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باملفاهيم والتصورات الش���رعية في زمن شيوع الشبهات وكثرة

للتصورات الش���رعية الت���ي تتدفق عبر وس���ائل اإلعالم ذات
التأثي���ر الهائل ،والتي أدت إلى ته���اون ظاهر في رد األحكام،
وتأويلها ،وتلفيقها؛ كي يتجاوز اإلنس���ان احلرج الذي يجده من

ضغط هذا الواقع.

يج���ب أال يغيب ع���ن ذهن املس���لم أن القوة السياس���ية
واإلعالمية واالقتصادية للغرب قد خلقت مناخاً شائعاً في عاملنا
اإلسالمي يزهد من بعض األحكام ،ويثير السخرية واالمتعاض

من بعضها ،ليس لشيء سوى أنها ما عادت منسجمة مع الثقافة
الغربية التي غدت هي املتس ّيدة.

فللمس���لم معها طريقان :طريق اخلضوع لها ومسايرة هذا

املناخ السائد؛ فيتأول كل حكم ال يستقيم مع هذه الذائقة ويتنازل

{وال َت َّتب ِِع
عن كل ش���يء ال ترتضيه ،وهذا هو منهج اتباع الهوى َ
ِيل ال َّل ِه} [ص]٢٦ :؛ أو س���لوك منهج اتباع
���وى ف َُي ِض َّل َك َعن َس����ب ِ
ا ْل َه� َ

احلق ،والصبر عليه ،وجعل ما يعتريه من مش���قة وش���دة سبباً
لتقوية التجائه إلى الله وتقوية عبوديته وخضوعه.

فثبات املسلم على أصوله الشرعية ،واعتزازه بقيمه الدينية،

وارتقاؤه بإميانه ومنطلقاته عن اخلضوع لهذه املؤثرات؛ هو مما

يحتاج إلى مجاهدة ومصابرة وثبات مبا يرجى به عظيم األجر
ين َج َاه ُدوا ِفي َنا َل َن ْه ِد َي َّن ُه ْم ُس ُب َل َنا} [العنكبوت.]٦٩ :
واملثوبة َ
{وا َّل ِذ َ

[االفتتاحية]

ربيع السياسة الشرعية
والس�ل�ام على
احلم ��د لل ��ه ِّ
رب العاملنيَّ ،
والصالة َّ
محمد وعلى آله وصحبه ،وبعد:
نبينا
َّ

فقد ابتليت أمة اإلس�ل�ام في األزمنة املتأخرة
بإقص ��اء حك ��م الله ع ��ن الب�ل�اد والعب ��اد ،وإحالل
األح ��كام الوضعي ��ة البش ��رية الت ��ي صاغته ��ا
عق ��ول مهم ��ا عظم ��ت فه ��ي قاص ��رة ،وقبلته ��ا
نف ��وس مستس ��لمة للهوى والش ��هوات ،ما أدى إلى
االنص ��راف عن ش ��رع الل ��ه وحكمه في جلّ ش ��ؤون
الناس ،باس ��تثناء مس ��ائل اضطرارية في األحوال
تعس ��ر على املفسدين نقضها بالكلية،
الشخصية َّ
أو نهش قس ��م كبي ��ر منها؛ لتعلقه ��ا بخاصة حياة
األفراد الذين ال يرتضون حكم ًا غير ش ��ريعة ربهم
وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم.
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وألن الش���ريعة كانت مقصية عن احلكم وشؤون احلياة،

احلكم ،والسياس���ات املالية ،والعالق���ات الدولية ،ومقارنتها

اإلسالم وقواعده ،وزاد الطني بلة ما حمله بعض أبناء جلدتنا

واالحتكام إليه وحده دون س���واه من املنتجات البشرية إال ما
كان منها متفقاً مع أصول الشريعة وقواعدها.

فق���د تقلص البحث في الش���ؤون العامة من منطلقات أصول
رواي���ة ودراية عن جمع من املستش���رقني الذين كانوا أحرص

ما يكون على نفي أي صفة سياس���ية عن أحكام اإلسالم ،بل

نفي وجود دولة إسالمية ذات س���يادة ومرجعية ونظام ،وفاه
هؤالء بإفكهم وما يفترون عبر وس���ائل التوجيه والتأثير حتى
غدا غريباً لدى بعض املجتمعات أن يتحدث أحد عن سياسة

شرعية ،أو عن دولة تقوم على الشريعة الربانية وتستفيد من
بعض الطرائق احلديثة في احلكم والنظام.

