  علوم  تدريس  املغربية؟  املدرسة 

التربية، الطبعة األولى –  املغرب، سنة 2007، ص97.
معلمي  لدى  توافرها  املطلوب  التدريس  »كفايات  راشد،  العزيز  عبد  النجادي،   (2(
التاسع  العدد  الكويت،  جامعة  التربوية،  املجلة  املتوسطة«،  باملرحلة  الفنية  التربية 

والثالثون، املجلد العاشر، 1996م، ص 115.
العلمية  طرابلس  مكتبة   ،1 ط  للمعلمني،  التربوي  النفس  علم  األزرق،  الرحمن  عبد   (3(

العاملية، طرابلس، 2000، ص 220.
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فقد أش����ار )Gary Borich(1 إل����ى أنواع من 
الكفايات الالزمة للمعلم، وهي:
- كفايات ترتبط باملعارف.

- كفايات ترتبط باألداء.
- كفايات ترتبط بالنتائج.

كما أش����ار يس قنديل)2) إل����ى أن هناك أربعة 
مجاالت لكفاية املعلم، وجميعها ضرورية؛ كي ميكننا 
أن نطل����ق عليه صفة املعلم الك����فء أو الفاعل في 

حتقيق النتائج التعليمية، وهذه املجاالت هي:
- التمك����ن من املعلوم����ات النظرية حول التعلم 

والسلوك اإلنساني.
- التمكن من املعلوم����ات في مجال التخصص 

الذي سيقوم بتدريسه.
- امتالك االجتاهات التي تس����هم في إس����راع 
التعل����م وإقامة العالقات اإلنس����انية في املدرس����ة 

وحتسينها.
- التمكن من املهارات اخلاصة بالتدريس، والتي 

تسهم بشكل أساسي في تعلم التالميذ.
وعموم����اً ميكن القول إن هن����اك عدة أنواع من 

الكفايات املهنية، منها:
- الكفاي����ات املعرفية - الثقافي����ة: وتدل على 
املعلومات والترس����انة املعرفية والثقافية الضرورية 
ألداء املدرس في ش����تى مجاالت عمله )التعليمي � 

التعلُّمي(.
– الكفايات الوجدانية - املواقفية: وتش����ير إلى 
ميوالت املدرس واجتاهاته وقيمه ومعتقداته، وهذه 
الكفايات تُغطي جوان����ب متعددة مثل: اجتاهه نحو 
املهنة )التعلي����م( وحبه لها يجعل عطاءه عطاء متيناً 

وقوياً.
– الكفاي����ات اإلجنازية/ املهارية: وتش����ير إلى 
كف����اءات األداء الت����ي يُظهرها امل����درس وتتضمن 
املهارات احلس-حركية )ُحسن التواصل الفاعل مع 
املتعلم����ني ومتّكنه من توظيف وس����ائل وتكنولوجيا 

التعليم وانفتاحه على محيط املتعلم(.

التي يحتاج معلمو املرحلة االبتدائية  التعليمية  الكفايات  )1) غازي مفلح: 
كلية  التعزيزية،  العربية  اللغة  دورات  في  عليها  التدريب  إعادة  إلى 

التربية، دمشق، 1998م، ص 60.
)2) يس عبد الرحمن قنديل: التدريس وإعداد املعلم، ط3، مكتبة امللك فهد 

الوطنية، الرياض،2000م، ص 100 - 101.

األدوار الجديدة للمدرس:

ومن أجل تطوير عمل املدرس ُوضعت مواصفات عاملية من قبل 
منظمات دولية، لكن سأركز على ما جاءت به املنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم من املبادئ واملهارات التي ينبغي أن ميتلكها املدرس 
واملواصفات التي متّكنه من أداء أدواره بالشكل املطلوب، من أبرزها:
• الفهم العميق للبنى واألطر املعرفية في املوضوع الذي يدرس����ه 
واس����تخداماتها وطرائق االستقصاء التي مت بها توليدها أو إنتاجها، 
واملعايير والقواعد التي تستخدم في احلكم عليها من حيث صحتها، 

وتاريخها وكيفية تطورها.
• فهم جيد للتالميذ الذين يدّرس����هم من حيث خصائصهم التي 
تؤثر في تعلمهم، ويش����مل ه����ذا الفهم معرفة دوافعهم وأس����اليبهم 

املتصلة بالتعلم.
• القدرة على اس����تخدام التعلم الفاعل والطرائق واألس����اليب 
املناسبة لتحويل احملتوى الذي يراد تدريسه إلى صيغ وأشكال قابلة 

للتعلم.
• فهم أس����اليب وطرائ����ق التقومي املالئمة لتش����خيص قدرات 
املتعلمني واستعداداتهم لتعلم موضوع ما وقياس ما حققوه من تعلم.

• التفاع����ل مع املتعلم����ني وإتاحة الفرصة للمناقش����ة واحلوار، 
وإقامة عالقات عادلة معهم، والتحرر من الصور التقليدية للمعلم.

• الرغبة في التعليم والقدرة على التعلم الذاتي.
• االتزان االنفعالي.

• القدرة على تبس����يط املعارف واستخدام التقانات احلديثة في 
البحث والتدريس.

• القدرة على تطوير ذاته وحتس����ني الطرائ����ق التي يتبعها في 
التعليم وفي حتفيز املتعلمني على املبادرة واملشاركة باتخاذ القرار.

• القدرة على حتقيق التواصل الفاعل بني املدرس����ة واألس����رة 
واملجتمع احمللي.

• امتالك مهارات اس����تخدام احلاسوب في احلياة العملية وفي 
التعليم كوس����يلة تس����اعد على تطوير طرائق التدريس وجتعلها أكثر 

تشويقاً وفاعلية)3).
ولعلنا مما س����بق ذك����ره آنفاً الحظن����ا أن النظري����ات العلمية 
واإلنس����انية احلديثة ظهرت بوادره����ا عند علم����اء التربية العرب 
واملسلمني منذ مئات السنني، حيث ظهرت إسهاماتهم جلية، بل بذلوا 
عصارة فكرهم في بيان أصول التربية وفلس����فتها وطرائق تدريسها؛ 
من خالل بيان أهمية مهنة التدريس بعد أن احتُقرت عند املجتمعات، 

خاصة العربية، فأضحت مادة دسمة للسخرية واالستهزاء.

)3) املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، )2000).
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ع����������ادل م���ن���اع

شهوة الشباب
والتناول السلبي

]قضايا تربوية[

ل ش���ك أن قضية الش���هوة تستحوذ على مس���احة عظيمة من اهتمامات الشباب في عصر متوج 
فيه الفنت، وتشرئب فيه عوامل الفساد.

وه���ذه األهمي���ة تنعكس - ل ريب - على حقل الدع���وة والتربية، إذ إن جهد املربني ينصرف أكثر 
لت القناعات  ما ينصرف إلى الشباب وتربيتهم على الصالح والعفة والستقامة، وذلك بعد أن تأصاَّ

التامة بضرورة التربية الشمولية املتكاملة التي تفرضها متطلبات اإلصالح.

إطاللة على واقع املربني:

غير أن كثيراً من املربني قد سلكوا مسلكاً غير ُمرٍض في تناول هذه القضية 
ش فيه بعضهم هذه القضية وال يتعرَّض  مع الش���باب، ففي الوقت الذي يهمِّ
لها إال بق���در ضئيل من االهتمام؛ نرى على اجلان���ب اآلخر ِمن املربني َمن 
يبالغ فيها ويضخم ويهول من شأنها بصورة جتعل الشاب يعيش حتت تهديد 
ر له الشهوة على أنها وحش  هواجس الشهوة في فزع، حيث إن املربي قد صوَّ

يصعب التصدي له.

وليس هذا فحس���ب، لكن���ه يجنح إلى املغاالة في احلديث عن وس���ائل 
التعامل مع الشهوة، فصارت املعاجلة وكأنها خرجت من رحم املنهج الصوفي 

في التزكية بفرض رياضات غير مشروعة من أجل التخلية والتصفية.
هذا املسلك التربوي ال شك أنه يضعف االستعدادات النفسية للتعامل مع 
قضية الش���هوة، حيث يوهن نفس الشاب، ويفقده الثقة بقدراته على التعامل 

معها، ويعيش خائفاً مترقباً الوقوع في براثن الزلل بني الفينة واألخرى.
أضف إلى ذلك أن وس���ائل املواجهة الت���ي يراها املربي على هذا النحو 
تُثقل كاهل الشاب بتكاليف يرى أنها مع صعوبتها غير كفيلة بالتصدي لذلك 

الوحش الكاسر، ما يعرِّضه لالنفالت بعد أن يعلن استسالمه.

حنو منهج راشد:

رمب���ا كان من األهمي���ة مبكان طرحجُ املنهج 
األمث���ل في تن���اول قضي���ة الش���هوة باعتبارها 
أهم قضايا الش���باب التي حت���وز اهتماماتهم، 
ولس���نا بحاجة إلى التأكيد على انفراد املنهج 
اإلس���المي بعم���ق املعاجلة ملثل هذه املس���ائل؛ 
لس���تنادها إل���ى ش���ريعة محكم���ة، ووح���ي ل 
يتط���رق إلي���ه اخلل���ل، وه���ذا يعلم���ه اجلميع، 
إل أن ترجمت���ه إل���ى إج���راءات هو م���ا يتلبس 

بالشطط.
ودعونا نقول: إن هناك بعض احملاور التي 
ي���دور عليها تن���اول هذه القضي���ة متثل املنهج 
القرآني والنبوي ملواجهة إحلاح الش���هوة، لعل 

من أهمها:
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1  بيان حقيقة الشهوة للشباب دون مغاالة:
ا يعاب على املرء؛ بل ال بدَّ  فالش���هوة ليست ُسبَّة، وال هي ممَّ
من تصويرها للش���اب على حقيقتها بأنه���ا أمر فطري، وهو ما 
���َهَواِت ِمَن الِنَّس���اِء{ ]آل  َن ِللَنّاِس ُحُبّ الَشّ قرره القرآن الكرمي: }ُزِيّ
عمران: ١٤[، وفي ذلك يقول رش���يد رضا - رحمه الله: "فإن الله 
تعالى ما فطر الناس على ش���يء قبيح، وكيف يكون حبُّ النساء 
في أصل الفطرة مذموماً وهو وس���يلة إمتام حكمته في بقاء نوع 
اإلنس���ان")1)، فالفطرة واجلبلة ال يحكم عليها، بل يحكم على ما 

تنصرف إليه من حق أو باطل.
ومن املناسب أن يفقه الش���اب في محضنه التربوي حقيقة 
أن السيطرة على الش���هوة وضبطها ليس باألمر العسير، فكيف 
يأمر الله تعالى بالعفة وصون النفس عن تفريغ الشهوة في باطل 
ُه  ويكون ذلك عس���يراً؟ فهذا مناٍف لقول الله تعالى: }ال ُيَكِلُّف الَلّ
َنْفسًا إاَلّ ُوْسَعَها{ ]البقرة: ٢٨٦[، وإمنا تتمرد الشهوة على صاحبها 
وتطوِّعه لها حينما يعرض نفس���ه لدواعيها، وينأى بنفس���ه عن 
معالم الطريق الذي رسمه الشارع احلكيم للتعامل معها، فهذا ما 

يجعل األمر بالنسبة إليه عسيراً.

2  تغيير اإلدراك:
إدراكنا لألمور عبارة عن تص���ورات ذهنية لها، فكما يقول الدكتور 
إبراهيم الفقي - رحمه الله: )اخلريطة ليس���ت هي املنطقة()2)، واملعنى 
أن اخلريط���ة الت���ي نراها لدولة أو مدينة ما ليس���ت هي ذاتها 

الدولة أو املدينة، وإمنا هي تصورنا الذهني لها.
كذلك ينبغي أن يفعل املربي مع الش���اب في أمر الش���هوة؛ 
تغيير إدراكه لها، ورمبا يُفهم املقصود من خالل حديث عائش���ة 
رضي الله عنها عندما سألها النبي # عن الشاة التي ذبحوها: 
"ما بقي منها"، قالت: "ما بق���ي منها إال كتفها"، فغيَّر النبي # 
إدراكها ألم���ر النفقة قائاًل: "بقي كلها غير كتفها"، فما ظنته قد 

ذهب هو على احلقيقة ما ينفع.
وإذا س���لطنا الضوء على املعاجلة النبوية لقضية الش���هوة 
لدى الش���باب، نرى أمر تغيي���ر اإلدراك بوضوح في قصة ذلك 
نى، فبينما أقبل  الش���اب الذي اس���تأذن رس���ول الله # في الزِّ
الناس على الش���اب بالزجر، أدناه النبي # برفق وأجلسه قريباً 
من���ه، وقال: "أحتبه ألمك؟ قال: ال والله جعلني الله فداك. قال: 
وال الن���اس يحبونه ألمهاتهم.. قال أفتحبه البنتك؟ قال: ال والله 
يا رس���ول الله #! جعلني الله فداك. ق���ال: وال الناس يحبونه 

)1) تفسير املنار: )246/3).
)2) البرمجة اللغوية العصبية وفن االتصال الالمحدود، إبراهيم الفقي، ص )23).

لبناته���م.. قال أحتبه ألختك؟ ق���ال: ال والله جعلني الله فداك. 
قال: وال الناس يحبونه ألخواته���م.. قال أحتبه لعمتك؟ قال: ال 
والله جعلني الله ف���داك. قال: وال الناس يحبونه لعماتهم.. قال 
أحتب���ه خلالتك؟ قال: ال والله جعلني الله فداك. قال: وال الناس 
ر  يحبونه خلاالتهم.. فوضع يده عليه وقال: اللهم! اغفر ذنبه وطهِّ
ن فرجه. فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء")3). قلبه وحصِّ
فبع���د أن كان احلل في تصورات الش���اب الذهنية لقضاء 
نى، تغيَّر إدراكه وتبدلت قناعاته، مباذا؟ )لقد غير  الشهوة هو الزِّ
النبي # إدراك الشاب بعد أن كان مركزاً على قضاء شهوته. أرشده 
النبي # إل���ى أن ينظر لألمر من زاوية أخرى؛ أال وهي زاوية األثر 
نى، سواء كان على املرأة التي يزني  الس���لبي واإليذاء الذي يحدثه الزِّ

بها أو على أهلها، وبالتالي تغير سلوك الشاب()4).
ومما يس���يطر على الشاب حال ثوران ش���هوته الرغبُة في 
قضاء وطره بأي وسيلة، فإذا اتضحت في تصوراته زوايا الرؤية 
األخرى، فال ش���ك أنه س���يكون عاماًل حيوياً في مواجهة إحلاح 

الشهوة، فمن ذلك:
- كل أنثى يريد أن يفجر بها هي مبنزلة األخت أو األم.

- قضاء الشهوة باحلرام أياً كانت الوسيلة إمنا هو لذة وقتية 
ال تضاهي ما يعقبها من ألم وحس���رة ون���دم وضيق صدر وهمٍّ 

يعتمل في النفس.
- الش���هوة شيء فطري لم يحل اإلسالم بني اإلنسان وبينها 

إال مبا يهذبها ويضعها في إطار من الطهر والنقاء والعفاف.
- ليس قضاء الوطر الوس���يلَة الوحيدة للتخلص من ضغط 
ل  الشهوة وإحلاحها، وإمنا هناك وسائل أكثر نقاًء وطهراً ال يُتحمَّ

بها تبعة.

3  التركيز على تعلية البناء اإلمياني:
إن من ينظر إلى املدرسة الصوفية للسلوك والتربية اإلميانية، 
يدرك بغير جهد أنها تقوم على مبدأ التحلية قبل التخلية، مبعنى 
أنها ترشد السالك إلى عالج اآلفات أوالً حتى تكون نفسه مهيَّأة 

لتقبُّل اخليرات وزراعة اإلميان.
وهذه الطريقة )فيها من املش���قة والعنت ما الله به عليم، إذ 
متى يستقيم لإلنس���ان العلم بأنه تخلص من جميع آفات نفسه 
وأمراضها؟! وهذا عدا أنواع الرياضات البدعية املخالفة لس���نة 

النبي #()5).

)3) السلسلة الصحيحة: )370).
)4) قوة املبادرة، د. محمد العطار، ص )44).

)5) مصابيح ال شموع، فريد مناع، ص )163).
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وأما مدرس����ة ابن القيم - رحمه الله - فهي األقرب واألكثر 
اتباع����اً ملنهاج النبوة، وفيها يكون االهتم����ام بالتحلية واالهتمام 
بالبناء اإلمياني، مع اللجوء إلى التخلية في أثناء املسير، فينشغل 

بقطع اآلفة إذا ُعرضت له مع استمراره في املسير إلى ربه.
يقول ابن القيم: "وس���ألت يوماً ش���يخ اإلسالم ابن تيمية - 
رحمه الله - عن هذه املس���ألة، وقطع اآلفات واالشتغال بتنقية 
الطريق وتنظيفها، فقال لي جملة كالمه: النفس مثل الباطوس، 
وهو جب القذر، كلما نبش���ته ظهر وخ���رج، ولكن إن أمكنك أن 
تس���قف عليه وتعبره وجتوزه فافعل، وال تشتغل بنبشه، فإنك لن 
تصل إلى قراره، وكلما نبشت شيئاً ظهر غيره، فقلت: سألت عن 
هذه املس���ألة بعض الش���يوخ، فقال لي: مثال آفات النفس مثال 
احليات والعقارب التي في طريق املسافر، فإن أقبل على تفتيش 
الطريق عنها واالش���تغال بقتلها؛ انقطع ولم ميكنه السفر قط. 
ولكن لتكن همتك املسير واإلعراض عنها، وعدم االلتفات إليها، 
فإذا عرض لك فيها ما يعوقك عن املس���ير، فاقتله ثم امض على 

سيرك()1).
وهكذا فإن االس���تغراق في عالج تصدع العفة لدى الشاب 
والوقوف عندها دون اهتم���ام بتعلية البناء اإلمياني؛ غير مجٍد، 
فضاًل عن كونه ليس س���بيل النبي # في التربية على العفاف، 
ونستش���ف ذلك املعنى من حديث عبد الله بن مسعود أن رجاًل 
أص���اب من امرأة يعني ما دون الفاحش���ة، فال أدري ما بلغ غير 
نى، فأتى النبي # فذكر ذلك له فأنزل الله سبحانه:  أنه دون الزِّ
َئاِت  ِيّ ْيِل إَنّ اْل�َحَسَناِت ُيْذِهْبَ الَسّ َن الَلّ َهاِر َوُزَلًفا ِمّ الَة َطَرَفِي الَنّ }َوَأِقِم الَصّ
اِكِريَن{ ]هود: ١١٤[، فقال: يا رس���ول الله. ألي  َذِل���َك ِذْك���َرى ِللَذّ

هذه؟ قال: ملن أخذ بها)2).
ه النب���ي # الرجل إلى االهتم���ام باجلانب اإلمياني،  فوجَّ
وتعلي���ة ذلك الصرح حتى تقتلع اآلفات التي تهتف به، فهكذا نور 
الط���اعة يبدد ظالم املعصية، وفي هذا يقول ابن القيم - رحمه 

الله:
)اعلم أن أشعة ال إله إال الله تبدد من ضباب الذنوب وغيومها 
بقدر قوة ذلك الش���عاع وضعفه، فلها ن���ور، وتفاوت أهل���ها في 
ذل������ك ال���نور قوًة وضع���ف���اً ال يح���صيه إال الله تعالى، فمن 
الناس من نور هذه الكلمة في قلبه كالش���مس، ومنهم من نورها 
في قلب���ه كالكوكب الدري، ومنهم من نورها في قلبه كاملش���عل 

العظيم، وآخر كالسراج املضيء، وآخر كالسراج الضعيف.

)1) مدارج السالكني البن القيم، )314-313/2).
)2) صحيح سنن ابن ماجه، )4254).

ولهذا تظهر األنوار ي���وم القيامة بأميانهم وبني أيديهم على 
هذا املقدار بحس���ب م���ا في قلوبهم من نور ه���ذه الكلمة علماً 
، أحرق  وعماًل ومعرفة وحاالً، وكلما عظم نور هذه الكلمة واشتدَّ
من الشبهات والشهوات بحسب قوته وشدته، حتى إنه رمبا وصل 
إلى حال ال يصادف معها شبهة وال شهوة وال ذنباً إال أحرقه()3).
ومن أجل ذلك كانت وصية النبي # للش���باب: )يا معش���ر 
الش���باب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه 

بالصوم فإنه له ِوجاء()4).
ومن أجلِّ العبادات التي تُعلي من صرح اإلميان والتي ينبغي 
االهتمام بالتوجيه إليها في احملاضن التربوية: الصلوات اخلمس 
وأداؤها ف���ي أوقاتها في بيوت الله، واحملافظة على ش���روطها 

وأركانها وواجباتها وخشوعها، فإنها أعظم ما يتعبد به املرء.
به  ثم يكون التوجيه لقيام الليل، فهو زاد املس���لم ليومه، ويقرِّ
من الله تعالى، فيعظم واعظ اإلميان في القلب فتكفُّ اجلوارح.

على أنه جتدر اإلش���ارة إلى أن التكالي���ف التعبدية يراعى 
فيها التدرج والتوس���ط، فال ينبغي أن نثِق���ل املتربي بالتكاليف 
التعبدية للتخلص من أس���ر الشهوة وضغطها، فروح العبادة أهم 

من جسدها، ورمبا كان القليل املتقن خير من الكثير املستثقل.

4  غلق األبواب:
ويقصد به س���دُّ كلِّ باب تأتي من���ه دواعي اإلثارة، وجنملها 

فيما يلي:
- التوجي���ه إلى غضِّ البص���ر، وأهميت���ه، وفوائده، ومغبة 

إطالقه في احلرام.
- التوجيه إلى دفع اخلاطر وس���يلٌة ناجعة تكفي الشاب شرَّ 

عبث اخلواطر بالنفس.
- اإلرش���اد إلى أهمية الصحبة الصاحل���ة، والتحذير من 

تبعات مصاحبة أصدقاء السوء.
- التعامل مع اجلنس اآلخر َوفق الضوابط الشرعية، والتي 

منها: عدم املصافحة، وعدم اخللوة، وترك الكالم لغير حاجة.
وفي النهاي���ة، ينبغي التأكيد على ع���دم التضخيم من أمر 
الشهوة لدى الش���باب، والعناية بسبل مواجهتها َوفق األطر التي 
وضعها الشارع احلكيم، فهو األولى واألصوب، وصلى الله وسلم 

وبارك على محمد وآله وصحبه.

)3) مدارج السالكني، )330-329/1).
)4) أخرجه البخاري ومسلم.



العدد 34302

يعجز البعض عن تخيُّل حقيقة الصراعات التي تدور حالياً 
في دول الث���ورات العربية، إذ غاية ما يص���ل إليه كثيرون أن 
هناك صراعاً بني نظام ق���دمي وآخر جديد، وأن القدمي يقود 

ثورة مضادة قد تنجح أو تخفق، كلياً أو جزئياً.
لكن هذه الصورة املبسطة لم تعد كافية لتفسير ما يحدث 
على الس���احة، وبدالً م���ن ذلك ميكن أن نض���ع عنواناً بدياًل 

لتوصيف وتفسير ما يحدث، وهو »حرب النخب«.
إنه���ا حروب تكوين نخب احلكم اجلديدة تدور في كل بلد 
عربي أسقط ش���عبُه نظاَم حكِمه الطاغوتي، فقد سقط رأس 
النظام وفقدت نخبته قدراً كبيراً من س���طوتها وقوتها، وبدأت 
عجلة التحول السياس���ي بالدوران مس���تخدمة آلية االنتخاب 
كوسيلة جديدة ورئيسة في تكوين نخبة احلكم اجلديدة، وهي 
آلية ل���م تعهدها تلك الدول من قبل، فق���د كان اختيار نخبة 

احلكم يتم عبر آليات مختلفة متاماً.
يقول األديب واملفكر الفرنسي إيتيان دو البويسي: »حينما 
يتحول أحد احلكام إلى طاغية فإن كل ما في الدولة من ش���ر 
ومن حثالة يتجّمعون من حوله وميدونه بالدعم لينالوا نصيبهم 
من الغنيمة، ولكي يكونوا ف���ي ظل الطاغية األكبر عصبة من 

الطغاة الصغار«)1). 
نت نخ���ب احلكم في أغلب ال���دول العربية بادئ ذي  تكوَّ
بَدء من ضباط اجليش العاملني واملتقاعدين، مع مرور الوقت 

اتسعت النخبة لتضم فئات جديدة، منها:
- مجموعة من املتخصصني ذوي اخلبرات – التكنوقراط 

- الذين حتولوا إلى أدوات خلدمة النظام.
- املنتفعون واملنافقون واملتحول���ون الذي يروجون للنظام 

ويرسخون لدى الشعب صفات التبعية واخلنوع.
- رج���ال األعمال الذين تنفتح ش���هيتهم جلمع املزيد من 

األموال من خالل تقربهم إلى رموز النظام.
- األقرباء واملعارف.

كان الوالء واخلضوع الشرَط األول لقبول األعضاء اجلدد 
ف���ي النخبة احلاكمة، وعندما يك���ون العضو اجلديد متصدراً 
ملنص���ب أو مركز مهم في بنية النظام، كان ال بد أن تكون لديه 
نقطة ضعف يُخَضع للس���يطرة من خاللها، وإذا لم تكن لديه 
نقطة ضعف يتم توريطه في أي عمل مخالف للقانون، وقد ذكر 
ذلك صراحة د. مصطفى الفقي، أحد رموز نظام مبارك، في 

أحد لقاءاته املتلفزة.

)1) كتاب مقالة العبودية الطوعية، ص179. 
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وال يتوقف االنتم���اء لهذه النخبة على تقلد العضو 
منصباً رسمياً، فقد يغادر منصبه، لكنه يبقى في إطار 
النخبة، فق���د ارتبطت مصاحله بها وب���ات احتياطياً 
اس���تراتيجياً ميكن إعادة توظيفه م���رة أخرى، وكذلك 
صار مقي���داً تابعاً لنظامها، فصندوق األس���رار يضم 
نقاط ضعف وس���قطات وانحرافات مالية وأخالقية ال 
حتصى جتعل من يدخل إلى النخبة ال يستطيع الفكاك 

منها، حتى إن حتول إلى عضو خامل فاقد للتأثير.
وتقدم نظرية النخبة في حتليل السياسات العامة 
للدول���ة، تصوراً دقيقاً عن آلي���ة احلكم في كثير من 
الدول العربية، وهذه النظرية تنظر إلى السياس���ات 
العامة كخيارات نخبوية، والنخبة هنا هي: مجموعة 
األفراد التي متتلك مصادر وأدوات القوة السياس���ية 
ف���ي املجتمع، وتأتي عملية صنع السياس���ات العامة 
كانع���كاس لقيم واختي���ارات النخب���ة احلاكمة، ولو 
استخدمنا هذه النظرية في حتليل الواقع املصري في 
عهد الرئيس املخلوع مبارك، ميكن أن نالحظ التالي: 
1  انقسم املجتمع املصري إلى فئتني؛ فئة قليلة 

متلك السلطة والقوة، وغالبية شعبية مجردة منهما، 
والفئة القليلة هي التي تتولى تخصيص املوارد مبعزل 

تام عن الغالبية.

2 الفئ���ة احلاكمة متثل الش���ريحة العليا م���ن الطبقة االقتصادية 

واالجتماعية، ونفاذ أفراد الغالبية إلى هذه النخبة عملية بطيئة وصعبة 
للغاية.

3 ال تعكس سياسات النخبة مطالب الغالبية.

4 تؤثر النخبة احلاكمة في الغالبية أكثر مما تتأثر بها.

هذه النخب احلاكم���ة في الدول العربية مع رس���وخها في احلكم، 
نسجت فيما بينها شبكة عالقات معقدة حفزها تشابه النشأة والسياسة 
وآلية احلكم، وكذلك املصالح املش���تركة، وأحياناً املتعارضة، ومع حتول 
أجه���زة املخابرات في هذه الدول إلى أدوات خلدمة النظام أو النخبة أو 
احلاكم، فقد جتمعت وتركزت فيها أسرار هائلة تراكمت عبر السنني عن 
ه���ذه العالقات وطبيعتها وتعقيداتها، وتراكمت لدى تلك األجهزة قواعد 
معلوماتية حول فساد النخب احلاكمة في كثير من الدول العربية، وكانت 

هذه األسرار تُستخدم لتحقيق التوازن في العالقات البينية.
وبالتالي فإن اندالع ثورة شعبية – خاصة في دولة مركزية مثل مصر 
- يعني أن صندوق األسرار املخابراتي سيسقط بني يدي النخبة اجلديدة 
القادمة عبر صناديق االنتخاب وال يعلم أحد كيف ميكن لهذه النخبة أن 
توظف هذه األسرار، خاصة أنها تتعلق بأشخاص– حقيقيني واعتباريني 

- داخل الدولة وخارجها، وكثير منهم ال يزال في دائرة النفوذ واحلكم.
إذن، نحن نتحدث عن نقاط ضعف وس���قطات كثيرة ميكن أن يؤدي 

كشفها إلى اضطرابات سياسية هائلة.
هذه املخاوف حترك قوى كثيرة – داخلية وخارجية - للتدخل املباشر 
وغير املباش���ر للتحكم في عملية بناء نخب���ة احلكم اجلديدة، ويزيد من 
صعوبة األمر أن احلكام اجلدد ليس لديهم نقاط ضعف شخصية ميكن 

الضغط عليهم من خاللها.
القضية إذن ال تتعلق بتغيير أش���خاص، أو رؤوس، بل بإعادة تشكيل 
نخبة احلكم وف���ق معايير لم تعتد عليها أنظمة احلك���م العربية، وهذا 
س���يؤدي – بال ش���ك - عاجاًل أو آجاًل إلى إحداث تغييرات هائلة في 
معادل���ة التوازن اإلقليمية، فهذه الثورات وما أعقبها من تش���كل ألنظمة 
جدي���دة أحدثت خلاًل واضحاً في املعادلة احلالية، وال ميكن لهذا اخللل 
أن يس���تمر طوياًل، لذا الصراع الدائر حالياً هو حرب نخبوية تهدف إلى 
محاولة اإلبقاء - قدر اإلمكان - على مالمح املعادلة القدمية، من خالل 
إيقاف التداعيات السياسية للثورات العربية، وتقليص مساحات التغيير 

أمامها داخلياً وخارجياً.
والله غالب على أمره..
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قبل أيام قليلة أُقيم اجتماع حاشد في سربينستا في البوسنة 
للتذكير بإبادة أكثر من س���بعة آالف مسلم على يد الصرب أثناء 
حرب البوس���نة وهم حتت حماية قوات األمم املتحدة. والقصة 
باختص���ار أن الصرب حاولوا اقتحام املدينة بقوات متفوقة، لكن 
املقاومة كانت ش���ديدة، وتدخلت األمم املتحدة وأرس���لت قوات 
هولندي���ة لوضع املدينة حت���ت حماية األمم املتح���دة ملنع إبادة 
الس���كان، وكان الشرط نزع س���الح املدافعني، وما أن مت تسليم 
الس���الح حتى بدأ هج���وم الصرب، وبدالً م���ن حماية املدنيني 
ل حرصت األمم املتحدة على احلياد بدعوى حماية القوات  الع���زَّ
األممية، ومت تتبع املس���لمني في املدينة واألحراش احمليطة بها 
وقتلهم، وما زالت القبور اجلماعية تُكتش���ف حتى اآلن، والذي ال 
أنساه خبر مقتضب في تلك الفترة عن أن دورية أمريكية قبضت 
على سبعة مس���لمني من أهل سربينستا الذين جنوا من املذبحة 
في الغابات القريبة وسلمتهم للصرب الذين قتلوهم، وكان العذر 
خط���أ في التقدير، والذي يبدو أقرب للتصديق هو التخلص من 
الش���هود. لقد حوكم رئيس الصرب أمام محكمة الهاي بس���بب 
املذبحة، لك���ن ملاذا لم يحاكم أحد من مس���ؤولي األمم املتحدة 
أو قائد القوات الهولندية؟ وملاذا لم يرس���لوا قوات أخرى لديها 
داف���ع للقتال دونهم فهناك قوات أردني���ة في املناطق الكرواتية؟ 
الش���اهد هنا هو احلذر من تسليم السالح مقابل وعود ومواثيق 
ال تسمن وال تغني من جوع.. إنها رسالة لكل املستضعفني الذين 
اضطروا حلمل الس���الح حلماية أنفسهم وأعراضهم واحلصول 

على حريتهم، سيأتيكم من يعرض احلماية شرط تسليم السالح، 
فال تصدقوه، فال تصدقوه، فال تصدقوه.

وللذكرى، فبُعيد حرب غزة الهمجية التي ش���نتها إسرائيل، 
كانت التدخالت تتباكى على الضحايا وتَِعُد بالعمل على تخفيف 
احلص���ار، لكنها كانت حترص على معرفة كيف حصلت املقاومة 
على السالح واكتشاف الثغرات التي لم تُسد، ولم يوّجه لوم للقاتل، 
ولم يُطلب نزع س���الحه، بل طرح وجوب نزع س���الح املقاومة.. 
وأقرب من ذلك أنه بعد س���قوط القذاف���ي كان كّل الهم جتميع 
السالح من املقاتلني حتى قبل أن تستقر األمور، وبكلمة أخرى: يا 
أيتها الشعوب املتمردة عودي إلى احلظائر منزوعة األظافر حتى 
يُرسل لك سيد جديد من الطبيعي أال يكون إسالمياً ويفضل أن 
يكون ليبرالياً. في سورية اآلن املهم هو السالح السوري الذي كان 
في يد أمينة س���يقع بيد َمن؟ وهذا الشعب العظيم الذي انتفض 
وواجه ألكثر من س���نة بالكلمة والش���عار ماذا سيفعل إذا امتلك 
احلرية؟ إنه س���ؤال مقلق لقاتلي األنبياء والعني اخللفاء س���واء 
بسواء. أما في مصر، فما زال السالح بأيٍد أمينة! ولذا فاألكثرية 
ما زالت مستضعفة حتى مع وجود الرئيس معها، وباختصار أهل 
السنة أكثريات مستضعفة منتهكة احلقوق، بل يحصل لهم بعض 
املجازر ومحاوالت التهجير من مناطق سكناهم، فقد حصل هذا 
في إندونيس���يا على يد قبائل مختلفة واحلكومة تتفرج، ويحصل 
دائم���اً في نيجيريا، ومما يخفف األس���ى ويبعث األمل أن األمة 
في حالة يقظة ونهوض نتوقع منها أن تغير األحوال بحيث يكون 
للشعوب التي كانت مستضعفة القدرة على التأثير في احلكومات 
بحيث توس���ع دائرة اهتمامها إلى مصالح األمة، فحالياً نحن في  )*( أستاذ مشارك في كلية الهندسة - جامعة امللك سعود - الرياض.

]حدث وحديث[

املستضعفون 
في األرض

الصغري)*( د. يوسف بن صاحل 
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مرحلة الغياب أو التغييب للدول اإلس���المية عن قضاياها، فهم 
غائبون عن الفعل املس���تقل، فاحلضور في القضايا الكبيرة مثل 
فلسطني ودول الربيع العربي هو حتى اآلن لألمم املتحدة والناتو 
واالحتاد األوروبي وروس���يا والصني، أما القضايا الصغيرة مثل 
هموم ومعاناة األقليات املسلمة حول العالم فبالكاد تسمع منظمة 
العفو الدولية أو املؤمتر اإلسالمي أو جتمعات للعلماء هنا وهناك 
تتحدث عنها، إضافة إلى محاولة توصيل القضية لإلعالم الذي 
أصب���ح قوة ضاغطة كبيرة تؤدي إل���ى اهتمام عام قد يؤدي إلى 

مواقف سياسية.
ما يُطلق عليه األقليات اإلس���المية هو نتاج مرحلة تاريخية 
كانت فيها األمة غالبة وظاهرة على األمم، فقد كانت التجّمعات 
اإلسالمية ذات حيوية كبيرة، فقد ذكر الرحالة ابن بطوطة وجود 
أحياء للمس���لمني في املدن الصينية، وهم طبق���ة التجار وكبار 
العس���كريني واملستش���ارين، لقد اندثر هذا في الصني مع بقاء 
بعض الشواهد عليه مثل املساجد القدمية وأقلية الهوي املسلمة، 
نت فيها جتمعات إسالمية  ومثل هذا في دول جنوب آسيا التي تكوَّ
أصبح���ت غالبية في كثير من املناط���ق، لكن تغيَّرت أحوالها مع 
قدوم االس���تعمار األوروبي الصليبي، فتحولت من أكثرية حاكمة 
إلى أقلية مضطهدة في الفلبني، وفي تركس���تان الش���رقية التي 
حتتله���ا الصني هن���اك حملة صينية من أجل حتويل املس���لمني 
إلى أقلية عن طريق توطني الصينيني وتهميش املس���لمني والقمع 
الوحش���ي ألي انتفاضة كما حصل الع���ام املاضي.. إنها دورات 
اضطه���اد متوالية نس���معها في الهند والفلب���ني وتايلند وإيران 
من أجل حتجيم املس���لمني وتقليل فاعليتهم، وهناك مخططات 
تصل إلى محاولة التهجير وتفريغ البلد منهم، وهذا حدث أوائل 
القرن املاضي على نطاق واسع في جزر البحر األبيض املتوسط 
واليونان، واذهب إن ش���ئت مثاًل إلى جزيرة كريت حيث تالحظ 
الكثير من املس���اجد القدمية دون مس���لمني، حيث مت تهجيرهم 
باالتفاق م���ع حكومة أتاتورك إلى تركيا، إنه اقتالع حضاري من 
اجلذور تق���وم فيه دول غالبة متعصبة بإجبار دولة مهزومة على 
القبول باس���تقبال م���ن يتم طردهم ضمن مخط���ط يطلق عليه 
حالياً التطهير العرقي، وكان يس���مى التهجير القسري، وهو ما 
حتاوله حالياً دولة ضعيفة محاصرة منذ أن كان اس���مها بورما 
وبعد أن حتول اس���مها إلى ماني م���ار، إنها نفس الفكرة؛ جتمع 
إسالمي قدمي له ظروفه التاريخية أصبح هدفاً حلملة اجتثاث، 
لكن املش���كلة أن الدولة ليست قوية مثل الدول األوروبية إلجبار 
دول اجلوار على استقبالهم دفعة واحدة، وبالتالي كانت السياسة 
التضييق املس���تمر إلجبارهم على الرحي���ل ومنعهم من اخلروج 

من مناطق س���كناهم، وهي كانت سياسة عامة مطبقة في الدول 
الش���يوعية على اجلميع إلجناح مش���اريع املجتمع االش���تراكي 
املزعوم، لكنها استمرت بالنس���بة للمسلمني ملنعهم من االنتشار 
احلر في البلد، وأيضاً يطبق عليهم بصورة انتقائية قانون حتديد 
النس���ل باالقتصار على ولدين وتأخير سن الزواج من أجل تقليل 
أعدادهم تدريجياً، لكن هذه األساليب بطيئة في التأثير ويصعب 
متابعتها في مجتمعات ريفية، فتم إصدار قانون جنس���ية مفصل 
حلرمانهم من اجلنس���ية، وبالتالي احلقوق املدنية والتعليم.. نعم 
صدر القانون عام 1982م ويتم مبوجبه سحب اجلنسية ممن لم 
يثبت وجود أجداده قب���ل 1842م، وبالتالي يصبح مقيماً بصورة 

غير مشروعة.
تاريخياً، الروهينجا أو س���كان مقاطعة أراكان احلدودية مع 
بنجالدش م���ن الطبيعي أن يكونوا أقرب دين���اً ومظهراً للبنغال 
املسلمني منهم للبورميني البوذيني، وما أعرفه أن املسلمني كانت 
أوضاعه���م أفضل كثي���راً، وأثناء احلرب العاملي���ة الثانية احتل 
اليابانيون بورما وطردوا اإلجنليز منها وخاف اإلجنليز س���قوط 
الهند، فحاولوا اس���تمالة املس���لمني لقت���ال اليابانيني وطردهم 
ق املس���لمون وعود اإلجنليز وكان لهم دور كبير  من بورما، وصدَّ
في طرد اليابانيني وفتح الطري���ق للصني، وكانت النتيجة الغدر 
واخليانة وضم أراكان لبورما، ومنذ ذلك التاريخ )1948م( بدأت 
مأس���اتهم وتعرضوا لدورات متعاقبة م���ن االضطهاد والتهجير، 
حيث ينتش���رون في احلجاز )البرماوي���ة( وماليزيا وبنجالدش، 
ومما يؤَسف له أنه نتيجة التعامل معهم كالجئني ساءت أحوالهم 
في املهج���ر وضعف تأثيرهم في الدفاع ع���ن قضيتهم العادلة، 
ولذا أرى متكينهم من العيش الكرمي وبعث اإلحس���اس بقضيتهم 
وتش���جيعهم على العم���ل اجلاد من أجل حماي���ة البقية الباقية 
منهم، والذي ميكن حالياً التبّني الشعبي لقضيتهم والضغط على 
حكومات ماليزيا وبنجالدش كي تتبّنى القضية سياسياً وال تنظر 
إليها كمصدر إزعاج بسبب طوفان الالجئني الذي لن يتوقف حتى 
يتم تفريغ املنطقة منهم أو توَقف احلكومة البورمية عند حدها، 
فمن مصلحة هذه البلدان رفع مستوى تعاملها مع القضية، فهم 
امتداد لهم، وليعي احلكام أن الش���عوب حت���ب وتتعلق باحلاكم 
الذي يتبّنى قضاياها ويحدب عليها، وهم األقدر على رفع األذى 
عنهم، بل والعمل على استقاللهم إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة 
للش���عور باألمن، وال ميكن أن تكون هذه قضية احلكومات ما لم 

تكن قضية النخب واإلعالم وبالتالي الشعوب.
وأخيراً أتس���اءل: أين ذهبت حركة حترير أراكان املس���لحة، 

لقد كنت أسمع عنها قبل أكثر من 35 سنة، فهي أحد احللول.
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ف��ه��د ب���ن ص����احل ال��ع��ج��الن
Fsalehajlan@gmail.com
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سأس���تعرض هنا عدداً م���ن الرؤى التجديدي���ة في الفكر 
السياسي كما يعرضها بعض املعاصرين، وسنفحصها جميعاً من 
خالل مقارنتها ب� )املضمون العلماني( لنكش���ف وجه االختالف 

الذي تفترق فيه هذه الرؤى عن املضمون العلماني.
يف املقالة الس��ابقة عرضنا ل� )أس��لمة العلمانية( وذكرنا 

أن هلا جانبني:
اجلان��ب األول: علمنة الدين اإلس���المي كله وجعله مجرد 
عالق���ة روحية ب���ني العبد ورب���ه وليس له أي ش���أن باألحكام 
الدنيوية، وهذه علمانية صلعاء ه���رب منها كثير من العلمانيني 

املعاصرين، فال إمكانية إلعادة أسلمتها من جديد.
اجلان��ب الث��اين: العلمانية في جانبها السياس���ي القائمة 
عل���ى فصل الدين عن النظام السياس���ي وعدم خضوع األحكام 
السياس���ية امللزمة ألي رؤية دينية، وهذه الرؤية هي ما ذكرنا أنه 
ميكن أن تؤسلم ويتصالح معها بعض اإلسالميني، وميكن أن تعبأ 

في أوعية جديدة كالرؤى التجديدية املعاصرة:
الرؤية األوىل:

أن اإلس���الم لم يأِت في اجلانب السياسي ونظام احلكم إال 
مببادئ كلية عامة وليس فيه أي تش���ريعات أو أحكام تفصيلية، 
فالواجب في احلكم اإلس���المي هو الش���ورى واحلرية والعدالة 

ة أحكام للش���ريعة في السياس���ة  واملس���اواة ونحوها، وليس ثمَّ
واحلكم سوى هذه املبادئ.