بالنظم والقوانني األخرى ،منطلقة من تعظيم النص الشرعي

ونتيجة لذلك ضمت املكتبة اإلس�ل�امية كتباً تتحدث عن

عالقة احلاكم باحملكوم ،وبيان احلقوق والواجبات لكل منهما،

وأخرى تبحث في نظام احلكم أو السياسة الدستورية ،أو تنظر
إلى عالقة الدولة املسلمة بغيرها من الدول في حالتي السلم

واحلرب ،أو تدرس موارد الدولة املالية ومصارفها واستثمارها
ضمن سياس���ات مالية واقتصادية عملية وشرعية ،فض ً
ال عن

وفي خض���م هذه الظل���م والضالالت جنم���ت الصحوة

التأليف في النظام القضائي كما ينبغي أن يكون ،أو استقراء

مبارك���ة األثر عظيمة النف���ع ،وكان من أثرها أن تعطش���ت

خاصة م���ا كان منها في عهد امللهم الف���اروق  -رضوان الله
عليه  ،-وهو بحق شيخ السياسة الشرعية استنباطاً وتنفيذاً،

اإلسالمية على يد علماء مجاهدين وشباب صادقني ،فكانت
املجتمعات اإلس�ل�امية للعودة إلى أمر ربه���ا ونهيه ،ومجانبة
كل نظام أو قانون يخالف الوحي الش���ريف ،وكان لهذه العودة

احلميدة صور ش���تى ما ب�ي�ن فردية وجماعية ،وسياس���ية
واجتماعي���ة ،وعلمي���ة وعملية ،حتى ش���رق بثمارها وآثارها

منافقو األمة وأكابر مجرميها.

تطبيقات السياس���ة الش���رعية في عهد أول دولة إسالمية،

وصاحب أوليات فريدة في السياسة وفي اإلدارة والقضاء.
وقرأ الناس تبعاً لذلك كتباً نفيس���ة عن اإلمامة العظمى،

وصفات أه���ل احلل والعق���د ووظائفهم ،وأهلي���ة الواليات،
ووعوا مفاهيم الطاعة والعصيان ،وس���مو الرقابة من املنظور

ومن نتائج هذه األوبة الراش���دة طرح أس���ئلة عميقة في

اإلس�ل�امي ،وفقهوا أحكام االنتخابات واالس���تفتاء الشعبي،

دولية أو بتغول وإرجاف ،وقد قادت هذه األسئلة إلى ظهور ك ّم
كبير متم ّيز من الدراس���ات العلمية والرسائل اجلامعية حول

وأهل الذمة واملبتدعة ،وعرفوا مدى سلطان الدولة في تقييد

السياسة واحلكم ،وعقد مقارنات مع نظم وقوانني سادت بقوة

موضوعات السياسة الش���رعية ،والفقه الدستوري ،وأنظمة

وأحوال تعيني احلاكم وعزله ،وحدود احلقوق السياسية للمرأة

احلق ،وضوابط التعددية احلزبية في ظل الدولة اإلسالمية،

واس���تبانت لهم حقوق اإلنس���ان ،ومقارنة النظام السياس���ي
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اإلس�ل�امي بالدولة القانونية ،فض ً
ال عن كت���ب التراث التي

من أح���كام منضبطة بأمر الله وحكمه ،حتى تس���تقيم حياة

واملثقفون األحكام السلطانية ،والسياسة الشرعية ،والغياثي،

وفي هذا الس���ياق يب���رز اقتراح بعض علماء السياس���ة

أكرمنا الله بتسخير من يحققها ويشرحها؛ ليقرأ طالب العلم

والطرق احلكمية ،وغيرها ،وكأنها كتبت لهم ولعصرهم.
وال ي���زال هذا العلم روضاً أنف���اً وواحة خصبة للباحثني
الصادقني اجلادين ،بل تزداد احلاجة إليه مع وصول األحزاب
اإلس�ل�امية حلكم عدد من بالد املسلمني ،ما يجعل الفرصة

س���انحة أكثر من ذي قب���ل لبحث النوازل واحل���وادث أو أي
موضوعات تشتد احلاجة إليها؛ وكان التضييق والبطش فيما

مضى يحوالن دون درسها بحرية علمية وجترد للحق.

الناس وشؤون الدول ،مع التقيد بهدي الله وشرعه.