حني نفحص هذا الوعاء جن���د أن املبادئ العامة أمور كلية 
فطرية متف���ق عليها بني جميع الناس، فال وجود ملنظومة فكرية 
ذات بال تقول إنها ترفض احلرية أو العدالة أو املس���اواة، وإمنا 

اخلصومة والنزاع دائماً في التفصيالت والتشريعات اجلزئية.
وعندم���ا بحث األس���تاذ القانوني د. عب���د احلميد متولي 
اخلالف في مس���ألة اإلس���الم دين ودولة وذك���ر قول علي عبد 
الرازق ف���ي نفي وجود دولة، وقول من ي���رى وجود دولة مبعنى 
مبادئ عامة؛ ذكر أنه ال خ���الف بينهما على احلقيقة، وأن هذه 
الرؤية ال تختلف كثيراً عن رؤية علي عبد الرازق، و)لو أن املسألة 
وضعت هذا الوضع ملا كان ثمة موضع للخالف، ألنه ال ميكن أن 
يك���ون ثمة خالف في أن القرآن جاء مببادئ الش���ورى واحلرية 

واملساواة والعدالة وغيرها مما يتعلق بنظام احلكم()1).
وهذه املبادئ اإلس���المية كما يقول أحدهم ساخراً: )ليست 
هذه القيم س���وى املعاني الدميقراطية ذاته���ا بعد ترجمتها إلى 

املصطلحات اإلسالمية()2).

)1) مبادئ نظام احلكم في اإلسالم للدكتور عبد احلميد متولي، 105.
)2) برهان غليون في النظام السياسي في اإلسالم، 184، حوار بني د. برهان غليون ود. 

محمد سليم العوا، ضمن مطبوعات دار الفكر.

قصة العلمانية المؤسلمة!
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الرؤية الثانية:
أن مهم���ة الدولة في اإلس���الم هي حف���ظ احلقوق ورعاية 
احلريات وتوفير مناخ آمن للحري���ة الفكرية والتعددية الثقافية 
م���ن دون أي تدخل لفرض رؤية معينة، ويس���اق لذلك عدد من 

النصوص واألدلة.
معن���ى هذا أن مهم���ة الدولة في حفظ الدين ه���ي أن تتيح له 
حري���ة الوجود من دون أن يكون أي فرض أو إلزام بش���يء منه، وال 
تنَس أن تستحضر أن احلرية هنا ستكون للدين وملا يضاده، فحقيقة 
ه���ذا الكالم هو إعادة صياغة للفكرة العلمانية بطريقة تكون مقبولة 
إس���المياً، فاخلالف )اإلس���المي/ العلماني( لم يكن عن الس���ماح 

للدعوة أو منعها، بل حول اإللزام والفرض لألحكام الشرعية.
الرؤية الثالثة:

أن���ه ال ميكن تصور فصل الدين عن الدولة، ألن الدولة إمنا 
تقوم على الشعب، وهو شعب مسلم، فاإلسالم مؤثر في تفكيرهم 

وسلوكهم مبا يظهر أثر ذلك على الدولة.
وهذا تفسير جديد للمفهوم )فصل الدين عن الدولة( الذي 
كان محور النزاع اإلس���المي/ العلماني يراد به زحزحة اخلالف 
عن مكانه احلقيقي، فلم يكن محل النزاع هو النوازع الذاتية التي 
تؤثر على تفكير الش���خص، إمنا كان حتديداً عن أثر الدين على 
القوان���ني والنظم من جهة الفرض واإللزام، وهو ما يرفضه مثل 

هذا التفكير، لكنه أشغل الذهن بتحويله ملسار آخر.
الرؤية الرابعة:

أن األحكام الشرعية حتتاج إلى شرعية سياسية حتى تكون 
ملزم���ة قانوناً، فإذا اختار الناس احلكم بها فتكون لها ش���رعية 
ألنها اختيرت من الناس، وإن لم تنل اختيار األكثرية فال حتكم.

وهذه الرؤية تسعى للمواءمة بني اإللزام بالشريعة وبني احلداثة 
السياسية املعاصرة، فتجتهد في تكييف اإللزام الشرعي وإخراجه 
بشكل مدني بشري قائم على اختيار الناس كأي قانون آخر، فاحلكم 
باإلس���الم حينئٍذ لن يكون مبيناً على رؤية دينية ولزوم شرعي، بل 
ألنه قان���ون مدني مثل أي قانون آخر جاء بقانون وميكن أن يذهب 
بقانون، فله شرعيته واحترامه السياسي ما دام قانوناً، وتذهب هذه 
الش���رعية بذات الطريقة التي جاءت بها، لهذا ال يرفض كثير من 
العلمانيني حتكيم الشريعة حني يأتي عن طريق اختيار الناس، ألن 

املشروعية العليا حينها للناس وليس للشريعة.
الرؤية اخلامسة:

 أن كل جرمي���ة معصية، وليس كل معصية جرمية، فال يلزم 
من كون الشيء حراماً أن يكون مجرماً قانوناً، فاحملرم آثم شرعاً 
ويعاقب عليه في اآلخرة، وكذا تارك الواجب، وأما في الدنيا فال 

يلزم أن يكون عليه عقاب أو منع.

وحني يكون األمر مجرد جترمي أخروي فليس لدى العلمانيني 
أي إش���كال مع هذا التفكير، بل هي ذات رؤية علي عبد الرازق، 
فه���و لم يقل إن من حق الش���خص أن يفع���ل احملرمات ويترك 
الواجبات وال عقاب عليه في اآلخ���رة! إمنا حديثه عن اجلانب 
الدني���وي، فنفي التجرمي ع���ن احملرمات الش���رعية – إال عن 
احملرم���ات التي جت���رم في القانون املعاصر - ه���و ذات الرؤية 

العلمانية لكن من مدخل جديد.
الرؤية السادسة: 

أن رابط���ة الدولة في العصر اإلس���المي األول كانت تقوم 
على الدين نظراً للظرف التاريخي الذي عاصرته، فكان حضور 
الدين تبعاً لطبيع���ة الرابطة، بينما الرابطة املعاصرة هي رابطة 
دنيوية تعاقدية بحتة، وحينها تتوقف كافة األحكام الشرعية ألنها 

مرتبطة بظرف معني قد اختلف.
وهذا في احلقيقة هو ذات املضمون العلماني بإعادة صياغة 
فقط وبالبحث عن س���ياق إسالمي مناسب ميكن أن تسير عليه 

العربة العلمانية.
الرؤية السابعة:

 أن تصرفات الرس���ول # املتعلق���ة باإلمامة والقضاء كلها 
قضايا مصلحة دنيوية ليس���ت تش���ريعاً من الس���ماء، فالشؤون 
الدستورية والسياسية هي من املصالح املتغيرة، وما جاء فيها من 
أحكام فهو ألجل االس���تفادة منها والبناء على أصولها ومناهجها 

القائمة على اعتبار املصالح وليس ألجل االلتزام بها.
ومعنى هذا الكالم أنه ال وجود لتش����ريعات ملزمة في النظام 
السياسي اإلسالمي، وما وجد سابقاً هو مرحلة تاريخية ليس إال.
هذه 7 تفس���يرات للنظام السياس���ي صدرت من عدد من 
املعاصرين لست أريد تقوميها تفصياًل وبيان ما فيها من قصور، 

إمنا أريد مقارنتها بالنموذج العلماني للنظام السياسي.
الس��ؤال املركزي هنا: يف أي ش��يء ختتلف ه��ذه التصورات 

عن النظام السياسي العلماين؟
ة فرق واضح فيجب  سؤال مباشر يحتاج إلجابة واضحة، فإن كان ثمَّ

إظهار هذا )املضمون اإلسالمي( املختلف ليكون الناس على بينة.
س���أجيب عنه بش���كل منف���رد، وأرجو م���ن أصحاب هذه 

التصورات أن يقدموا إجاباتهم.
رأي���ي بوضوح أن فرق هذه التصورات عن النموذج العلماني 
ة فروقاً قد تكون ظاهرة  ف���رق ذاتي ال موضوعي، مبعن���ى أن ثمَّ
لكنها بحس���ب االجتهاد الش���خصي البحت، فقد يتفق عدد من 
األشخاص على إشاعة مثل هذه التصورات، ويكون لدى بعضهم 
ف���رق واضح بني رؤيته���م والرؤية العلمانية، بينما ال يس���تطيع 

غيرهم أن يوضح ذلك الفرق.
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ألن التصور بحد ذاته لي���س فيه افتراق ظاهر عن النموذج 
العلماني، فهذه التصورات الس���بعة في احلقيقة ال تختلف كثيراً 
عن التصور السياس���ي العلماني، وإن ج���اءت بطريقة مختلفة، 

وبُحث لها عن مسار إسالمي.
فالنم���وذج العلماني قائم على إلغاء مبدأ وجود قوانني ملزمة 
على اجلميع اس���تناداً إلى سبب ديني وحكم ديني، وكل التصورات 

السبعة موصلة لذات النتيجة التي يقوم عليها النموذج العلماني.
لهذا ص���ار من احملرج ج���داً حضور اس���م العلمانية هنا، 
فالعلماني���ة مش���وهة ألبعد حد، وهذه ال���رؤى متقاربة جداً مع 

جانبها السياسي.
لهذا قال بعضهم: يجب إعادة تفسير العلمانية ألنها ُظلمت كثيراً.

وقال آخر: العلمانية فيها جوانب إيجابية، فقد قيدت سلطة 
رجال الدين وال إشكال في قبول ما فيها من حق.

وقال ثالث: إن كانت علمانية متطرفة فال ميكن قبولها، وأما 
العلمانية املعتدلة فيمكن قبولها واالستفادة منها.

وقال غيره: هناك علمانية حتارب الدين، وعلمانية تتصالح 
مع الدين.

هذه التقسيمات وغيرها تكشف عن وجود أزمة حقيقية في 
ة ش���عور بضرورة  كيفية التخلص من ورطة اس���م العلمانية، فثمَّ
حتري���ك العلمانية م���ن مكانها إلى مناطق جديدة حتى يس���لم 
ل تبعة بشاعة اسم العلمانية التي اقترب منها. الشخص ِمن حتمُّ
وواق���ع األمر أن علمانية علي عبد ال���رازق لم تكن علمانية 
ملحدة، وال متطرفة تعادي التدين، بل من يقرأ كتابه )اإلس���الم 
وأصول احلكم( س���يجد أنه يظهر احترام النصوص ويس���تدل 
بالقرآن، فإش���كالية الفكر اإلس���المي مع العلمانيني لم تكن في 
األس���اس ألنهم ال يؤمنون بالله أو يقتلون من يصلي ونحو هذا، 
فهؤالء خالفنا معهم في اإلس���الم، وأما العلمانية فخالفنا معهم 
في حكم اإلس���الم وتفس���يرهم لإلس���الم، فال معنى ألن يقول 
ة علمانية ملح���دة وغير ملح���دة، ألن اخلالف مع  بعضه���م ثمَّ

املالحدة في شيء أخطر من الفكرة العلمانية.
يجيب بعضهم عن إشكالية التقارب مع العلمانية فيقول: العلمانية 
ليس���ت تفسيراً واحداً، فكل نظام له منوذج مختلف، بل حتى األنظمة 

العلمانية املتوافقة في الفكر جتد بينها اختالفاً كبيراً.
وهذا جواب يصرف نظر بعض الناس عن اإلش���كال لكنه ال 
يقول ش���يئاً، فمن البديهي أن العلماني���ات تختلف، ككل األفكار 
واالجتاهات، فال يوجد في الدنيا اجتاه أو مذهب أو فكر ال يقوم 
على خالفات ورؤى متباين���ة، إمنا هذه اخلالفات ترجع ألصول 
محددة وتتفق على جذور مشتركة وإال ملا صارت فكرة واحدة وال 

كانت منظومة مح���ددة، فحديثنا هنا ليس عن )فروع( تفصيلية 
في العلمانية، بل عن األصل العلماني املشترك.

من امللفت للنظر هنا أن مبررات العلمانيني ودوافعهم لرفض 
احلكم باإلسالم أو التشكيك فيه أصبحت متسربة ومتداولة بني 
بعض اإلس���الميني، فصرَت تقرأ في أدبيات بعض اإلسالميني 

مثل هذه العبارات:
)عن أي ش��ريعة تتحدثون؟ ال ميكن ف��رض رؤية دينية محددة.. 
نح��ن ال ننك��ر أن التح��رمي والتحليل هلل، لكن ه��ذا ال يعني أن يكون 
حرامًا في الدنيا.. هناك فرق بني الشريعة وتطبيق الشريعة، فالشريعة 
مقدس��ة، وأما تطبيق الش��ريعة فاجتهادي.. ونحن نريد تنزيه الدين 
وجعله مقدس��ًا بعيدًا عن أالعيب السياس��ة وعبث املستبدين حتى ال 

يتحمل الدين سوء بعض أتباعه(.
ونحو هذه املبررات التي تصاغ بأش���كال مختلفة، وهي ذات 
املبررات والدوافع التي حترك العلمانيني بالعرب، بل س���تصدم 
حني جتد أن ما يكرره بعض اإلس���الميني هنا هو عني ما يقوله 

العلمانيون!
وحتى تتضح إشكالية هذا النهج اجلديد الذي يخطه بعض 
اإلسالميني، نريد أن نعود بهم قلياًل إلى حيث حلظة )علي عبد 
الرازق( لنضع أيدينا على مشهد الصراع اإلسالمي العلماني على 
أي ش���يء كان.. فهل كان )علي عبد الرازق( يريد هدم اإلسالم 
وتدمير املس���لمني واالنتقام منه���م؟ بالتأكيد ال، وإمنا كان يقدم 

تصورات منحرفة في النظام السياسي.
لهذا جتد بعضهم يثني عليه: بأنه إمنا أراد اس���تنقاذ الوعي 
اإلصالحي واملدني بالدولة والشأن العام، وما جنح في ذلك ليس 
ألن طريقته ما كانت مقنعة، بل بس���بب تكالب املستعمرين على 

ديار املسلمني وتظاهرهم مبعارضة إعادة اخلالفة))).
ويش���يد به آخر: بأنه حريص أش���د احلرص على أن يجنب 
اإلس���الم مزالق السياس���ة وأن يباعد بينه وبني معارك احلياة 
وأهواء احلاكمني، بحيث ال يخضع لسلطان أحد وال يضاف إلى 
حساب أحد، يخشى أن يتولد نظام من اإلسالم فيتحمل اإلسالم 

أوزار هذا النظام))).
ويقول آخر منافحاً عنه: )جرمية علي عبد الرازق أنه طلب 

احلرية للدين في مواجهة امللك())).
الغ���اية م���ن هذا كل���ه، أن الرؤية العلم��انية ال يج����وز – 
ل إليها بعض  موضوعياً - أن تنقلب رؤية إسالمية مبجرد أن حتوَّ

اإلسالميني!

)1) مقدمة د. رضوان السيد لكتاب اإلسالم وأصول احلكم، 21.
)2) انظر: اخلالفة واإلمامة للدكتور عبد الكرمي اخلطيب، 222-218.

)3) أفكار ضد الرصاص، محمود عوض، 8.

ملاذا حصل هذا؟
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استشراف آفاق الصراع في 
سورية

د. سامي الدالل

تُركسـتان«  »لــيــالــي 
والمسلمون المنسـيون!! 
صالح محمد أبو زيد

ربع  ــة..  ــوري ــس ال ــورة  ــث ال
الســـاعة األخــــير

هيثم محمد الكناني

رئيس بنصف سلطة!
حسن الرشيدي

مرصد األحداث
جالل سعد الشايب
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املنظور واإلطار: املستش���رف الناجح يعالج الواقع ومس���تقبله من منظور 
العقل والنقل في إطار الكتاب والس���نة، واملستش���رف الفاش���ل يعالج الواقع 
ومستقبله من منظور الهوى واألماني في إطار رغبات البشر ومبادئهم األرضية. 

احتماالت نتائج الصراع:
األول: أن ينتصر النظام احلاكم ويُخمد حركة املعارضة.

الثاني: أن تنتصر املعارضة ويسقط النظام احلاكم. 
الثالث: أن يستمر الصراع لفترة طويلة.

عوامل القوة لدى املتصارعني:
أواًل: النظام احلاكم: عوامل القوة لدى النظام احلاكم: الداخلية:

1 - القوة األمنية، وتضم اجليش واملخابرات والشبيحة وقوة أمنية داعمة 
كالشرطة وامليليشيات العلوية.

2 - القوى احلزبية، وتضم املنتسبني حلزب البعث.
3 - دعم أبناء الطائفة النصيرية )العلوية( للنظام.

4 - سيطرته على اإلعالم املسموع واملرئي.

)*) لقراءة البحث كاماًل يراجع قسم البحوث في موقع مجلة البيان:
http://albayan.co.uk/article2.aspx؟ID=2181

ال�������دالل  س�����ام�����ي  د. 

استشراف آفاق الصراع في سورية)*(

]المسلمون والعالم[
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اخلارجية:

1 - الدعم السياس���ي املعلن واملفتوح من كل من 
روسيا والصني ومن في فلكهما.

2 - الدعم السياس���ي املبطن م���ن قبل كل من 
الوالي���ات املتحدة وحلف الناتو ودولة الكيان اليهودي 
احلريصة ج���داً على بقاء واس���تمرار النظام وعدم 
اس���تبداله إال إذا كان البديل أنفع لها كتقسيم سورية 

إلى دويالت طائفية.
3 - الدع���م السياس���ي من قب���ل جامعة الدول 

العربية. 
4 - الدع���م املادي والعس���كري م���ن قبل إيران 
)عت���اداً ورجاالً وأمواالً( ومن قبل روس���يا والصني، 
والدعم ال���ذي يقدمه حزب الل���ه اللبناني، وخاصة 

بالرجال.
5 - وقوف جميع شيعة العالم مع النظام احلاكم 

ودعمه مادياً ومعنوياً وسياسياً.

عوامل الضعف يف النظام احلاكم:
ميكن إجمالها مبا يلي:

1 - عدم س���يطرته الكاملة عل���ى قواه األمنية، 
حيث ال يزال املنشقون عنها يكثرون يومياً.

2 - التملم���ل في البنية التحتي���ة للنظام، حيث 
إن أكثره���ا يريد االنفكاك عن احلزب لكنه يخش���ى 

البطش األمني.
3 - ب���دء االنش���قاقات الداخلية ف���ي الطائفة 
النصيري���ة، وقد أصبح واضحاً ازدي���اد عزلة عائلة 

األسد في الطائفة.
4 - بدء انفكاك كثير من املستفيدين من النظام 

احلاكم عنه حفاظاً على مستقبلهم بعد سقوطه.
5 - انكماش املوارد االقتصادية الداخلية.

6 - الع���بء الثقيل إنس���انياً واقتصادياً، معنوياً 
ومادياً، الذي ألقته عل���ى كاهله ما اقترفته يداه من 

البطش والتنكيل واملجازر اجلماعية.
7 - إبقاء اجليش السوري بأكمله حتت االستنفار 
لفترة طويلة فاقت الع���ام، ما أدى ويؤدي إلى إنهاكه 
واستنزاف روحه املعنوية واستهالك سالحه بأنواعه.

ثانيًا: املعارضة: عوامل قوة املعارضة: 
عوامل داخلية:

1 - الش���مولية اجلماهيرية، حيث اجتاحت الثورة املدن الس���ورية 
الكبرى وأريافها وقراها.

2 - انبع���اث املعاني اإلميانية في عموم احلراك الش���عبي الثائر، ما 
أث���رى مفاهيم الت���وكل على الله وانتظار النصر م���ن عنده وعزز معانَي 
الصبر واالحتساب وأفاض روح البذل والعطاء والتكافل والتعاون واإلنفاق 

في سبيل الله وكرس اللحمة املعنوية.
3 - تهدمي أسوار التعصب على مستوى القبائل والعوائل واملدن واالنتماءات.

4 - انهيار جدار اخلوف من السلطة والوقوف بوجهها.
5 - االنش���قاقات ف���ي اجليش واحلزب، والتي ترتب عليها إنش���اء 

اجليش السوري احلر.
6 - اتساع رقعة املعارضة املدنية التي قررت حمل السالح فحملته. 

عوامل خارجية:

1 - التعاطف اجلماهيري اإلسالمي. 
2 - الدعم العربي والدولي السياسي الظاهري املؤيد للمعارضة.

3 - احلشد اجلماهيري اإلس���المي الشعبي جلمع التبرعات املالية 
واإلنسانية لصالح الشعب السوري.

4 - ما تقوم به بعض القن���وات الفضائية من تغطية إعالمية يومية 
وعلى مدار الساعة.

5 - انفضاح الدور الباطني الصفوي أمام العالم اإلس���المي واملتمثل 
في وقوفهم صفاً واحداً مع النظام السوري الصفوي ضد أهل السنة.

عوامل الضعف يف املعارضة:
1 - ع���دم احتاد الداف���ع ملعارضة النظام، فالدواف���ع منوعة، منها 
عقدي، ومنها مادي، ومنها أمني، ومنها انتقامي وثأري، ومنها شخصي.

2 - ع���دم وجود قيادة موحدة للمعارضة في الداخل رغم أن اجلهود 
إليجادها مستمرة.

3 - ع���دم وجود مجلس قي���ادة في اخلارج يعّب���ر حقيقًة عن ثوار 
الداخ���ل، إذ إن املجلس الوطني احلالي في واٍد والثوار في واٍد آخر، وهو 

يقتات على أخبارهم.
4 - ضع���ف اإلمداد املادي للث���وار وعدم وجود دعم حقيقي للجيش 

السوري احلر سواء بالسالح أو املال.
5 - وج���ود املنافقني )العواينية( بش���كل كبير ف���ي صفوف الثوار 

املعارضني.
6 - عجز الثوار عن تأمني الس���المة للنساء واألطفال والشيوخ في 

حالة القصف التي تقوم بها قوات النظام.
7 - عجز الثوار عن تأمني املتطلبات العالجية واإلسعافية للجرحى.
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حتليل مكونات الصراع:
أواًل: صراع اإلرادات: 

تريد سلطة النظام احلاكم:

1 - إخماد الثورة الشعبية والعسكرية، وهذا غير مقدور عليه 
اآلن بحسب املعطيات التي على األرض.

2 - جرَّ املعارضة لوضع سياسي جديد ال يكون حزب البعث 
فيه املسيطر، لكن املعارضة لم تقع في هذا الفخ باعتبار أن هذه 

التعديالت ما هي إال متويهات.
3 - اس���تعمال أقصى درجات القوة والتصدي باس���تخدام 
جمي���ع مكونات آلته احلربية إلخضاع الثورة ولوضع اللبنة األولى 
في نواة دولة علوية مستقلة تنفصل عن سورية احلالية. وال توجد 

مؤشرات ميدانية تشير إلى احتمال جناحه في املستقبل.
4 - يريد النظام احلاكم تطويل أمد الصراع إلى الوقت الذي 
يش���عر فيه أن الكفة قد مالت لصاحله بش���دة فيفرض شروطه 
عل���ى الثورة ويجبرها على اخلضوع إلمالءات���ه. هذه اإلرادة لها 
وجهان، إيجابي لصالح النظام، وس���لبي ضده، وأرى أن الس���لبي 

أقوى بحسب ما هو حاصل على أرض الواقع.
5 - يري���د النظام احلاكم أن يوظف املجتمع الدولي لصاحله 
وأن يقف في صفه.. إن الواليات املتحدة وأوروبا والكيان اليهودي 
لهم مصالح مهمة في الش���رق األوس���ط، وهم يرون أن احتمال 
سيطرة اإلس���الميني على احلكم في س���ورية واردة بعد سقوط 
النظام، وهم يخش���ون من ذلك أش���د خش���ية، فإذا كانت الثورة 
متتلك إمكانية االس���تمرار وإس���قاط النظام، فإن الوضع األمثل 
لهم )أي للغرب( هو التقس���يم؛ مبعنى أن إس���قاط النظام خط 
أحم���ر. للوصول إلى هذه الغاية س���يتم ترتي���ب قيام حرب في 
منطقة الش���رق األوس���ط يكون أحد أهدافها تقسيم سورية من 
خالل قيام الكي���ان اليهودي أو أمريكا باحت���الل منطقة حوران 
والوصول إلى قلب دمش���ق عبر اس���تغالل حالة التفكك احلالية 
في جيش النظام. وبالتعاون مع النظام احلاكم، وحتت حجة األمر 
���م سورية إلى دويالت أو كيانات  الواقع وحقوق األقليات، ستُقسَّ
ذات طابع اس���تقالل ذاتي أو كامل، وقد ال يتجاوز ذلك األش���هر 
القليلة القادم���ة، وبالتالي فإن اإلرادة العلوية احلاكمة لس���ورية 
ستكون سعيدة جداً إذا حتقق لها ما ذكرته في البند السابق، وهو 
ممكن بحسب الظروف الدولية املهيأة اآلن إذا سلم من املعارضة 

الشعبية والرفض املطلق له من قبل تركيا.

ماذا تريد املعارضة؟

1 - تريد إيجاد دوافع نفس���ية وإميانية متكن اجلماهير من 
الصمود في حال اس���تمرار الصراع. قوة تأثير تلك الدوافع غير 
مضمونة بالقدر الكاف���ي إذا طال الصراع إلى أمد غير محدود، 
ألنه يرتبط بعدد من العوامل املنوعة التي هي خارج هذه الدراسة.
2 - تريد املعارضة إس���قاط النظام بكافة رموزه ومؤسساته 
العس���كرية واألمنية واملدنية واحلزبية. إن هذه اإلرادة مشروعة 
ابت���داء ألن النظام احلاكم في س���ورية نظام أقلية طائفي باطني 
مارس جميع أنواع الظلم على شعبه ووضع املخططات اإلعالمية 
وأوجد املناهج التعليمية التي أراد بها إخراج هذا الش���عب املسلم 
عن دينه وحتويله إلى شعب َعلماني ليبرالي. إن منبع هذه اإلرادة 
له جذور تاريخية متتد في أول شوطها إلى عمق زمني قدره نحو 
15 قرناً، أي )بدء البعثة النبوية(، ثم يوالي أش���واطه في أعماق 
زمنية س���حيقة متتد إلى نوح عليه السالم ثم آدم أبي البشر. إن 
هذه اإلرادة ال ميكن للنظ���ام القائم اقتالعها بحال من األحوال، 
لذلك فهي قائمة ومستمرة سواء صمد النظام احلاكم أو سقط.

3 - تريد املعارضة أن تقف الدول العربية واإلسالمية معها، 
شعوباً وحكومات. إن تنفيذ هذه اإلرادة يرتبط بعوامل ومقتضيات 

وأسباب ال متلك املعارضة السيطرة عليها.
4 - تري���د املعارضة أن تتدخل ال���دول األجنبية في الصراع 

عسكرياً وفق أربع خطوات:
األولى: تأمني ممرات آمنة. 

الثانية: تأمني مالجئ آمنة على األرض السورية.
الثالثة: تأمني حظر جوي مينع مقاتالت وحوامات النظام من 

قصف اجلماهير.
الرابعة: املساهمة عسكرياً في ضرب قطاعات جيش النظام 

التي تقوم بقصف اجلماهير، وذلك على غرار السيناريو الليبي.
هذه األم���ور كإرادة ليس مجمعاً عليها م���ن قبل املعارضة، 
لكن في حال ح���دوث ذلك فإن عيون ال���دول األجنبية املتدخلة 
عسكرياً س���تكون مفتحة في اجتاه التقس���يم أو تسليم السلطة 
للَعلمانيني أو لإلس���الميني الذين ال يبتعدون كثيراً عن مسارات 
الَعلمنة، وسيفرضون شروطهم التي هي في الواقع ستكون لصالح 

استتباب األمن للكيان اليهودي. 
5 - تأمل املعارضة الش����عبية، وأقصد هنا اجلماهير الثائرة، 
أن يأتيها املدد الرباني وأن يتنزل عليها النصر اإللهي، وهذا معنى 
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ثانيًا: صراع اإلمكانات:
إمكانات النظام احلاكم:

ميتلك النظام إمكانات دولة تساندها دول، أهمها:
• طائفة عددها نحو 10% مستعدة للدفاع عن احلكم الذي تسيطر عليه. 

• جيش جرار صنعه على عينه.
• إمدادات حربية مكونة من الرج���ال والعتاد موضوعة حتت تصرفه من 

قبل إيران وروسيا.
• موارد مالية، حيث إن جميع املدخوالت االقتصادية حتت تصرفه.

• جميع مكون���ات البنية التحتية مبا فيها املستش���فيات ومحطات توليد 
الكهرباء واملياه والوقود.

• قوة داعمة على املستوى العسكري كحزب الله اللبناني.
• ميتلك أيضاً جهازاً أمنياً قمعياً فريداً تتش���عب ش���رايينه لتغطي جميع 

سورية.
وال يزال النظام احلاكم يستخدم تلك اإلمكانات التي ذكرتها ليمد مساحة 

املجازر ولنشر الدمار وليتحقق شعار )يا س���فاح يا بشار يا بعثي يا جزار(.

م����ا يقوله الثائرون: )ما لنا غي����رك يا الله( و)لبيك يا 
الله(. إن انفتاح الباب القدري بالنصر مير في مراحل 
ا  َة َوَل�َمّ جمعه����ا قوله تعالى }َأْم َحِس����ْبُتْم َأن َتْدُخُل����وا اْل�َجَنّ
����ْتُهُم اْلَبْأَس����اُء{ )أي  َسّ َثُل اَلِّذي����َن َخَلْوا ِمن َقْبِلُكم َمّ َيْأِتُك����م َمّ
اُء{ )أي الس����قم واأللم( }َوُزْلِزُلوا{  َرّ الفقر( }َوالَضّ
)أي نزل����ت بهم الباليا نزوالً ش����ديداً وعنيفاً( }َحَتّى 
����ِه َأال إَنّ َنْصَر  ُس����وُل َواَلِّذيَن آَمُنوا َمَع����ُه َمَتى َنْصُر الَلّ َيُق����وَل الَرّ
ِه َقِريٌب{ ]البق����رة: ٢١٤[. إن املرحلة اآلن هي مرحلة  الَلّ
الزلزال الشديد مع استمرارية وجود البأساء والضراء.
6 - لقد جرت الس����نن الربانية في نصره لعباده 
أنهم إذا استنفذوا األسباب املادية واملعنوية اإليجابية 
وأخلصوا الدعاء له واالس����تنجاد به واستغاثته وحده 
وانقطعت أمالهم عن أس����بابهم وتعلقت مبا عند الله، 
فعندها يأتيهم الفرج والنصر مبس����ارات قدرية تكون 
في أغلب األحيان منفكة ومس����تقلة عن أسبابهم، كما 
فل����ق الله البحر ملوس����ى فانتصر بنو إس����رائيل على 
فرعون، وكما بعث الله الريح واملالئكة لتهزم املشركني 
ف����ي غزوة األحزاب، قال تعالى }َوَم����ا الَنّْصُر إاَلّ ِمْن ِعنِد 
ِه اْلَعِزيِز اْل�َحِكيِم{ ]آل عمران: ١٢٦[، وقال تعالى: }إن  الَلّ
����ْت َأْقَداَمُكْم{ ]محمد: ٧[، }إَنّ  َه َينُصْرُكْم َوُيَثِبّ َتنُصُروا الَلّ
����َه ال ُيْخِلُف اْل�ِميَع����اَد{ ]آل عمران: ٩[. وغالباً ما يأتي  الَلّ
النصر من حيث ال يحتس����ب املنتظرون له. إن تطويل 

فترة انتظار مجيء النصر فيها ِحَكم ربانية كثيرة.
ال يأتي النص���ر املعني إال إذا كان الثوار يريدون 
حتكيم اإلسالم بعد إسقاط النظام احلاكم، وأن تكون 
الشريعة اإلس���المية هي مصدرهم الوحيد والفريد 
في جميع التشريعات بال استثناء. إن من املؤسف أننا 
لم نَر ذلك جلياً في ش���عارات الثوار. ينبغي أن يتطور 
شعار إسقاط النظام فحسب إلى شعار )نريد إسقاط 

النظام ونريد حتكيم اإلسالم(. 
اخلالصة في صراع اإلرادات: إن حرب اإلرادات 
بني الطرفني: النظام احلاك���م واملعارضة ممثلة في 
الثوار، س���جال، غي���ر أن اإلرادة املنبعثة من اإلميان 
بنصر الل���ه ميلكها الثائرون وال ميلكها النظام، وهذه 
اإلرادة اإلمياني���ة مع ما يصاحبه���ا من إصرار على 
حتكيم الشريعة اإلس���المية هي التي ستطيح به إن 

شاء الله تعالى.

إمكانات املعارضة )الثوار(:

تنقسم إمكانات املعارضة إلى قسمني:
األول: عسكري، وهو اجليش السوري احلر، ويفتقر إلى السالح والذخيرة، 
وإمكاناته املادية ضعيفة للغاية وال تقوى على مجابهة اآللة العسكرية للنظام. 
اخلالصة في خانة صراع اإلمكانات العس���كرية: إن الوضع العس���كري اآلن 
هو لصالح النظام، وأما في إطار املس���تقبل فإننا نسأل الله تعالى أن حتدث 
انشقاقات جماعية في جيش النظام على مستوى الفرق وهذا وحده هو الذي 

سيدعم ويثقل كفة اجليش السوري احلر.
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الثاني: مدني، وهو اجلماهير الثائرة. لقد قدمت هذه اجلماهير 
أعداداً هائلة من القتلى )نحس���بهم إن ش���اء الله أو أكثرهم شهداء 
عند الله(، وهي ال تزال مستعدة لتقدمي املزيد. وبعد مرور نحو سنة 
ونيف عل���ى بدء الثورة، فإن الوقت قد ح���ان اآلن لتكون اإلمكانات 

اجلماهيرية هي املقابلة لإلمكانات العسكرية للنظام احلاكم.

أهم احلوافز لدى املعارضة )الثوار(:

1 - الثقة بنصر الله تعالى وازدياد التعلق بحبائل اإلميان.
2 - االنتقام للقتلى )نحس���بهم ش���هداء والله حس���يبهم( 

واألرامل واأليتام واملشردين والشيوخ واألقرباء واألصدقاء. 
3 - لم يبَق لدى الثوار ما يخس���رونه فقد خسروا إلى اآلن 

كل شيء.
4 - ترنح النظام احلاكم وبدء تفكك مفاصله، واالنشقاقات 

في صفوفه عسكرياً ومدنياً وحزبياً.
5 - تواصل ازدياد الكتائب املس���لحة في اجليش السوري 

احلر ووصول بعض الدعم املادي والعتادي له.
6 - اتساع الرقعة اجلماهيرية املشاركة في الثورة. 

7 - اإلصرار على إس���قاط النظام احلاكم الكافر وإقامة 
النظام اإلسالمي العادل.

اخلالصة يف صراع احلوافز:

كال الطرفني لديه حوافزه الفاعلة، لكن إذا استثنينا حافز 
الثقة بالله ل���دى الثوار، فإن باقي احلوافز لدى النظام احلاكم 
أكثر فاعلية، غير أن الثقة بالله تعالى وبنصره هي املرجحة في 

نهاية املطاف.
النتيجة: 

بناًء على ما س���بق بيانه من مكام���ن القوة والضعف، وكذا 
م���ا ذكرناه في ص���راع اإلرادات واإلمكانات واحلوافز للوصول 
لألهداف لكال الطرفني، فإن االحتمال الثالث يتبوأ مكانة بارزة 
في ساحة الواقع ما لم حتصل أحداث في إطار املسار القدري 

ة من أيٍّ من الطرفني. اخلارج عن األسباب امل�ُعدَّ
االحتمال الثالث: استمرار الصراع لفترة طويلة: 

إذا وصل الطرفان: النظ���ام احلاكم واملعارضة، إلى قناعة 
بع���دم إمكانية احلس���م أليٍّ منهما، س���تتم مفاوضات في ظل 
استعراض كل فريق لقوته على األرض، ومبا أن السلطة احلالية 
لها اليد الطولى فس���تكون هي األقوى في املفاوضات، وستكون 
الث���ورة بعيدة عن حتقيق أهدافها إال رمب���ا إذا كان ذلك على 
امل���دى البعيد.. فإذا كان األمر كذلك فهذا يعني أن على الثوار 
إعادة النظر في االس���تراتيجية احلالية بشكل جذري ليتمكنوا 
من حتقيق االحتمال الثاني، وهو االنتصار على النظام احلاكم، 
وينأوا بأنفس���هم عن االحتم���ال الثالث ألنه س���يضيع جميع 

املكاسب التي حتققت إلى اآلن أو يؤخر استثمارها.

اخلالصة يف صراع اإلمكانات املادية والعسكرية:

إن اإلمكانات املادية والعسكرية واحلزبية هي في صالح النظام 
احلاكم مبا يف���وق مئات املرات م���ا لدى املعارض���ة )الثوار(، لكن 
يس���تطيع الثوار موازنة ذلك والتغلب عليه بالثقة بوعد الله الصادق 
وعملياً بالزحف اجلماهيري الهادر على مؤسس���ات النظام وأركانه 
ودعائمه. إن اإلمكانات املادية والعس���كرية لدى النظام احلاكم هي 
اآلن بني يديه يوظفها كيفما يش���اء، أما اإلمكانات املادية احلاسمة 

للصراع لدى الثوار فهي مأمولة وليست جميعها بني أيديهم حالياً.
ثالثًا: صراع احلوافز لتحقيق األهداف: 

أهم احلوافز لدى النظام احلاكم:

1 - شعور النظام أن ظهره يستند إلى الطائفة العلوية املسيطرة 
على اجليش ومفاصل الدولة األمنية واملدنية مبا فيها احلزب.

2 - الدعم املادي الق���وي والفاعل الذي يحصل عليه من إيران 
ثم روسيا والصني.

3 - الدعم اخلفي الذي يحصل عليه النظام من الكيان اليهودي 
وأوروبا وأمريكا.

4 - توظيف ش���رائح من أهل السنة لتكون في صفه، وذلك من 
خالل تأثيره اإلعالمي. 
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مشس البشائر السننية
رغم كل ما جاء في هذه الدراس���ة من معوقات أمام احتمال انتصار 
الثورة السورية، إال أنها ستنتصر بإذن الله تعالى، وذلك لألسباب السننية 

التالية:
) - اّدعاء منازعة الله تعالى في وحدانيته، وقد انفرد طاغوت الشام 
بذلك من بني جميع الطواغيت املعاصرين. وقد جرت س���نة الله تعالى أن 
من اّدعى هذا االدعاء ف���إن الله تعالى يقصمه ويأخذه أخذ عزيز مقتدر 
ويجعله عبرة للمعتبرين وموعظة للمتعظني. وليس طاغوت الش���ام بأشد 
بأساً وال أعظم جنداً من فرعون فتناولته سنة الله في املتألهني واملتكبرين 

ُه َنَكاَل اآلِخَرِة َواأُلوَلى{ ]النازعات: ٢٥[. واملتجبرين، قال تعالى: }َفَأَخَذُه الَلّ
) - الظلم: لم يستبق طاغوت الشام وزبانيته نوعاً من أنواع الظلم في 
أحلك سواده وأشد بأسه وأوسع تأثيره في إهدار كرامات الرجال وعفاف 
النس���اء وبراءة األطفال إال وفعلوه واقترف���وه دون أن ترف لهم عني، فما 
أقسى قلوبهم وأجف أفئدتهم وأحنق صدورهم، إن كان لهم أصاًل قلوب أو 
أفئدة أو حتى صدور!! وقد جرت سنة الله تعالى في إزهاق ظلم الظاملني 
وجعلهم تاريخاً في أخبار الغابرين، قال تعالى: }َفُقِطَع َداِبُر اْلَقْوِم اَلِّذيَن َظَلُموا 
ِه َرِبّ اْلَعامَلِ���نَي{ ]األنعام: ٤٥[، وقال تعالى: }َوَأَخْذَن���ا اَلِّذيَن َظَلُموا  َواْل�َحْم���ُد ِلَلّ

ِبَعَذاٍب َبِئيٍس ِبَا َكاُنوا َيْفُسُقوَن{ ]األعراف: ١٦٥[. 
) - احلكم بالطاغوت: لقد نّحى طاغوت الش���ام وحزبه شريعة الله 
تعالى من حياة الناس وحاربوها أشد محاربة واستعلنوا بالكفر والطغيان 
وأنزلوا العذاب الش���ديد والتنكيل والوعيد بكل من دعا إلى حتكيم شريعة 
الرحمن ورفع راية اإلس���الم، فستتناولهم س���نة الله في إزهاق الكافرين 
وجعل الغلب���ة واالنتصار لعباده املؤمنني، قال تعالى }إَنّ اَلِّذيَن َكَفُروا ِبآَياِت 
���ا َعَلْيَنا َنْصُر  ِه َلُهْم َعَذاٌب َش���ِديٌد{ ]آل عم���ران: ٤[، وقال تعالى }َوَكاَن َحًقّ الَلّ

اْل�ُمْؤِمِننَي{ ]الروم: ٤٧[.
اخلالصة:

فم���ا ذكرناه من الس���نن الربانية فيمن تأله وظل���م وحكم بالطاغوت 
جميعها منطبقة انطباقاً كاماًل على طاغوت الشام وطائفته وحزبه، فلو لم 
تك���ن ثمة ثورة ضد هذا النظام احلاكم فإنه حريٌّ أن يندثر ذلياًل مهزوماً 
مدحوراً حتت وطأة إحاقة س���نن الله تعالى ب���ه وأخذها بتالبيبه وخنقه 
وتدميره وجعله عبرة للمعتبرين، فكيف وقد ثار الناس بقضهم وقضيضهم 
عليه بعد أن نالهم من بطش���ه وظلمه ما نالهم، فإنه حري إن شاء الله أن 
يقر الله عيونهم ويفرح قلوبهم ويس���عد صدورهم، ق���ال تعالى }َقاِتُلوُهْم 
ْؤِمِننَي #^١٤^#(  ُه ِبَأْيِديُكْم َوُيْخِزِهْم َوَينُصْرُكْم َعَلْيِهْم َوَيْش���ِف ُص���ُدوَر َقْوٍم ُمّ ْبُه���ُم الَلّ ُيَعِذّ

ُه َعِليٌم َحِكيٌم{ َوُيْذِهْب َغْيَظ ُقُلوِبِهْم َوَيُتوُب الَلُّه َعَلى َمن َيَشاُء َوالَلّ
 ]التوبة: ١٤ - ١٥[.
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مشس البشائر النبوية
أبشروا يا أهل الشام بالنصر املبني والعلو والتمكني 
مبا بش���ركم به النبي األمني عليه أفضل السالم وأمت 
التسليم باستحقاق ديار الشام لبركة رب العاملني. وهذه 
باقة مختارة من أزاهير الدوحة النبوية أسوقها بشرى 

للثوار في بالد الشام من املؤمنني األبرار.
قال رس���ول الله #: )اللهم بارك لنا في ش���امنا، 
بارك لنا في ميننا. قالوا يا رس���ول الله: وفي جندنا؟ 
ق���ال: اللهم بارك لنا في ش���امنا، الله���م بارك لنا في 
ميننا... احلديث( أخرجه البخاري. وقال رس���ول الله 
#: )إني رأيت عمود الكتاب انتزع من حتت وسادتي، 
فنظرت فإذا هو نور س���اطع عمد به إلى الشام، أال إن 
اإلميان إذا وقعت الفنت في الش���ام( صححه األلباني. 
وأخرج أحمد وغيره )ُعقُر دار املؤمنني بالشام( صححه 
األلباني. وقال رس���ول الل���ه #: )ال يزال أهل الغرب 
)هم أهل الشام، قاله اإلمام أحمد( ظاهرين على احلق 
حتى تقوم الساعة( أخرجه مسلم. إن هذه الطائفة من 
األحاديث النبوية وغيرها تزف البشرى ألهل الشام بأن 
منتهى ما يستقر عليه حالها هو هيمنة املؤمنني وارتفاع 

كلمة املجاهدين وانتصار فئة املسلمني الصادقني.
فإذا نظرنا بش���كل عام إلى هذه الدراس���ة مع ما 
س���قناه فيها م���ن تفاصيل فإن االحتم���ال الثالث وإن 
طال ف���إن مرده إل���ى االحتمال الثاني وه���و انتصار 
الثوار وس���قوط النظام احلاكم في س���ورية اآلن، قال 
ْكِر َأَنّ اأَلْرَض َيِرُثَها  ُبوِر ِم���ْن َبْعِد الِذّ تعالى }َوَلَقْد َكَتْبَنا ِفي الَزّ
اِل�ُحوَن{ ]األنبي���اء: ١٠٥[، وقال تعالى }اَلِّذيَن  ِعَباِدَي الَصّ
َكاَة َوَأَمُروا  ���الَة َوآَتُوا ال���َزّ َنّاُه���ْم ِف���ي اأَلْرِض َأَقاُم���وا الَصّ َكّ إن َمّ
ِه َعاِقَب���ُة اأُلُموِر{ ]احلج:  ِباْل�َمْع���ُروِف َوَنَهْوا َع���ِن اْل�ُمنَكِر َوِلَلّ
٤١[.. هذه ه���ي النية والهدف ال���ذي ينبغي أن يكون 
مصاحباً حلركة اجلماهير الثائرة في س���ورية ليتحقق 
لهم النصر، فعليهم مالزمة الصبر واللجوء إلى الصالة، 
الِة إَنّ  ْبِر َوالَصّ َها اَلِّذيَن آَمُنوا اْس���َتِعيُنوا ِبالَصّ قال تعالى }َيا َأُيّ
���ُه َغاِلٌب َعَلى َأْمِرِه  اِبِريَن{ ]البقرة: ١٥٣[، }َوالَلّ َه َم���َع الَصّ الَلّ

َوَلِكَنّ َأْكَثَر الَنّاِس ال َيْعَلُموَن{ ]يوسف: ٢١[.
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تلقى النظام األس���دي قبيل ش���هر رمضان املبارك ضربة 
موجعة طالت كبار قادته األمنيني املس���ؤولني عن قمع وإخماد 
الثورة الش���عبية املندلعة منذ ما يقرب من س���نة ونصف، وقد 
كان النفجار مبنى األم���ن القومي الذي أودى بحياة أعضاء ما 
يسمى خلية إدارة األزمة؛ كثير من الدالالت والنتائج التي تصب 

جميعها في مصلحة الثورة والشعب الثائر.
إن من أبرز دالالت هذه العملية أنها تعّبر عن اختراق كبير 
من قبل الثوار جلس���م النظام وبنيته الداخلية، فالعملية لم تتم 
بواسطة انتحاري فّجر نفسه وسط جمعهم في مكان مكشوف، 
وال بس���يارة مفخخة ُوضع���ت في الطريق أم���ام املبنى، لكنها 
متت بعبوة ناس���فة ُوضعت داخل غرفة اجتماعات اخللية وفي 
عقر دار النظام، وذلك بالتنس���يق مع عنصر )أو أكثر( ش���ديد 
القرب من أفراد اخللية ويحظ���ى بثقتهم.. فهي عملية معقدة 
بكل املقايي���س، وحتتاج إلى كثير من الوقت والتجهيز، بَدءاً من 
التواصل مع العناصر الداخلية واستقطابها، مروراً بتحديد خط 
سير أعضاء اخللية وحتديد ساعة الصفر، انتهاًء بإدخال العبوة 

ذة، ومما يزيد األمر  الناس���فة وزرعها ثم تأمني العناص���ر املنفِّ
أهمية أن هذه العملية لم تكن االس���تهداف األول للخلية، فقد 
أُعِلن قبل أسابيع قليلة استهداف أفراد اخللية نفسهم مبحاولة 
اغتيال عن طريق دس الس���م في الطعام، وفيما ظهر الحقاً أن 
تل���ك العملية لم ت���ؤِت أكلها فإن املؤك���د أن العملية الثانية قد 
ُكلِّلت بالنجاح، وأن الثورة ق���د حققت اختراقاً في نفس املوقع 
شديد احلساسية مرتني متتاليتني خالل مدة قصيرة. إن منطق 
األش���ياء يقول إن النظام ال بد أن يكون ق���د زاد بدرجة كبيرة 
من احتياطات األم���ن - املرتفعة أصاًل - بعد احملاولة األولى، 
فمجرد وصول الثورة للمطلوبني مرة أخرى، ومن ثم جناحها في 
القض���اء على رؤوس اإلجرام هؤالء، له���و دليل كبير على مدى 
تطور أدوات الثوار وجناحهم ف���ي التغلغل داخل هيكل النظام؛ 
لذا فإن كل مح���اوالت النظام وأبواقه للتقليل من ش���أن هذه 
العملية إلى حد تش���بيهها بإرسال قطعة )شوكوال( مفخخة مع 
طفل ال يدري ماذا يحمل، ليس���ت سوى محاولة يائسة لصرف 

األنظار عن هذا االختراق النوعي.

ه��ي��ث��م حم��م��د ال��ك��ن��اين

ربع الســـاعة األخــــير

الثورة السورية..

]المسلمون والعالم[
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ل بكل تأكيد  إن حص���ول هذه العملية مرتني يش���كِّ
نوعاً من حرب الرعب للنظ���ام بأفراده، فالطعام غير 
مأمون، وأش���د املراكز حساس���ية وتأميناً مخترقة، ما 
يعني أن ما هو دونها أكثر عرضة لالختراق، هذا بينما 
رص���اص الثوار في امليدان يحصد رؤوس���اً مهمة، من 
مسؤولي أفرع أمنية، إلى قادة أفواج وألوية وضباط من 
رتب رفيعة، ناهيك عن اعتقال وأس���ر عدٍد من ضباط 

األمن برتب مختلفة.. فأين األمان وأين املفر؟
ومع بَدء توارد أخبار نتائج هذه العملية ومع اإلعالن 
الرس���مي الس���وري عنها، ارتفعت الروح املعنوية لدى 
الناس في كل مكان بدرجة لم يس���بق لها مثيل، وكثرت 
التوقعات بسقوط وشيك للنظام خالل ساعات أو أيام، 
ال س���يما مع اإلعالن عن بدء معركة دمش���ق الكبرى، 
ومع دخول كتائب الثوار إلى قلب العاصمة وتوغلهم في 
عدد من أحيائها، لك���ن األيام الالحقة للعملية أظهرت 
أن االنهيار الس���ريع واالنش���قاقات الكبيرة املتوقعة لم 
حتصل، م���ا يعني أن النظام ما زال يتمتع بش���يء من 
التماس���ك الذي يس���مح بإبقائه على قيد احلياة بعض 

الوقت.
قد ي���رى بعض الناس 
أن ثورة املستحيل في أرض 
طالت  قد  املباركة  الش���ام 
أكثر من ال���الزم، وهذا إن 
كان يحمل في طياته شيئاً 
من الص���واب، فإنه يحمل 
م���ن اخلير  كثيراً  كذل���ك 
للش���ام وأهلها ب���إذن الله؛ 
اخلير  أعظ���م  م���ن  ولعل 
متحيص الصفوف وتنقيتها 
وربط القلوب بالله عز وجل 
وملؤها بحسن الظن به جل 
أعظمها  م���ن  ولعل  وعال؛ 
الوجه  انكش���اف  كذل���ك 
القبيح حلزب حس���ن نصر 
الله، فبعد طول تخٍف خلف 

قناع املقاومة الزائف انكش���فت طائفية هذا احلزب لعوام الناس الذين 
كانوا مخدوعني بشنشنته، وشاء الله أن يُِتمَّ فضيحته، حيث خلع »سيد 
املقاوم���ة«، كما يحب أن يلقبه أنص���اره، برقع احلياء متاماً بعد عملية 
خلية األزمة، وترحم على أولئك القتلة، وأس���بغ عليهم أوسمة الشهادة، 
وأعلنها صريحة أنه وحزبه وولي أمره ونعمته في »قم« باقون مع املجرم 

في نفس السفينة وسيخوضون معه احلرب حتى النهاية.
عملية خلي���ة األزمة كانت ضربة نوعية ب���كل تأكيد، لكن العاملني 
ببواطن األمور يعرفون أنها لم تكن ضمن خطة معدة سلفاً للقضاء على 
النظام في عقر داره، ولم تكن مقدمة لتحرك سريع نحو العاصمة كما 
أش���يع إعالمياً، الوصف الصحيح لها أنه���ا كانت خطوة على الطريق، 
فمن قاموا بهذا العمل يتمتعون بنفس طويل ويعلمون أن احلرب قاسية 
وطويلة، ويعلمون كذلك أن حسمها سيكون في دمشق، وهم يعدون لهذا 
اليوم اآلتي قريباً بإذن الله عدته؛ أما معارك دمشق التي تلت العملية، 
فقد بدأت باجتهاد متسرع من أحد الفصائل، ثم ما لبثت بقية الكتائب 
واأللوية العاملة في دمش���ق وريفها أن استجابت للتحدي وآزرت ذلك 
الفصي���ل، األمر الذي حقق كثيراً م���ن الفوائد، مع ما رافقه من محن 
وآالم، ال سيما في حق املدنيني الذين نُهبت أرزاقهم وانتُهكت حرماتهم 

وُهّجروا من بيوتهم نتيجة القصف. 
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إن األمر املؤكد بإذن الله أن هذا النظام ساقط قريباً، وهذا 
األمر إن كان ميثل في املاض���ي نوعاً من األماني فإن عالماته 
وأمارات���ه الواقعية صارت بادية للعيان أكثر من أي وقت مضى، 
ولئن كانت العملية األخيرة لم تقِض عليه متاماً، فإنها قد دقت 
كثيراً من املسامير في نعشه الذي ما زال يجهز له منذ أشهر.

إن املتابع ملجريات الثورة منذ بدايتها ال ميلك إال أن يس���لم 
أن الثورة ماضية بإذن الله نحو االنتصار، وأن الثورة تكسب كل 
يوم أرضاً جديدة على حساب النظام الذي يخسرها، ورغم أن 
التقدم يب���دو بطيئاً في بعض األحيان، إال أن هذا يجعل الثورة 
أكثر ثباتاً ورسوخاً، ومرد هذا بعد توفيق الله جل وعال إلى هذا 
اإلصرار والصمود األس���طوري الذي أبداه الثوار منذ البداية، 
وإن طالت بنا احلياة فس���يجد من عاصر هذه املرحلة وعاشها 
من الثوار م���ادة غزيرة وفوائد عظيمة ينقلونها لألجيال املقبلة 

حني يحدثونهم عن هذه امللحمة الشامية. 
لقد قال أحد الثوار في مدينة دوما بريف دمش���ق كلمة ال 
تنسى في األسابيع األولى من عمر الثورة، قال: لو فني منا ألف 
أل���ف فلن نرجع عن ثورتنا حتى نحق���ق أهدافنا. قالها يوم لم 
تكن املظاهرات تخرج إال ي���وم اجلمعة، قالها يوم لم يكن عدد 
من يخرج في كل سورية يصل إلى خمسني أو ستني ألفاً، قالها 
يوم كانت رقعة املظاهرات محدودة للغاية، بينما كان الس���كون 

والترقب يلف باقي املناطق، فأي يقني هذا وأي إصرار؟
وبعدها بأس���ابيع ومع متدد رقعة املظاهرات لتشمل أغلب 
املناطق مبا فيها بعض أحياء دمش���ق وحلب، ومع إخراج النظام 
ملس���يراته املؤيدة »العفوية«، قال ثائر آخر في قلب دمشق: كم 
عدد أنصار النظام؟ هم عشرة ماليني ونحن عشرة؟ حسن، إنا 

لن نرجع ولو أفنى بعضنا بعضاً! فأي يقني هذا وأي إصرار؟
لق���د كان الناس يدعون الل���ه قبل كل جمعة أن تس���تمر 
»االنتفاضة« وأن تدخل فيها دمش���ق وحلب، وشاء الله عز وجل 
حلكمة يعلمها جل وعال أن تصبح االنتفاضة ثورة وتستمر وأن 
يتأخ���ر دخول املدينتني، كان الناس يدع���ون الله وقلوبهم وجلة 
خشية أن يرجع الناس أو ميلوا، لكن يوم اجلمعة كان يأتي دوماً 
مببشرات االستمرار مع ما يصاحبه من آالم وجراح، لكن األمل 
كان يكبر يوماً بعد ي���وم، وأن من انتفض وثار فلن يرجع، وأنى 
له أن يرجع وقد صار بينه وبني النظام بحار من دم وأسوار من 

جماجم وأشالء!

مع دخول دمش���ق وحلب في ركاب الثورة على غير رغبة من 
بعض أهلهما، ومع انتقال املعارك إلى قلب كل منهما، فإن الفصل 
األخير من عمر هذا النظام بدأ يُكتب، وبدأ الربع الساعة احلاسم 
واألخير من عمر الثورة عده التنازلي، فالنظام الذي كان يؤكد على 
أعلى املس���تويات قبل أشهر أن األزمة »خلصت« وأن األسوأ صار 
خلف ظهره، يبدو اليوم أضعف مرات ومرات مما كان عليه، ويبدو 
عاجزاً عن فرض سيطرته على املناطق التي يتواجد فيها، فضاًل 
عن اس���تعادة األرض التي يخسرها كل يوم، ونعني باستعادتها أن 
يحكم قبضت���ه عليها متاماً ويتخذها قواعد ثابتة، وإال فإن كثيراً 

من معارك هذه احلرب إمنا هي كر وفر. 
النظ���ام اليوم يبدو على درجة عالية م���ن االرتباك، وهذا 
ما يوقعه في مزيد من األخطاء القاتلة، فمع اس���تباحة جنوده 
ألحياء دمش���ق وحلب وتدمير بيوتهما ونهب محتوياتها وتهجير 
أهله���ا، فإنه يكون قد فقد عملياً كل الرصيد الذي كان يحتفظ 
به لضمان حتييدهم���ا وإبعادهما عن أتون املعارك الدائرة في 
أنحاء البلد، فخداع أهل دمش���ق وحلب ب���أن من يقوم بالقتل 
والنهب والتخريب عصابات مس���لحة وإرهابيون لم يعد ينطلي 
عل���ى أحد بعد ما ش���اهده الناس بأم أعينهم أو س���معوه من 

أقاربهم وأصدقائهم.
وبس���بب هذا االرتباك فإن بع���ض تصرفات النظام تخرج 
متاماً ع���ن حد املنطق والعقل وتصبح أش���به ما يكون برقصة 
املذبوح، فاإلعالم الرس���مي الس���اقط لم يخج���ل من زعم أن 
هناك خطة س���عودية قطرية تقضي بعمل مجس���مات بحجم 
جبل قاسيون واملطار الدولي وساحة األمويني بدمشق لتصوير 
أنها س���قطت في أيدي الثوار، وألن ترددات القنوات الس���ورية 
قد تخترق وتس���رق فال ينبغي للمواطن���ني أن يصدقوا خروج 
شخصيات رسمية كبيرة على هذه القنوات تعلن انشقاقها، فكل 
هذا ميثل - حسب رواية اإلعالم الرسمي - فيلماً يتم تصويره 
في هوليوود! وهذا إن دل على ش���يء فهو يدل على قناعة لدى 
أركان النظام بأن الثوار سيسيطرون على هذه املناطق وأن عدداً 
من املسؤولني سينش���قون بالفعل، وهنا يظهر أن النظام يحفر 

قبره بيده.  
إن املرحلة األخيرة واحلاس���مة تس���تلزم من الثوار حرصاً 
كبيراً عل���ى توحيد الصفوف واتخاذ الق���رارات املصيرية بعد 
التشاور واالتفاق، ولئن كانت معركة التحرير صعبة ومكلفة، فإن 
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الث���ورة الس���ورية تدخل هذه األي���ام مرحلة ربع 
الس���اعة األخير، وقد يكون هذا أخطر األوقات منذ 
جتاوزت الثورة مرحلة اخلوف من انحسار املد الثوري 
والتظاهرات قبل نحو سنة من اليوم، فال بد من أخذ 
احليط���ة  واحلذر واس���تنهاض الهمم، وقد يكون من 
املناس���ب في هذه املرحلة أن يس���عى املفاوض املمثل 
للثوار النتهاج أسلوب »خذ وطالب«، لتحقيق أكبر قدر 
ممكن من املصالح ودرء أكبر قدر ممكن من املفاسد، 
وذلك بتقدير واقع���ي لإلمكانات والظروف احمليطة، 
مع احملافظة على رابطة قوية بني اجلناح العس���كري 
واجلناح السياسي املأمول، ومع استناد اجلميع لدعم 
شعبي منظم، فإن الشعب الثائر بكل مظاهر الثورة ال 
يزال هو الرق���م الصعب في املعادلة وهو القادر بإذن 
الله على التغيير وإفشال املؤامرات واملخططات، هذا 
مع التعويل قبل كل شيء على توفيق الله ومدده وحوله 

وقوته، ومع التبرؤ من حول النفس وقوتها.
ُه َغاِلٌب َعَلى َأْم���ِرِه َوَلِكَنّ َأْكَثَر الَنّاِس ال َيْعَلُموَن{  }َوالَلّ

]يوسف: ٢١[.

ما بعد التحرير ال يقل أهمية وخطورة، بل إن ما بعد س���قوط النظام هو 
ما سيحدد مدى جناح الثورة في حتقيق أهدافها التي يعد سقوط النظام 
مفتاح���اً لها. لقد خاضت األمة في العقود املاضية كثيراً من املعارك في 
كثير من البقاع، ولئن حتقق النصر العس���كري في كثير من هذه املعارك 
إال أن احملصلة في النهاية لم تكن في كثير من األحيان - لألس���ف - في 
صالح األمة، حيث كان الناس يضحون بأرواحهم وأموالهم ثم يأتي غيرهم 

ليضيع نصرهم أو ليقطف الثمرة بدالً عنهم.
إن املؤم���ن ال يلدغ من جحر مرتني - هكذا ينبغي أن يكون - فال بد 
أله���ل الثورة الذين هم أهلها من التعاضد واالجتماع واالحتاد لتكون لهم 
كلمة مسموعة في مستقبل سورية بعد التحرير، ولئن كانت حناجر الثوار 
تهت���ف بأعلى صوت »من ميثلنا هم أبطال اخلنادق ال نزالء الفنادق«، فإن 
التجارب علمتنا أن مس���تقبل البالد يتفاوض علي���ه في الفنادق، فال بد 
للثوار الذين يتفقون في اخلطوط الفكرية واملنهجية العريضة أن يسارعوا 
إلى إيجاد جهة سياس���ية تعّبر عنهم وتتحدث باسمهم وتتفاوض بالنيابة 
عنهم، وأحسب أن الثوار سيجدون في بعض الوجوه السياسية في اخلارج 
ضالتهم املنش���ودة، وعندما يكون هناك احتاد ف���ي التصور وتكامل في 
اجلهد ب���ني اخلندق والفندق، وبني البندقية والكلمة، فإن هذا س���يكون 

خيراً للجميع، وللشعب الثائر، ولسورية.
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]المسلمون والعالم[

»ألول مرة منذ 1954 يكون الرئيس املصري شخصية ثانوية تؤدي دورًا وظيفيًا وثانويًا«.
هذا ما كتبه دانييل بايبس الباحث األمريكي ومؤسس ومدير منتدى الشرق األوسط، وهو مركز أبحاث أمريكي، معلقًا 

رت عن نفسها طوال األسابيع القليلة املاضية. على مكانة الرئيس محمد مرسي في النظام السياسي املصري، والتي عبَّ
ويقول عمران بخاري، نائب رئيس قس���م الش���رق األوسط في مؤسسة س���تراتفور البحثية االستخباراتية، متحدثًا 
عن دور املجلس العسكري في إدارة شؤون مصر: إن العالم اخلارجي ما زال ينظر للقيادة العسكرية كشريك في احلكم.

ه���ذه التعليق���ات وغيرها الكثير توضح بجاء ما يواجهه الرئيس اجلديد ملصر الدكتور محمد مرس���ي من حتديات 
داخلية كثيرة لنظام حكمه، أخطرها: الس���لطة املطلقة للمجلس العس���كري الذي يدير ش���ؤون مصر بعد تنحي رئيسها 

السابق في أعقاب ثورة 25 يناير.
لكن كيف يشّكل اجمللس العسكري سدًا مانعًا حيول دون حصول الرئيس مرسي على سلطاته الكاملة؟

وما استراتيجيات مرسي للخروج من هذا الشرك الذي نصبه العسكر له؟
وما تقييم تلك االستراتيجيات ومدى جناحها وإخفاقها؟

رئيس بنصف ُسلطة!
ح��������س��������ن ال��������رش��������ي��������دي
h t t p s : / / t w i t t e r. c o m / h a s s 6 4
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استراتيجيات اجمللس العسكري:
يتضح بجالء بعد انقضاء أكثر من س���نة ونصف من عمر 
الثورة املصرية، أن املجلس العس���كري القابع في سدة احلكم 

يريد أن يحقق هدفني رئيسيني)1):
1 - استمرار االستقالل االقتصادي ملؤسسة اجليش عن 

الدولة وعدم محاسبتها.
2 - الدور احلاس���م في القرارات املتعلقة بالقضايا التي 

متس األمن القومي املصري.
توّصل املجلس العس���كري منذ تولي���ه مقاليد مصر بعد 
تنحي مبارك، إل���ى أنه كي يحقق هذين الهدفني ال بد له من 

ضمان ركيزتني أساسيتني:
أواًل: وضٌع متميز وثابت ودائم في الدستور املصري وليس 

تطمينات شفوية من أي جماعة أو فصيل أو قوى سياسية.
ثانيًا: وجود رئيس مواٍل على رأس سلطة تنفيذية.

وللوصول إلى الوضع املتميز الدستوري والرئيس املوالي؛ 
اتبع املجلس سياس���ة فّرق تس���د بتفجير اخلالف الَعلماني 
اإلس���المي وتقس���يم البلد نتيجة هذا اخلالف إلى قسمني، 
وحاول اللعب على احلبال والقفز على كل قسم مبدياً حتالفاً 
معه في الباطن، فعقد عدة مؤمترات لكتابة الدس���تور تتشكل 
في أساس���ها من النخب الَعلمانية مطعمًة ببعض اإلسالميني، 
لكن قوة التيار اإلس���المي أفش���لت ه���ذه احملاولة، ثم جرب 
إصدار وثيقة السلمي، وسرعان ما سقطت، وهنا أيقن املجلس 
العس���كري أن القوة األساسية التي حتول دون مخططاته هي 
التيار اإلسالمي، فعمد إلى سلوك استراتيجية جديدة تعتمد 
عل���ى الدخول بالقواعد الدميقراطي���ة والقانونية إلى احللبة 
السياسية، فأقيمت انتخابات برملانية اكتسح على أثرها التيار 
اإلس���المي، وظن املجلس أن اإلسالميني سيردون اجلميل له 
ويعترفون بوضعه املميَّز في الدستور ويتركون منصب الرئاسة 

ملن يختاره.. ولم يفعل اإلسالميون ذلك.
هن���ا بدأ املجلس العس���كري يفّعل اس���تراتيجية مضادة 
بهدف إسقاط اإلسالميني، وارتكزت هذه االستراتيجية على 

عدة أسس، منها:
• التشويه اإلعالمي املتعّمد في الفضائيات وبرامج التوك 
ش���و التي جذبت إليها كثيراً م���ن الناس، ومحاولة احلط من 

مكانة اإلسالميني وشخصية الرئيس.

)1) انظر تفصيل ذلك في مقال سابق في عدد ^: 299.

• حرب الشائعات التي تقودها أجهزة استخبارية مصرية 
محنكة في تغيير اجتاهات الرأي العام ونزول أفراد تابعني لها 
إلى الشوارع واملقاهي ووسائل النقل املختلفة لتختلق األخبار 

والقصص امللفقة حول اإلسالميني.
• تطويع أحكام القضاء لصالح املؤسسة العسكرية، وانظر 
مثاًل إلى األحكام القضائية بحل مجلس الش���عب عندما بدأ 
يناقش قانون احل���د األعلى للمرتبات، والذي كان س���يمس 
امتيازات جنراالت اجليش املصري، وإن كان النموذج الصارخ 
لتس���ييس القضاء هو في تقدمي موع���د احلكم اخلاص بحل 
اللجنة التأسيس���ية التي تكتب الدس���تور من 4 سبتمبر إلى 
17 يولي���و، وهو مرتبط برفض أعض���اء اللجنة اقتراح اللواء 
ممدوح ش���اهني مندوب املجلس األعلى للقوات املسلحة في 
اللجنة بوضع قانون الدفاع الوطني بصيغته الراهنة في اللجنة 
التأسيس���ية واقتراح قانون بديل يجعل عدد املدنيني مساوياً 

للعسكريني، وجعل رئيس اجلمهورية الصوت املرّجح.
وعندما أيقن املجلس العس���كري قب���ل إجراء االنتخابات 
بيوم أن االجتاه قد يس���ير لصالح مرش���ح اإلخوان وأنه قد 
يفقد بذلك الركيزة الثانية التي اعتمد عليها لتمرير ما يريد؛ 
جلأ إلى إصدار حزمة من التشريعات والقوانني التي تتيح له 
وجوداً قانونياً ودستورياً في حالة إذا مت انتخاب غير مرشحه، 
وتتيح تكبيل صالحيات وحركة مرشح اإلخوان في حال فوزه.
• اس���تخدام هندس���ة االنتخابات: وهذا ما فعله املجلس 
العس���كري عندما راهن على أحد املرش���حني ليكون مرشحه 
للرئاسة، وبعد فقد األمل في تأييد قاعدة اإلسالميني الشعبية 
الت���ي اجتهت إلى مرس���ي، جلأ إلى تكثي���ف الضغوط جتاه 
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أحمد شفيق بإطالق اإلشاعات ضد مرسي وتسخير اإلعالم 
واس���تخدام سالح املال ورشوة الناخبني الفقراء، ويتجلى ذلك 
كمث���ال في إحدى مدن الدلتا الكبرى وفي منطقة عش���وائية 
فقيرة، حيث يعيش أهلها على رواتب تدفعها جماعة اإلخوان 
املس���لمني منذ عدة س���نوات، لكن عندما ُعرض عليهم املال 

ليصوتوا لصالح شفيق استجابوا لذلك في فارقة مذهلة!
كما مت جتميع أنصار النظام السابق ورجال األعمال املستفيدين 

منه ليبدأوا حملة حلشد الناس املرتبطة مصاحلهم بهذه الفئات.

• تصدير وافتعال أزمات معيش���ية ونس���بها لإلسالميني: 
كان من املنطقي أن أزمات املعيش���ة من نقص اخلبز والسوالر 
وأزمة املرور والنظافة وتدني الرواتب وانفالت األمن وغيرها؛ 
من املش���كالت التي تُسأل عنها الس���لطات التنفيذية وليس 
التشريعية التي مهمتها األساسية تتمثل في الرقابة والتشريع، 
لكنن���ا فوجئنا ب���أن احملتج���ني يتجهون إلى مقر املؤسس���ة 
التش���ريعية ومن بعدها مقر الرئاس���ة قبل أن يشكل الرئيس 

احلكومة محملني هذه املؤسسات مسؤولية خراب البلد!

استراتيجيات اإلخوان:
ال ش���ك أن االستراتيجية التي يتبعها الرئيس مرسي هي 
نفس���ها النهج الذي يرسمه اإلخوان كاس���تراتيجية ملواجهة 
العسكر، وهي استراتيجية واحدة مهما قيل عن استقالل قرار 
الرئي���س عن اجلماعة وما تدعيه كثير م���ن األبواق في هذا 
املوضوع، محذرة مما أطلقت عليه حكم املرش���د، لكن السواد 
األعظم من الذين انتخبوا مرسي إمنا انتخبوا اجلماعة وليس 
ش���خص مرس���ي، ألن في اعتقادهم أن اجلماع���ة بخبراتها 
وقدراتها هي األقدر على مواجهة جتّبر املجلس العسكري من 

مجرد شخص واحد مهما كانت قدراته.
وف���ي أعقاب تنحي مبارك ارتكبت جماعة اإلخوان العديد 
من األخطاء في ممارس���تها السياس���ية، وق���د حاولت - بعد 
أن آلت العالقة مع العس���كري إلى صدام سياس���ي – إصالح 
األخطاء الس���ابقة، فاعتمدت اس���تراتيجية جديدة تدور حول 
حتجيم املجلس العسكري واحلد التدريجي من دوره السياسي، 

وهذه االستراتيجية قامت على املبادئ التالية: 
• مد جسور التعاون مع كثير من القوى الوطنية: كان من 
أبرز أخطاء جماعة اإلخوان فك حتالفها مع القوى الوطنية 
التي ش���اركت معها في الثورة وتقدميه���ا أولوية التعاون مع 
املجلس العس���كري، والذي ثبت مع م���رور الوقت أنه يلعب 
بسياس���ة فرق تس���د، لذلك حاولت اجلماع���ة ترميم هذه 
العالقة بعد أن وصلت عالقتها باملجلس العسكري إلى طريق 
مسدود ووضحت مخططاته لالس���تئثار بالسلطة، وحاولت 
تصدير قيادتها التوافقية، مث���ل البلتاجي وغيره، والدخول 
في حوارات مع الش���خصيات والقوى واالئتالفات املعروفة 
بوطنيتها حتى إن اختلفت أيديولوجياً مع التوجه اإلسالمي، 
وأثمر ه���ذا التعاون عن تكوين ما يُع���رف باجلبهة الوطنية 

الستكمال الثورة.

• متت���ني قاعدة اجلماعة بتوثي���ق عالقاتها مع التيارات 
واألحزاب اإلس���المية: بعد االنتخابات التشريعية التي حدث 
فيها احتكاك بني الفصائل اإلس���المية املتنافسة على مقاعد 
البرمل���ان، عاد الوئام والتوافق والتنس���يق بني هذه الكتل مرة 
أخرى، وظه���ر هذا جلياً أثن���اء أزمة اجلمعية التأسيس���ية 
األول���ى، لكن هذا الوئ���ام عاد مجدداً للتص���دع في اجلولة 
األولى النتخابات الرئاسة، حيث انقسم اإلسالميون في تأييد 
املرش���حني اإلس���الميني، لكن في جولة اإلعادة عاد الصف 
لاللتئام مرة أخرى خلف مرشح اجلماعة، حتى إن من بني )) 
مليون صوت التي حصل عليها مرس���ي يقدر البعض أصوات 

السلفيني فيها بأكثر من سبعة ماليني صوت.
• حش���د طاقات اجلماعة بأفرادها وش���بابها واستنفارهم 
بأقصى ق���وة لتحقيق أه���داف اجلماعة، ومتث���ل ذلك في عدة 
مراح���ل، منه���ا: مرحلة انتخابات الرئاس���ة، حيث نظم ش���باب 
اجلماع���ة حملة طرق األبواب في محاولة كس���ر احلملة املضادة 
التي تشوه صورتهم، وذهبوا للبيوت ليطرقوا أبوابها، وبعض الناس 
طردوهم، لكنهم قابلوا اإلساءة بالصبر، وعند جناح مرسي واصل 
أفراد اجلماعة النزول إلى الش���ارع وتنفيذ مش���روع مرسي على 

أرض الواقع.
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• سياس���ة اخلطوة خطوة: باكتساب أرض جديدة وحتقيق 
إجناز ما يراكم بعضه البعض ويصنع ش���رعية اإلجناز املطلوبة 
أم���ام اجلماهير، فأهل مصر وفقاً لقول قيادة كبيرة ومؤثرة في 
اجلماعة، غير أهل غزة الذين ميكن أن يتحملوا ش���ظف العيش 
واحلصار في س���بيل قضيتهم، ولذلك ف���إن األولية وفقاً لهذا 
القيادي س���تكون لتحقيق إجناز س���ريع على املستوى املعيشي 

واخلدماتي يشعر به الفرد العادي.
• تدشني حملة دبلوماسية خارجية: بدأت أوالً في محاولة 
ترميم العالقات اإلقليمية مع الدول احمليطة مثل دول اخلليج، 
فجاءت زيارة الرئيس مرس���ي إلى السعودية وتصريحاته التي 
تتحدث عن زعامة مصر والس���عودية للدول السنية، ثم زيارته 
إلثيوبيا وفتح مل���ف العالقات اإلفريقية ومل���ف مياه النيل، 

وأخيراً استقباله مسؤولني أمريكيني وأوروبيني.
ويأم���ل الرئيس من س���فرياته املتكررة انت���زاع مزيد من 
التعاطف والش���عبية في معركته مع العس���كر وحتييد حلفاء 
العسكر اإلقليميني والدوليني الس���تعادة صالحياته املسلوبة 
وتبدي���د مخ���اوف اجلميع من اإلس���الميني، كم���ا أن هذه 
احلملة الدبلوماس���ية التي دش���نها مرسي جعلت من الصعب 
عل���ى اجلنراالت أن يصفوه بأنه خطر على سياس���ات مصر 

اخلارجية.
وتصف صحيفة شيكاغو تربيون األمريكية جوالت الرئيس 
املص���ري اجلديد محمد مرس���ي اخلارجي���ة بأنها حتركات 
خارجية هدفه���ا داخلي وهو محاولة اس���تعادة مكانة مصر 
اخلارجي���ة من أجل حتجيم نفوذ املجلس العس���كري وانتزاع 

جزء كبير من صالحياته.
وقالت الصحيفة األمريكية إن مرس���ي يسعى من جوالته 
املختلفة لتبدي���د مخاوف الكثيرين من وصول اإلس���الميني 
لس���دة احلكم في البالد التي اس���تلموا خزينتها وهي خاوية 

واقتصادها وهو بحاجة إلى اإلنعاش.
وأش���ارت الصحيفة إلى أن تلك احلملة سيكون لها 
أثر كبير في احلد من نفوذ املؤسس���ة العس���كرية في 

البالد.
وتابع���ت »ش���يكاغو تربي���ون« بقولها »رغ���م ذلك فإن 
الس���عودية والواليات املتحدة حليفتي مصر الرئيس���يتني لن 
حتاوال حت���دي دور اجليش كحام للب���الد، وهو الدور الذي 
يتذرع به اجلنراالت من أجل اإلمساك مبلفات األمن القومي 

والدستور اجلديد«.

تقييم استراتيجية اإلخوان:
يبدو أن التحالف مع القوى الوطنية قد أصابه التصدع، 
واتهم أعضاء اجلبهة الوطنية الستكمال أهداف الثورة مرسي 
وجماعته بنق���ض ما يُعرف باتفاق فيرمونت، والذي يتضمن 
معايير اختيار مستش���اري الرئيس وفريقه الرئاسي ونوابه 

ومحددات تشكيل أول حكومة عقب االنتخابات الرئاسية.
ويبدو أن الضغط الذي ميارس���ه هذا الفريق سيضاف 
إلى جملة الضغوط التي يتعرض لها الرئيس مرس���ي، مثل: 
الضغ���وط القادمة م���ن املجلس العس���كري أو الناجتة عن 
ضغط الشارع، وفي الوقت نفسه لديه مشروع النهضة التابع 
لإلخوان والذي يحوي بعض البنود التي يجب أن تنجز سريعاً 

كي يشعر بها رجل الشارع العادي.
وال ش���ك أن أعضاء اجلبه���ة الوطنية ل���م يثبتوا حتى 
اآلن إدراكه���م حجم التحديات التي تواج���ه الرئيس، وأنهم 
من غير ما يش���عروا بات���وا معوالً لهدم الث���ورة بدالً من أن 
يكونوا مساهمني في استكمال أهدافها، وفي نفس الوقت ال 
أفهم وال أدرك ما التعهدات التي قطعها مرس���ي على نفسه 
بإشراك قوى سياس���ية في حكومته؟ وما طبيعة هذه القوى 
التي سيشركها؟ وما دورها ومدى التزامها ببرنامج الرئيس؟ 
وملاذا بدأ الرئيس يتنصل من تعهداته إن وجدت بتلك الكيفية 

التي يتحدث عنها املعارضون؟
كذلك يفتقر الفريق الرئاسي إلى املكاشفة ووضع الشعب في 
صورة األزمة اخلانقة كي يستطيع أن يدرك حجم األزمات التي 

حتيط بالرئيس ويستطيع الصبر وحتمل مزيد من الضغوط.
ومتتد سياس����ة عدم املكاش����فة والوضوح ف����ي العالقة مع 
املجلس العسكري، وقد يتفهم بعض الناس إخفاء مالمح الصراع 
بني املجلس والرئاس����ة، لكن إلى وقت محدد، وإال فإن إخفاء هذا 
التوتر س����يضر في النهاية بالرئاسة وصورتها أمام اجلماهير مع 
عجزها عن حتقيق أي إجناز ملموس على األرض مع تقدم الوقت.
ويبقى أن نس����خ جتربة أردوغان واس����تراتيجيته للخروج من 
شرنقة العس����كر ال يصلح في مجملها مع التجربة املصرية، لكن 
ميكن االس����تفادة من جزئيات فيها، فالشعب املصري أكثر التزاماً 
بقضايا الش����رع من الش����عب التركي، وبالتالي فإن قواعد اللعبة 
السياس����ية في مصر تسمح مبزيد من ممارسة الضغوط لتطبيق 
الش����ريعة، كما أن الظرف السياس����ي الذي متر به مصر ال يزال 
يحم����ل الطابع الثوري، وهذا ميثل بثقل����ه ضغوطاً مضاعفة على 

املجلس العسكري كي يقدم مزيداً من التنازالت.
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ميت����از إقلي����م تركس����تان الش����رقية بثروات����ه الطبيعية 
عدُّ ثاني  الهائلة م����ن الذهب واليورانيوم والفح����م، ويجُ

أكبر منتج للنفط في الصني.

عم����دت الس����لطات الصيني����ة إلى محو هوي����ة اإلقليم 
رت اس����مه م����ن تركس����تان، ومعناها أرض  املس����لم، فغياَّ
الترك، إلى »ش����ينجياجن«، وتعن����ي »األرض اجلديدة«، 
كت����ب  كم����ا مت إلغ����اء اللغ����ة اإليجوري����ة الت����ي كان����ت تجُ

باحلروف العربية. 

حتظ����ر القوانني تلق����ي التعليم الدين����ي ألقل من 18 
ن����ع التالميذ ف����ي امل����دارس واجلامعات من  عام����ًا، وميجُ
تأدي����ة الص����الة وص����وم رمض����ان وحم����ل املصاح����ف أو 

امتالكها.

املصان����ع  عل����ى  الالديني����ة  اله����ان  ِعرقي����ةجُ  تس����يطر 
والش����ركات والوظائ����ف اإلداري����ة، م����ا اضط����ر اإليجور 
إل����ى العمل في ِحَرف متدنية، مث����ل: أعمال النظافة، 

واخلدمة في منازل األثرياء.

األح����داث الدامي����ة الت����ي يش����هدها إقلي����م تركس����تان 
الش����رقية م����ن آن إلى آخر وتروح ضحيته����ا أعداٌد من 
املسلمني؛ ما هي إل مؤشٌر على مأساة يتجاوز عمرها 
س����تة عق����ود كامل����ة ول نعرف عنه����ا إل أق����ل القليل.. 
وه����ذا التوتر مرش����ح للتصاعد ورمب����ا النفجار املروع 
طاملا ظلت سياس����ة العصا الغليظة الوسيلَة الوحيدة 

للتعامل مع مسلمي اإليجور.

]المسلمون والعالم[

ص���الح حم��م��د أب���و زي��د

)*) »ليالي تركستان«، رواية بديعة لألديب اإلسالمي الكبير الراحل جنيب 
الرائع عبر  التركستان وجهادهم  فيها كفاح مسلمي  الكيالني يرصد 

الزمن، ولعلها الوحيدة في هذا الباب في أدبنا العربي.

قشغر اإلسالمية:
يُعدُّ إقليم تركستان الش���رقية أو »شينجياجن«، أكبَر أقاليم الصني، 
وميث���ل نحو 17% من مس���احتها احلالي���ة، وهو توأم إقليم تركس���تان 
الغربية الذي يضم جمهوريات كازاخس���تان وطاجيكستان وتركمانستان 
وقيرغيزس���تان وأوزبكس���تان، وهي اآلن املعبر االستراتيجي الذي مترُّ 
منه أنابيب النفط والغاز املس���تورد من دول وس���ط آس���يا إلى داخل 
الصني. يحدُّ هذا اإلقليم من الشمال الغربي كازاخستان وقيرغيزستان 
وطاجيكس���تان، ومن اجلنوب أفغانس���تان والهند، ومن الشرق أقاليم 
التبت وكوبنغهاي وكانس���و الصينية، وميتاز اإلقلي���م بثرواته الطبيعية 
من الذهب واليورانيوم، وه���و ثاني أكبر منتج للنفط في الصني، حيث 
ر مبا يكفي  يس���د 80% من احتياجاتها، أما مخزون امللح الصخري فيقدَّ
اس���تهالك العالم كله ملدة 1000 عام. وأهم مدن اإلقليم هي: أورومجي 
العاصمة، وهامي كاراِمي، وكاش���ي أو قشغر، وكانت غالبية السكان في 
النصف األول من القرن املاضي من مس���لمي الويجور الترك، والويجور 

تعني االحتاد أو التضامن.
ويش���ير املؤرخون إلى أن اإلسالم دخل تركس���تان الشرقية في عهد 
الوليد ب���ن عبد امللك عام 94ه����/ 712م عندما عب���ر القائد قتيبة بن 
مس���لم الباهلي نهر جيحون متوجهاً إلى فرغانة، وأوغل في بالد ما وراء 
النهر حتى قارب حدود الصني القدمية، ففتح قش���غر ثم جنغاريا وترفان 
الواقعتني على حدود منغوليا، وخوتن الواقعة ش���مالي التبت وكش���مير، 
لكن تلك البالد أصبحت إس���المية حكومًة وش���عباً بعدما اعتنق اخلان 

واملس���������������لم���������������������������������������������ون املنس������������������������������يون!!»ليالي ُتركس�تان«)*) 
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املغولي »ستاتول بوجرا« اإلسالم عام 322ه�/ 934م. وفي عصر 
أسرة مينج التي حكمت الصني )1386 – 1644م(، نال املسلمون 
امتيازات كبيرة، فازدهرت أحوالهم وازداد عدد مساجدهم، حتى 
جاءت األسرة املانشورية في أواسط القرن السابع عشر امليالدي 
فعملت على اضطهادهم وهدم مس���اجدهم، فقاموا بعدة ثورات 
ن خاللها الزعيم املس���لم »يعقوب بك« من االستقالل  عنيفة متكَّ
بتركستان الش���رقية عام 1282ه�/ 1865م، لكن هذه الدولة لم 
تعش طوي���اًل، حيث هاجمتها الصني واحتلتها مرة أخرى س���نة 
1290ه�/ 1875م، وفي عام 1350ه�/ 1931م اشتعلت الثورة في 
منطقة تركستان الش���رقية كلها، وبعد عامني أُعلن قيام حكومة 
»قش���غر اإلسالمية«، ولم يتم إس���قاط هذه الدولة إال بالتحالف 

العسكري بني الصني وروسيا عام 1356ه�/ 1937م.
وإل���ى اآلن تزدان مدينة قش���غر القدمية بباق���ة رائعة من 
املس���اجد واألبنية ذات الطراز اإلس���المي البديع، من أهمها: 
مجمع أباخ خوجة اإلس���المي الذي بُني عام 1640م، إال أن أبرز 
عمائر املسلمني هو جامع عيد كاه الذي يُعدُّ أكبر مساجد الصني 
من حيث املس���احة ومن أكثرها تعبيراً عن ش���خصية مس���لمي 

الصني.
ورغم هذا التاريخ الطويل لإلس���الم في الصني، ال يوجد 
إحصاء دقيق لعدد مس���لميها يستطيع الباحث أن يطمئن إليه، 
فبينما ترتفع املصادر اإلسالمية بالعدد إلى ما فوق حاجز املائة 
مليون، فإن املصادر الرسمية تشير إلى أن اإلسالم ينتشر اليوم 
ر عددها بنحو عش���رين مليون نسمة،  بني عش���ر قوميات يُقدَّ
وهي: الويجور، والهوي، والقازاق، والقرغيز، والتتار، واألزبيك، 
والطاجيك، ودونغش���يانغ، وساالر، وباوآن، ومعظمهم يتوزعون 
في ش���ينجياجن، بينما البقية الباقية فينتشر بعضها في مدن 
وقرى س���ائر املقاطعات والبلديات واملناطق ذاتية احلكم، مبا 

فيها تايوان وهونغ كونغ وماكاو.

األرض اجلديدة:
بعد قيام الثورة الش���يوعية عام 1949م ف���رض الصينيون 
س���يطرتهم على املنطقة كلها، وعمدوا إلى مح���و هوية اإلقليم 
املس���لم، فغيَّروا اسمه من تركس���تان، ومعناها أرض الترك، إلى 

»ش���ينجياجن«، وتعني »األرض اجلديدة«، ومع أن احلكومة أعلنت 
أن اإلقليم متمت���ٌع باحُلكم الذاتي ثقافياً وإثني���اً ودينياً ولغوياً، 
إال أن ذل���ك كان مجرد إجراء صوري، فش���ؤون احلكم يديرها 
الصيني���ون من قومي���ة الهان الذين يحتلون م���ا يوازي 90% من 
الوظائف اإلدارية، كما جلأت الس���لطات إلى تغيير أسماء املدن 
والش���وارع، وجلبت آالف األس���ر من قومية الهان الالدينية إلى 
تركس���تان بقصد تغيير التركيبة الدميوجرافي���ة، وبعد أن كان 
لون أكثر من 90%، منهم  املس���لمون في تركستان الشرقية يش���كِّ
78% من قومية الويجور التي يبلغ عدد أبنائها 7.2 مليون نسمة 
حالياً، والصينيون من قومية الهان 6%  فقط – بحس���ب إحصاء 
لون – بحسب  سنة 1942م؛ ارتفعت نس���بة الصينيني وباتوا يشكِّ
إحص���اءات 2001م - نحو 40% من الس���كان، وقد أصبح أتباع 
عرقية الهان يس���يطرون على غالبية املصانع والشركات، خاصة 
بعد اكتشاف آبار البترول بغزارة في املنطقة، فاضطر اإليجوريون 
إل���ى امتهان أعمال متدنية، مثل: اخلدم���ة في املنازل، واحِلَرف 
الصغيرة األخرى.. كذلك قامت الس���لطات بإنشاء عدد كبير من 
الس���جون في املنطقة، وحظرت على من يقضي فترة عقوبته من 
عت���اة املجرمني العودة إلى بلده، وألزمته بالعيش في تركس���تان، 
وكان م���ن تداعيات هذه السياس���ة ارتفاع نس���بة اجلرمية في 

تركستان الشرقية بصورة كبيرة.
وخالل س���نوات الثورة الثقافية )1966 – 1976م( تعرَّض 
املسلمون للتنكيل والتش���ريد؛ فأُغلقت مساجدهم، ومتَّ حتويل 
الكثير منها إلى مس���تودعات للبضائع أو مراكز جتارية، وباتت 
العبادة تؤدَّى سراً خوفاً من املالحقة واالضطهاد، وبعد زوال هذه 
الثورة اس���تردَّ املسلمون مساجدهم ومنشآتهم، ففي شينجياجن 
وحدها أُعيد فتح أكثر من 1900 مس���جد، وش���هد املسلمون 
س���الماً نسبياً لم يستمر طوياًل بس���بب السياسات احلكومية 
التي تعمل على محاربة االنتماء الديني لشعب تركستان املسلم، 
وذلك بالتضييق على أفراده في ممارس���ة ش���عائرهم الدينية، 
حتى إن مجرد بناء مسجد قد يدفع املسلمون ثمناً له عشرات 
الشهداء واجلرحى، ومثال ذلك ما حدث في أبريل 1990م في 
قرية بارين جنوب كاش���غر عندما أراد املس���لمون بناء مسجد 
فاعترضتهم الس���لطات الشيوعية، واش���تبكت معهم، وأطلقت 

واملس���������������لم���������������������������������������������ون املنس������������������������������يون!!
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عليه���م الرصاص، ثم قصفت القرية باملدافع والطائرات، فبلغ 
عدد القتلى بضع مئات، واعتُقل أكثر من 1000 ش���خص، وال 
ي���زال بعض من أُلقي القبض عليهم في الس���جون حتى اليوم. 
وتش���ير تقارير منظمة العفو الدولية إلى حرمان أفراد الشعب 
التركستاني من ممارس���ة حقوقهم املشروعة؛ كالتعليم، وحرية 
التعبي���ر واالنتقال، إلى جانب االعتداء البدني عليهم باملطاردة 

واالعتقال والقتل أحياناً.
ا يفاقم من أزمة مس���لمي تركستان أن القوانني حتظر  وممَّ
تلق���ي التعليم الديني ألقل من 18 عام���اً، فيُمنع التالميذ في 
املدارس واجلامعات من تأدي���ة الصالة وصوم رمضان وحمل 
املصاحف أو امتالكها، فتنش���أ األجيال اجلدي���دة بعيدًة عن 
اإلسالم س���وى ما تتلقاه من النزر اليسير في محيط األسرة، 
وإمعاناً في طمس الهوية اإلس���المية مت إلغاء اللغة اإليجورية 
التي تُكتب باحلروف العربية، وكان يستخدمها مسلمو تركستان.

صيغة عادلة:
كانت احلكوم���ة الصينية تفرض تعتيم���اً صارماً على ما 
رت أح���داث يوليو 2009م،  يح���دث في ش���ينجياجن حتى تفجَّ
وهي األعنف من نوعه���ا، حتى إنها اضطرت الرئيس الصيني 
إلى قطع اجتماعاته في قمة مجموعة الثماني والعودة س���ريعاً 
إلى بكني الحتواء املوقف، ورغم تضارب األنباء حول أس���باب 
األحداث التي تزعم املصادر الرسمية أن عناصر األمن رصدت 
ثالثة من اإليجور يحملون س���كاكني طويلة ويطاردون إيجورياً 
آخر فقامت بإطالق النار عليه���م فقتلت اثنني منهم وأصابت 
الثالث، وثمة تقارير إخبارية أش���ارت إلى أن األزمة بدأت من 
شائعة انطلقت في أحد مصانع مدينة شاوغوان اجلنوبية بأن 
العمال اإليجوريني اغتصبوا فتاتني من قومية الهان تعمالن في 
املصنع، فهجم العمال الهان عل���ى زمالئهم اإليجوريني فقتلوا 
اثنني منهم وجرحوا العش���رات، فثار اإليجور في أورمتش���ي 
عاصم���ة اإلقلي���م وأحرقوا إط���ارات الس���يارات ودخلوا في 
مصادمات مع الشرطة التي استخدمت الرصاص احلي وقنابل 
الغاز املس���يل للدموع لتفريق التجمع���ات الغاضبة، وفي اليوم 
الثالث بدأت حش���ود من عرقية الهان مبهاجمة منازل اإليجور 
وممتلكاتهم ومس���اجدهم، فأعلنت الس���لطات حظر التجوال، 

وشددت قبضتها على العاصمة باآلالف من جنود اجليش.
وأياً كانت احلقيقة وراء نشوب األزمة ومساراتها املتشعبة، 
فإن تداعياتها وطريقة معاجلتها متثل أمنوذجاً لتعامل السلطات 

اخلشن مع مسلمي تركس���تان، وقد دعت السيدة ربيعة قدير 
إلى إجراء حتقيق دولي واتهمت احلكومة الصينية باس���تغالل 
الظرف العامل���ي الذي جتتاحه حمى مواجهة اإلرهاب، للتعمية 
على ما متارسه بحق املسلمني. وتؤكد ربيعة أن لديها شهادات 
من أبناء اإليجور بأن حصيل���ة القتلى تصل إلى املئات، وليس 
184 كم���ا تقول إحصاءات احلكومة الصينية. وربيعة قدير ملن 
ال يعرف، ناشطٌة مسلمٌة من شينجياجن تعيش في اخلارج منذ 
س���نوات، وتتزعم منظمة مؤمتر اإليج���ور العاملية التي تنادي 

باستقالل التركستان، وتتهمها الصني بالعمالة للغرب.
م���رة أخرى، وفي أواخر فبراير املاض���ي، جتدد العنف في 
تركس���تان عندما هاجمت مجموعة م���ن امللثمني الذين يحملون 
األس���لحة البيضاء املارةَ في أحد شوارع مقاطعة يتشنج، فقتلت 
10 أشخاص، ثم تدخلت قوات الشرطة فقتلت ثالثة من امللثمني، 
ولم تفصح الس���لطات حتى اآلن عن هوية املهاجمني أو أسباب 
املذبحة التي يضعها املراقبون السياسيون إلى جوار أخواتها في 
سلسلة االضطهاد والعنف اللذين ميارسان ضد مسلمي اإلقليم 

منذ سنوات طويلة.
ومن الالفت أن العالم اإلس����المي - باس����تثناء بعض الدول 
- ال يُظه���ر أي لون من التضامن مع مس���لمي تركس���تان، حتى 
دول اجلوار مثل: كازاخس���تان وقيرغيزس���تان وطاجيكس���تان 
وأوزبكس���تان وباكس���تان؛ ترف���ض الالجئني اإليج���ور، ونحن 
بالطبع ال نطالب العالم اإلس���المي بالتدخل عس���كرياً أو قطع 
العالق���ات مع الصني احتجاجاً على ما يحدث في التركس���تان، 
ولكن على األقل من املمكن أن تتحرك الدول اإلسالمية الفاعلة 
على املستوى الدبلوماس���ي مع اجلانب الصيني للتخلي عن تلك 
املمارس���ات العنيفة بحق املس���لمني، وينبغي أن تعمل املؤسسات 
والهيئات اإلسالمية الكبرى لتفعيل القضية على املستوى الدولي 
للفت االنتباه إلى تلك املأساة الكئيبة التي يعانيها مسلمو اإليجور 

منذ عشرات السنني.
ويؤكد كثير م���ن احملللني واملراقبني أن مثل هذه األحداث الدامية 

���حٌة للتكرار رمبا بعنف أش���د وقس���وة أعظم ما لم يتم حل أزمة  مرشَّ

مسلمي اإليجور بشكل نهائي بعيداً عن سياسة العصا الغليظة، والقبضة 

احلديدية، وعبر مفاوضات وحوار جاد بني السلطات الرسمية ومسلمي 

تركس���تان؛ للتوافق على صيغة عادلة حتميهم من املمارسات احلكومية 

العنيف���ة، وتس���مح لهم باملش���اركة بفاعلية في إدارة ش���ؤون بالدهم، 

وحتافظ على هويتهم اإلسالمية بتخفيف القيود املفروضة عليهم دينياً 

وثقافياً واجتماعياً، وتعمل على حتسني مستويات املعيشة ألبناء اإلقليم 

املكتظ بثرواته الطبيعية الضخمة.
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]مرصد األحداث[

مرصد األخبار

»بارات رمضان« تثير ضجة في 
إمارة دبي

تتعرَّض مجلة »تامي أوت« التي تصدر باللغة اإلجنليزية 
في إمارة دبي، حلملة انتقادات إثر إصدارها في نس���خة 
رمضان الئحة بأس���ماء الب���ارات الت���ي تواصل تقدمي 

املشروبات الكحولية خالل شهر الصوم.
وكانت املجلة، التي تستهدف شريحة املقيمني األجانب 
في اإلمارة والغربيني حتديداً، قد نشرت قبل بدء رمضان 

موضوعاً عنوانه: »خمسة للتجربة: بارات في رمضان«.
وفجر املوضوع غضب الكثير م���ن اإلماراتيني الذين 
دش���نوا حمل���ة # stoptimeoutdubai على »تويتر« 
االجتماع���ي، وحظيت بتفاعل كبير ب���ني املغردين الذين 

أبدوا عدم رضاهم عن املجلة.
 ] سي إن إن 2012/7/28[

مرسي يعود من إيطاليا بـ 200 
مليون دوالر استثمارات

في خط���وة غير متوقع���ة لكثيرين؛ متّك���ن الرئيس 
املصري، الدكتور محمد مرس���ي، من اس���تقطاب 200 
مليون دوالر بعد لقائه وزي���ر اخلارجية اإليطالي جوليو 

تيرسي سانتا جاتا في روما مؤخراً.
وأش���ار تقرير نُشر على موقع التلفزيون املصري، إلى 
أن زيارة الرئيس مرس���ي أّدت إلى االتفاق على تش���كيل 
مجلس أعمال مش���ترك بني مصر وإيطاليا وزيادة تدفق 
السياحة اإليطالية في السوق املصرية وضخ 200 مليون 
دوالر في مش���روعات تنفذ عل���ى أرض مصر في إطار 

برنامج مبادلة الديون.
]الدستور 2012/7/27[

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

بعد تصريحاته املثيرة للجدل حول عدم استعداد بريطانيا 
الس���تضافة دورة األلعاب األوملبية )لندن 2012(، وصل ميت 
رومني املرشح اجلمهوري النتخابات الرئاسة األمريكية، أمس، 
إلى إسرائيل، في محاولة لكس���ب تأييد اليهود األمريكيني، 
واملنافس���ة للفوز في االنتخابات ضد منافسه الدميقراطي 

باراك أوباما في السادس من نوفمبر )تشرين الثاني(.
ويأمل رومني أن توفر ه���ذه الزيارة فرصة الجتذاب كلٍّ 
من الناخبني اليهود واإلجنيليني املؤيدين إلس���رائيل وإظهار 
التناق���ض مع الرئيس أوباما الذي تتس���م عالقته مع رئيس 
الوزراء اإلس���رائيلي بنيامني نتنياهو بع���دم الثبات، علماً أن 
معظم الناخبني اليهود األمريكي���ني يصوتون تقليدياً لصالح 

املرشح الدميقراطي للرئاسة.
وحمل رومني معه رس���الة صارمة بشأن البرنامج النووي 
اإليراني مع تصريح دان سينور كبير مساعديه لشؤون األمن 
القومي بأن رومني يعتقد أن تهديد طهران بصنع س���الح ال 

بد أن يواَجه بقوة.
وقال سينور في حديثه عن رؤية رومني إنه »ال بد أال يكون 
هناك تسامح أبداً إزاء تخصيب اليورانيوم من حيث ارتباطه 
بإي���ران«، وهو يعتقد أن التهديد باس���تخدام القوة يجب أن 

يكون ذا مصداقية في نظر القيادة اإليرانية.
]أنباء موسكو 2012/7/28[

رومني يصل إسرائيل ضمن جولته الدولية
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توّقعات بزيادة السوق االستهالكية في إفريقيا مستقباًل
عت ش���ركة »ماكينزي« لإلحصاء أن يرتفع حجم السوق االس���تهالكية في القارة اإلفريقية ليبلغ 1.4 تريليون دوالر  توقَّ
بحلول عام 2020، األمر الذي القى آذاناً جد صاغية بالنسبة للشركات واملستثمرين الراغبني في احلصول على حصة من 

الكعكة اإلفريقية.
ودفعت هذه األرقام عديداً من الش���ركات إلى اتباع أس���اليب جديدة في بحثها عن السلع واحلاجات األفضل واملرغوبة 
لدى املس���تهلك اإلفريقي، وفي مقدمة هذه الوسائل إرسال الشركات موظفيها ليقوموا باالستفسار واالستماع مباشرة إلى 

املستهلكني من خالل جوالت ميدانية في املدن والساحات العامة.
يُذكر أن األرقام الصادرة عن ش���ركة ماكينزي تشير إلى أن مدن جوهانزبيرغ وكايب تاون والغوس، إضافة إلى مدينتي 

اإلسكندرية والقاهرة؛ ستكون املدن التي ستتصدر قائمة األسواق األكثر استهالكاً بحلول عام 2020.
وبيَّنت الدراسة أن قطاع االتصاالت والبنوك سينال احلصة األكبر من حجم إقبال املستهلكني في القارة اإلفريقية. 

]مواقع 2012/7[          

وزير الداخلية الفرنسي يريد تعديل قوانين الجنسية في بالده
انتقد وزير الداخلية الفرنس���ي مانويل فالس في احلكومة اليس���ارية، ما أس���ماه »املعايير« املعتمدة في احلصول على 
اجلنس���ية الفرنسية، والتي جاءت بها احلكومة اليمينية الس���ابقة، وتعهد في الوقت نفسه مبراجعتها وفق مقاربة »شريفة 

وإنسانية«، بحسب ما وصفته جمعية »فرنسا أرض املنفى«.
وعبَّر فالس عن ذلك أمام جلنة القوانني في مجلس الش���يوخ الفرنس���ي، األربعاء، حيث انتقد »املعايير« املعتمدة بهذا 
اخلصوص، واصفاً إياها ب� »التمييزية«، كما أوضح أنه يس���عى ألن يقارب هذا امللف ب� »موضوعية« دون أن يتس���اهل في 

]فرانس 24 2012/7/28[ سياسته جتاه الهجرة.       

إطالق اللحى في مصر وحرية التعبير
نش���رت صحيفة »واشنطن بوست« تقريراً ملراس���لها من القاهرة بشأن إطالق اللحى، والذي قال فيه إنه أصبح مشهداً 

عادياً بكل مكان في مصر، حيث كان ممنوعاً في عهد نظام الرئيس املصري املخلوع حسني مبارك.
وأكد مراس���ل الصحيفة في تقريره أن املسلمني من الرجال في مراكز الشرطة، واملصارف، واخلطوط اجلوية، وبرامج 
التلفزيون اإلخبارية، واألماكن األخرى في جميع أنحاء مصر؛ يطالبون اآلن بالس���ماح لهم بإطالق حلاهم، وكما في املقابل 

تطالب النساء باحلجاب، حيث ُحرموا طوياًل من ذلك، إما بالقانون أو بحكم العادة.
ونقل املراسل رأي املتخصص في علم االجتماع السياسي في مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية زياد عقل »لقد 
ذهبت قبضة الدولة في ملح البصر، هناك الكثير من املخاوف ذات الطابع املرضي من اإلسالم - اإلسالموفوبيا - في مصر، ألن 

مبارك لم يكتِف فقط بالتضييق على املسلمني، بل خلق لهم صوراً كالشياطني«. ]واشنطن بوست بترجمة اجلزيرة 2012/7/18[
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س: لماذا يتأخر الغرب في نصرةٍ حقيقيةٍ لسورية؟
ج: كتب روبرت فيسك في مقالة له بصحيفة ذي إندبندنت البريطانية، أن الرئيس بشار األسد قد يظل في مكانه فترة 
أطول مما يعتقد خصومه، ومبوافقة ضمنية من القادة الغربيني احلريصني على تأمني طرق جديدة للنفط إلى أوروبا عبر 

سورية قبل سقوط النظام.
ووفقاً ملصدر ملّم بخطط تتعلق بنقل السلطة من حزب البعث، يسعى األمريكيون والروس واألوروبيون أيضاً للتوصل معاً 

إلى اتفاق يسمح لألسد بالبقاء زعيماً لسورية ملا ال يقل عن سنتني أخريني، مقابل تأمني النفط والغاز لهم.
وبالنس���بة لروسيا، فسيتم طمأنتها باستمرار قاعدتها العسكرية في مدينة طرطوس السورية، والعالقة مع أّي حكومة 
تأتي إلى الس���لطة بدمشق في نهاية املطاف بدعم من إيران والس���عودية.. وتناُزل روسيا في اآلونة األخيرة - بشأن كون 
األس���د غير أساسي في أي بنية سلطة سورية مقبلة - هو جزء من تفاهم جديد قد يقبل رئاسة األسد مقابل اتفاق مينع 

املزيد من االنحدار إلى حرب أهلية.
واله���دف احلقيق���ي للمحادثات بني القوى العاملية يتمح���ور حول تصميم الغرب على تأمني النف���ط والغاز على وجه 
اخلصوص من دول اخلليج دون االعتماد على التموينات من موس���كو. ويقول املصدر إن »روس���يا ميكن أن تغلق )احلنفية( 
على أوروبا متى شاءت، وهذا يعطيها قوة سياسية جبارة. ونحن نتحدث عن طريقي نفط أساسيني للغرب: واحد من قطر 
والس���عودية عبر األردن وسورية والبحر األبيض املتوس���ط إلى أوروبا، وآخر من إيران عبر جنوب العراق الشيعي وسورية 
إلى البحر األبيض املتوس���ط ومنه إلى أوروبا، وهذا هو املهم، ولهذا السبب سيكونون مستعدين لترك األسد ميكث سنتني 

أخريني إذا لزم األمر، وسيكونون راضني بذلك متاماً، وسيكون لروسيا مكان في سورية اجلديدة«.
وأش���ار فيسك إلى أن الدبلوماسيني الذين ما زالوا يناقش���ون هذه اخلطط ينبغي أن يُعاَملوا ببعض الريبة، فهذا أمر أن 
تس���مع الزعماء السياسيني يدينون بشدة النظام السوري على انتهاكه حقوق اإلنسان واملذابح، وذاك أمر آخر مختلف متاماً 
عندما تدرك أن الدبلوماس���يني الغربيني على أمت اس���تعداد لتنحية هذا األمر جانباً من أجل الصورة األكبر التي هي كالعادة 

في الشرق األوسط تعني إمدادات النفط والغاز.  ]بتصرف من اجلزيرة نقاًل عن صحيفة ذي إندبندنت البريطانية 2012/6/29[

)س( و )ج(

مرصد األخبار

»إسرائيل« تبدأ فعليًا ربط البحر األحمر بـ »المتوسط«
بدأ الكيان الصهيوني فعلياً تنفيذ خطة ربط مدينة إيالت على البحر األحمر بالبحر األبيض املتوس���ط عبر خط سكك 

حديدية ملنافسة قناة السويس في حركة النقل التي متر عبر القناة.
فقد كش���فت الصحف ووس���ائل اإلعالم الصهيونية عن أن وزير املواصالت الصهيوني »يس���رائيل كاتس« حث في العاصمة 
الصينية بكني خالل زيارته لها مؤخراً املسؤولني الصينيني على املشاركة في أعمال مد السكك احلديدية إلى إيالت، ومن املتوقع 

وصول خبراء من الصني إلى تل أبيب خالل أسبوعني متهيداً للمشاركة في العطاء الدولي للمشروع.
وكان نتنياهو قد أكد »إن خط تل أبيب - إيالت س���يغّير في س���اعتني وجه البالد، وإنه يعد قراراً اس���تراتيجياً سيقدم 

]مفكرة اإلسالم 2012/7/5[ إلسرائيل فرصاً هائلة«.       
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مرصد األرقام

أكدت األمم املتحدة أن أكثر من 5.2 مليون ش���خص ما 
زالوا يواجهون اخلطر في الصومال بعد عام على املجاعة.

وقال مارك بودين، منس���ق األمم املتحدة للش���ؤون اإلنسانية 
ف���ي الصومال، »إن 232 ألف طفل أو ُخمس األطفال الذين تقل 
أعمارهم عن اخلمس س���نوات ما زالوا يعانون سوء التغذية في 
هذا البلد الذي شهد حرباً أهلية استمرت عقدين ويواجه موجات 

جفاف مزمنة وسوء تغذية حاداً«. ]شبكة البي بي سي 2012/7/17[
ح���ذرت منظمة العمل الدولية م���ن أن منطقة اليورو قد 
تفقد 4.5 مليون وظيفة خالل األربع س���نوات القادمة إذا لم 

تبتعد املنطقة عن سياسات التقشف.
وق���د تصل هذه الزي���ادة مبعدالت البطال���ة في منطقة 
الي���ورو التي تض���م 17 دولة، إلى 22 مليون ش���خص، وقد 
وصلت معدالت البطال���ة فعلياً في منطقة اليورو إلى 11.1 
في املائة في شهر مايو املاضي، وذلك وفقاً لألرقام الرسمية 
من منظمة يوروستات األوروبية، وهو ما أدى إلى رفع إجمالي 
عدد األشخاص الذين يعانون البطالة إلى 17.5 مليون شخص، 
وهي النسبة األعلى ملعدالت البطالة منذ بدء تسجيلها في عام 

.1995
وفي إس���بانيا، التي تعاني أعلى معدالت للبطالة في منطقة 

اليورو، يوجد شخص من بني كل أربعة أشخاص دون عمل.
وبلغ معدل البطالة بني الش���باب في منطقة اليورو 22.6 
في املائ���ة في مايو املاضي، ما يعن���ي أن هناك 3.4 مليون 

شخص أقل من 25 عاماً بال عمل. ]العربية نت 2012/7/11[
تراجعت أعداد العاملني من األجانب في مصر خالل عام الثورة 
2011، ليصل عدد األجانب العاملني في القطاعني احلكومي والعام 
وقطاع األعمال العام إلى 675 أجنبياً م�ن مختلف اجلنس����يات عام 

2011، مقابل 870 أجنبياً عام 2010، بنسبة انخفاض %22.4.
وقال جهاز اإلحص���اء: »إن الوافدين من الدول األوروبية 
يستحوذون على اجلانب األكبر من األجانب العاملني، ح�يث بلغ 
عددهم 337 أجنبياً بنسبة 49.9% م�ن إجمالي عدد األجانب 
العاملني في القطاع احلكومي والقطاع العام عام 2011، تليها 
مجم�وعة ال�دول العربية بع�دد 116 أجنب�ياً بنس���بة %17.2، 
ثم مجموعة الدول اآلس�يوية »غير العربية« بعدد 100 بنسبة 
14.8%، بينم���ا متث���ل مجموعة الدول اإلقيانوس���ية – جزر 
احملي���ط الهادي، أقل األعداد، حيث بلغ العدد 4 أجانب فقط 

بنسبة 0.6%. ]جريدة املصري اليوم 2012/7/5[

أكدت تقارير صحفية مصرية نُش���رت في وسائل اإلعالم 
مؤخ���راً، أن هيئة األمن القومي – التابعة جلهاز املخابرات - 
أجرت حترياتها بشأن البالغات املقدمة ضد الرئيس املصري 
الس���ابق حس���ني مبارك، والتي تتهمه باالجتار في السالح، 
وكشفت عن امتالك مبارك شركة »وايت وينجز« بالشراكة مع 

رجل األعمال حسني سالم ومنير ثابت شقيق زوجته.
وبحس���ب صحيفة »مصراوي« فإن 19 بالغاً مت تقدميها 
في القضية رقم 1 لس���نة 2011، والذي يباشر التحقيق فيها 

مكتب النائب العام.
ورصدت التحقيقات من خالل تل���ك البالغات مجموعة 
من التهم في حق الرئيس السابق محمد حسني مبارك تتمثل 
في بلوغ ثروة مبارك 70 مليار دوالر في البنوك السويس���رية 
والبريطانية واألمريكية، وأن���ه قام بتهريب معظم أمواله عن 

طريق مجموعة أيكوتريد املصرفية في سويسرا.
وثبت مبا لم يدع مجاالً للشك أن مبارك حّول مبلغاً مالياً 
يقدر بنحو 50 مليار جنيه مصري في 25 يناير 2011 بأسماء 
مس���تعارة، بخالف امتالكه ثروة عقارية في مصر تقدر مببلغ 

35 مليار جنيه مت جمعها نظير استغالل نفوذه هو وأسرته.
وذكرت التحقيقات وجود حس���ابات س���رية له في البنك 
األهلي، فرع مص���ر اجلديدة، على النح���و التالي: »45.73 
مليون جنيه على حس���اب رقم 1000821113، 41.856.67 
مليون جنيه على حساب رقم 5001821119، 10.496.786 

مليون جنيه على حساب رقم 5000082111«.
]اإلسالم اليوم 2012/7/28[

أكد الناش���ط البورمي محمد نصر في اتصال هاتفي مع 
»العربية. نت«، أن احلصيلة األولية حلرب اإلبادة التي تشنها 
مجموع���ة »ماغ« البوذية املتطرفة على املس���لمني بلغت 250 

قتياًل وأكثر من 500 جريح وقرابة 300 مخطوف.
وأضاف أن ميليش���يات املاغ البوذية املتطرفة دمرت أكثر 
م���ن 20 قرية و1600 منزل، وأن آالف األش���خاص فروا من 

القرى التي أُحرقت على مرأى من قوى األمن العاجز.
وأكد أن املس���لمني في إقليم أراكان ذي الغالبية املسلمة، 
شرعوا في تنفيذ أكبر عملية فرار جماعي إلى دولة بنغالديش 
املجاورة عبر السفن، لكن السلطات ردت بعضهم بعدما وصل 
ع���دد الالجئني فيها إلى نحو 300 أل���ف ينتمون إلى قومية 

الروهينجيا املسلمة. ]شاشة العربية 2012/6/29[
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األقليات اإلسامية

تقع دولة ميامنار في اجلنوب الش���رقي لقارة آس���يا، 
ها من الش���مال الصني والهند، ومن اجلنوب خليج  ويحدُّ
البنغال والهند وبنغالديش، ويبلغ عدد سكانها أكثر من 50 
ر نسبة املسلمني ب� 5) % من مجموع  مليون نس���مة، وتُقدَّ

السكان )نحو 7 ماليني مسلم(.
دخل اإلسالم هذه الدولة عن طريق )أراكان( – والية 
ضم���ن جمهورية بورما، والتي تضم أكبر جتّمع ألهل هذا 
البل���د - في القرن األول الهجري ع���ن طريق الصحابي 
اجلليل وّق���اص بن مالك رضي الله عنه، وهناك مؤرخون 
يقولون إّن اإلس���الم وصل إليها عب���ر )أراكان( في عهد 
اخلليفة العباسي هارون الرشيد - رحمه الله - في القرن 
الس���ابع امليالدي عن طريق التج���ار العرب، حيث أُعجب 
أه���ل بورما بأخالقهم فدانوا بدينهم، وعملوا في الزراعة 
في البدء، ثم هيمنوا على التجارة واستوطنوا في كثير من 
البقاع، حتى أصبحت بعد ذلك دولة إس���المية حكمها 48 
ملكاً مس���لماً على التوالي ما بني عامي 0)4) - 784)م، 
وكان لهم عمالت نقدية تتضمن ش���عارات إسالمية مثل 

كلمة التوحيد.
تعتبر أراكان ركناً من بورما، ومتّثل أكبر جتّمع إسالمي 
فيه���ا، كما يوجد جتّمعات أخرى للمس���لمني في كل من: 
)ماندلي وديفيو وشاه ومكاياه والعاصمة راجنون( وغيرها، 
حيث يقع على تل���ك التجّمعات أعظم ضغط جماعي ِمن 
ِقبل حكومة بورما العس���كرية. أما العنصران األساسيان 
من س���كانها واملوجودان فيها حالياً هم���ا: )الروهنجيا( 
الذي���ن يدينون باإلس���الم ويتحّدرون من ج���ذور عربية 
وفارس���ية وهندية وتركية، أما لغتهم فخليط من البنغالية 
والفارس���ية والعربية؛ و)املاغو( الذي���ن يؤمنون بالبوذية، 
إضافة إلى أقليات عرقية متعددة. احتُلت أراكان من ِقَبل 
امللك البوذي )بوداباي( عام 784)م الذي قام بضم اإلقليم 

إلى بورما خوفاً من انتش���ار اإلسالم في املنطقة، واستمر 
البوذيون البورميون في اضطهاد املسلمني ونهب خيراتهم 

وتشجيع البوذيني املاغ على ذلك ِطوال فترة احتاللهم.
في عام 7)9)م جعلت بريطاني���ا بورما مع )أراكان( 
مس���تعمرة مس���تقلة ع���ن حكوم���ة الهن���د البريطانية 
االستعمارية كباقي مستعمراتها في اإلمبراطورية آنذاك، 

وُعرفت بحكومة بورما البريطانية.
وفي عام 948)م، منحت بريطانيا االس���تقالل لبورما 
شريطة أن متنح لكل العرقيات االستقالل عنها بعد عشر 

سنوات إذا رغبت في ذلك، لكن البورمان نكثوا عهدهم.
جانب من مآسي املسلمني في الوقت احلاضر:

- يط���وف اجلن���ود البورماوي���ون وهيئ���ات التنفيذ 
القضائي وسفاحو )املاغ( البوذيون بأنحاء القرى املسلمة، 
حيث يقومون بإذالل كبار الس���ن وضرب الش���باب املسلم 

ودخول املنازل وسلب املمتلكات.
- حرمان أبناء املسلمني من مواصلة التعلُّم والتنقل من 

مكان إلى آخر دون تصريح الذي يَصُعب احلصول عليه.
- ف���رض الضرائ���ب، ومصادرة األراض���ي وقوارب 
الصيد، ومن���ع بيع احملاصيل إال للعس���كر أو من مُيّثلُهم 
بسعر زهيد، وال تس���مح احلكومة بطباعة الكتب الدينية 
وإصدار املطبوعات اإلسالمية، كما تقوم بإرغام املسلمني 
من النس���اء والرجال والعلماء على العمل في معسكرات 

االعتقال.
املراجع:

• حممد بن ناصر العبودي، بورما.. اخلرب والعيان. 

• موقع شباب أراكان. 

• تقرير منظمة العفو الدولية عن وضع املسلمني يف 

ميامنار وعن املذحبة األخرية يوليو 2012.

المسلمون في ميانمار وتخاذل العالم اإلسالمي
ال��س��ي��د حم���م���ود  أمح����د  د. 
mr.ah54@hotmail.com
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كان للثورات الس���لمية في العالم العرب���ي تأثيرات عديدة 
تتعلق بأنها ضربت العديد من املس���لَّمات التي س���ادت الشرق 
األوس���ط وش���مال إفريقيا، وأحدثت تغييراً سياس���ياً عميقاً، 
ولها قدرة كامنة عل���ى تغيير وجه املنطقة، ومن بينها: عالقات 
»إس���رائيل« مع جيرانها العرب، واالتفاقات الرس���مية بينهما، 

وبقيت صامدة سنوات عديدة.
ويوجد بني »إس���رائيل« وجيرانها العرب 4 اتفاقات قائمة 

حتى اليوم، وهي:
1- اتفاق فصل القوات مع سورية منذ عام 1974.

2- معاهدة »كامب ديفيد« مع مصر منذ عام 1979.
3- اتفاق أوسلو مع الفلسطينيني منذ عام 1993.
4- معاهدة »وادي عربة« مع األردن منذ عام 1994.

وقد طرحت الثورات في العالم العربي عالمات اس���تفهام 
حول فرص بقاء واس���تمرار ه���ذه االتفاق���ات، والقدرة على 
الصمود في وجه ضغوط القوى السياس���ية التي عارضتها في 

املاضي، بل ورفضت االعتراف ب� »إسرائيل«.

• مصير »كامب ديفيد«:
يرى الصهاينة أن معاهدة السالم مع مصر كفيلة بأن تكون 
حالة اختبار أول���ي لتأثير الثورات في العال���م العربي، وتعمل 
كورقة فحص لباق���ي االتفاقات، انطالقاً م���ن االفتراض بأن 

هناك حكومات عربية أخرى ستسير في أعقاب سلوك النظام 
اجلديد في مصر على نفس النهج، خاصة أن االتفاقية محاولة 

للتوازن بحذر بني مطالب ومصالح الطرفني.
ويتس���اءلون: ه���ل حتتاج مصر في ظل وج���ود نظام حكم 
إس���المي ألن تغير معاهدات الس���الم مع »إس���رائيل« لقطع 
عالقاتها معه���ا؟ معتبرين أي خطوة مصري���ة أحادية اجلانب 
إللغاء العالقات الدبلوماس���ية خرقاً واضحاً للمعاهدة، وتوجد 
احتمالية عالية بأن يتخ���ذ الكوجنرس األمريكي عدة خطوات 

ضد مصر.
هنا ميكن احلديث عن تقييد القوات املصرية في سيناء التي 
تطرح مسائل أكثر تعقيداً، فقد كان ل� »إسرائيل« مصلحة حيوية 
أال تكون في س���يناء قوات مصري���ة ذات قدرة هجومية ترابط 
على مسافة قريبة من احلدود معها، مع منح إذن للمصريني بأن 
يحتفظوا بقوة مهمة في غربي سيناء، مبا فيها فرقة واحدة من 
سالح املش���اة، و22 ألف جندي، وعدد من املدرعات واملدفعية 
والصواريخ املض���ادة للطائرات، وعدد معني من وحدات حرس 
احلدود وس���ط س���يناء، وفي املناطق القريب���ة من احلدود مع 

»إسرائيل«، وعدد غير محدود من الشرطة املدنية.
وقد أتاح هذا األمر إعادة ش���به جزيرة س���يناء للس���يادة 
املصري���ة الكاملة، وتش���كلت فيها قوة متعددة اجلنس���يات من 
املراقبني مهمتها املراقبة واإلش���راف على القوات دون امتالك 

]عين على العدو[

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

بشأن اتفاقات التسوية

 )*( كاتب فلسطيني.



65 العدد 302

صالحيات عملية تنفيذية.
وقد أف���رزت االنتخابات األخيرة  في مص���ر التي انتهت 
بانتص���ار جارف لإلس���الميني، توتراً بني املي���ل األيديولوجي 
لإلس���الميني بتحرير مصر من التزامات املعاهدة، وبني اآلثار 
السياس���ية واالقتصادية لهذه اخلطوة، وسيجدون أنفسهم وراء 
مق���ود احلكم واملش���اكل االقتصادية الهائل���ة ملصر تضاعفت 

وتفاقمت.
ومع ذلك، فإن االستنتاج احملتم أن على »إسرائيل« أن تُعد 
نفس���ها لطلب مصري ملفاوضات معادة على امللحق العسكري 
للمعاهدة، وإذا كانت مطالبها معقولة، فس���تتصرف بحكمة إذا 

ما وافقت عليها.
كم���ا أن احلصول على مصادقة متجددة ملعاهدة الس���الم 
من حكومة اإلخوان املس���لمني سيحقق مكاسب سياسية كثيرة 

تتجاوز عالقات مصر ب� »إسرائيل« في كل األحوال.
وهنا تعتقد إسرائيل أن واجب الواليات املتحدة أن تواصل 
جهوده���ا للحفاظ على املعاهدة، ومنع املس بها، واحليلولة دون 
تدهور العالقات الصهيوني���ة - املصرية كنتيجة ملطالب مبالغ 
فيه���ا لتغييرها، فاملس���اعدات األمنية الس���نوية من الواليات 
املتح���دة ملصر مبلي���اري دوالر، والدور العظي���م لنفوذها في 
املؤسس���ات املالية الدولية؛ س���يؤثران بال ش���ك على موقف 

القاهرة من »كامب ديفيد«.

• العالقات مع األردن:
باحلديث عن معاهدة الس���الم الصهيونية - األردنية، فقد 
أوجدت قيوداً على نش���ر القوات، وتسويات إقليمية في منطقة 
وادي عرب���ة، وهي تواجه معارضة قوية في األردن منذ أن وّقع 
عليها، مبشاركة أجزاء واسعة من الفلسطينيني، ومحافل دينية 

واحتادات مهنية.
لك���ن االحتجاجات احلالية ضد احلكومة منذ بداية 2011 
ل���م جتعل املعاهدة مس���ألة مركزية ف���ي مطالبها، ألن موقف 
األردن من املعاهدة س���تُمليه بقدر كبير مصالح اس���تراتيجية 
حيوي���ة، ونظرة أمنية بعيدة املدى، ومس���ائل املياه، والعالقات 
مع الواليات املتحدة، والدور الذي يراه لنفس���ه في القدس، ما 
مُيلي عليه احلفاظ على املعاهدة، وإن جرى تطبيقها مبس���توى 

منخفض فقط.
كما أن جناح امللك األردني في صد الضغوط إللغاء املعاهدة 
س���يكون منوطاً ببعض التطورات املتعلقة باملس���يرة السياسية 

الصهيونية – الفلس���طينية، ومساهمة »إسرائيل« في االقتصاد 
األردني، والتعاون الثنائ���ي في مواضيع املياه، والطاقة، والبنى 
التحتية، ومشاريع اقتصادية مشتركة، ما سيشكل حاجزاً يحمي 

املعاهدة في وجه الضغوط التي مُتارس عليها.

• مصير السلطة الفلسطينية:
د أكثر فأكثر  كان لالنتفاض���ات في العالم العرب���ي أن تعقِّ
األمور في س���احة املفاوضات الصهيونية - الفلسطينية، فقد 
شرعت في فترة طويلة من عدم االستقرار وعدم اليقني، خاصة 
أن محاوالت حركتي فتح وحماس للوصول ملصاحلة تلقت زخماً 

في أعقاب الثورات، ما يشكل تهديداً جدياً التفاقات أوسلو.
وهن���اك حاجة للحفاظ على أس���اس قانوني وإطار إلدارة 
التعايش الصهيوني – الفلس���طيني وش���كله، من خالل اتفاق 
انتقال���ي جديد بني اجلانبني كخط���وة في خريطة طريق متفق 

عليها وصوالً إلى حل الدولتني.
مع العلم أن غياب اتفاقات أوس���لو سيخدم من يعارضونه 
في اجلانب���ني، ويضيف انعداماً آخر لالس���تقرار في املنطقة 
التي تختبر على أي حال ظروفاً جديدة وحساس���ة، محذراً من 
خيار حل السلطة الفلسطينية الذي من شأنه أن يُدخل املنطقة 

بأسرها في وضع جديد من الفوضى.

• فصل القوات مع سورية:
ي���رى الصهاين���ة أن ذلك االتفاق مع س���ورية صمد لفترة 
زمنية طويلة للغاية مع كل دولة عربية مجاورة أخرى، حتى في 
ظل التوتر مع لبنان وحربي 1982 و2006 لم ميس���ه الطرفان، 
وامتنعا ع���ن خرقه، وعن مواجهة مباش���رة بينهما في هضبة 

اجلوالن.
وفي ظل أن النظام السوري يقاتل حالياً ضد املعارضة في 
بالده، ورغم أكثر من 22 أل���ف قتيل وعدد أكبر من اجلرحى، 
ال يبدي أي مؤش���ر على التن���ازل، ولو حصل أمر س���قوطه، 
فسيستغرق النظام اجلديد زمناً طوياًل لتستقر الدولة السورية، 
وتوج���د احتمالي���ة عالي���ة أن تتنازل احلكوم���ة اجلديدة عن 
العالقات اخلاصة مع إيران، ورمب���ا تقطعها متاماً، وميكن أن 

تتخذ موقفاً مشابهاً من »حزب الله«.
وهنا قد تتبنى حكومة »إس���رائيل« نهج���اً ديناميكياً جتاه 
الث���ورات في العالم العرب���ي، وأن تبحث فيها عن الفرص، وإن 

كانت اليوم افتراضية فقط.
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ز شيئًا ما في غرفتهم  ه يس����تطيع أن مييِّ نظر حمزة حوله علاَّ
الغارقة في الظالم الدامس الذي يغرق فيه حي بابا عمرو!! فجأة 
ش����قاَّ وهج ناري س����اطع حلكة الظالم واقتلعه من أف����كاره، ثم تاله 
ص����وت انفجار هزاَّ املكان.. صرخ م����ازن بالقرب منه هلعًا - من قوة 
م فمه هامس����ًا: ل تصرخ فيس����معك  النفجار.. فأس����رع حمزة وكماَّ
جنود األس����د ثم يأت����وا ويقتلونا.. تهدج صوت م����ازن - ذي الثالث 

سنني - ينتحب بشهقات مخنوقة ملؤها الفزع.
وضع����ت األم الش����ابة صغيرته����ا الرضيعة ف����ي مهدها بالقرب 
منها وقربت صغيريها إليها.. وهمست: ل تخافا إن الله معنا ولن 
يتركنا وس����ينجينا من بطش����هم وظلمهم.. ازداد دوي النفجارات 
حت����ت وط����أة املداف����ع الت����ي تض����رب بعش����وائية وبص����ورة متالحقة 
هن����ا وهناك.. يعززه هدير الرصاص مغتصبًا من الس����كون س����مته 
ومب����ددًا الش����عور باألمان.. لق����د توالت الليالي املخيف����ة منذ أكثر 

من عام، لكن هذه الليلة تبدو األطول واألسوأ.
اندف����ع ص����وت اجل����دة املقَع����َدة الطاعنة ف����ي الس����ن: عاصم..

عاصم.. أين عاصم؟ ألم يعد عاصم؟
أشفقت األم الشابة على والدة زوجها القلقة التي لم تكف عن 
دافع  تكرار السؤال نفسه منذ حلول الظالم.. أخذت األم الشابة تجُ
أفكارها املتالطمة املضطربة: ل يا أماه لم يعد بعد!! اس����ألي الله 
ل����ه الس����المة ول تزع����ي، فال بد أن يك����ون بالقرب م����ن هنا.. في 
مكان ما، لكن هذا القصف العنيف حال بينه وبني القدوم إلينا!!
ردت اجل����دة بل����وم عل����ى زوج����ة ابنه����ا: أن����ت الت����ي تدفعين����ه 
للمخاطرة بحياته عوضًا عن املكوث بني أبنائه يطمئنون بوجوده 
ويستأنس هو معهم، ثم أردفت بإصرار األم احلرة وحرقة العاجز: 
والل����ه لو كنت أس����تطيع املش����ي على قدمي هات����ني خلرجت أبحث 

عنه وأحضرته يجلس بيننا أو أموت دونه.

مج���ي���ل���ة حب�����������������������ر 

االنتظار
المخيف

]قصة قصيرة[
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تش����تت أف����كار الزوج����ة وتفط����ر قلبها حزن����ًا، ثم قال����ت: أنت 
تعرف����ني ابن����ك أكث����ر مني، ل ش����يء يثني����ه ع����ن أداء واجبه مهما 

كانت الظروف.
هم����س حم����زة متس����ائاًل: ي����ا ج����دة.. م����ن ي����داوي املصاب����ني 
واجلرح����ى الذي����ن يتأمل����ون وينزف����ون حت����ى امل����وت إن جل����س أبي 
بيننا؟.. من يس����اعدهم إن لم يس����اعدهم أبي وق����د أخبرنا أنه ل 
يوجد دواء كاٍف لهم في املستشفى امليداني.. فكيف إن لم يوجد 

هناك طبيب أيضًا؟!
ب أفكار  نظرت األم إلى صغيرها الذي التصق بها وقد تش����راَّ
أبيه، فازداد قلبها خفقانًا.. ضّمت ابنيها إلى صدرها وقد انفلت 
زم����ام دموعه����ا فتس����اقطت عل����ى وج����ه حم����زة.. مس����حت جبينه 
املبل����ل بيدها وقّبلته.. بادرها حمزة بالس����ؤال: أمي.. ملاذا تبكني؟ 
أب����ي بطل وس����يعود إلينا بع����د أن يداوي اجلرح����ى ويطمئن على 
املصابني.. لعقت األم شفتيها ثم بلعت ريقها اململح من دموعها 
وقال����ت: نع����م ي����ا بني إن أب����اك بطل وأن����ت كأبيك - بط����ل مثله.. 

متتمت: إن غاب أبوك عنا فأنت هنا رجل البيت!!
تأّوه����ت اجلدة من جديد وقالت: يا رب احِم لي ابني.. يا رب 
خذ عمري وأعطه حتى يرجع ألبنائه.. يا رب.. غابت دعوات األم 
العاجزة مع دوي املدافع الذي أمسى قريبًا منهم.. تخبطت األم 
الش����ابة ف����ي أفكارها واعتراها اخلوف فضم����ت ابنيها.. التصقت 
برك����ن الغرف����ة أكث����ر، فالقصف بات عل����ى مقربة منهم.. س����معت 
بع����ض الصرخ����ات تبدو وكأنها من بيت أبي ل����ؤي أو منزل احلاج 
مصطفى في بداية الش����ارع امل����ؤدي ملنزلهم!! تراءت صورة احلاج 
وبناته الس����ت وشعورهم بالفزع ميزق وجدانها.. شعرت بالرعب، 
ل س����يما أن����ه ل يوجد س����وى احل����اج مصطفى حلماي����ة بناته إن 
هجم عليهن أوباش األس����د!!.. اعتصر فؤادها كمدًا وغمًا ودعت: 
يا رب سلمنا واحفظ أعراضنا وصن كرامتنا يا أرحم الراحمني.
ص����وت القص����ف كان مخيف����ًا!! فم����ا أن تس����قط قذيفة حتى 
يعل����و الص����راخ، ث����م يختف����ي، وكأن القاطن����ني ف����ي ال����دار قض����وا 
نحبهم!! أدنت طفليها منها أكثر ومدت يديها تنتش����ل رضيعتها 
التي انفج����رت بالصراخ.. لكنها فجأة غابت عن الوجود وطواها 

الصمت.
فتحت األم الش����ابة عينيها فإذا بالش����مس قد توس����طت كبد 
السماء وسطعت في عينيها.. أغمضتهما من الوهج املفاجئ، ثم 
فتحتهما من جديد وهي تش����عر بإعياء ش����ديد لعلها تدرك أين 
ه����ي اآلن!! فإذا مبنزلهم بال س����قف وقد تالش����ت معالم غرفتهم 

إث����ر الدمار الذي حلق به����ا.. أغمضت عينيها وتدحرجت دمعات 
س����اخنة.. امتدت يد قد ألفتها متس����ح الدمع املتساقط.. فتحت 
عينيه����ا فإذا بزوجه����ا ينظر إليه����ا بحنو وإش����فاق ويزيح التراب 
املتراكم عن جس����دها النحيل.. غمرت الس����عادة قلبها وابتس����مت 
رغ����م األل����م ال����ذي كان يعتريها.. استش����عرت األمان رغ����م الدمار 
حوله����ا.. حاول����ت النه����وض لك����ن األل����م كان أعظ����م م����ن قواه����ا 

اخلائرة وجسدها املتهالك.
هم����س الزوج بحنان مم����زوج باأللم: احلمد لل����ه أنت بخير، 
لك����ن حاول����ي حتريك قدمي����ك.. أخذ يس����اعدها على م����د وثني 
قدميه����ا الواحدة تل����و األخرى ليحدد مدى اإلصابة التي حلقت 
به����ا وهي تتأوه من األلم.. نظر إليها وقال يطمئنها: احلمد لله 

أنت بخير، مجرد رضوض.
قاطعت����ه وس����ألت باضطراب: أي����ن أطفالي؟ ه����ل هم بخير؟ 
أج����اب به����دوء: احلم����د لل����ه.. نع����م.. إنه����م بخي����ر.. واس����تطرد 
يقول: هل تس����تطيعني النهوض؟ ش����عرت أن مكروه����ًا ما قد حلاَّ 
بأطفاله����ا.. تراجعت بوهن للخلف وس����ألت بقل����ق: عاصم.. أين 
هم؟ هل حدث لهم أي مكروه؟ أجبني.. نظر إليها بإشفاق وقال: 
احلم����د لله.. حم����زة ومازن بخير وقد أصيب����ا ببعض الرضوض، 
لكنهم����ا بخير.. حاولت أن تستش����ف احلقيق����ة من وجهه املنهك 
املجهد.. س����ألت بسرعة: ودعاء؟! تاهل س����ؤالها وقام بتحريك 
قدميه����ا.. أرخت قدميها وأبت حتريكهم����ا حتى يجاوبها.. رددت 
م����ن جديد: هل دعاء بخير؟ أجابها وق����د أعياه التعب واإلرهاق: 
احلم����د لل����ه ه����ي بخير، ول ب����د أن تك����ون بخير، فق����د اصطفاها 
الرحمن عنده وترك لنا حمزة ومازن.. احلمد لله على كل حال.
متتمت الزوجة وق����د بدأ الدمع ينهمر منها مجددًا: احلمد 
لله.. جالت بنظرها من جديد في الغرفة املدمرة.. السرير الذي 
أمامه����ا كان مليئًا بالقطع األس����منتية املتناثرة!! فتس����ألت: أين 

والدتك؟ هل هي بخير؟ 
أجاب بإميان وثبات: أسأل الله تعالى أن تكون بخير، ويوسع 
مدخله����ا، ويك����رم نزله����ا، ويتقبلها عنده م����ن الش����هداء األبرار.. 
أخذ ميد قدميها ويثنيهما من جديد.. ش����عرت بالتأنيب واأللم 
إلحلاحه����ا بالس����ؤال ع����ن أطفاله����ا ونس����يانها الطمئن����ان عل����ى 
والدت����ه.. نظ����رت إلي����ه بإكب����ار.. مداَّ يدي����ه نحوها ثم أمس����ك بها 
ينتش����لها من بني الركام.. وهي تتحامل على نفس����ها - من ش����دة 

األلم - للوقوف.. ثم همست له: كم أنت عظيم يا عاصم!!
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ع��دالن عطية  د. 

َمن املس���ؤول عن هذه احلالة من النقس���ام والفوضى الفكرية واحلمى الكالمية التي يعيش���ها اآلن 
الشارع املصري؟ َمن الذي وراء زعزعة الثوابت وزلزلة القناعات وإشاعة الشكوك وزراعة الظنون إلى حٍد 
يبلغ عند بعضهم مرتبة الكفر بالثورة والردة عن مبادئها، وعند آخرين يصل إلى التسوية بني من شهد 

التاريخ لهم بأنهم أول وأكبر من ناضل الفساد والستبداد وبني رموز الفساد وأنصاره ومعاونيه؟

الموقف من اإلعالم

ال يختلف اثنان على أن اإلعالم الرديء هو املس���ؤول األول 
عن كل هذه الكوارث غير الطبيعي���ة، وأقول: اإلعالم الرديء؛ 
ألخرج من التعميم الذي قد يظلم فئة من اإلعالميني أحس���بها 

نادرة ندرة احلنفاء في أزمان الفترة.
���د الكذب والتضليل، ويحترف نش���ر  اإلع���الم الذي يتعمَّ
األكاذي���ب واألباطيل، ويجته���د في تدمير العقول واملش���اعر 

واألخالق والضمائر اجتهاد اجليوش الغازية في تدمير العمران 
وس���فك الدماء وإزهاق األرواح.. م���ا موقفنا من هذا اإلعالم، 

وكيف نتعامل معه؟
ال بد أن نستدعي املاضي الذي شهد معركة كان لإلعالم فيها 
دور مشابه للدور الذي يقوم به اآلن، املاضي الذي يجب أن نأخذ 

من أحداثه العبرة واملثل في كل ما نأتي ونذر، وهو زمن النبوة.

] إعالم [
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أكان يف زمن النبوة إعالمٌ؟!
أج���ل، كان هناك إعالم، وكان ميضي عل���ى احملاور ذاتها 
التي ميضي عليها اإلعالم اآلن، وإلى الغاية ذاتها التي يتغياها، 
لكن االختالف – فقط – في اآلليات واألدوات واألمور التقنية 
الفنية، فال ش���ك أنها كانت بس���يطة ببس���اطة احلياة آنذاك، 
وس���أضرب مث���االً واحداً إلح���دى أدوات اإلع���الم اجلاهلّي 
القرشّي، وهي التي نزل فيها – على أحد وجوه التفسير – قول 
الله تعالى من س���ورة احلجر: }َكَما َأنَزْلَنا َعَلى اْل�ُمْقَتِسِم���نَي #^٩٠^#( 
اَلِّذي���َن َجَعُلوا اْلُقْرآَن ِعِضنَي{ ]احلجر: ٩٠ - ٩١[، هؤالء املقتس���مون 
تقاس���موا األدوار ملمارس���ة الضغط اإلعالمي عل���ى الدعوة 
اإلس���المية وصاحبها، فقد روى املفسرون في سبب نزول اآلية 
ع س���تة عش���ر رج���اًل على أعقاب مكة  أن الوليد بن املغيرة وزَّ
وأنقابها وفجاجها ليس���تقبلوا الوافدين عليها في موسم احلج 
من ش���تى جهات اجلزيرة العربية، وتقاسموا القول في القرآن 
وجعلوه ِعِضني، فهؤالء يقولون: س���حر، وهؤالء يقولون: كهانة، 
وهؤالء يقولون: شعر يؤثَر، وهؤالء يقولون: أساطير األولني، كلٌّ 
حسب مزاج الوافدين من جهته من قبائل العرب وبطونها، فإذا 
ما انتهى الناس إلى الكعبة وجدوا على بابها ش���يخاً كبيراً هو 
الوليد بن املغيرة، فسألوه عما يقول هؤالء فيجيب – بالطبع – 

قائاًل: صدق هؤالء)1).
ولقد بلغ األمر بالطفيل بن عمرو الدوس���ي أن حشا أذنيه 

بالكرسف )القطن( حتى ال يسمع محمداً #)2).
وعليه؛ فقد وجدنا ضالتنا: ما مدى تأثير اإلعالم في دعوة 
احلق وأهل احلق؟ وما احملاور التي مضى عليها اإلعالم آنذاك؟ 
وكيف واجه النبي وصحابته واخللفاء الراشدون ِمن بعده خطر 

هذا اجلهاز اخلطير؟
م���ن تأمل القرآن الكرمي وهو يواجه احلرب الضروس التي 
ش���نتها اجلاهلية ض���د النبي # ودعوته، عل���م كم كان خطر 
اإلعالم يومها، وكم كانت ضراوته، فمنذ اللحظة األولى للجهر 
بالدعوة تناول القصف اإلعالمي شخص رسول الله # ودعوته 
بالتجريح والتش���كيك والطعن واالفت���راء، فقالوا عن النبي # 
الذي نش���أ فيهم وعرفوا صدقه وأمانته؛ قالوا عنه: س���احر، 
ش���اعر، كذاب، ومجنون، وقالوا عن القرآن: سحر يؤثَر، شعر، 
وأساطير األولني.. واستجابة وجتوباً مع صيحة املأل: }َوانَطَلَق 
اْل�َمأُل ِمْنُهْم َأِن اْمُش���وا َواْصِبُروا َعَلى آِلَهِتُكْم إَنّ َهَذا َلَشْيٌء ُيَراُد{ ]ص: 
٦[، انطلقت اآللة اإلعالمية تفتري الكذب وتنش���ره في اآلفاق: 

)1) انظر تفسير القرطبي 58/10.
)2) راجع السيرة النبوية البن كثير 72/2.

}َوَقاَل اَلِّذيَن َكَفُروا إْن َه���َذا إاَلّ إْفٌك اْفَتَراُه َوَأَعاَنُه َعَلْيِه َقْوٌم آَخُروَن َفَقْد 
ِل���نَي اْكَتَتَبَها َفِهَي ُتَْلى َعَلْيِه  َجاُءوا ُظْلمًا َوُزورًا #!٤!#( َوَقاُلوا َأَس���اِطيُر اأَلَوّ
َعاَم  ُسوِل َيْأُكُل الَطّ ُبْكَرًة َوَأِصياًل{ ]الفرقان: ٤ - ٥[، }َوَقاُلوا َما ِلَهَذا الَرّ
َتَرَبُّص ِبِه َرْيَب  َومَيِْشي ِفي اأَلْسَواِق{ ]الفرقان: ٧[، }َأْم َيُقوُلوَن َشاِعٌر َنّ
َلُه َب���ل اَلّ ُيْؤِمُنوَن{ ]الطور:  اْل�َمُن���وِن{ ]الطور: ٣٠[، }َأْم َيُقوُلوَن َتَقَوّ
���َن اْلَقْرَيَتنْيِ َعِظيٍم{  َل َهَذا اْلُق���ْرآُن َعَلى َرُجٍل ِمّ ٣٣[،  }َوَقاُل���وا َل���ْوال ُنِزّ

]الزخرف: ٣١[.
ومن األمثلة الصارخ���ة على تأثير احلمالت اإلعالمية في 
تثبيت املفتريات وغرسها في املجتمعات، أن فرية الغرانيق العال 
تسللت إلى كتب التفس���ير، ووصلت إلينا، وراجت عند بعضهم 
حتى راحوا يلتمس���ون التأويالت لها، وما كان هذا ليحدث لوال 
أن اإلعالم اجلاهلي جن���ح في إدخالها وتثبيتها في عقليات لم 
تستطع أن تتخلص من س���لطانها، مع أنها فرية ال أساس لها، 
فالذي حدث ورواه الثقات أن رس���ول الل���ه # ملا نزلت عليه 
سورة النجم تالها على مسامع املأل من قريش باملسجد احلرام، 
وس���ورة النجم لها س���لطان على القلوب واملشاعر، فلم يستطع 
القوم لهذا الس���لطان دفعاً، ولم يتمالكوا أنفس���هم لدى ختمها 
بآية السجدة أن خروا ساجدين، فلما أفاقوا أُسقط في أيديهم 
وخافوا أن يكون هذا الصنيع فتنة للسفهاء منهم، فاختلقوا هذه 
الفرية، وأذاعوا عبر وس���ائل إعالمهم التي بلغ بثها املهاجرين 
إلى احلبشة؛ أن محمداً ذكر آلهتهم بخير، لتقع مصاحلة بذلك 
بني اإلس���الم واجلاهلية، فقرأ: »أفرأيت���م الالت والعزى ومناة 

الثالثة األخرى تلك الغرانيق العال وإن شفاعتهن لترجتى«.
  وملا هاجر النبي # إلى املدينة، وصارت له دولة وقوة، لم 
يس���لم أيضاً من كيد اإلعالم، بل إن الواقع يشهد بأن القصف 
اإلعالمي تضاعف بسبب انضمام إعالم يهود وإعالم ابن سلول 
إلع���الم قريش، وانطلق اإلعالم ميارس دوره على احملاور ذاتها 
التي مي���ارس عليها اإلعالم املعاصر ال���دور ذاته، فلم يقتصر 
دور اإلعالم على التشكيك واالفتراء والطعن والتجريح وخلخلة 
الثوابت، بل تعداها إلى اإلرجاف وإش���اعة الفاحش���ة ومتزيق 

املجتمع.
لذل���ك – وعلى أثر إرجافهم في غزوة األحزاب وقولهم: ما 
وعدنا الله ورسوله إال غروراً – أنزل الله قوله محذراً من قرار 
حاسم ميكن أن يتخذ ضدهم من القيادة السياسية: }َلِئن َلّْم َينَتِه 
َرٌض َواْل�ُمْرِجُفوَن ِفي اْل�َمِديَنِة َلُنْغِرَيَنَّك ِبِهْم  اْل�ُمَناِفُقوَن َواَلِّذيَن ِفي ُقُلوِبِهم َمّ

ُثَمّ ال ُيَجاِوُروَنَك ِفيَها إال َقِلياًل #^٦٠^#({ ]األحزاب: ٦٠[.
ولدى عودة اجليش اإلس���المي من غزوة املريس���يع وقعت 
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حادثة أس���اء إعالم ابن أبّي استغاللها، وذلك 
حني تن���ازع اثنان من املس���لمني عل���ى املاء، 
أحدهما من املهاجري���ن واآلخر من األنصار، 
حت���ى عال صوتهم���ا بصيح���ة اجلاهلية: يا 
للمهاجري���ن ي���ا لألنصار، فلع���ب إعالم ابن 
س���لول على وتر العصبية وأراد غرس الفتنة 
والفرق���ة، وراح يذيع في األنصار: أنتم الذين 
أسكنتموهم دياركم وقاسمتموهم أموالكم، ما 
نحسبنا وإياهم إال كما قال األول: سّمن كلبك 
يأكلك، والله لئن أمس���كتم عنهم ما بأيديكم 
لتحولوا إلى غير داركم)1)، ما كان سبباً لنزول 
اآليات: }ُه���ُم اَلِّذيَن َيُقوُل���وَن ال ُتنِفُق���وا َعَلى َمْن 
َمَواِت  ِه َخَزاِئُن الَسّ وا َوِلَلّ ِه َحَتّى َينَفُضّ ِعنَد َرُس���وِل الَلّ
َواأَلْرِض َوَلِكَنّ اْل�ُمَناِفِق���نَي ال َيْفَقُهوَن #!٧!#( َيُقوُلوَن 
َجْعَنا إَل���ى اْل�َمِديَنِة َلُيْخِرَجَنّ اأَلَع���ُزّ ِمْنَها اأَلَذَلّ  َلِئ���ن َرّ
ُة َوِلَرُس���وِلِه َوِلْلُمْؤِمِننَي َوَلِك���َنّ اْل�ُمَناِفِقنَي ال  ِه اْلِعَزّ َوِلَلّ

َيْعَلُموَن{ ]املنافقون: ٧ - ٨[.
ول���م يكن حديث اإلفك ال���ذي زلزل بيت 
النب���وة وكاد أن يق���ّوض الكي���ان االجتماعي 
للمدين���ة؛ إال أث���راً من آثار إع���الم ابن أبّي، 
ئ فراش النبوة  ما اس���تدعى نزول س���ورة تبرِّ
مما نس���ب إليه كذباً، وتضع جملة من اآلداب 
االجتماعي���ة العالي���ة، كان منه���ا: أدب يعدُّ 
حتصين���اً للمجتمع من كيد اإلعالم، وهو أدب 
حسن الظن وعدم اتباع األكاذيب أو ترويجها 
على من ُعرفوا بالفضل: }َلْوال إْذ َسِمْعُتُموُه َظَنّ 
اْل�ُمْؤِمُنوَن َواْل�ُمْؤِمَناُت ِبَأنُفِسِهْم َخْيًرا َوَقاُلوا َهَذا إْفٌك 
ا  ِب���نٌي{ ]النور: ١٢[، }َوَلْوال إْذ َس���ِمْعُتُموُه ُقْلُتم َمّ ُمّ
َتَكَلَّم ِبَهَذا ُسْبَحاَنَك َهَذا ُبْهَتاٌن َعِظيٌم{  َيُكوُن َلَنا َأن َنّ

]النور: ١٦[.

)1) أخرجه البخاري ومسلم.

والسؤال األهم هنا: ما الوسائل التي نقاوم بها خطر اإلعالم؟
واإلجابة عن هذا الس���ؤال غاية في السهولة إذا ما عدنا إلى الكتاب 

والسنة وعمل النبي # وصحابته وخلفائه الراشدين.
الوس��يلة األوىل ملواجهة اخلطر اإلعالمي هي أن يتربى املسلم على 
أال يكون س���ّماعاً، أي يسمع الفرية فيبتلعها ويركن إليها وتتسلل إلى نخاع 
عقل���ه ولّب قلبه دون نظر أو تدبر، وعلى أن يتعود رد األمر إلى أهله بدالً 
من إذاعته وإش���اعته، وعلى عدم ترديد ما يقال في وس���ائل اإلعالم، قال 
ا َزاُدوُكْم إاَلّ َخَبااًل َوأَلْوَضُعوا ِخالَلُك���ْم َيْبُغوَنُكُم اْلِفْتَنَة  تعالى: }َلْو َخَرُجوا ِفيُك���م َمّ
َن  اِل�ِمنَي{ ]التوب���ة: ٤٧[، }َوإَذا َجاَءُهْم َأْمٌر ِمّ ُه َعِليٌم ِبالَظّ اُعوَن َلُهْم َوالَلّ َوِفيُكْم َس���َمّ
ُس���وِل َوإَلى ُأْوِلي اأَلْمِر ِمْنُهْم َلَعِلَمُه اَلِّذيَن  وُه إَلى الَرّ اأَلْمِن َأِو اْل�َخْوِف َأَذاُعوا ِبِه َوَلْو َرُدّ
ْيَطاَن إاَلّ َقِلياًل{ ]النساء:  َبْعُتُم الَشّ ِه َعَلْيُكْم َوَرْحَمُتُه الَتّ َيْسَتنِبُطوَنُه ِمْنُهْم َوَلْوال َفْضُل الَلّ
ًنا َوُهَو  َسُبوَنُه َهِيّ ا َلْيَس َلُكم ِبِه ِعْلٌم َوَتْ ْوَنُه ِبَأْلِسَنِتُكْم َوَتُقوُلوَن ِبَأْفَواِهُكم َمّ ٨٣[، }إْذ َتَلَقّ
َتَكَلَّم ِبَهَذا  ا َيُكوُن َلَنا َأن َنّ ِعنَد الَلِّه َعِظيٌم{ ]النور: ١٥[، }َوَلْوال إْذ َس���ِمْعُتُموُه ُقْلُتم َمّ

ُسْبَحاَنَك َهَذا ُبْهَتاٌن َعِظيٌم{ ]النور: ١٦[.
وقص���ة الصحابي اجلليل الطفيل بن عمرو الدوس���ي مثٌل بارٌز، فقد 
استمر التأثير اإلعالمي لقريش يلح عليه حتى حشا أذنيه بالكرسف، لكنه 
عندما س���مع بعض ما يقرأ رسول الله # في املسجد احلرام قال لنفسه: 
واثكل أمي، إني لرجل ش���اعر لبيب ال يخفى علّي احلس���ن من القبيح من 
الكالم، ونزع الكرسف وانطلق إلى رسول الله # فاستمع منه وأسلم على 

يديه)2).
وفي عهد عمر وبينما كان يحج بالناس جاءه مبنى من أخبره أن رجاًل 
يق���ول: لو مات عمر لبايعت فالناً، فوالله م���ا كانت بيعة أبي بكر إال فلتة 
فتمت، فأراد عمر أن يخطب في الناس ليبنيِّ األمر ويدفع الشبهة، فقال له 
عبد الرحمن بن عوف: »يا أمير املؤمنني ال تفعل؛ فإن املوس���م يجمع رعاع 
الناس وغوغاءهم، وإنهم هم الذين يغلبون على قربك إذا قمت في الناس، 
وإني أخشى أن تقوم فتقول مقالة فيطيرها عنك كل مطير، وأال يعوها وأال 
يضعوها على مواضعها«)3)، وقد صدع عمر مبشورة ابن عوف ملا فيها من 
احلكمة في التعامل مع الرأي العام الذي قد يكدره اإلعالم بقلب احلقائق 

التي ال يصح أن تُطرح على العامة.
الوسيلة الثانية: رّد الشبهات ودحض املفتريات، ال سيما ما له رواج 
على الناس وتأثير في العامة، ومن أبرز األمثلة على ذلك ما وقع من سرية 
عب���د الله بن جحش حني قتلوا رجاًل من املش���ركني في الش���هر احلرام، 
فاس���تغل إعالم قريش هذا احلدث واس���تثمره في تشويه صورة اإلسالم 
ع���ي محمد أنه على دين  واملس���لمني لدى قبائ���ل العرب، قائلني: كيف يدَّ
إبراهي���م ثم يقتل في الش���هر احلرام مخالفاً بذلك دي���ن إبراهيم، فنزل 

)2) الطبقات الكبرى البن سعد )237/4).
)3) أخرجه البخاري.
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القرآن للرّد ولتعليم املس���لمني كيف يك���ون الرد على مثل هذه 
الش���بهات التي لها أصل مت تضخيمه وإذاعت���ه، فقال تعالى: 
ْهِر اْل�َحَراِم ِقَتاٍل ِفيِه ُقْل ِقَتاٌل ِفيِه َكِبيٌر َوَصٌدّ َعن َسِبيِل  }َيْسَأُلوَنَك َعِن الَشّ
ِه َواْلِفْتَنُة  ِه َوُكْفٌر ِبِه َواْل�َمْس���ِجِد اْل�َحَراِم َوإْخَراُج َأْهِلِه ِمْن���ُه َأْكَبُر ِعنَد الَلّ الَلّ
َأْكَب���ُر ِمَن اْلَقْتِل{ ]البقرة: ٢١٧[، فالقتل في الش���هر احلرام كبيرة 
ب���ال جدال وال جلاج، ويجب أن نعترف بذلك، لكن على اجلانب 
اآلخر جند أن هذا اخلطأ االجتهادي من املسلمني قابله خطايا 
من املش���ركني متثلت في الكفر بالله والصد عن س���بيله وعن 

املسجد احلرام، وهذه أكبر بكثير.
كت اآللة اإلعالمية لليهود  وملا نزل األمر بتحويل القبلة حترَّ
ُهْم َعن  ���َفَهاُء ِمَن الَنّاِس َما َواَلّ مثيرة للجدل والشكوك: }َسَيُقوُل الُسّ
ِقْبَلِتِه���ُم اَلِّت���ي َكاُنوا َعَلْيَها{ ]البقرة: ١٤٢[، وراحت تسفس���ط حول 
احلدث مبا يش���به التحليل العلمي – وما هو من العلم في شيء 
– بإثارة هذه اإلش���كاليات: لئن كانت صالتكم باألمس إلى بيت 
املقدس ه���ي الصحيحة فصالتكم اليوم إلى املس���جد احلرام 
باطلة، وإن كانت صالتكم إلى املس���جد احلرام هي الصحيحة 
فصالتك���م من قبل إلى بيت املقدس باطلة، وكان جواب القرآن 
ِه اْل�َمْشِرُق  على هذه التحكمات املفتعلة حاس���ماً وصريحاً: }َوِلَلّ
َه َواِسٌع َعِليٌم{ ]البقرة: ١١٥[. ِه إَنّ الَلّ َواْل�َمْغِرُب َفَأْيَنَما ُتَوُلّوا َفَثَمّ َوْجُه الَلّ
وإذا كان أثر اإلعالم قد تعدى العقول واألفكار إلى القلوب 
واملش���اعر، فعلى أهل الش���أن أن يزيلوا تلك اآلثار، ومن أمثلة 
ذل���ك ما فعله النبي # عندما جنح اإلعالم في ش���حن قلوب 
األنصار بشيء من احلفيظة والغضب عندما أعطى غنائم حنني 
لرجال من قريش تأليفاً لقلوبهم ولم يعِط منها األنصار ش���يئاً، 
فاس���تدعاهم رسول الله # وقال لهم: »أوجدمت في أنفسكم يا 
معش���ر األنصار في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوماً ليسلموا 
ووكلتكم إلى إس���المكم؟! أفال ترضون يا معش���ر األنصار أن 
يذهب الناس بالش���اة والبعير وترجعون برس���ول الله # في 
رحالك���م.. فبكى الق���وم حتى أخضلوا حلاه���م وقالوا رضينا 

برسول الله قسماً وحظاً«)1).
الوس��يلة الثالثة: أاّل نق���ف موقفاً يعطي اإلعالم فرصة 
للنيل من احلق وأهله، وم���ن أمثلة ذلك أن النبي # رفض أن 
يقت���ل عبد الله بن أبّي عندما ق���ال ما قال في أثناء العودة من 
املريسيع، وبنّي لعمر - الذي انبرى لقتله وأراد استصدار أمر من 
النبي بذلك – أن اإلعالم سيذيع عنه أنه بدأ يقتل في أصحابه، 

وقال: »دعه؛ ال يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه«)2).
)1) أخرجه أحمد وصححه األلباني.

)2) أخرجه البخاري ومسلم.

وبع���د أن فتح مكة ودانت له القبائل وأسلس���ت له بطون 
مكة قيادها، أراد أن يهدم الكعب���ة ويعيد بناءها على قواعد 
إبراهيم فيُدخل فيها حجر إس���ماعيل ويوس���عها ويجعل لها 
بابني، لكنه بعد أن هّم تراجع خش���ية أن يكدر عليه اإلعالم 
الرأي العام في بيئة حديثة عهد بجاهلية، وقال لعائشة: »لوال 
أن قومك حديثو عه���د بجاهلية لنقضت الكعبة وأقمتها على 

قواعد إبراهيم«)3).
الوس��يلة الرابعة: أن نحسن استغالل اإلعالم في توجيه 
ضربة عكسية للمعارضني املستخدمني له، وهذا عمل احترافي 
ال يحس���نه إال احُلذاق من الساسة الكبار، ولنضرب مثاًل لذلك 
ب�س���يد األحابيش عندما جاء س���اعياً بني قريش ومحمد في 
احلديبية، فقال رس���ول الله # ألصحاب���ه: »إن هذا من قوم 
يتأله���ون، فابعثوا الهدي في وجهه«)4)، فلم���ا فعلوا ذلك ورأى 
الرجل الهدي معكوف���اً أن يبلغ محله، تأثَّر جداً وانطلق – وهو 

بوق إعالمي – إلى قريش موبِّخاً وناشراً ملساوئها.
وهناك مثل آخر: وهو خروج أبي بكر للهجرة إلى احلبشة، 
فمن الصعب أن نتصور خروجه - وهو غير مضطر لذلك مبا له 
من ش���رف ووجاهة - وتركه رسول الله - وهو الصديق احلميم 
- إال في إطار ما كشفت عنه كلمات ابن الدغنة الذي لقيه في 
الطري���ق ورده قائاًل: »إن مثلك يا أب���ا بكر ال يَخرج وال يُخرج، 
وإن خروجك عاٌر على العرب؛ فإنك رجل تُقري الضيف وحتمل 
الَكلَّ وتكس���ب املعدوم وتعني على نوائب احلق«)5)، وهذه ضربة 
إعالمية مس���ددة في كبد قريش التي هي قلب العرب، إذ كيف 
يصل بها الظلم والعدوان إلى حد أن يضطر ش���ريف ذو فضل 
هو وأهل���ه على قبائل العرب، أن يخرج مهاج���راً تاركاً جزيرة 

العرب كلها؟!
وأخيراً؛ أحب أن أزفَّ البش���رى ألهل احلق الذين ظلمهم 
اإلع���الم الرديء، بأن واقعنا يثبت أن منتج اإلعالم الذي تناول 
رس���ول الله # لو كان نال منه ما وصل إلينا اإلسالم وال بلغنا 
شيء من احلق؛ بل ذهب كله إلى )مزبلة التاريخ( التي سيذهب 
إليها - إن شاء الله - املنتج اإلعالمي احلالي كله، ليبقى احلق 
ا َما َينَفُع الَنّاَس َفَيْمُكُث  َبُد َفَيْذَهُب ُجَفاًء َوَأَمّ ا الَزّ كما بقي من قبل }َفَأَمّ
ِف���ي اأَلْرِض{ ]الرعد: ١٧[، لكن هذا مشروط مبدافعة أهل احلق 
حتى يقضي الله أمراً كان مفعوالً }َوَسَيْعَلُم اَلِّذيَن َظَلُموا َأَيّ ُمنَقَلٍب 

َينَقِلُبوَن{ ]الشعراء: ٢٢٧[.

)3) أخرجه مسلم.
)4) أخرجه أحمد وصححه األلباني.

)5) أخرجه البخاري.
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نقل المصطلحات السياسية الغربية

]في دائرة الضوء[

األص���ل ف���ي أصح���اب الفك���رة اإلس���المية أن يكون 
خطابه���م الدع���وي لآلخري���ن مبني���ًا عل���ى املصطل���ح 
اإلس���المي، وأعن���ي به املصطل���ح الش���رعي أو املصطلح 
ال���ذي درج عل���ى اس���تخدامه املس���لمون عب���ر العص���ور؛ 
ألن���ه مصطلح غي���ر ذي عوج. أما املصطلح املعاصر فهو 
أمام املصطلح الش���رعي قد يك���ون غامضًا في مقصوده، 

فضفاضًا في عباراته وشعاراته.

هي املس���لمون عن اس���تخدام  وف���ي القرآن الك���رمي نجُ
املصطلح الذي قد يوهم معنًى باطاًل ويكون فيه مدعاة 
لسخرية واستهزاء الكفار باملسلمني، ولو كان هذا املعنى 
الباط���ل غير مرادف لهذا املصطلح أصاًل، بل لم يخطر 
بب���ال املتكلم، فكيف مبا هو ف���وق ذلك من املصطلحات 

املتضمنة بعض املعاني الباطلة في أصل وضعها؟

ت����ام����ر ب��ك��ر 

إلى البيئة 
العربية
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يقول الش���يخ عبد الرحمن الس���عدي - رحمه الله – في 
َها اَلِّذيَن آَمُنوا ال َتُقوُلوا َراِعَنا َوُقوُلوا انُظْرَنا  تفسير قوله تعالى: }َيا َأُيّ
َواْس���َمُعوا َوِلْلَكاِفِريَن َعَذاٌب َأِليٌم{ ]البقرة: ١٠٤[: )كان املس���لمون 
يقولون حني خطاِبهم للرسول عند تعلمهم أمر الدين: »راعنا«، 
أي: راع أحوالن���ا، فيقصدون بها معنًى صحيحاً، وكان اليهود 
يريدون بها معنًى فاسداً، فانتهزوا الفرصة، فصاروا يخاطبون 
الرس���ول بذلك ويقصدون املعنى الفاسد، فنهى الله املؤمنني 

عن هذه الكلمة سداً لهذا الباب( انتهى.
ُجُل  وا الِْعنََب الَْكْرَم َفِإنَّ الَْكْرَم الرَّ ومثله قوله #: »الَ تَُسمُّ
امْلُْسِلُم«)1): )إمنا نهاهم عليه السالم عن تسمية هذه الشجرة 
كرماً ألن هذا االس���م مشتق عندهم من الكرم، والعرب تقول 
رج���ل كرم مبعنى كرمي وقوم كرم أي كرام... فأش���فق # أن 
يدعوهم ُحسن أسمائها إلى شرب اخلمر املتخذة من ثمرها، 
فسلبها هذا االس���م وجعله صفًة للمسلم الذي يتوقى شربها 

ومينع نفسه الشهوة فيها عّزًة وتكّرماً( انتهى.
وقال ابن القيم في تعليقه على ذلك احلديث في حاشيته 
على س���نن أبي داود – ط2/ دار الكت���ب العلمية في بيروت 
1415ه�: )ومن عرف س���ر تأثير األسماء في مسمياتها نُفرًة 
ومياًل عرف هذا، فسلبها النبي # هذا االسم احلسن وأعطاه 

ما هو أحق به منها وهو قلب املؤمن( انتهى.
ويقول ابن تيمي���ة - كما في الفتاوى الكبرى )12/ 452( 
– ع���ن أهمية فهم ما قد يوَجد من اش���تراك ف���ي األلفاظ: 
���نَِّة ِمْن  )َونَِظيُر َهَذا َكِثيٌر يُوَجُد ِفي َكاَلِم أَْهِل الِْعلِْم َوأَْهِل السُّ
َعنْيِ ِنَزاعاً لَْفِظّياً  ثَْباِت َويَُكوُن النَِّزاُع ِفي َمْعنََينْيِ ُمتَنَوِّ النَّْفِي َواإْلِ
اْعِتَباِرّي���اً، َوَقْد َقاَل بَْعُض الُْفَضاَلِء: أَْكثَُر اْخِتاَلِف الُْعَقاَلِء ِمْن 
ْجَماِل يَِضلُّ  ِجَهِة اْشِتَراِك اأْلَْس���َماِء، لَِكْن ُوُقوُع ااِلْشِتَراِك َواإْلِ
لِْق، َوُهَو َس���َبُب  لِْق َكَما يَْهتَِدي ِبِه َكِثيٌر ِمْن اخْلَ ِبِه َكِثيٌر ِمْن اخْلَ

اِل امْلَْسؤوِل َعنُْهْم( انتهى. هَّ َضاَلِل َهُؤاَلِء اجْلُ
ويقول ابن القيم في كتابه الصواعق املرس���لة )3/ 927( 
– طبع���ة دار العاصمة 1412ه�: )فأص���ل ضالل بني آدم من 
األلفاظ املجملة واملعاني املشتبهة، ال سيما إذا صادفت أذهاناً 

مخبطة، فكيف إذا انضاف إلى ذلك هوى وتعصب( انتهى.
ول���م يقف األمر على املتقدمني فقط، بل إن بعض الكتَّاب 
املعاصري���ن رفض نقل املصطلحات من منظومة حضارية إلى 

ط1/   –  (130/4( السنن  معالم  في  للخطابي  والتتمة   ،)6006 مسلم  )1) )أخرجه 
املطبعة العلمية في حلب 1932م.

أخرى، فهناك من الكتَّاب اإلسالميني املعاصرين)2) من خشي 
من نقل اإلسالميني بعض املصطلحات الغربية – ولو مبفاهيم 

إسالمية – لسببني:
أولهما: خش���يًة من اتهام هؤالء اإلسالميني املعاصرين - 
الذين »أس���لموا« تلك املصطلحات – من إسالميي املستقبل 

باملراوغة)3).
وثانيهما: أن تل���ك املصطلحات هي نتاٌج غربٌي وجزءٌ من 
السياق االجتماعي والسياس���ي الغربي الذي يحرص الغرب 
على فرضه علينا، ويحرص دعاة احلضارة اإلس���المية على 
رفضه وعلى حترير املصطلح كجزء من الصراع احلضاري مع 
الغرب الذي يَفرض علين���ا معركته الحتاللنا ونهبنا والقضاء 

علينا.
يقول األس���تاذ صالح س���ميع في كتاب���ه: )أزمة احلرية 
السياس���ية في الوطن العربي( – ط1، مركز الزهراء لإلعالم 
العربي في القاهرة 1409ه�، 1988م، )ص 58(: )إن املصطلح 
احلضاري ينبغي أن يؤخذ في س���ياق منظومته احلضارية، إذ 
هو يعبِّ���ر متام التعبير عنها، وإن محاولة إخراج املصطلح من 
س���ياقه احلضاري الستخدامه في س���ياق منظومة حضارية 
أخرى، يؤدي إلى التداخل في املفهومات، وإلى زعزعة املنطق 
الداخلي فيها، وبذلك فليس من املنهج في ش���يء إغفال تطور 

املصطلح احلضاري في إطار منظومته احلضارية( انتهى.
وهن���اك من الباحثني اإلس���الميني)4) م���ن رأى أن األمم 
األخرى ال تتحلى مبا يتوافر للمس���لمني من العلم والعدل، ما 
يجعل كثيراً من مصطلحاتهم غير منضبطة وملتبس���ة، وتنقل 
بدورها إلى مجتمعاتنا املسلمة ما يعلق بتلك املصطلحات من 
معاٍن ال تتناسب وثقافتنا اإلس���المية، مبا يجعلها تعدُّ معبراً 

لبعض املفاهيم الفاسدة التي تتسلل ثقافياً إلى مجتمعاتنا.
وقد دعاه ذلك إلى أمرين:

أولهم���ا: التنبيه إل���ى حجم اخلطر ال���ذي ميثله مترير 
املصطلحات على الهوية اإلسالمية.

وثانيهم���ا: تبيان موقف علماء املس���لمني م���ن األلفاظ 

)2) هو الدكتور محمد مورو، رئيس حترير مجلة املختار اإلسالمي.
)3) استمعُت إلى ذلك القول من الدكتور مورو في حوار معه أذيع في شهر مايو 2011م 

على قناة النيل لألخبار.
حتليلية  إشارة  مع  اإلسالمية،  الهوية  على  وأثرها  الوافدة  »املصطلحات  كتاب  انظر   (4(
ألبرز مصطلحات احلقيبة العوملية«، للباحث األستاذ الهيثم زعفان، عن مركز الرسالة 

للدراسات والبحوث اإلنسانية في القاهرة، الطبعة األولى، 2009م.
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واملصطلح���ات الوافدة واس���تعماالتها، والت���ي تضمنت عدة 
شروط منها:

- تباحث املعنى وتفّهم املضمون.
- التفصيل في األلفاظ احملتملة للحق والباطل.

- األعاجم واملوقف من اصطالحهم.
- ع���دم االس���تهانة بإضف���اء الصبغة الش���رعية على 

املصطلحات الوافدة. 
- قبول االصطالح من حيث االستعمال واملردود.

لعل كل الكالم السابق عن استخدام مصطلحات مشتركة 
املعنى يُوحي بأنه يجب على أصحاب الفكرة اإلس���المية عدم 
استخدام مصطلحات منقولة من عند غير املسلمني؛ ألنها قد 
تكون موهمة؛ كما أنه رمبا يوحي أيضاً بأن علماء املس���لمني 
عل���ى مرِّ العصور لم يحدث بينهم أي نزاع حول مفاهيم بعض 

األلفاظ! وتلك مسألة حتتاج إلى إلقاء الضوء عليها.
فأستعني بالله وأقول: رغم ما نقلته آنفاً من أدلة تدل على 
االهتمام الكبير من املسلمني بوضوح مصطلحاتهم ومقاصدها 
والتركيز كذلك على اس���تخدام ما ج���اء به القرآن وجاءت به 
الس���نة، إال أننا جند كتب التراث – في العقيدة وغيرها - قد 
َحفل���ت بكثير من أمثلة التمازج احلض���اري، خاصة في نقل 
املصطلحات غير العربية وال اإلس���المية من عند غير العرب 
بت ألفاظ  ب، كما ُعرِّ أو املسلمني - فمنها ما كان أعجمياً فُعرِّ
اليونان والهند والفرس وغيرهم، ومنها ما تُرجم إلى العربية، 
وق���د تكون الترجمة صحيحة، وقد ال تكون - وقد جلأ العرب 
إلى ذلك حس���ب ظروف الدعوة وثقافة الناس في كل عصر، 
ففي زمن يكون غرض اس���تخدام هذه املصطلحات الرد على 
أعداء الدين بطريقتهم وبأس���لوبهم، وتارة يكون الغرض دعوة 
ش���عوب وأقوام إلى دين اإلسالم مبا يفهموه من ألفاظ وعلوم 

عصرية.
كم���ا أن األلفاظ احملَدثة احملتمل���ة ملعاني احلق والباطل 
معاً، والتي تناَزع الناس فيه���ا؛ ال ميكن أن تكون من األلفاظ 
الت���ي يحتاج إليه���ا الناس في أصول دينه���م، كما قال بذلك 
شيخ اإلسالم ابن تيمية في درء التناقض )ص 133( – طبعة 
دار الكن���وز األدبية 1391ه�: )وأيض���اً فإن املناظرة باأللفاظ 
احملدث���ة املجملة املبتدعة احملتملة للح���ق والباطل إذا أثبتها 
أح���د املتناظرين ونفاها اآلخ���ر كان كالهما مخطئاً.. فنحن 

نعل���م أن كل ح���ق يحتاج الناس إليه في أص���ول دينهم ال بد 
أن يك���ون مما بيَّنه الرس���ول؛ إذ كانت فروع الدين ال تقوم إال 
بأصوله، فكيف يجوز أن يترك الرس���ول أصول الدين التي ال 

يتم اإلميان إال بها ال يبّينها للناس؟( انتهى.
وي���رى ابن تيمية - كما في الفت���اوى الكبرى )6/ 391(، 
أن ح���دوث أي نزاع لفظي حول األلفاظ ال يكون ضاراً إال إذا 
خولفت الش���ريعة، فيقول: )َوِإْن أُْطِلَق َذِلَك َفالنَِّزاُع اللَّْفِظيُّ اَل 

ِريَعة( انتهى. يَُضرُّ إالَّ إَذا ُخوِلَفْت أَلَْفاُظ الشَّ
ف هل خولفت الش���ريعة أم ال؟ يُلجأ في نظر  ولكي يُتعرَّ
اإلمام ابن تيمية إلى االستفس���ار واالستفصال فيما لم ينطق 

به الكتاب والسنة.
ويقول ابن تيمية في درء تناقض العقل والنقل )ص 173( 
طبع���ة دار الكنوز األدبية 1391ه����: )فمن تكلم بلفظ يحتمل 
معانَي لم يُقبل قوله ولم يُرد حتى نستفس���ره ونستفصله حتى 
يتب���نيَّ املعنى املراد، ويبقى الكالم ف���ي املعاني العقلية ال في 
املنازع���ات اللفظية، فقد قيل: أكثر اختالف العقالء من جهة 
اشتراك األسماء، ومن كان متكلماً باملعقول الصرف لم يتقيد 

بلفظ، بل يجرد بأي عبارة دلت عليه( انتهى.
ونتيجة هذا االس���تفصال هي كما يقول اإلمام ابن تيمية 
في مجموع الفتاوى )664/7( أيضاً: )َفِإَذا َحَصَل ااِلْسِتْفَساُر 

ِبيُل( انتهى. َوالتَّْفِصيُل َظَهَر الُْهَدى َوبَاَن السَّ
وعلى كل ح���ال.. إننا إذا أردن���ا أن نوصف الواقع الذي 
نعيشه – بعيداً عن قبولنا له من عدمه - لنعرف كيف نتعامل 
معه من باب فقه الواقع؛ جند أننا أمام ُس���نَّة تاريخية حتدث 
دائماً م���ع دوران التاريخ وصعود أمم وهبوط أخرى، وهي أن 
احلضارات املنتصرة تفرض إدارته���ا وفكرها ومصطلحاتها 

على احلضارات والشعوب املهزومة أو األضعف.
ولذل���ك، فإن احلض���ارة الغربي���ة في ط���ور انتصارها 
وسيادتها وإمس���اكها بزمام العلم والتقدم والغلبة العسكرية، 
تفرض مصطلحاتها وفكرها بش���كل مباشر وغير مباشر على 

الشعوب اإلسالمية احلالية وعلى غيرها من الشعوب.
وألن املصطلح الغربي إذا ش���اع واستخدمه الناس – في 
مثل تلك احلالة التي وصفتها – فلن نستطيع أن نُصمَّ سمعنا 

عنه، فأرى أنه يجب علينا أن نتصدى له على مرحلتني:
املرحل���ة األولى: وتكون في زمن ما قب���ل بداية النهضة، 
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فتحدث محاولة المتصاص املصطلح وأس���لمته، مبعنى تغيير 
حقيقته ال مجرد تغيير اسمه أو مسمياته، وال يضيرنا في تلك 
احلالة أن اللفظ ج���اء من عند غيرنا، فإن مدار احلكم ليس 
على األس���ماء والعناوين، بل على املس���ّميات واملضامني، أما 
إن كان األمر مجرد تغيير لألس���ماء فقط؛ فذلك في حقيقته 

تكييف للمصطلح اإلسالمي مبا يتفق والرؤية الغربية.
املرحلة الثاني���ة: وتكون في زمن بداي���ة النهضة، فنبدأ 
باس���تبدال املصطلح املنق���ول باملصطلح اإلس���المي إن كان 

موجوداً، أو إيجاد املصطلح البديل، وذلك رويداً رويداً.
فَمْن اس���تخَدم في زمن املرحلة األول���ى لفظاً ُمْحَدثاً في 
تس���يير أمور الدولة – معتبراً ذلك مرحلة مؤقتة، بعد قياسه 
املصالح واملفاس���د - وكان غير مخالف مل���ا جاء في القرآن 
والس���نة، أو كان مقصده منه عدم مخالفة الكتاب والس���نة؛ 
قبلناه، ش���رط تباحث املعنى وتفّهم املضم���ون أوالً، ثم يجب 
بعد ذلك التفصيل في املعاني احملتملة للحق والباطل في هذه 

األلفاظ وتوضيحها وتبيانها.
كما يجب أال يكون مش���تهراً عن اللفظ املنقول أنه مضاد 
لإلسالم، ومثال ذلك محاولة نقل »الَعلمانية« كمصطلح للبيئة 
العربي���ة، فهو مصطلح مختَلف عليه حالياً بني بعض - وليس 
كل - املثقفني املعاصرين في البيئة العربية أو اإلسالمية - أما 
البيئة األوروبية فال اخت���الف على معانيه هناك حتى اآلن.. 
والذي���ن يحاولون نقله من بعض املثقف���ني املعاصرين للعربية 
يقول���ون صراحة إنهم ال يقصدون به )الالدينية(، لكن ذلك ال 
يعني نفي اإلش���كالية في املصطلح؛ ألنه بذلك يصبح معقداً 
ف���ي فهمه ومن ثم ال يعبِّر صراحًة عما يحتويه من معاٍن، فما 
الداعي ألن يلتف بعضهم ويضيف إلى اإلس���الم فكرًة ُوضعت 
في أصلها لتض���اده، ثم تزاد األمور تعقيداً بأن تفس���ر هذه 
الفك���رة )أعني: الَعلمانية( بعد ذلك بتفس���ير ال يتعارض مع 
اإلس���الم حتى ال يصبح الكالم متناقضاً، فِلَم كل هذا الطريق 

الطويل وِلَم العناء؟!
وعلى أي حال فمصطلح )الَعلمانية( لس���نا مضطرين إلى 
امتصاصه كمرحلة مؤقتة، ومن ثّم اس���تبداله؛ ألنه لم يصبح 
مصطلحاً شائعاً مقبوالً يتعامل الناس معه بشكل طبيعي كما 

يتعامل الناس مثاًل مع مصطل���ح )الدميقراطية()1) في بيئتنا 
العربية باجلملة.

وخالصة القول: هناك مس���تويان متوازيان الس���تخدام 
املصطلحات اجلديدة:

- املستوى األول، مستوى الش���رح والتوضيح: فاملصطلح 
اجلديد - إن كان ليس مما يحتاج إليه الناس في أصول دينهم 
- قد يلجأ إليه اإلس���الميون لش���رح وبيان وتوضيح األفكار 
واملفاهي���م ملن يفتقدون الفكرة والثقافة اإلس���المية من باب 
مخاطبة القوم بلس���انهم ولغتهم من أجل الدعوة للخير، وقد 
يتعدى هذا الش���رح والبيان والتوضي���ح اللفظي إلى الناحية 
العملية، فيصبح مرحلة دعوية مطلوبة في مدة زمنية في عصر 
ما ذي ظروف معينة – وذلك طبعاً بش���روط نقلتها قبل قليل، 
ويجب على اإلس���الميني توضيح طبيعة تلك املرحلة الدعوية 
للدعاة أنفسهم؛ ألن ذلك سيقيهم من اتهامهم مستقباًل – في 
حالة عودة س���يادة احلضارة اإلسالمية بإذن الله - باملراوغة 

أو التخاذل عن نصرة احلضارة اإلسالمية. 
- املس���توى الثاني، مستوى التقنني والتش���ريع: وهو ما 
قد يحدث من اس���تخدام بعض األلف���اظ اجلديدة في كتابة 
الدس���اتير أو قوانني احلك���م، وفي هذا املس���توى يجب أاّل 
نس���تخدم من تلك املصطلحات إال ما أصبح واضحاً مفهوماً 
رة من أحد  بطريقة علمية أكادميية متفق عليها وليس���ت ُمفسَّ
بتفسير خاص له؛ ألن احتمالية حدوث اختالفات حول تفسير 
مواد الدس���اتير أو القوانني يُحِدث بلبل���ة وتفرقاً كبيراً، وإذا 
كان ال بد من اس���تخدام بعض تلك األلفاظ التي حتتمل أكثر 
م���ن معنى – كلفظ َمَدنّية – فاليُنص على املعنى املقصود بها 

صراحة وال تترك لتصارع األفهام.
وفي هذا اإلطار في مصر رفض كلٌّ من اإلخوان املسلمني 
والدعوة السلفية ما حاول الدكتور علي السلمي – نائب رئيس 
مجلس ال���وزراء املصري في حكومة الدكتور عصام ش���رف 
الثانية بعد ثورة 25 يناير – متريره من مبادئ حاكمة للدستور 
صوا بالرفض نصَّ تعريف الدولة بأنها  املصري املنتظر، وخصَّ
»دولة مدنية دميقراطي���ة«، وكذلك رفضوا تعديل ذلك النص 

إلى »دولة دميقراطية موحدة نظامها مدني«.

يقبلون  اإلسكندرية،  في  السلفية  الدعوة  مثل  املعاصرين،  السلفيني  بعض  أصبح   (1(
السلطة من دون قبول فلسفته، وهناك من  آلية نقل  للتعبير عن  اللفظ  استخدام هذا 

العلماء الفضالء من يرفض ذلك، مثل الشيخ محمد بن شاكر الشريف، وغيره.
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1 - ليس سهاًل لكنه ضروري:
ليس سهاًل أن تسعى لتلخيص املعلومات األساسية عن تيار 
فك���ري وتأريخ محوري وتصور معرفي بحجم )التنوير(، فضاًل 
عن أن يكون هذا التلخيص لتلك املعلومات األساسية كافياً كي 
يدرك القارئ حقيقة التنوير؛ إال أنه ال بد مما ليس منه بد، وال 
مفر من أن أسعى لهذا الهدف ولو كان عسراً؛ ألن حتقيقه يُعد 
ضرورة معرفية من دونها ال يحصل الفرقان بني احلق والباطل، 

فكانت السطور القادمة خطوطاً عريضة ال غير.
2 - تعدَّدت األمساء:

تعددت األسماء التي يُعبَّر بها عن املفهوم محل التحليل ها 
هنا، وال بأس من أن نُشير إليها إشارة سريعة؛ رجاء أال يشتبه 

على القارئ هذا املفهوم إذا ُعبِّر عنه بأحد هذه األسماء.
و)االس���تنارة(؛ جميعها  و)األنوار(،  و)التنوي���ر(،  )النور(، 
أس���ماء يُعبَّر بها عن هذا املفهوم، ورمبا مت التعبير عن احلقبة 
التاريخية التي استوت فيها املكونات األساسية لهذا املفهوم ب� 

)عصر التنوير(، أو )عصر األنوار(، أو )عصر االستنارة(.
)والنور في الوجدان اإلنساني هو عكس الظالم متاماً، كما 
أن اخلير هو عكس الشر، ومن ثم فإن كلمة )االستنارة( مبعنى 

الفكر الشبيه بالنور الذي يُبدد اجلهل الشبيه بالظالم()1).
3 - قسمة أساسية:

قس���مة أساس���ية ال بد من االبتداء ببيانها كي ال نقع في 
اش���تباك األلفاظ والدالالت الذي طاملا أضل عن احلق وأوقع 
ف���ي الباطل، وكي ال نظلم أقواالً ورجاالً بأن نضمهم في حزمة 
واحدة مع أقوال ورجال ليس���وا منه���م وال يرضون هم عنهم؛ 
لذلك فنحن في س���عينا هنا لعرض املعلومات األساس���ية عن 
التنوير ال نرى محيصاً من قس���مة التنوير إلى ثالثة أقس���ام، 

وإفراد كل قسم مبا يتعلق به تاريخاً وفكراً ورجاالً.
وهذه األقسام الثالثة هي:

أوالً: التنوير الَعلماني الغربي.
ثانياً: التنوير الَعلماني الشرقي)2).

ثالثاً: التنوير اإلسالمي.
فالقس���مان األول والثاني إمنا مت تقسيمهما باعتبار التنوع 
اجلغرافي ال الفكري، بعكس القسم الثالث، والذي كان اختالفه 
الفكري عن القسمني األولني هو ما جعله قسماً ثالثاً على نحو 

ما سيتضح في باقي املقال وقابل املقاالت.

دار  نشر:  )ص/9(،  املسيري،  الوهاب  عبد  وتناقضاته(،  االستنارة  حركة  )فكرة   (1(
نهضة مصر. 

)2) واملقصود بالشرقي في هذا املقال: الشرق العربي واإلسالمي.

فهر س��ال��م  أح��م��د 

]فكرية[

خارطة التنوير

من التنوير الغربي إلى التنوير اإلسالمي
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أواًل: التنوير الَعلماني الغربي:

1 - التنوير العلماني، وبحسب املركزية الغربية التي جعلت 
أوروبا تاريخاً وفك���راً هي محور األفكار في العالم؛ هو ظاهرة 
أوروبية في املق���ام األول، وكل حركة فكرية غير أوروبية توجد 
فيها مكون���ات الفكر التنويري فهي مم���ا أفاضته أوروبا على 
العالم؛ وال ش���ك أن هذا واقع في ص���ور كثيرة كما في التنوير 
الش���رقي )بفرعيه العلماني واإلس���المي(، وإن حاولت بعض 
النخ���ب التنويرية العربية رد التنوير ملكون���ات تراثية؛ إما نُفرة 
من املركزية الغربية، وإما تبيئة للتنوير الغربي وعبوراً به للعقل 
الشرقي على جس���ر من التراث، وسنزيد هذه الفكرة إيضاحاً 

في مقاالت قادمة.
2 - يُقص���د بالتنوير من الناحي���ة التاريخية: احلقبة التي 
متتد من نهاية القرن الس���ابع عش���ر حتى نهاية القرن الثامن 
عش���ر)1)، وفي هذه احلقبة كان مخاض منظومة األفكار والقيم 
التي عاشت مدة حمل بدأت من عصر النهضة في القرن الرابع 
عشر واخلامس عشر ومرت بعصر اإلصالح الديني في القرن 
السادس عش���ر، ثم القرن السابع عشر، والذي يسميه بعضهم 
عص���ر العقل، وانتهت بعد هذا إل���ى والدة تطبيقها العملي في 
الثورات الثالث، اإلجنليزي���ة )1688م(، واألمريكية )1776م(، 
والفرنسية )1789م(، ودساتيرها، وما مرت به أوروبا بعد ذلك 

من مد وجذر، وصوالً إلى حداثة القرنني األخيرين.
3 - ف���ي بداية عص���ر النهضة ش���هدت أوروبا موجة من 
موجات الصراع بني اإلنس���ان الن���ازع للفرار من قبضة الوحي 
وبني الوحي الذي كان متجس���داً وقتها في املسيحية، وهي وإن 
كانت مس���يحية محرفة، إال أن الذي نُحب تقريره هنا؛ لنصحح 
به صورة منطية من صور تن���اول التيارات الفكرية الغربية: أن 
النزوع للهوى وإرادة نزع قدس���ية الوحي وإلزاميته والتي يُعبر 
عنها بالعلمانية، هي حالة شيطانية ال يزال الشيطان منذ اجتال 
بني آدم عن دينهم يؤزهم إليها، س���واء كان هذا الوحي س���ليماً 
أو محرفاً، وال ش���ك أن لتحريف الوحي أثراً في تسارع ودعم 
حص���ول هذا النزوع؛ لكن الذي نؤكده أنه نزوع يقع من بني آدم 

بأز الشيطان لهم وتلبيسه عليهم ولو لم يكن الوحي محرفاً.

)1) انظر في تعليل هذا التحديد: )أزمة الوعي األوروبي( لبول هازار، نشر املنظمة العربية 
للترجمة، وترجمة املستكاوي التي بعنوان: )أزمة الضمير األوروبي(، والتي قدم لها 

الدكتور طه حسني = أحسن من هذه الترجمة في نظري.

4 - وكان م���ن أهم دعائم هذا النزوع للفكاك من س���لطة 
الكنيس���ة ووحيها الصحيح منه واحمل���رف؛ الرجوع إلى اآلداب 
والفلسفات اإلغريقية، والتي كانت هي نفسها ضرباً من أشهر 
ضروب العلمنة ف���ي تاريخ األمم وأفكاره���ا، حيث يُعد الفكر 
اإلغريقي من أش���هر النماذج الفكرية العلمانية التي أعرضت 
عن الوحي)2)، وبنت مناذجها التصورية لإلله والطبيعة واإلنسان 
مع ما يس���تتبعه هذا من تص���ورات ِقيمية = بنت كل ذلك عبر 
العمليات العقلية التي قام بها فالس���فتها دون االهتداء املباشر 
بنور الوحي، بل بنتها من خليط عظيم من الفلس���فات الشرقية 
وش���ذرات من الوح���ي، إضافة للنظر العقلي املس���تقل لهؤالء 

الفالسفة.
5 - ف���كان هذا التراث اإلغريقي، مع التراث اإلس���المي 
املنتق���ل ألوروبا، مع ما حّصل���ه الرحالة الغربي���ون من تراث 
وثقاف���ات األمم املعاصرة لهم مع املس���يحية نفس���ها التي ال 
يس���تطيعون الفكاك منها متاماً؛ هي املدخ���الت الثقافية التي 
عم���ل عليها العق���ل األوروبي في حقبت���ي النهضة واإلصالح 
حتى بزوغ األس���ماء الرئيس���ية التي ش���كلت البذور الفكرية 
للحداثة الغربية وأسس���ت األعمدة الرئيس���ة للفكر التنويري، 
وأذكر منهم: فرنس���يس بيكون )1626م( وإسهاماته التجريبية، 
وتوماس هوبز )1679م( مباديته ونظريته في السيادة، وعقالنية 
ديكارت )1650م(، وباروخ اس���بينوزا )1677م( وتأسيسه لنقد 
الكتب املقدس���ة برسالته في الالهوت والسياسة، ثم جون لوك 
)1704( وتطويره لعقالنية ديكارت ومس���اهمته األساسية في 
الفكر السياس���ي التنويري برسالتيه في احلكومة ورسالته في 
التسامح، ثم فيزياء إسحاق نيوتن )1726م( ودعم النظرة املادية 
اآللية للكون، ثم التنويريان الفرنسيان جان جاك روسو )1778( 
وعقده االجتماعي، وفولتير )1778( ورس���الته في التس���امح 
وكتابه املهم: رس���ائل فلسفية، ثم مونتس���كيو )1755م( وكتابه 
روح القوانني، وصاحب املوس���وعة دينس ديديرو )1784م(، ثم 
األملاني لسنج )1781م( وكتابه املهم: تربية اجلنس البشري، ثم 
فيلسوف أملانيا األعظم عمانوئيل كانط )1804( وكتبه النقدية 
الثالثة، وفالسفة إجنلترا جرميي بنتام )1832م(، وآدم سميث 
)1790م( واض���ع النظرية االقتصادي���ة الليبرالية، وفي أمريكا 
توماس بني )1809(، وتوماس جيفرس���ون )1826م(، وبنجامني 

)2) نعم أعرضت؛ وما من أمة إال خال فيه رسول.
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فرانكلني )1790))1).
6 - ما أهم األسس الفكرية للتنوير العلماني؟

الكتب التي تؤرخ للفكر والفلسفة الغربية تختلف في تكثير 
أو تقليل هذه األسس الفكرية، والسبب الرئيسي للتكثير هو أن 
يضم الكاتب لألسس ما هو ناجت من أحد األسس وليس أساساً 
مس���تقاًل، وإذا راعينا أال نقع في هذا اإلشكال فإننا سنقتصر 

على أساسني فقط، هما:
1 - العقالنية:

و)الفكر االس���تناري فكر عقالني يؤكد املرجعية اإلنسانية 
ومركزية العقل اإلنس���اني، فمص���در املعرفة الوحيد هو العقل 
)الذي ال يقب���ل إال البديهيات الواضحة وم���ا يتفق مع قواعد 
املنطق(، واحلواس )التي ال تقبل إال ما يُقاس(، والتجريب )الذي 
تخضع له كل املوجودات(. وكل ما هو مطلوب من اإلنسان العاقل 
)املزّود بالعقل وباحلواس وباملنطق واملعرفة املتراكمة التاريخية 
والعلمي���ة(، أن يقوم عقله برفض أي حقائ���ق متجاوزة للواقع 
املادي احملسوس، مثل األساطير واألوهام والغيبيات والتخيالت 

واحلجج التقليدية والعقائد واملسلمات()2).
وتتجلى مركزية العقالنية في التنوير من جواب كانط على 
السؤال الذي وجهته إحدى الصحف األملانية لقرائها وملجموعة 

من النخب األملانية في الوقت نفسه: )ما هو التنوير؟(.
فكان جواب كانط: )التنوير هو خروج اإلنس���ان من قصوره 
الذي يرجع الذنب فيه إليه، وهذا القصور هو عدم املقدرة على 
اس���تخدام العقل إال بتوجيه من إنس���ان آخر، والذنب في هذا 
القصور يرجع إلى صاحبه، إذ لم يكن سببه هو نقص في العقل، 
بل كان نقصاً فيما ينبغي من عزم وش���جاعة الستخدام العقل 

دومنا توجيه من إنسان آخر.
لتكن لديك الش���جاعة لتس���تخدم عقلك هذا هو ش���عار 
التنوير، وإن الكس���ل واجلنب هما السببان اللذان يرجع إليهما 
رضاء نس���بة كبيرة من الناس بالقصور ط���وال حياتهم بعد أن 

خلصتهم الطبيعة من توجيه اآلخرين.
وهما كذلك الس���ببان اللذان يرجع إليهما سهولة استئثار 

تنوعها  حيث  من  سواء  التنويرية،  االجتاهات  هذه  بني  أن  الباحث  على  خفياً  وليس   (1(
اجلغرافي أو تطورها التاريخي أو حتى بتعدد أفرادها؛ ألواناً من اخلالف رمبا تبلغ 
بنا أن نرى أن الدقة إمنا تستدعي احلديث عن استنارات وليس استنارة واحدة، لكن 
يضطرنا لهذا اإلجمال الطبيعة املدرسية لهذا التلخيص مع اتفاق هذه االجتاهات في 

األصول الفارقة بينها وبني اإلسالم.
)2) )فكرة حركة االستنارة وتناقضاته( )ص/13) . 

اآلخري���ن بالوصاية عليه���م، وإن في القص���ور لراحة، فهناك 
الكتاب الذي له في نظ���ري العقل والكاهن الذي له في نظري 
الضمير والذي يقرر لي ما أتناوله)3)، وهكذا فليست بي حاجة 
ألن أجهد نفس���ي، لس���ت بحاجة إلى التفكي���ر ما دام ميكنني 
الدفع، وهناك من يقومون من أجلي بهذه املهمة الثقيلة.. وليس 
هناك ش���يء يتطلبه التنوير قدر ما يتطلب حرية االس���تخدام 

العلني للعقل في كل األمور()4).
2 - الطبيعية:

)آمن دعاة االستنارة بأن الطبيعة لها قوانينها الثابتة املطردة 
املعقولة، وأنها كل مادي ثابت متجاوز لألجزاء له غرض وهدف، 
ولذا فهي مستودع القوانني املعرفية واألخالقية واجلمالية، وما 
دام اإلنس���ان مرتبطاً بالطبيعة مهتدياً بهديها، فإنه سيصل إلى 
الطريق املس���تقيم ويصل إلى املنظوم���ات املعرفية واألخالقية 
التي تخدم صاحله وحتقق التقدم الالنهائي وتعمل على ضبط 
املجتمع وترش���يد السلوك اإلنس���اني، فظهر اإلنسان الطبيعي 

واحلقوق الطبيعية، والدين الطبيعي واألخالق الطبيعية()5).
وعن هذين احملورين: نتجت باق���ي النظريات والقيم التي 
يجعلها مؤرخو الفكر أعمدة التنوي���ر الفكرية وهي: العلمانية، 
احلرية، املس���اواة، الدميقراطية، التقدم، التاريخية، الوضعية، 

والالدينية)6).
7 - يق���ول تودوروف في عرضه ألس���س التنوير الفكرية: 
)إن أول س���مة تكوينية لفكر األنوار تتمثل في جعلنا نفضل ما 
نختاره ونقرره بأنفسنا على ما تفرضه علينا سلطة خارجة عن 
إرادتنا، ومن ناحية أخرى ينبغي االنقياد طوعاً للقوانني والقيم 
والقواع���د التي يرغب فيها بالذات أولئ���ك الذين هي موجهة 
إليهم.. ليس ألي سلطة مهما كانت راسخة أو محترمة أن تبقى 
في مأم���ن من النقد، وأن ليس للمعرفة س���وى مصدرين هما 
العقل والتجربة.. وأفضى مبدأ االستقاللية إلى مبدأين، أولهما 
يتعلق بالس���يادة بحيث صار الشعب مصدر كل سلطة ولم يعد 

)3) أحد العلمانيني العرب ملا نقل نص كانط حذف مثال الطبيب، بينما نبه آخر على أن مثال 
الطبيب هو أضعف أمثلة كانط، ولو تدبر هؤالء جميعاً هذا املثال وضعفه لعلموا أن 
التنويري  التصور  الكبير في  اخللل  قبله، ودال على  املثالني  دال على ضعف  ضعفه 

للعقل، ولبسط هذا موضع آخر إن شاء الله.
)4) انظر ترجمة نص كانط كاملة في: )صفحات خالدة من األدب األملاني(، ترجمة وتقدمي 

مصطفى ماهر )ص/79-87(، نشر: املركز القومي للترجمة مبصر.
)5) ) فكرة حركة االستنارة وتناقضاته( )ص/17-16).

)6) مع التنبه للطبيعة الطيفية لعالقة هذه املفاهيم بفكر كل فيلسوف على حدة، فال يلزم 
بنفس  وجودها  أو  منهم  واحد  كل  في  وجودها  يلزم  وال  منهم  واحد  في  اجتماعها 

القوة.
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ثمة ش���يء أعلى من اإلرادة العامة، وثانيهما مب���دأ حرية الفرد في 
حدود دائرته اخلاصة()1).

8 - وإذاً فقد تبلورت في حقبة التنوير األوروبي حزمة من املفاهيم 
والنظري���ات املعرفية والدينية واألخالقية واالجتماعية والسياس���ية 
كان���ت هي الوقود الفكري والفلس���في لعربة احلداث���ة الغربية، وما 
أنتجته بعد ذلك من مذاهب فلس���فية وسياسية واقتصادية ونفسية 
واجتماعية، فيمكننا بشيء من التجوز أن نقول إن عالقة أفكار التنوير 
وقيمه باملذاهب الفلس���فية واألدبية واالجتماعية والسياسية الغربية 
احلديث���ة؛ هي عالقة املنهج والرؤية بالقضايا واملس���ائل، فالعقالنية 
العلمانية نازعة القداس���ة والسحر عن العالم هي اإلطار الذي تعمل 

داخله املذاهب الفكرية الغربية كلها.
9 - وقد تعرضت هذه احلداثة نفسها بوقودها الفكري التنويري 
لنقد غربي الذع ال يبدأ بنيتش���ه وهايدجر)2) وال ينتهي بأطوار ما بعد 
احلداثة)3)، مروراً مبدرسة فرانكفورت)4)، وقد قوبل هذا النقد مبوجة 
دفاعي���ة)5) أخرى تعترف ببعض أخطاء التنوير، لكن مع التنبه إلى أن 
نقاط االختالف ب���ني نقاد التنوير الغربيني واملدافعني عنه كثير منها 

في جهات تختلف عن النقد اإلسالمي له.
10 - وكان���ت هي الثقاف���ة العاِل�مة التي حملتها جي���وش أوروبا في 
اصطدامها بالشرق العربي واإلسالمي على اخلصوص، وعملية االصطدام 
هذه هي الت���ي وّلدت نوعي التنوير املوجودين في الش���رق، وهما: التنوير 
الش���رقي العلماني، والتنوير الش���رقي اإلس���المي، وهما القسمان الثاني 

والثالث من القسمة التي ذكرناها في بداية املقال، وهذا أوان بيانهما: 

ثانيًا: التنوير العلماني الشرقي:

1 - يُعطي أكثر مؤرخي الفكر العربي أهمية اس���تثنائية للحملة 
الفرنس���ية على مصر )1798م( وما حملته معها من أدوات التحديث 

في  سقناها  التي  اجلمل  الطويل  السياق  هذا  من  اقتطعنا  وقد  ص/23-10،  األنوار(،  )روح   (1(
هذا املقطع.

)2) انظر: كتابا املفكر املغربي محمد الشيخ: )نقد احلداثة في فكر نيتشه(، و)نقد احلداثة في فكر 
هايدجر(، من منشورات الشبكة العربية لألبحاث.

للترجمة؛  القومي  املركز  نشر  مغيث،  أنور  ترجمة  تورين،  آلالن  احلداثة(  )نقد  مثاًل:  راجع   (3(
و)املدخل الفلسفي للحداثة( البن داود عبد النور، نشر: الدار العربية للعلوم.

وكتاب  اجلديد،  الكتاب  دار  نشر  التنوير(،  )جدل  وهوركهامير:  أدورنو  كتاب  خاصة   (4(
هوركهامير: )نقد العقل األداتي(، وكتاب آدورنو: )اجلدل السالب(، ولم أطلع عليهما كاملني 
للتنوير  نقده  في  كثيراً  املسيري  عليهما  اتكأ  وقد  عنهما،  مترجمة  نقوالت  وإمنا  مترجمني، 
واحلداثة الغربية، ووّجه إليه النقد بسبب ما اعتبره نقاده غفلة منه عن أثر التجربة التاريخية 
واملجتمعية والسياسية لرواد مدرسة فرانكفورت في منهجها النقدي، وانظر منوذجاً عربياً 
في  أمني  جالل  الدكتور  هو  اشتراكية  خلفية  ذي  عربي  علماني  من  يصدر  التنوير  لنقد  آخر 

كتابه: )التنوير الزائف(، نشر دار العني.
السورية؛  الثقافة  وزارة  نشر:  هابرماس،  ليورجن  للحداثة(  الفلسفي  )القول  مثاًل:  راجع   (5(

و)روح األنوار( لتزفيتان تودوروف، نشر: دار الفارابي.

وقي���م احلداثة، ويعدونه���ا حلظة اصطدام الش���رق 
والغرب، وهو االصطدام ال���ذي أحدث تصدعاً فكرياً 
ف���ي األبنية الفكرية العربية نقله���ا من مرحلة العقائد 
واملذاهب الفكرية التراثية إلى مرحلة تش���كيل املواقف 
من املنظومة الفكرية الغربية تشكياًل فتح املجال لنشأة 
تي���ارات فكرية لم تكن موجودة ف���ي املنطقة قبل هذه 
احلملة، فكانت هذه احلملة الش���رط التاريخي لبروز 
تيار التغريب وتيار التنوير اإلسالمي)6) على ما سيأتي 
بيان���ه، ويبقى احلدي���ث اآلن معقوداً للتي���ار التنويري 
العلماني، والذي يسميه بعضهم تيار التغريب أو التيار 

احلداثي.
2 - إذا تتبعنا التنوير العلماني الشرقي منذ تاريخ 
احلملة الفرنسية، س���نجد رموزه هم املجموعة التالية 
من املفكرين: بطرس البس���تاني )1883م(، وفرنسيس 
مراش )1783م(، وش���بلي الش���ميل )1917م(، وفرح 
أنطون )1922م(، وقاسم أمني )1908م(، وأحمد لطفي 
الس���يد )1963م(، وطه حس���ني )1973م(، وعلي عبد 
الرازق )1966م(، وس���المة موسى )1959م(، وأنطون 
سعادة )1949م(، وس���اطع احلصري )1968م(، وزكي 
جنيب محمود )1993(، وص���ادق جالل العظم، وعبد 
الله العروي، ومحمد عابد اجلابري )2010م(، ومحمد 
أركون )2010م(، ونصر حامد أبو زيد )2010م(، وفؤاد 
زكريا )2010م(، وحسن حنفي)7)، وعبد الكرمي سروش.

ثالثًا: التنوير اإلسامي:

1 - ينبغ���ي أن يك���ون واضحاً من���ذ البداية أني 
اخترُت استخدام هذا املصطلح ألعبِّر به عن هذا التيار 
مفضاًل له عن مصطل���ح )العصرانيني( وعن مصطلح 

)6) ومن أقدم التصورات للتيارات الفكرية على هذا النحو ما كتبه محمد رشيد 
واخلالفة  الدولة  كتاب  ضمن  نصها  جتد  كما  اخلالفة  رسالته  في  رضا 
في اخلطاب العربي )ص/91-94(، وانظر منها )ص/119(، و)127) 
كمثال على ما سنقوله بعد من سلوك علماء ومفكري هذه الطبقة ملسالك 
الغربية والشريعة نصاً  املواءمة بني احلداثة  أثناء عملية  الفقهي  الشذوذ 

وتراثاً.
)7) وليس خفياً على الباحث ما وجهه حسن حنفي )مثاًل( لبعض قيم التنوير 
من نقد، لكن الشأن كما قلنا في موارد االشتراك بينه وبني فكر التنوير 
ومدى استيفائها لشرط األصالة واملركزية املؤذنني بإدراجه ضمن نفس 

السلك وإن لم يقل بكل مكوناته.
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)اإلصالحي���ني(؛ ألني أراه أدق ف���ي التعبير عن املراد)1)؛ ألنه 
يحتف���ظ لهذا التيار باملكونني الرئيس���ني اللذين أوجبا اعتباره 
تياراً فكرياً مستقاًل، مع التنبيه إلى أن بعض رموزه قد استعملوا 
هذا التعبير بالفعل لتمييز تيارهم، لكن كان املراد به عندهم أن 
لإلس���الم تنويره املستقل املختلف عن التنوير الغربي، وأن هذا 
التنوير الذي جاء به اإلسالم ينبغي أن يكون هو مقصد ومحور 
العمل والدعوة وليس التنوير الغربي)2). وبال ش���ك فليس هذا 
هو مقصدي باس���تعمال املصطلح، وإمن���ا مقصدي متييز هذا 
التيار نفس���ه بهذين الركنني )التنوير - اإلسالمي(، ولكل منهما 

داللة معرفية في التصنيف تتضح في النقاط التالية.
2 - النموذج التحليلي ال���ذي أعتمده في نظرتي للتيارات 
الفكرية الشرقية وعالقتها بالتنوير يجعل من اإلميان مبرجعية 
الوحي وقدس���ية س���لطته معياراً فاصاًل بني التنوير العلماني 
واإلس���المي، فالعقالنية العلمانية التي تع���زل الوحي عن أي 
منطق���ة من مناطق نفوذه هي املكون الرئيس الذي يكفي توفره 
ف���ي تيار فكري عربي ليتم إدراج ه���ذا التيار في نطاق التنوير 
العلماني، وليكون بذلك الحق���اً وتابعاً للتنوير العلماني الغربي 
وتبدياً من تبدياته في املجتمعات الشرقية العربية واإلسالمية، 
مع تسليمي بأن من قواعد التنوير وأصوله ما قد يُضيعه بعض 
م���ن يتوافر فيهم املكون العلمان���ي، وأرى أن أي عملية تصنيف 
فك���ري ال بد لها من االرتكاز على أصول عضوية يكفي توفرها 
للدخ���ول حتت حيز الصنف الفكري وإن وقع بعد ذلك نقص أو 
استثناء في استيفاء املكونات الفكرية للتيار، لكن املهم أن يكون 
املكون الذي عددناه أصاًل ومركزياً تقوم احلجة على صالحيته 
للقيام بهذه الوظيف���ة املهمة في عملية التصنيف، ويكفيني من 
احلجة على عدم العقالنية العلمانية مثاالً جيداً على هذا األصل 
أن من يَُس���لِّم بس���لطة الوحي على العقل ومرجعيته املتجاوزة 
وكونه معياراً للممارسات الفردية واالجتماعية والسياسية معاً؛ 

)1) فقد رفضت مصطلح العقالنيني )مثاًل( ألن مجرد رد احلق اعتماداً على العقل هو أعم 
من محل البحث؛ فال ينطبق على التيار محل البحث ما لم يكن من مكونات هذا العقل 
الرافض: التأثر مبفاهيم ومنتجات التنوير الغربي، فإنكار العلو مثاًل عقالنية وليس 
تنويراً، والتسامح مع نشر اإلحلاد تنوير، وإنكار تلبس اجلني تتنازعه اجلهتان فيقع 
وليس تنويراً كما وقع من املعتزلة قدمياً، ويقع ويكون تنويراً كما في صور منه في 

زماننا هذا، وميكن القول أن كل تنوير عقالنية بال عكس.
انظر: )فكر التنوير بني العلمانيني واإلسالميني(، الدكتور محمد عمارة، )ص/16-  (2(
التنوير  الدكتور عمارة بني مقومات  18(، نشر: )دار نهضة مصر(؛ وانظر مقارنة 
الغربي ومقومات التنوير اإلسالمي في رسالته: )التقدم واإلصالح بالتنوير الغربي 

أم بالتجديد اإلسالمي(، )ص/20-22(، نشر: دار نهضة مصر.

أنه بهذا خ���رج يقيناً من التنوير الغربي العلماني)3)، وبريء منه 
مفكروه لو عرف���وه، وأن من أثبت الوح���ي كمرجعية متجاوزة 
لم يس���تطع اس���تيفاء باقي مكونات التنوير الغربي إال بعد أن 
يستثني ويقص منها كل ما يتعارض مع هذه املرجعية التي سلم 
بتجاوزها؛ فالعقالنية العلماني���ة هي املكون العضوي الذي إذا 
اخت���ل أو تغيَّر اختلت بتغيُّره املنظومة الفكرية التنويرية الغربية 

كلها.
3 - إذا اتض���ح هذا ظهر جلياً أن الش���ق الثاني من عبارة 
التنوير اإلس���المي املقصود بها في حتليل الباحث هو احتفاظ 
هذا التيار الفكري ومفكريه باملرجعية املتجاوزة امللزمة للوحي، 
وعدم قبولهم املكون العلماني للفكر التنويري؛ ولذلك جتد كثيراً 
م���ن رموز التنوير اإلس���المي من أكثر من يتناول���ون العلمانية 

والتنوير الشرقي العلماني بالرد والنقد)4).
4 - فما الذي استحقوا به الشق األول من املصطلح إذاً؟

اجلواب: أنهم اس���تحقوا هذا االسم بسبب قيامهم بعملية 
توفيق بني اإلس���الم )نصاً وتراثاً( وبني مفاهيم التنوير، فقبلوا 

منها ما رأوه حقاً، وردوا منها ما رأوه باطاًل.
إلى هنا فال تثريب وال إشكال)5)، فهذا هو واجب العدل مع 
الناس مؤمنهم وكافره���م، وهو املنهجية العلمية الصحيحة في 

التعامل مع املفاهيم واملصطلحات أياً كان مصدرها.
ولكن اخللل الذي دخل على هذا التيار الفكري أثناء قيامه 
بعملية املواءمة والتوفيق هذه، والتي اس���تحق بها تصنيفه كتيار 
فكري ن���راه مضيعاً حلق وواقعاً في باطل واس���توجب متييزه 
بهذا االسم )التنوير اإلس���المي(؛ هو: أنهم في عملية التوفيق 
هذه أضاعوا قطعيات من الش���ريعة وخالفوها إما بقبول باطل 
وإم���ا برد حق، فكان���ت مخالفة القطعي، بقب���ول ما هو باطل 
من املفاهي���م الغربية، ورد ما هو ثاب���ت قطعي من الدين؛ هو 
املوج���ب لتصنيفهم على الصورة الس���ابق ذكرها)6)، ومن أمثلة 

)3) مع إقراري بإمكان تأثره باملضامني العلمانية لكنه تأثٌر ال يكفي إلدراجه ضمن سلك 
العلمانيني.

وأشد  أعنف  عمارة  ومحمد  والقرضاوي  الغزالي  فطبقة  هذا؛  في  بينهم  تفاوت  مع   (4(
على  السعوديني  التنويريني  طبقة  من  العلمانية  مع  الفكرية  املصاولة  في  وأصرح 

سبيل املثال، ولهذا مدلوله السيئ عندي في نظرتي للتطور الفكري لهذا التيار.
)5) فالتحّسس من التوفيق والعمليات التوفيقية بني اإلسالم وغيره من املنظومات الفكرية 
ليس حسناً؛ ألن التوفيق الذي هو تفكيك املفاهيم وقبول احلق منها ورفض الباطل، 
الناس أشياءهم، وإمنا يأتي اخللل دائماً من منهجية  العدل وأال ُيبخس  هو مقتضى 

التوفيق وما يقع فيها من تطفيف في امليزان لصالح املنظومات غير اإلسالمية. 
التأويل  سبيل  على  تقع  منهم  القطعي  مخالفة  نحمل  اجلملة  حيث  من  أننا  جداً  وبنّي   (6(

واخلطأ في فقه الشريعة وليس العمد.
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القطعي���ات التي ضيعها بع���ض أولئك املفكري���ن أثناء عملية 
املواءمة ه���ذه: قصر مفهوم اجلهاد في اإلس���الم على الدفع، 
وإنكار ش���يء من املعجزات الثابتة باألدل���ة القطعية، وحتريف 
بع���ض نصوص الوحي حتت ضغط العلوم احلديثة مثل حتريف 
مفهوم )الطير األبابيل(، وإطالق القول بعدم العقوبة على اآلراء 
الباطلة، والقول بجواز تولي غير املسلم منصب حاكم املسلمني 
وول���ي أمرهم، والقول بإبدال املواطنة محل الذمة وإلغاء الذمة 
كصورة للعالقة بني املسلم وغير املسلم، والقول بعدم جواز إلزام 
املسلمني بالشريعة رغم وجود االستطاعة مراعاًة حلريتهم في 

االختيار)1).
5 - وأكثر هذه املس���ائل التي ضّيعوا فيها القطعيات، هي 
من املس���ائل التي أنتجتها العقالنية العلمانية، لكنهم ال ينتبهون 
لألس���اس العقالني العلماني لها ويظنون هذه املسألة من احلق 
املش���ترك بني الوحي وبني الفكر الغربي، واحلال ليس كذلك، 
والوحي منها براء، وهي مصادمة له، وما أنتجها سوى العلمانية 

التي تنزع الوحي عن القيم وتطبيقاتها.
6- وميكننا ذكر مسرد سريع برموز هذا التيار وهم: رفاعة 
الطهطاوي )1873م(، وخير الدين التونس���ي )1890م(، وجمال 
الدين األفغاني )1897م(، ومحمد عبده )1905م(، وعبد الرحمن 
الكواكبي )1902م(، ومحمد رش���يد رضا )1935م(، ومصطفى 
عبد الرازق )1947م(، وعبد املتعال الصعيدي، ومحمد الغزالي 
)1998م(، ويوسف القرضاوي، وأحمد كمال أبو املجد، ومحمد 
عمارة، وفهمي هويدي، ومحمد س���ليم العوا، وحسن الترابي، 
وراش���د الغنوش���ي، وطه جابر العلواني، ومحمد مهدي شمس 

العقالني  التيار  لنقض  تعرضت  التي  الكتب  في  كثيرة  أمثلة  على  الوقوف  ميكن   (1(
التنويري مع التنبه إلى أني قد ال أقر كل مثال في هذه الكتب، وأن بعض هذه الكتب قد 
تتناول اجتاهات التجديد التنويري منها والعلماني، وأن بعض هذه الكتب قد يتناول 
مطلق االجتاه العقالني فيتقاطع أحياناً مع التنويري وأحياناً أخرى يفارقه، ومن هذه 

الكتب:
1 - االجتاهات العقالنية احلديثة، ناصر العقل، دار الفضيلة.

2 - اجتاهات التفسير في القرن الرابع عشر، فهد الرومي، مؤسسة الرسالة.
3 - نهج االعتزال، ظافر شرقة، مركز الفكر املعاصر.

4 - التنويريون واملوقف من اآلخر، ظافر شرقة، مركز الفكر املعاصر.
5 - موقف االجتاه العقالني اإلسالمي من النص الشرعي، سعد بن بجاد العتيبي، مركز 

الفكر املعاصر.
6 - موقف االجتاه العقلي اإلسالمي املعاصر من قضايا الوالء والبراء، دار الفضيلة.

7 - التجديد في الفكر اإلسالمي، عدنان أمامة، دار ابن اجلوزي.
البيان  مركز  اللهيب،  أحمد  املعاصر،  اإلسالمي  العقالني  االجتاه  لدى  الدين  جتديد   -  8

للبحوث والدراسات.
9 - مناهج االستدالل على مسائل العقيدة اإلسالمية في العصر احلديث، أحمد قوشتي، 

مركز التأصيل للدراسات والبحوث.
10 - الردود على كتاب السنة النبوية للشيخ محمد الغزالي - رحمه الله. 

الدي���ن، وعبد املنعم أبو الفتوح، وس���عد الدين العثماني، وزكي 
امليالد، ومحمد األحمري.

7 - والصورة اليقينية التي تكفي في تصنيف الرجل حتت 
ه���ذا التيار الفكري هي أن يرد ش���يئاً مما ثبت بنص قاطع أو 
كان في���ه إجماع قدمي أو أن يقول قوالً مما فيه خالف س���ائغ، 
لكنه في احلالتني يبني قوله على قيمة تنويرية وإن توس���ل لها 
بالوحي، ولك���ن مجرد بنائه عليها وظهوره���ا في كالمه يكفي 
لتصنيف���ه ضمن هذا التيار، وذلك كأن يبني قوله بتولي الكافر 
حكم املسلمني على املساواة واإلنسانية وعدم التفريق بني الناس 

على أساس الدين.
8 - فإن لم يظهر األساس التنويري في حججه تكون عندنا 

صورتان:
)1( األول���ى: أن من األق���وال ما خالف نص���اً قاطعاً، أو 
اإلجماع القدمي، وكان من نتاج ثقافة التنوير الغربي، إال أنه قد 
تقدم فيه خالف فقهي بني املس���لمني أو شبهة خالف أو شبهة 
دليل، كقصر اجلهاد على الدفع، فاإلش���كال حينها ليس في رد 
ه���ذا القول وال في نقد القائل به، وإمن���ا في صالحية اعتبار 
الرجل تنويرياً بهذا القول بينم���ا قد يكون مبناه في قوله على 
النظر الفقهي دون أدنى تأثر مبفاهيم التنوير الغربي، ولم يظهر 

األساس التنويري في كالمه ولم يعرف في سيرته.
والذي نراه أن العمدة في هذا أن يُنظر في س���ائر أحواله 
العلمي���ة واختياراته الفقهية، فإن ُعلم من مجموع قرائنها تأثره 
بضغط الثقافة الغربية كأن يكون هذا اختياره في جهاد الغزو، 
مع اجتهادات فقهية ُمختلة أب���واب الوالء والبراء؛ فإن مجموع 

القرائن قد يؤدي لتصحيح إحلاقه بهذا التيار الفكري.
وعلى العكس من ذلك، ال ميكنك أن تنس���ب لهذا التيار من 
تراه يقصر اجلهاد على الدفع لكن مجموع أقواله األخرى فيها 

مصادمة للثقافة الغربية، خاصة في مواطن االشتباه هذه.
مع وجوب رعاية إحس���ان الظن وجعل الوس���م بذلك بعد 

مزيد التحري واالطمئنان للقرائن.
وهذا النهج أقرب لطريقة الفقهاء، فال يُتوسع في تصنيف 
الن���اس بناء على أقوال مجردة ال بّينة على ارتباطها بأس���اس 
فكري معني، ومن تضييقها بصورة مثالية تخالف قرائن احلال.
الصورة الثانية: ما يتنازع املسلمون هل فيه مخالفة للوحي 
أم ال؟ أو يتنازع���ون هل مصلحته هي الراجحة أم مفس���دته؟ 
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وليس في املس���ألة ال نص قاطع وال إجماع 
ق���دمي = ال يصلح ه���ذا النوع من اخلالف 
الفقهي إلحلاق القائل به بالتنويريني، ومن 
للدميقراطية،  الوس���ائل اإلجرائية  أمثلته: 

وحتديد مدد بقاء احلاكم في السلطة.
وحك���م هذا النوع م���ن األقوال أنه من 
اخلالف الس���ائغ املعتبر، وه���و من جنس 
النظر الفقهي في أحكام األقوال واألفعال، 
ومجرد كون القول ه���ا هنا من نتاج عصر 
التنوير ونظرياته السياسية واالجتماعية ال 
يكفي إلحلاق الرجل به���ذا التيار الفكري؛ 
ألن مصادم���ة الوحي القطعي هي الوصف 
املؤث���ر في رفض ما نرفض���ه من نظريات 
التنوي���ر الغربي، وليس مج���رد املصدرية، 
وعليه فإن مصادمة الوحي ها هنا ليس���ت 
بين���ة وال قطعية فامتنع ع���د القول باطاًل 
قطعاً أو إحل���اق القائل به بالتنويريني، ولو 
كثرت املسائل التي من هذا النوع عند فقيه 
واح���د، بخالف الصورة األول���ى التي تعد 
كثرة املس���ائل فيها دلياًل علمياً يلحقه بتيار 
التنوير اإلس���المي وإن لم يُصرح باألساس 
التنويري، أما في نوعنا هذا فكثرة املسائل 

ال تؤثر.
فإن قبول ما ال يخالف قطعيات الوحي 
وال بينة على بطالن���ه من املنتجات الفكرية 
لعص���ر التنوير؛ ه���و مقتض���ى العدل في 
التعامل مع أقوال الناس، مع التنبيه على أنه 
لو ظهر األساس التنويري في كالمه في هذه 
املس���ألة )كالذي يبيح كش���ف الوجه للمرأة 
بناء على حرية املرأة في لباسها(، أحُلق بها 
بالتنويريني بسبب منزعه االستداللي وليس 

مجرد قوله بهذا الرأي.

تنبيه: هل يكون اإلحلاق التصنيفي مما تكفي فيه املسألة واملسألتان؟

اجلواب: ليس لذلك حد محدود، فقد تكفي مس���ألة في إحلاق القائل 

بها بالتنوير اإلس���المي إن كانت من املسائل املركزية في املنظومة الفكرية 
للتنوير اإلس���المي وكان األساس التنويري الس���تدالل القائل بها ظاهراً، 
وقد نحتاج إلى حزمة من املس���ائل إلحلاقه بهذا التيار، وال شك أن تقليل 
التصنيف أحس���ن وطلب كثرة املسائل والدالئل قبل التصنيف أولى، وكلما 
قيل في الرجل وافق مدرس���ة التنوير اإلسالمي في هذه وتلك، كان أفضل 

من املسارعة إلحلاقه بالتيار إحلاقاً تصنيفياً.
وأخيراً: فليس سراً أن هذه مقالة تصنيفية بامتياز، والغرض منها فصل 
ما بني أقوال الناس حقها وباطلها، والفصل ما بني رتب هذا الباطل نفس���ها 
ومتييز الفقهاء وخالفهم الذي وإن وقع فيه شذوذ فهو نظر في الوحي وفقهه 
ومصادر فهمه دون مصدر فلسفي أجنبي، وبني من كان سبب شذوذه إدخاله 
فكرة أجنبية عن الش���ريعة على عمليات تعقله للمسألة أدت الختالل نظره؛ 
فالتصنيف ها هنا ضرورة معرفية، وإال لزمتنا التس���وية بني من يكّفر تارك 

الصالة لداللة األخبار وبني من يكّفره ألنه يرى أن مرتكب الكبيرة كافر!
أو التسوية بني من ينفي صفة من صفات الله لضعف اخلبر الوارد فيها 

عنده، وبني من ينفيها لنفيه إمكان تعلق الصفات اخلبرية بالله سبحانه.
 وال ينبغ���ي أن يقودنا غلو أقوام وبغيه���م ووضعهم التصنيف في غير 
مواضع���ه إلى تضييع التصنيف، وإه���دار أهميته املعرفية في نقد العقائد 
واألقوال واألفكار والرجال، فال حرج في التصنيف ش���رعاً ما دام قد بُني 

على أساسني:
األول: العلم، فال يقام تصنيف على غير أس���اس معرفي، وال ينس���ب 
رجل لصنف إال ببّينة على االشتراك العلمي والفكري بينه وبني أفكار هذا 

الصنف اشتراكاً يكفي للتصنيف.
الثان���ي: العدل، ف���ال يُبنى على هذا التصنيف بغ���ي وال جور وال رفع 

لإلعذار عمن ال بّينة على عدم إعذاره.
 فالتنويريون )وهم متى أطلقناهم بعد هذا املقال فمرادنا بهم التنويريني 
اإلسالميني(، ليس���وا علمانيني، وتهمتهم بهذا أو رفع إمكانية إعذارهم أو 
نف���ي كون الواحد منهم ميكن أن يكون مجتهداً متأوالً معذوراً؛ ليس���ت من 
مقتضيات العدل مع الناس، بل هم من جنس النظار في الش���ريعة والوحي 
وفقه���ه متى كانوا أهاًل لالجتهاد أمكن إعذارهم كس���ائر أصحاب األقوال 
الش���اذة واملبتَدعة، مع احتفاظنا بالتفريق بني ش���ذوذهم وشذوذ الفقهاء 
لزيادة عن���د التنويريني متعلقها الثقافة الغربية وأث���ر اختالطها بنظرهم 

العلمي.
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الفكر اإلس���المي فكٌر ش���مولٌي يقوم على أس���اس من 
العقي���دة الربانية، وتأثيره في الس���لوك كبيٌر، وهو من أعظم 
حاجات اإلنس���ان املس���لم في مراحل منوه كاف���ة، من هنا ال 
بد م���ن االهتمام بتثقي���ف الطالب املتلقي للتعلي���م وتربيته 
على أس���اس هذا الفكر في املراحل الدراس���ّية املختلفة، مبا 
فيها املرحلة اجلامعّية، مبا يتالءم مع مس���توى نضج الطالب 

وحاجاته وخبراته.
تبدأ صلة املس���لم بالفكر اإلسالمي من طفولته، وتستمر 
ف���ي التصاعد بنمو وعي���ه وإدراكه، وهو بحاج���ة دائمة إلى 
ما يُلبي ش���غفه للعلم واملعرفة، وش���وقه للصلة بربه، ورغبته 
في تطوير س���لوكه، وهو يتوقع أن يج���د في كل مرحلة ما ال 
يجده في املراحل الس���ابقة، لذا ال بُ���د من مراعاة ذلك عند 
ل، مع  قيادة العملّية التعليمّية، مبا في ذلك الكتاب الذي يش���كِّ

احملاضرات، املرجعّية األولى للطالب.
وق���د حاول علماء التربية إعط���اء مفهوم للفكر التربوي، 
فقال بعضه���م إنه »مجموعة املس���لمات واألفكار التي تؤلف 
النظري���ة الواحدة أو النظريات املتقارب���ة، والتي بدورها تعدُّ 
املرجعية واألساس لواضعي االستراتيجيات والبرامج العملية 
في ميدان الّتعليم«. وعلى هذا األساس فهي جهود في اجلانب 
النظ���ري يتوقع أن يكون لها تأثير وفاعلّية في اجلانب العملي 

للتعليم.. والفكر التربوي باعتباره إحدى صور الفكر على وجه 
العموم، هو وليد حركة املجتمع في بنيته األساسية، وإفرازها؛ 
فعل���ى صفحاته تنعك���س الظروف االقتصادية والسياس���ية 
ل اجتاهاته ومس���اراته مبا تتخذه هذه  واالجتماعية، وتش���كَّ

الظروف من مسارات واجتاهات.
وإذا كان الفكر انعكاساً صادقاً حلياة اجلماعة اإلنسانية، 
فإن نوعه يتحدد بنوع ه���ذه احلياة، وباإلطار العقائدي الذي 
ه مسارها، وطاملا أننا نعيش في مجتمع إسالمي، فإن الفكر  يوجِّ
ال���ذي يعكس حياتنا الثقافية في املج���ال التعليمي هو الفكر 
التربوي اإلس���المي؛ بكل أصوله وركائزه ومحدداته ومقوماته 
وأس���اليبه النابعة من شريعتنا اإلسالمية، وواقعنا اإلسالمي، 
وتطلعاتنا املستقبلية.. وأصالة هذا الفكر تبدو في قدرته على 
تفسير الظواهر التربوية، والعالقات اإلنسانية، وتتبُّع نتائجها، 
والتنبؤ على أساسها، وتتمثل أصالته كذلك في شجبه أمناط 
الفكر األخرى القائمة على املس���اومات الهامش���ية، واحللول 
امليتافيزيقية،  والنزاعات اخلرافية، واالجتاهات  الوس���طية، 
كم���ا أن أغراض هذا الفكر تس���تهدف احملافظة على تراثنا 
الروحي، ودعم مبادئ وأهداف املجتمع اإلسالمي، واستيعاب 
روح العص���ر ومطالبه في الق���درة على التغيي���ر والتجديد 

واالبتكار واالرتقاء.

ع��ل��ي ع��ف��ي��ف��ي ع��ل��ي غ������ازي)*( 

تاريخ تطور 
الفكر التربوي 

اإلسالمي

)�( صحفي وأكادميي مصري.

]قراءة[
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مت من  أما »الفكر التربوي اإلسالمي« فهو »إسهامات قدِّ
مفكرين إس���الميني خلدمة التربية والتعليم على مر العصور 
اإلس���المية إلى اليوم«.. هذه اإلس���هامات أصب���ح تأثيرها 
محدوداً نتيجة التحدي الذي أوجده دخول التغريب الثقافي، 
والعل���وم االجتماعّية الغربية، في ثقافات البالد اإلس���المّية، 
وجمود هذه اإلس���هامات عن إح���داث »التجديد« في ميدان 
الّتربية في املجتمعات اإلس���المّية، وتوجي���ه العملية التربوية 
فيه���ا لتكون مؤدية دورها في املجتمع، قادرة على إحياء القيم 
اإلسالمّية فيه، بعيدة عن تأثير القيم املتعارضة مع اإلسالم، 
ليكون اإلسالم ديناً ومنهجاً للحياة، والعامَل األساس في بناء 
هذه املجتمعات وحركتها، ليحقق في هذه املجتمعات انتماءها 
لإلسالم، وتنتهي حالة اغترابها عن دينها وحضارتها وقيمها.

وق���د كثر نتاج املفّكرين التربويني اإلس���الميني في بداية 
تش���ّكل الفكر التربوي اإلس���المي، للتأكيد عل���ى فرضّيات 
أساس���ّية قد تعدُّ مبنزل���ة املرتكزات األساس���ّية لنظرية أو 
نظرّيات إسالمّية تربوّية، لذلك قد تعدُّ عمومّيات أو مسلّمات 
جلهد فكري مستقبلي أكثر تخّصصاً ومالءمة، وكثير من هذه 
الفرضّيات مقتبس من التصور اإلس���المي العام عن الوجود 

والكون واحلياة واملجتمع، وال يتصل بالّتربية وحدها.
وميكن أن نذكر من هذه األس���س العام���ة: مفهوم ربانية 
املجتمع اإلس���المي، تكامل خلق اإلنسان وجوانب شخصيته، 
تناس���ق اخللق في آي���ات الكون، تكامل األنظمة اإلس���المّية 
ومبادئ الّش���ريعة، كمال الّدين اإلس���المي وختمه لرساالت 
األنبياء، ش���مول مفهوم اإلمي���ان وعمق تأثي���ره في النفس 
واملجتمع، مفهوم العبادة الّش���امل، جتديد أمر الّدين بتجدد 
متغيرات احلياة، شمول الّرسالة وصالحيتها املستمرة بتغيرات 

الزمان واملكان، وتغّير ما في الواقع بتغيير ما في األنفس.
ومن الفرضيات التي بُني عليها الفكر التربوي اإلسالمي 
م���ا هو متعلّق بالنظرة للواقع واملجتم���ع في احلقبة األخيرة، 
مثل: ضرورة بناء نهضة أمة اإلس���الم على أس���اس قوي من 
دينه���ا، وأن تعيد صياغ���ة ثقافتها مبا يوافق أس���س بنائها 
ومينحها القدرة على االنطالق من حضارتها.. ومعظم مفّكري 
اإلسالم ال يرون أن الثقافة الغربية تصلح أساساً للنهضة قبل 
أن تتمكن املجتمعات اإلس���المّية من نقدها وتعديلها حس���ب 

ثقافتها اإلسالمّية األصيلة.

م الفكر التربوي اإلس���المي  وخ���الل عقود من الزمن قدَّ
إسهامات واسعة، رمبا إلى درجة يصعب معها اإلحاطة مبعامله 
وأساسياته الرئيس���ة، ويزيد من هذه الصعوبة أن هذا الفكر 
بعد أن أُقرت مس���لماته أو معظمها، لم تكن اإلسهامات التي 
بُني���ت عليها متجهة في اجتاه واحد، عل���ى كثرة ما فيها من 

اجتهاد وإبداع.
وميكن أن نالحظ في إسهامات الفكر التربوي اإلسالمي 
الواسعة أربعة محاور ترّكزت حولها املعاجلات، احملور األول: 
تركز حول نصوص القرآن الكرمي والس���نة النبوية في سبيل 
معرف���ة م���ا تؤّكد عليه من قي���م، وما تقدمه م���ن معلومات 
وتصورات عن اإلنسان والكون واحلياة، وما حتويه من مناهج 
للبحث والتطبيق. واحملور الثاني: تركز حول اإلنسان واملجتمع 
اإلس���المي املنشود بهدف بناء تصورات عن اإلنسان وتكوينه، 
وس���لوكه الفردي واالجتماعي، والس���نن الت���ي حتكم حركة 

املجتمعات.
أما احملور الثالث فدار حول التاريخ والتراث ألجل معرفة 
واقع الّتربية في مجتمعات املس���لمني السابقة وسير السلف 
الصالح، باستخالص الفكر النظري والواقع العملي، أو مبعنى 
آخر استخالص ما فهمه األش���خاص املربون وما كان يجري 
في واقع تربيتهم، بهدف معرفة أثر النصوص واملبادئ العامة 
في بناء تلك املجتمعات وما س���اد فيها من فكر وواقع ومعرفة 
عناصر وعالقات أنظمته الّتعليمية، في محاولة جلعله مصدراً 

لواقعنا احلالي، وجتربًة ميكن أن يُقتبس منها.
وتركز احمل���ور الرابع واألخير ح���ول الواقع املعاصر مبا 
في���ه من عناصر موافقة أو مخالفة لإلس���الم، بقصد تقومي 
هذا الواقع ومالحظة دور الثقافة اإلس���المّية أو الغربية فيه، 
ومعرفة كيف ميكن للمس���لمني أن يتعاملوا معه، واستكشاف 

األساليب املمكنة لتغييره وتقريبه من اإلسالم.
ومصادر املعرفة في التصور اإلس���المي نوعان: أولهما: 
الوحي في اجلوانب التي يعلم الله سبحانه وتعالى أن اإلنسان 
ال يهتدي فيها إلى احلّق من تلقاء نفس���ه، والتي ال تس���تقيم 
فيه���ا احلياة على وجهها الس���ليم إال مبفردات ثابتة من عند 
الله احمليط بكل شيء علماً. وثانيهما: العقل البشري وأدواته 
في تفاعله م���ع الكون املادي نظراً وتأم���اًل وجتربًة وتطبيقاً 
في األم���ور التي تركها الله العليم احلكيم الجتهاد هذا العقل 
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وجتاربه، بش���رط االلتزام التام فيها باألصول العامة الواردة 
م حالالً،  لة، بحيث ال حتل حراماً وال حترِّ في شريعة الله املنزَّ

وال تؤدي إلى الّشر والضرر والفساد في األرض.

جتديد الفكر التربوي اإلسامي
كل ما في الكون يتجدد ويتغير باس���تمرار، تلك سنة الله 
في خلقه، والكائنات احلية تتجدد وتتغير وفق تغير الظروف 
الطبيعية من اخلارج، ووفق فاعلية اجلسم والفكر من الداخل. 
ومل���ا كان الفكر التربوي في العالم اإلس���المي نتاجاً حليوية 
اإلنس���ان املس���لم؛ فإنه يخضع بدوره للناموس العام، ناموس 
التطور والتجدد.. واملجتمعات اإلسالمية تتطور وتتجدد كلما 
دأبت على جتديد فكرها التربوي، وترقد وتتخلف كلما توقف 

وتخلف فكرها التربوي.
وجتديد هذا الفكر ال يعني هدم أو مسخ ما هو قائم، بل 
يعني إدامته مع إصالح ما انتابه من خلل، وإضافة ما تتطلبه 
الظروف واحلاجات اجلديدة من إضافات، وحذف ما أصبح 
غير متوافق مع املستجدات. وإن الدعوة إلى التجديد ليست 
بدعة، بل هي جزء من تعاليم اإلسالم اخلالدة التي وردت في 
احلديث الش���ريف: »إن الله تعالى يبعث لهذه األمة على رأس 

كل مائة سنة َمن يجدد لها أمر دينها«.
وجتدي���د الفكر التربوي اإلس���المي يتطلب إعادة النظر 
في ش���ؤون التربية اإلس���المية كما متارس اليوم في البيت، 
وفي املدرس���ة، وفي البيئة احمليطة، وما حتويه من مؤسسات 
دينية واجتماعية واقتصادية وسياسية.. فقد تقدم املسلمون 
يوَم كان الفكر التربوي اإلس���المي حياً نامياً متجدداً، وخمل 
املس���لمون يوَم ركد الفكر التربوي اإلس���المي وس���اد العالَم 
اإلس���المي اجلموُد الفكري والتعصب والتشرذم. فإذا أردنا 
الي���وم حتقيق النهضة الش���املة واالرتقاء؛ ال بد أن نفكر في 
جتديد التربي���ة، لكن، ما التجديد الذي نريده للفكر التربوي 

اإلسالمي، وما مصدره؟
إن التجديد الذي يتطلبه الفكر التربوي اإلس���المي ينبع 
قة وش���املة للقرآن الكرمي، والسنة  من دراس���ة جديدة متعمِّ
النبوية الش���ريفة، وتراثنا التربوي اإلس���المي، ومش���اكلنا 
اإلس���المية املعاصرة، وآمالنا وطموحاتنا املستقبلية � دراسة 
التط���ورات العلمي���ة والتقنيات، وما يرافقه���ا من تنظيمات 

تربوية واقتصادية واجتماعية في البالد املتقدمة.. وفي ضوء 
هذه الدراس���ات نعيد النظر في أهدافنا التربوية، ومحتويات 
برامجنا التربوية والتعليمية، والوس���ائل واألس���اليب املتبعة 

لتحقيق األهداف، فنعيد صياغتها من جديد.
ويدق هذا الناقوس مح���ذراً الدكتور بدر حمد احمليلبي 
في كتابه الصادر عن مكتبة الفالح للنش���ر والتوزيع مؤخراً، 
محاوالً »إعطاء فكرة ش���افية وافية ع���ن أبرز مالمح تطور 
الفكر التربوي اإلس���المي«، فعرض صورة مبسطة عن الفكر 
التربوي اإلس���المي بص���ورة عامة، وبنيَّ أه���م معالم الفكر 
التربوي في اإلس���الم، وتاريخه، وتطرق إل���ى مفهوم التربية 
اإلسالمية وأهدافها، وأساليبها، وأبرز االجتاهات واآلراء في 
تعليم املرأة في الفكر اإلسالمي، ثم أهم املؤسسات التعليمية 
في الفكر اإلسالمي، واختتم بعرض موجز لبعض أعالم الفكر 
اإلسالمي القدمي واملعاصر وبيان ألهم أفكارهم واجتاهاتهم 

في بعض قضايا التربية املهمة.
فج���اء الفصل األول متناوالً أب���رز مالمح الفكر التربوي 
في عصر ما قبل اإلس���الم، ولتكتمل الصورة عرض مظاهر 
التغيير التي أحدثها اإلس���الم، وموقف���ه اإليجابي من طلب 
العلم والس���عي وراء املعرفة، وتطور ه���ذا الفكر، مؤكداً دور 
حركة الترجمة والنقل من احلضارات األخرى في تطور العلوم 
التربوية العربية اإلس���المية، انتهاًء بس���قوط بغداد على يد 
املغول، وانهيار اخلالفة العباس���ية، وانهيار النظام اإلسالمي 
معها، فقد ترتب على هذا االنهيار فترة اضطرابات سياسية، 
وصراعات عسكرية، انعكست على احلركة التعليمية العربية، 
فش���هدت بعض الركود، حتى بدأ العالم اإلسالمي ينهض من 
جديد بداية من الدعوة الس���لفية )دعوة الش���يخ محمد بن 
عب���د الوهاب( في اجلزيرة العربية، وما تركته من تأثير على 
الفك���ر التربوي في العالم اإلس���المي أجمع، واختتم الفصل 
بأث���ر االنفتاح الثقافي العربي على العال���م الغربي األوروبي 
في أعقاب احلملة الفرنس���ية على مص���ر، ودوره في ظهور 
مناخ ثقافي وفكري جديد شكلته تيارات التغريب والتحديث، 
فظهر تيار جتديدي إسالمي تصدى لالجتاه الفكري التغريبي 

الَعلماني والليبرالي.
ف مفهوم التربية اإلس���المية  وف���ي الفصل الثاني َع���رَّ
بأنها »عملية تنمية ش���املة للفرد ف���ي جميع النواحي، وذلك 
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إلعداد اإلنسان الصالح، مستمدًة من القرآن والسنة النبوية، 
ومتارسها األمة اإلسالمية«، مشيراً إلى أن التربية اإلسالمية 
تتميز بأنها ربانية املرجع، ومس���تمرة، وليس���ت روحية فقط، 
وال مادية فقط، بل جتمع بينهما بتوازن نس���بي، وشاملة، ولم 
يفته توضيح أهداف التربية اإلس���المية من خالل بعض آراء 
املفكرين، وكذلك تناول أس���اليب التربية اإلسالمية: القدوة، 
الث���واب والعقاب، القصة، واألمثال؛ كأدوات ملس���اعدة الفرد 
على اكتساب املهارات والعادات وامليول والقيم املرغوب فيها.

وتناول في الفصل الثالث »تعليم املرأة في الفكر اإلسالمي«، 
فاإلس���الم رفع من مكانة املرأة وساوى بينها وبني الرجل في 
العبادات، والواجبات، واملس���ؤوليات، وكفل لها حقوقها، ألنها 
هي »األس���اس األول في بناء البيت، ومحور الفلك األسري«، 
فاملرأة في منظور التربية اإلسالمية حتتل مكانة عالية، ألنها 
مربية األجيال، وهي األس���رة، وبالتالي هي املجتمع كله. ولقد 
كانت املرأة قبل اإلس���الم في املجتمع���ات الغربية غارقًة في 
بحار اجلهل، وعانت كثيراً في سبيل الوصول حلقوقها، بعدما 
كانت حُتس���ب في عداد املمتل���كات، وال ترث أباها، ولم تعِط 
الثورة الفرنس���ية في نهاية القرن الثامن عشر املرأة حقوقها 
كامل���ة واعتبرتها قاصرة، رغ���م مبادئها: احلري���ة واإلخاء 
واملس���اواة. واختتم بأن اإلسالم حضَّ على تعليم املرأة جميع 
العلوم، الدينية وغير الدينية، وش���جع على ذلك، وحث عليه؛ 
بش���رط أال يؤثر ذلك على دينها وأخالقها، وال على وظيفتها 
األساس���ية كأم ومربية، وقدم األمثلة الكثيرة لنساء متعلمات 
لع���نب دوراً كبيراً في الفكر اإلس���المي على م���دار العصور 

التاريخية املتطورة.
وفي الفص���ل الرابع ش���رح »املؤسس���ات التعليمية في 
اإلسالم«، فأوضح أن اإلسالم قد ش���جع على العلم، واعتبر 
العاِلم أفضل من العابد، وعلى هذا تعددت وتنوعت مؤسسات 
التعليم في اإلس���الم فذكر منها: األسرة، الكتاتيب، املساجد، 
امل���دارس، املكتبات، وحوانيت الوراق���ني، وخلص في النهاية 
روا العلم والكتاب حق قدره،  إلى أن السلف من املس���لمني قدَّ
فنهضوا؛ أم���ا اآلن »فلم يعد املس���لمون يتمتعون بتلك الروح 
والهم���ة العالية في طلب العلم واقتناء الكتاب، بل جند الغرب 
يس���ارع في طلب الكت���اب.. وأصبح حال الكت���اب في ديار 
اإلس���الم غريباً وحيداً.. وقد كلف هذا أمة اإلس���الم الكثير 

والكثير، وأصبحنا أمة مس���تقبلة بعدما كنا أمة مرسلة، وأمة 
مستهلكة بعدما كنا أمة منتجة«.

م مناذج »من أع���الم الفكر  وف���ي الفصل اخلامس ق���دَّ
اإلس���المي«: اإلمام أبو حامد الغزالي )1059-1111م(، ابن 
خلدون )1332-1406م(، الش���يخ عبد العزيز الرشيد البداح 
)1887-1938م(، الش���يخ يوسف بن عيسى القناعي )1878-
1973م(، الش���يخ عبد احلميد بن بادي���س )1889-1940م(، 
الشيخ حس���ن البنا )1906-1949م(، و»بنت الشاطئ« عائشة 
عب���د الرحم���ن )1913-1998م(، فع���رض حلياتهم ودورهم 
في النهوض بالفكر التربوي اإلس���المي، وآرائهم في املسائل 

التربوية اإلسالمية.
واختت���م الفصل الس���ادس واألخير ب� »قضاي���ا تربوية 
معاصرة«، فبس���ط احلديث عن فلسفة التربية األخالقية في 
اإلس���الم بأنها تتبع منهجاً وس���طاً من أجل حتقيق التكامل 
األخالقي لدى املتلقي ش���كاًل ومضمون���اً، وأوضح أن التربية 
األخالقية اإلس���المية تهدف إلى تربية ضمير اإلنسان املسلم 
على ممارس���ة الس���لوك الذي يحقق األخالق واإلنس���انية 
واالجتماعية؛ اقتداًء بالرس���ول املربي - صلى الله عليه وسلم 
- الذي كان ُخلقه القرآن في أقواله وأفعاله.. وفي إطار تناوله 
للقضايا التربوية املعاصرة، تناول العوملة.. ماهيتها، نشوءها، 
تطورها التاريخ���ي، أدواتها، ومجاالت تأثيرها: السياس���ي 
واالقتصادي والعلمي واالجتماعي والثقافي، وهل هناك بينها 
وبني الفكر اإلسالمي صدام أم توافق؟ وتناول كذلك »النفعية« 
كتيار فلس���في تربوي، فبس���ط املقصود بالكلمة، ودورها في 
م  التربية، وأثره���ا في االقتصاد واملجتمع. وف���ي النهاية قدَّ
منوذجاً من محاوالت التجديد في الفكر اإلس���المي، وهو ما 
يعرف ب� »مش���روع إس���المية املعرفة«، والذي ظهر رداً على 
ت التعليم اإلسالمي،  حتديات الفلس���فات الَعلمانية التي حتدَّ
والفهم اإلس���المي للعالم املعاصر، وتناول أهدافه ووس���ائله 
لتحقيقها، واألس���اس الفكري اإلس���المي له، واختتم بالنقد 
املوج���ه إليه بأن���ه ال يزال في طور اإلعداد، مش���يراً إلى أن 
هذا النقد ناجت عن »الضع���ف التراكمي الذي ابتلي به بعض 
املفكرين، وقلة االطالع على املس���تجدات، خصوصاً أن هذا 
املش���روع نش���أ في أمريكا وتبناه مفكرون عاشوا حياتهم في 

الغرب«.
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]تاريخية[

ع سفير فرنسا رينو، وسلطان املغرب  في 30 مارس 1912م، وقَّ
عب���د احلفي���ظ، معاه���دَة احلماي���ة، ومبوجبه���ا أصبحت فرنس���ا 
احلاك���م الفعلي للمغرب ويس���هر الس���لطان على تنفيذ سياس���تها 

ل تبعات إشباع رغباتها ونزواتها وأطماعها. وحتمُّ
وق���د اش���تملت املعاهدة على تس���عة فصول، تناول���ت ثمانية 
س���يحققها  الت���ي  الفرنس���ي  االحت���ال  ومش���اريع  أطم���اع  منه���ا 
بالتع���اون م���ع الس���لطان، أو بعب���ارة أدق، سيس���تغل احملت���ل اس���م 
الس���لطان وطابعه وصورته وس���لطانه، ويختبئ وراءها، لتحقيق 
أطماع���ه، ف���ي ح���ن مت تخصي���ص الفص���ل الثال���ث للثم���ن الذي 

ا جاء فيه: سيتقاضاه احملتل عن اخلدمة التي سيقدمها، وممَّ
"تتعهد احلكومة الفرنس���ية بأن تبذل املس���اعدات جلالته 
دائم���ًا ض���د كل خط���ر يه���دد ش���خصه أو عرش���ه أو س���يقلق راحة 
الع���رش  ل���وارث  التأيي���د  نف���س  جانبه���ا  م���ن  وس���يلقى  واليت���ه، 

ولتابعيه من بعده".
ص���ت امل���ادة حلماي���ة ش���خص احلاك���م وعرش���ه  وهك���ذا ُخصِّ
وس���لطانه وحكمه.. وكل تلك املؤامرات لفرنس���ا احملتلة الساعية 
إلى السيطرة على املغرب وإخضاعه؛ كانت تفعلها باسم احلاكم، 
فكان���ت من جهتها تضمن له احلكم، فيطلق يدها طوعًا أو كرهًا، 
رغبًة أو رهبًة، في فعل ما تشاء، فقد يضع احلاكم نفسه وجيشه 
ره���ن إش���ارة األجنبي، فيك���ون مبنزل���ة الوكيل املنفذ لسياس���ته 
وقانون���ه، وق���د يك���ون ه���ذا احلاك���م ف���ي حك���م املأس���ور لضعف���ه 

ع بطابعه وختمه. وعجزه، فيتكلم األجنبي بلسانه ويوقِّ
لق���د قام���ت فرنس���ا احملتل���ة الَعلماني���ة ب���كل تل���ك املؤام���رات 
وفعلت ما فعلت من إجرام وإرهاب؛ نيابة عن دول الغرب الَعلماني 
املتحضر ومبس���اعدته، كل ذلك إمنا يتم حتت عنوان واحد هو: 
احلف���اظ عل���ى وح���دة الب���اد، أو احلفاظ على س���يادة الس���لطان 
وضم���ان عرش���ه.. فقد أرس���لت احلكوم���ة البريطانية رس���الة إلى 
ممثله���ا في طنجة، س���نة 1845م، تقول: "يج���ب أن يكون هدفنا 
الدائم بذل كل ما في وس���عنا في س���بيل دعم حكم السلطان، وأن 

نحول دون كل حادثة قد تؤدي إلى تعريضه خلطر جديد".
وعق���د املول���ى عب���د العزي���ز ف���ي بداي���ة حكم���ه معاه���دة مع 

فرنس���ا أعلن���ت فيها احترامه���ا لوحدة اإلمبراطورية الش���ريفة. 
ووع���دت فرنس���ا وإس���بانيا ف���ي اتفاقهم���ا س���نة 1904م، باحترام 
وح���دة املغ���رب ف���ي ظ���ل س���يادة الس���لطان. وأك���د رئي���س ال���وزراء 
الفرنس���ي للس���فير األملان���ي س���نة 1905م، أن حق���وق فرنس���ا ف���ي 
املغ���رب متس���قة متام���ًا م���ع مب���ادئ س���يادة الس���لطان واس���تقاله 
ووح���دة إمبراطوريت���ه، وملا زار قيص���ر أملانيا ولي���م الثاني طنجة 
س���نة 1905م قال للمولى عبد امللك عم املولى عبد العزيز الذي 
اس���تقبله: "إنني أزور س���لطان املغرب امللك املس���تقل.. إنني أعتبر 
الس���لطان ملكًا مس���تقًا اس���تقااًل تامًا، وإنني أرغب في الوصول 
إلى تفاه���م معه بالذات..". وقامت قرارات مؤمتر اجلزيرة س���نة 

1906م على أسس ثاثة:
- سيادة جالة السلطان واستقاله.

- وحدة ملكه.
- احلرية االقتصادية من دون متييز.

لم يكن للس���لطان وج���ود إال على عرش املغ���رب)1(.. لقد كان 
ألعوب���ًة في يد العدو، الذي كان يس���نُّ القوان���ن ويخرج القرارات 
حملاربة الدين وظلم املس���لمن باس���م ولي أمٍر لم يكن له من األمر 
ش���يء، وكان للمقيم العام وحده احل���ق في تقدمي املقترحات في 
األمور التشريعية، وما كان السلطان ليوقع الظهير إال بناء على 
رغب���ة املقيم الع���ام.. يحكي روم الندو عن اجلن���رال كاترو قوله: 
ا الس���لطان، فهو املع���زول في قصره، والذي ال يع���رف إال أمورًا  "أمَّ
���ا ينقله إليه مستش���اره الفرنس���ي، فل���م يكن يعرف  س���طحية ممَّ
ش���يئًا عن املش���اريع إال عندما كانت توضع أمامه بش���كل مراسيم 

تتطلب توقيعه")2(.
ب���اده س���نة 1920م  أرس���ل ليوط���ي تقري���رًا حلكوم���ة  كم���ا 
ق���ال في���ه: "جمي���ع اإلج���راءات اإلداري���ة جتري باس���مه )باس���م 
الس���لطان(، فهو الذي يوقع املراس���يم، لكن في الواقع ليس له أي 
قوة حقيقية، واتصاله الوحيد هو مع املستشار الشريفي، الذي 
يقابل���ه يومي���ًا، وهذا كل ما ف���ي األمر، واحلقيقة أن االسترش���اد 
برأي���ه إمن���ا هو قضي���ة صورية فق���ط. إن الوزير األكب���ر والوزراء 

)1) العبارة لعبد الكرمي غالب في »مذكرات سياسية وصحفية«.
)2) تاريخ املغرب في القرن العشرين، روم الندو، ص 117.

احلسناوي  حممد  مصطفى 

»عندما ترعى الذئاب الغنم«
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الس���لطان في وج���وب طاعة أول���ي األمر، الذين ل���م يكونوا حينه���ا إال احملتل 
نفس���ه، أو اس���تعمال وس���ائل اإلع���ام العميل���ة واملوالي���ة له���ا لنش���ر الش���به 

وتشكيك املسلمن في قضيتهم وعقيدتهم.
دت دوائر ومراك���ز القرار  ف���ي فت���رة م���ا بعد االس���تقال، وبع���د أن تع���دَّ
ع���ت، ول���م يع���د احلاك���ُم الف���رد املؤث���َر الوحي���د، وأصبح���ت األح���زاب  وتنوَّ
الَعلماني���ة واملراكز الَعلمانية واإلعام الَعلمان���ي، هي التي تصيغ العقليات 
ن له���ا الغرب وأمدها بكل أس���اليب الدع���م، فأصبحت  وتوّجهه���ا بع���د أن مكَّ
أب���واَق الغ���رب وأدرع���ه الضاربة الت���ي متارس ذلك الدور بش���كل س���افر، بل 
الثقاف���ي  الَعلماني���ون وكاء االحت���ال  تفتخ���ر وتتبج���ح بذل���ك؛ أصب���ح 
بامتي���از، وطاب���ورًا خامس���ًا يدّم���ر البني���ة الفكري���ة والثقافي���ة والعقدي���ة 
للمس���لمن، وقنوات صرف ل���كل طوام ومصائب وفضائ���ح وعاهات وأعطاب 

احلضارة الغربية الَعلمانية.
كان���ت ه���ذه نظرة عامة ع���ن مؤامرات الغ���رب احملتل الَعلمان���ي ومحاربته 
لعقي���دة املس���لمن ونهب���ه خيراتهم طيلة أزي���د من قرن من الزم���ان؛ ودوره في 
ن يحملون مشروعه  إحال الَعلمانية مكان الشريعة، ومتهيده لزرع أذنابه ممَّ
الَعلماني���ن بش���تى توجهاته���م ومش���اربهم؛ نضعه���ا  م���ن  ويرع���ون مصاحل���ه 
ب���ن ي���دي الق���ارئ واملهت���م واملتاب���ع بعد قرن م���ن َب���دء تنزيل فص���ول املؤامرة 

وتطبيقها؛ لنتوقف عند النتائج التي حتققت ونستخلص الدروس والعبر.

ال يش���تركون ف���ي املش���اورات ف���ي القضاي���ا املهم���ة، إذ 
إن ه���ذه األم���ور يبحثه���ا املوظف���ون الفرنس���يون، غير 
عابئ���ن بوجهة نظر املغاربة، وليس ثمة أي تبادل في 

املذكرات..")1(.
���ا ف���ي منطق���ة طنج���ة الدولي���ة، ف���إن الس���لطان  أمَّ
كان ل���ه ممثله هن���اك الذي لم يكن س���وى موظف حتت 
���ا ف���ي املناط���ق اإلس���بانية، فقد  إش���راف الفرنس���ين. أمَّ
كان اخلليفة، الذي هو ممثل الس���لطان الرس���مي، يعمل 
حتت إمرة الس���لطات اإلسبانية التي كان بإمكانها رفض 
اختيار الس���لطان وتعين من ت���راه صاحلًا ملصاحلها، كما 
فعل���ت مع م���والي امله���دي اب���ن عم الس���لطان. وبع���د كلٍّ 
م���ن املول���ى عب���د العزي���ز واملولى عب���د احلفي���ظ واملولى 
يوس���ف، جتلى بوضوح حكم األجانب عن طريق حاكم 
ى باس���منا ويتكلم بلس���اننا بعد  م���ن بني جلدتنا يتس���مَّ
ب���ت فرنس���ا الس���لطان اب���ن عرف���ة فحك���م املغ���رب  أن نصَّ
م���دة س���نتن كان فيهم���ا ول���يَّ أم���ر املغارب���ة ال���ذي جتب 
عليه���م طاعت���ه واحترامه، فأطلق األع���داء أيديهم في 
اس���تخدام اس���م الس���لطان وطابع���ه لتنفيذ سياس���اتهم 
الظاملة، ورعاية مصاحلهم ورغباتهم اجلش���عة، وإصدار 
مراس���يمهم وقوانينه���م املخالفة للش���رع بعد ل���يِّ أعناق 
نص���وص الوحين وفت���اوى علماء الس���وء.. وهذه نقطة 
ع���ن  احلدي���ث  عن���د  إغفاله���ا  يج���وز  ال  مهم���ة  أخ���رى 
مؤامرات الغرب الَعلماني وتس���لطه وحربه علينا قدميًا 
وحديثًا، وأعني توظيف الدين إلخضاع املسلمن وقمع 
املعارضن، وه���و أمر ال يقل خطورة عن توظيف احلكام 
األع���داء،  أه���داف  والش���خصيات واحلكوم���ات خلدم���ة 
فقد اس���تعملت فرنس���ا الَعلمانية احملتلة الديَن بوسائل 
وتك���رمي  العلمي���ة)2(  املجال���س  كإنش���اء  ش���تى؛  وأش���كال 
رؤس���ائها واالحتف���اء به���م، وتقري���ب العلم���اء املوالن لها 
ورفعهم)3(، وتوجيه البيانات واملنشورات للقبائل حلثهم 
عل���ى قب���ول األمر الواق���ع وإبعاد أي فكرة جلهاد فرنس���ا 
من رؤوس���هم، مس���تعينًة باآلي���ات القرآني���ة واألحاديث 
النبوي���ة، أو إع���داد خط���ب اجلمع���ة الت���ي ُتلق���ى باس���م 

)1) املصدر السابق، ص 118.
)2) حيث سعت فرنسا إلى هيكلة احلقل الديني من خالل تأهيل القرويني 
وحتديثها، وينقل إدريس كرم في مقدمته على إظهار احلقيقة ص 83، 
أن ليوطي أنشأ املجلس العلمي بتاريخ 17 مايو 1914م، وأسند إدارته 

للقبطان ميلي.
)3) فقد قلد ليوطي رئيس املجلس العلمي وشيخ اجلماعة في فاس أحمد بن 
اجلياللي وساَم الشرف، وعلق له على رقبته صليباً، انظر مقدمة إظهار 

احلقيقة وعالج اخلليقة ص41.



مم���ا ال ري���ب في���ه أن إطاق احلكم على أمر م���ا أو إبداء الرأي فيه، ال يكون صحيح���ًا إال إذا تكاملت الصورة في 
ذهن صاحب احلكم أو الرأي، وهذا األمر ال يتعلق بعلم معن أو فن معن، إال أن الكام هنا عن طلب العلم الشرعي 

على وجه اخلصوص.
وليتضح الكام حول البناء املنهجي سأضرب مثااًل على ذلك بنوع من أنواع البيوع، وهو:

- بيع النجش:
ف الفقهاء بيع النجش بقولهم: »أن يزيد في ثمن الس���لعة من ال يريد ش���راءها«، وبعضهم يزيد: »بقصد  ُيعرِّ

اإلضرار«.

النصر)*( ذيب  حممد  عمر 

البناء المنهجي عند طالب العلم

] الباب المفتوح [
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اتف���ق الفقهاء على من���ع هذا النوع م���ن البيوع، فبعضهم 
أطلق التحرمي، وبعضهم أطلق الكراهة ومراده كراهة التحرمي، 
وللتفريق بني األمرين مقصد يع���ود إلى ترتب آثار العقد عليه 

من عدمه.
واختلفوا إذا وقع هذا البيع:

فذهب أهل الظاهر إلى القول بفساد العقد.
وذه���ب اجلمهور إلى صحة العق���د، واختلفت طرقهم في 
ذل���ك؛ فبعضهم جعله من طريق اللزوم واس���تيفاء الش���روط، 
وبعضهم اآلخر جعل للمش���تري اخليار في اإلمساك أو عدمه، 
وإن أمس���ك هل له أن يعود بقسطه من الثمن؟ وهل هذا يثبت 

لكل مشتٍر أم للجاهل فقط؟
فل���و طرحنا س���ؤاالً بعد هذا العرض وقلن���ا: ما حكم بيع 
النج���ش؟ هل يكفي أن يكون اجلواب: جائز أو محرم؟ مع العلم 

أن احلكم أو الفتوى ال بد أن يكون لهما مستند شرعي.
إذن ليتب���ني لنا املراد ال بد من العودة ملس���ألتنا من جديد 

لنعرف ما األصول التي بُنيت عليها.
إذا أردنا أن نتصور مسألة النجش ال بد أن نستحضر التالي:
أواًل: أن النجش نوٌع من أنواع البيوع، وبالتحديد من األنواع 

املنهي عنها.
ثانيًا: يذكره الفقهاء عادة في موضعني: األول: البيوع املنهي 

عنها، والثاني: في أنواع اخليار، وبالتحديد في خيار الغنب)1).
ثالثًا: هل ورد فيه نص من الكتاب أو السنة؟ وإن كان النص 

مم���ا يحتاج إلى نظر في صحته، هل هو صحيح أو ال؟ وإن كان 
صحيحاً ما نوع الداللة التي اش���تمل عليها؟ وهل له معارض أو 

ال؟ وهذا والذي قبله ينطبق على كل نص.
رابعًا: إذا وصلنا إلى النص الوارد ولم جند له معارضا من 

النصوص، وتبيَّنت لنا داللته، وتوصلنا إلى أنه يدل على النهي؛ 
يجب علينا التالي:

خامس��ًا: هل النهي يقتضي فس���اد املنهي عنه، أو يصح مع 

إثم فاعله؟
وهو ما يعبِّر عنه األصولي���ون باجتماع اجلهة أو انفكاكها، 
وك���ذا يعبِّرون برج���وع النهي إلى ذات البيع أو إلى ش���رط من 

شروطه، أو يرجع إلى أمر خارج عنه.

د لطالب العلم الضوابط التي حتكم الباب  )1) ملعرفة موضع ذكر هذا النوع من البيع ُيحدَّ
الفقهي.

إذن، م���ن أراد اإلجاب���ة ع���ن حكم بيع النج���ش ال بد أن 
يس���تحضر ما تقدم، ولو نظرنا فيه لوجدنا أنه اش���تمل على 
معرفة النص من حيث ثبوته _ ولهذا بطبيعة احلال متطلباته - 
ومعرفت���ه بداللة ألفاظه، ومعرفة ما ورد في النصوص األخرى 

من موافقة لداللته أو مخالفة.
كم���ا يتطلب معرفة لغة الفقهاء وطريقتهم في بناء األحكام 
من خالل مذاهبهم الفقهية، ومعرفة أصول الفقه واخلالف في 

تطبيقاته، وما يترتب على ذلك.
هذا املثال يوض���ح لنا متطلبات البن���اء املنهجي في صورة 
جزئية واحدة، مع العلم أن من الصور ما يحتاج إلى أكثر من ذلك، 

خصوصاً إذا أضيف إلى اخلالِف اخلالُف في ثبوت احلديث.
أما ما يتعلق بالبناء املنهج���ي العام – وهو مقصودنا هنا، 
فم���ن املعلوم أن للعلم طرقا مس���لوكة ال بد مل���ن أراد حتصيله 
والبلوغ فيه أن يس���لكها، أما مجرد التوهم فيه أو معرفة بعض 
مسائله فال يعد صاحبه مكتمال في املنهج، فال يكفي أن يطلق 
التحليل أو التح���رمي مجرداً من غير معرفة باألصول التي بُني 
عليها، كما ال ينبغي إطالق تصحيح حديث أو تضعيفه من غير 
معرفة بأصول احلكم عل���ى األحاديث، ومثل هذا يقال في كل 
علم من العلوم، ولكن يزداد األمر خطورة إذا اكتفى طالب العلم 
أو املفت���ي أو املجيب مبا هو عليه وظن أنه يكفي في احلكم أو 
الفتوى أو حتى إبداء الرأي في األمور الفكرية من غير مراعاة 

ملا تقدم الكالم عليه.

 حكم هذا النوع من البيع
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إن ضعف املدرس���ة العلمية املعاصرة وانحصار انتشارها، 
كان من أبرز األس���باب في ضعف البن���اء املنهجي عند طالب 
العلم، حيث إنك ترى أن معظم الطالب في األقطار اإلسالمية 
يعتمدون على أنفس���هم في طلب العلم وحتصيله، وهذا األمر - 
وإن كان ال تعدم فائدته - له من اآلفات التي ال يدركها كثير من 
الطالب الشيء الكثير، وهذا كان من أبرز أسباب الفوضى في 

الفتوى وعشوائيتها، وبات ذلك ال يخفى على أحد.

أما أهم وسائل البناء املنهجي، فهي كالتايل:

أ - اإلخالص هلل سبحانه وتعاىل:

 فهو مفت���اح املغاليق، ومزيل كل صعوب���ة، ومنير الطريق، 
بل هو الس���ر الذي متايز به الناس، فليس العلم بكثرة الرواية، 
ب���ل هو نور يقذف���ه الله في قلب العب���د فيميِّز به بني احلالل 
واحلرام، قال اب���ن اجلوزي _ رحمه الل���ه: »اعلم أن الطريق، 
والس���بيل؛ كالليل املدلهم، غي���ر أن عني املوفق بصر فرس ألنه 
ي���رى في الظلمة كما يرى في الضوء، والصدق في الطلب منار 
أي���ن وجد يدل على اجلادة، وإمنا يتعث���ر من لم يخلص، وإمنا 

ميتنع اإلخالص ممن ال يراد«)1).
ب - تلقي العلم عن املشايخ:

اتفق س���لف األمة وأئمتها على أن أنف���ع طرق تلقي العلم 
أخذه من أفواه العلماء، قال الش���اطبي - رحمه الله: »املقدمة 
الثانية عشرة: من أنفع طرق العلم املوصلة إلى غاية التحقيق به 
أخ���ذه عن أهله املتحققني به على الكمال والتمام... وقد قالوا: 
»إن العلم كان في صدور الرجال، ثم انتقل إلى الكتب، وصارت 
مفاتيح���ه بأيدي الرجال«، وهذا ال���كالم يقضي بأنه ال بد في 
حتصيله من الرجال... فإذا تقرر هذا فال يؤخذ إال ممن حتقق 
به.. ومن شروطهم في العالم أن يكون عارفاً بأصوله وما يبنى 
عليه ذلك العلم، قادراً على التعبير عن مقصوده فيه، عارفاً مبا 

يلزم عنه...«)2).
»إن فقدان الس���نة املباركة في التلقي، وهو تلقي العلم في 
ة الشيخ ومش���افهته ومجالسة أهل  حلقه وما يتبعه من مش���امَّ
العلم التي تضع في النفس الصبر، وطول النفس، ومن ثم العمق 

)1) صيد اخلاطر: 272.
)2)  املوافقات: 54، وله في ذلك كالم نفيس ال يتسع املقام لذكره.

والعق���ل والتأني، وكما قيل: مفاتيح العل���م أربعة: عقل رجاح، 
وشيخ فتاح، وكتب صحاح، ومداومة وإحلاح«)3).

ج - مراعاة األولويات:

وهذا األمر من املهمات، فال ينبغي لطالب العلم أن يتجاوز 
مرحلة إلى أخرى حتى يلمَّ ويتقن أساس���يات هذه املرحلة، كما 

ينبغي أن يقدم األهم فاألهم في املرحلة نفسها.
ل���كل مرحلة م���ن املراح���ل خصوصيَّته���ا، ومعرفة هذه 
اخلصوصيات حتتاج إلى مشورة من يُتلقى عنه العلم، فمن هذه 
اخلصوصيات: العناية باملختص���رات قبل املطوالت، وهذا من 
ش���أن املرحلة األولى، ومنها كثرة احلفظ واملراجعة، وأن التلقي 

من املعلم هو املصدر الرئيس ال يُلجأ إلى غيره إال حلاجة.
وأما في املرحلة الثانية فيتوس���ع الطالب، حيث يبدأ النظر 
في كتب الشروح إضافة إلى إمالءات املعلم، مع التوسع في جمع 

شتات املواد املتلقاة.
ثم املرحلة الثالثة، ويبدأ الطالب باالعتماد على نفسه أكثر 
م���ع بقاء دور املعلم من حيث املش���ورة والنصح، ومن خصائص 
هذه املرحلة امليل إلى التخصص والتوسع في قراءة املطوالت. 

د - السري وفق برنامج حمدَّد املعامل:

إن من أكثر أسباب ضياع اجلهود وتبديد الهمم، العشوائية 
وترك تنظيم الوقت، وطالب العلم ليس هو الذي يستغل الفراغ، 

وإمنا الذي يصنع الفراغ ويستفيد منه.
ر عند أه���ل العلم أن من عالمات جناح الطالب أن  قد تقرَّ
يكون له برنامج يعالج فيه اختالف العلوم وصفاتها – وقد تقدم 
بعض ذلك في مراع���اة املراحل، فالعلم الذي يحتاج إلى صفاء 
ذهن وس���عة وقت – كاحلفظ مث���اًل - يُختار له أطراف النهار، 
وما ال يحتاج إلى ذلك – كاملراجعة - يخصص له وسط النهار، 
وما يحتاج إلى إعمال الذهن يخصص له وقت أطول من غيره.
كم���ا ينبغي للطالب أالَّ يكون ملبِّياً لكل نداء، بل يكون حاله 
كما قال بعض السلف: »إذا أردت أن جتلس فامسك الشمس«، 

فالوقت هو روح طالب العلم وقوام حياته.
وفي نهاية املطاف أحس����ب أني قد وضعت بعض األساسيات في 
طريق البناء املنهجي، أسأل الله أن ينفع بها كاتبها وقارئها، والله أعلم.

)3) مجلة البيان: العدد 283، ص9، مقال بعنوان: )الشذوذ في الفتوى.. األسباب واألبعاد(.

كيف يتحقق البناء املنهجي؟



93 العدد 302

أس����������ام����������ة احمل�������������وري
 Osamh12@maktoop.com 

 - ف���اع���ل���م���ي   – ج����رح����ك  ش��������اُم   ي�����ا 
 ف���������ي ك�����������لِّ حل�����������������������ٍظ دام�����������ٍع 

 ف�������ي ك����������لِّ ن�����������������������������وٍح واض����������ٍح 

وال  األن����س�����������������������������ام   ت������ت������أل������ُم 
 ث������������ارْت ح�����������������روُف ال�����ق�����ه�����ِر ف��ي 
 ي������ا ش����������اُم ي������ا ن����ه�������������������َر ال����ن����دى 
ال����ع��������������ا  درَب  أرى   إن�����������ي 
ال����ع�������������������زِّ  دروَس   ص�������وغ�������ي 
 الح���������ت خ�����ي�����������������وُط ال�����ن�����ص�����ر ف���ي 
�����م�����ت ف����ي�������������������ِك امل����ن����ى  وت�����ب�����سَّ

 ف��������ي ك�����������لِّ ق�����ل�����������������������ٍب م����س����ل����ِم 

دِم  م�������������������ن  ن������ب������ٍض  ك����������لِّ   ف�������ي 

 ف�������ي ك���������لِّ ب�����������������������������وٍح ُم����ب����ه����ِم 
ت����ت����أمل�������������������ي  إن   أي�����������������������������ام 
 ق����ل��������������ب����ي, ف�����أرس�����ل�����ه�����ا ف�����������م���ي 
 ي�������ا ب����ح��������������َر ج��������������������وٍد ح����امت����ي 
ت����ت����ق����دم����ي  أن   ي������دع���������������������������وِك 

���م���ي  وع���لِّ  .. ال����ف����س����ي����ِح   ل����ل����ك����وِن 

 ُع�������م�������ِق ال�����������������������������زم�����اِن امل����ع����ت����ِم 
ف���ل���ت���ت���ب���س���م���ي   .. ش�����������������������اُم  ي�������ا 

] نص شعري[



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 

أربـاب ِجدٍّ
في العمل

ال ن���زاَع في أهمية التنظي���ر، والتأصيل العلمي، وحترير 
األقوال، وحتقيق املسائل، وتوثيق الدالئل..

لكن هذا التنظير اعتراه الضعف، وهشاشة البحث، وهزال 
التحرير.. وليس���ت هذه الس���طور في معاجلة هذا الضعف 
والتهاف���ت في التنظي���ر، وإمنا هي تذكي���ر باجلانب العملي، 
ومعاجلة التقصير في األفعال، ومدافعة الس���لبية والتكاس���ل 
عن البدار إلى الباقيات الصاحلات، إذ استحوذ على الساحة 
القيل والقال، وتشقيق الكالم، واإلسهاب في جلسات »العصف 
الذهني«، واإلطناب فيما يس���مى »احلراك الثقافي«، وتفاقم 
النقاشات واملخاطبات، فاستُنزفت األوقات، وأُهدرت الطاقات 
في األقوال على حس���اب األفعال، فتكاثر وتضاعف التنظير، 

وتناقص وتقلّص التطبيق.
لقد كان س���لفنا الصالح »عبيد تسليم في العقائد، أرباب 
جّد في العمل«)1)؛ فقد حرصوا على ما ينفع، واش���تغلوا فيما 
حتت���ه عمل، وجّدوا في طاعة الله واالتباع، وجانبوا ش���كوك 
املتكلمني وشطحات املتصوفني. عن عائشة - رضي الله عنها 
- قالت: »كان أحّب العمل إلى رسول الله # الذي يدوم عليه 

صاحبه«)2).
»ودخل احلس���ن البصري - رحمه الله - املسجد، فقعد 
إل���ى جنب حلقة يتكلمون، فأنص���َت حلديثهم، ثم قال: هؤالء 
قوم ملّ���وا العبادة، ووجدوا الكالم أه���ون عليهم، وقّل ورعهم 

وتكلّموا«)3).
»وق���ال األوزاعي - رحمه الل���ه -: إن املؤمن يقول قلياًل 

ويعمل كثيراً، وإن املنافق يقول كثيراً ويعمل قلياًل«)4).
»وكان مال���ك بن أنس يقول: الكالم في الدين أكرهه، ولم 
يزل أهل بلدنا يكرهونه وينهون عنه، وال أحّب الكالم إال فيما 
حتته عمل؛ ألني رأيت أهل بلدن���ا ]املدينة النبوية[ ينهون عن 

الكالم إال فيما حتته عمل«)5).
»وق���ال معروف: إذا أراد الله بعبده ش���راً أغلق عنه باب 

العمل، وفتح عليه باب اجلدل«)6).
ثم إن الش���خص بطبيعته وجبلَّته ال بد أن يعمل ويسعى، 

بن  محمد  اإلمام  جامعة  في  املعاصرة  واملذاهب  العقيدة  قسم  في  مشارك  أستاذ   (*(
سعود اإلسالمية - الرياض.

)1) قالها ابن عقيل احلنبلي كما في تلبيس إبليس البن اجلوزي ص 423.
)2) أخرجه البخاري. 

)3) احللية ألبي نعيم 157/2.

)4) احللية ألبي نعيم 142/6.
)5) جامع بيان العلم وفضله البن عبد البر 95/2.

)6) السير للذهبي 340/9.

] الورقة األخيرة [
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كما في قوله # »أصدق األسماء حارث وهمام«)1).
فكل إنس���ان حارث، أي صاحب عمل وكس���ب وسعي، فإن 
أعرض عن العمل املش���روع، اشتغل بالعمل املمنوع، وإن لم يفعل 

املطلوب، ارتكب العمل احملظور)2).
ق���ال ابن القيم: »من رغب عن العمل لوجه الله وحده ابتاله 
ه ونفعه وموته  الله بالعمل لوجوه اخللق، فرغب عن العمل ملن ضرُّ
وحياته وسعادته بيده، فابتُلي بالعمل ملن ال ميلك شيئاً من ذلك، 
وكذل���ك من رغب عن التعب لل���ه ابتُلي بالتعب في خدمة اخللق 

وال بّد..«)3).
وكم���ا ذمَّ س���لفنا الصالح أهل الكالم في س���لوبهم ونفيهم 
للصفات اإللهية، فقد ذّموا الصوفية في س���لوبهم في السلوك؛ 
إذ غلب���ت التروك على أرب���اب التعّبد احملدث، فالورع - عندهم 
- مجرد ترك، والتزكية مجرد تطهير فحسب.. يقول ابن تيمية: 
»وأما املعطلة من املتفلسفة ونحوهم فيغلب عليهم النفي والنهي، 
فف���ي العقائد: الغالب عليهم الس���لب)4)، وف���ي األفعال: الغالب 
عليهم الذم والترك من الزهد الفاسد والورع الفاسد.. ال يفعل، 
ال يفعل.. من غير أن يأتوا بأعمال صاحلة، ولهذا كان غالب من 

سلك طرائقهم بّطاالً متعطاًل..«)5).
فمن ت���رك الصاحلات فهو بّطال عل���ى طريقة أهل التعبُّد 
الفاسد، وإال فالورع فعل وعمل قبل أن يكون تركاً، وزكاة النفوس 
جتمع بني طهارتها من الذن���وب وتنميتها باألعمال الصاحلات، 
فال زكاة للنفوس إال بحصول ما ينفعها من األعمال النافعة، ودفع 

ما يضّرها من السيئات الواقعة)6).
وق���د َغلَب عل���ى اخلطاب الس���لفي في بع���ض األحايني: 
االش���تغال بالت���روك، وتتّب���ع املخالفات وتعدادها على س���بيل 
التحذير، واالنهماك في س���رد أفراد البدع واحملَدثات، والنفوس 
إمنا »ُخلق���ت لتعمل ال لتترك، فالترك مقص���ود لغيره، فإن لم 
يشتغل بعمل صالح، وإال لم يترك العمل السيئ، أو الناقص«)7).

واحلق أن االش���تغال بالس���نن الفعلية واألعمال الش���رعية 
، فال يُنهى عن منك���ر إال ويؤمر مبعروف  وإظهارها آك���ُد وأجلُّ

يُغني عنه)8).
وإظهار الس���نن يوهن البدع ويُْؤِذن بانطماس���ها، كما أن ظهور 
البدع يصحبه ارتفاع السنن واندراسها، كما في احلديث »ما أحدث 

)1) أخرجه أحمد 345/4؛ وأبو داود )4950(؛ وغيرهما.
)2) انظر: مجموع الفتاوى البن تيمية )كتاب اإلميان( 173/7 - 174.

)3) مدارج السالكني 165/1.
)4) السلب أي النفي احملض كقولهم: إن الله ال يوصف باسم وال صفة وال فعل.

)5) مجموع الفتاوى 126/20 = باختصار.
)6) ينظر: مجموع الفتاوى 96/10.

)7) االقتضاء البن تيمية 617/2.
)8) انظر: االقتضاء 617/2.

قوم بدعة إاّل نزع الله عنهم من السنة مثلها«)9). 
ل عن االتباع، ولزوم  ثم إن البدع انفالت عن الس���نن، وتنصُّ

السنة: أعمال متحققة وأفعال واقعة.
ا يؤكد ذلك أن جنس فعل املأمورات آكُد من جنس ترك  وممَّ
املنهيات، فاملأمورات مقصودة لذاتها، وترك احملظورات مقصود 

لغيره، كما حرره ابن تيمية وابن القيم وغيرهما)10).
والتعلُّ���ق بالله والدار اآلخرة يوجب العم���ل والبدار، واجلّد 
واالجتهاد، كما في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي 
# قال: »من خاف أدلج)11)، ومن أدلج بلغ املنزل، أال إن س���لعة 

الله غالية، أال إن سلعة الله اجلنة«)12).
فالغفلة عن البعث والنش���ور، واجلزاء واحلساب؛ توقع في 
التثاقل إلى الدنيا، والتكاس���ل عن معالي األمور، والتقاعس عن 
اجلّد في حتصيل القربات والصاحلات، وكلما زاد اليقني باآلخرة 
لدى الشخص تضاعفت الطاعات، وتسارعت األعمال الباقيات، 

كما كان عليه سلفنا األوائل.
وصالح القلب يس���تلزم صالح اجلوارح، فإذا حتّرك القلب 
مبحبة الل���ه تعالى وخوفه ورجائه وإجالل���ه.. حتّركت اجلوارح 

باألعمال الصاحلات واحلسنات املاحية.
ق��ل��ب��اً ال����ه����داي����ة  ح����لّ����ت  وإذا 

ن���ش���ط���ت ل���ل���ع���ب���ادة األع�����ض�����اءُ
»فالقل���ب إذا كان فيه معرفة وإرادة، س���رى ذلك إلى البدن 
���ا يريده القلب، ولهذا  بالض���رورة، ال ميكن أن يختلف البدن عمَّ
قال النبي # في احلديث الصحيح: »أال وإن في اجلسد مضغة 
إذا صلحت صلح لها س���ائر اجلسد، وإذا فسدت فسد لها سائر 
اجلس���د، أال وهي القلب«)13).. ف���إذا كان القلب صاحلاً مبا فيه 
من اإلميان علماً وعماًل قلبياً، لزم ضرورة صالح اجلسد بالقول 

الظاهر، والعمل باإلميان املطلق..«)14).
فإذا صل���ح القلب صحت األعمال، ونش���طت اجلوارح في 
إقام���ة الصاحلات، وذاق العبد ح���الوة الطاعات، ووجد األُنس 

وقرة العني في أدائها. 
ول���ذا يقول ابن تيمية: »إذا ل���م جتد للعمل حالوة في قلبك 

فاتهمه فإن الرب تعالى شكور«)15).
فاللهم أعنَّا على ذكرك وشكرك وُحسن عبادتك.

)9) أخرجه أحمد.
)10) ينظر: مجموع الفتاوى: 85/20-109، والفوائد البن القيم ص 133- 143.

)11) أْدلج: معناه سار في أول الليل، واملراد: التشمير في الطاعة.. قاله النووي في رياض 
الصاحلني )411).

)12) أخرجه الترمذي، وقال: حديث حسن.
)13) أخرجه البخاري ومسلم.

)14) مجموع الفتاوى البن تيمية 187/7.
)15) مدارج السالكني البن القيم 34/9.
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