الشرعية بإنشاء مجمع علمي للتشريع اإلسالمي ،واستخراج
(((

أحكام السياسة الشرعية وجمعها من بطون كتب الفقه ،وأيضاً

إنشاء معاهد عليا متخصصة بالسياسة الشرعية؛ وبذلك كله
يتم ّكن احلكام من تدبير شؤون الدولة اإلسالمية التي لم يرد
بحكمها نص صريح ،أو التي من ش���أنها أن تتغ ّير وتتبدل ،مبا
فيه مصلحة األمة ،ويتفق مع أحكام الشريعة وأصولها العامة،
وبهذا تكون السياسة موزونة مبعايير شرعية خالية من الهوى،

وقد كان لعلماء الشريعة الذين درسوا القانون ،وألساتيذ

وكم في السياس���ة الشرعية من التوس���عة على احلكام وفتح

إثراء هذا املجال ،ولقد امتألت كتبهم بتعظيم شرع الله ودينه

وفي شريعة الله متسع لكل من يطلب رضى الله وطاعته،

القانون الذين نهلوا من معني الش���ريعة العذب؛ أكبر األثر في
بعد أن قارنوا بينه وبني قوانني البشر التي ال تسلم مما يعتري
واضعيها من نقص وخل���ل ،ولله احلجة البالغة .ووقف غالب

ه���ؤالء اخليرة من الباحثني خلف الش���ريعة ال أمامها ،وصار
الواحد منهم منقاداً للش���ريعة وأصولها ال معتسفاً نصوصها
أو مجتزئ���اً دالالتها ،وتس���اموا بعزة اإلس�ل�ام حني أعملوا

مصطلحات���ه واس���تخدموها مخلفني وراءه���م املصطلحات
البشرية وإن كان لها بريق وحضور.

آفاق العمل لهم التخاذ القرارات بنفس راضية مطمئنة.

وقد ج���اءت بأحكام وقواع���د وأصول ومقاصد تش���مل ما

كان وما س���يكون ،ويس���تطيع الفقيه املجتهد استنباط احلكم

الش���رعي في كل واقعة سياس���ية تعرض له ،سواء كانت في
السياس���ة الداخلية أو اخلارجية ،وصدق الله س���بحانه حني
���رى
{و َن َّز ْل َنا َعل َْي َك ال ِْك َت َ
قالَ :
���يءٍ َو ُه ًدى َو َر ْح َم ًة َو ُبشْ َ
اب ِت ْب َيا ًنا ِّل ُك ِّل شَ ْ
ِلل ُْم ْس��� ِل ِم َني} [النح���ل .]٨٩ :واحلمد لله أن ام�ت�ن علينا بقوله:
اإلسال َم
{ال َْي ْو َم َأكْ َمل ُْت ل َُك ْم ِدي َن ُك ْم َو َأ مْت َْم ُت َعل َْي ُك ْم ِن ْع َم ِتي َو َر ِض ُ
يت ل َُك ُم ْ

وف���ي مجال التطبيق الذي غدا أكث���ر رحابة بفضل الله،

ِدي ًن���ا} [املائ���دة ]٣ :بعد أن أقام علينا احلجة بقوله جل وعال:
الر ُس���ولِ
{وإذَا َج َاء ُه ْم َأ ْم ٌر ِّم َن ا َأل ْمنِ َأوِ ا ْلـخَ ْو ِف َأذ ُ
َ
َاعوا ِب ِه َول َْو َر ُدّو ُه إلَى َّ

والس���راق ،فعلماء الش���ريعة ش���ركاء في والية األمر ،وأهم

وبقول النبي اخلامت صلى الله عليه وس���لم في احلديث الذي

فإنه يجدر بعلماء املس���لمني أن يس���ترجعوا الوالية الشرعية
الت���ي منحها الله ألهل العلم والفقه وس���لبها منهم املجرمون
مكون في أهل احلل والعقد ،ولهم مقام عظيم ما استمس���كوا
بأهداب العلم الش���ريف الذي امنت الله عليهم به ،وعسى أن

نرى خطوات حثيثة حكيمة في هذا الطريق من علماء البالد

ين َي ْس��� َتنبِطُ و َن ُه ِم ْن ُه ْم} [النس���اء،]٨٣ :
َوإلَ���ى ُأ ْو ِلي ا َأل ْمرِ ِم ْن ُه ْم َل َع ِل َم ُه ا َّل ِذ َ

حس���نه األلباني« :تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن متسكتم

بهما :كتاب الله وسنتي.»...

واألرض لله يورثها من يش���اء من عباده الصاحلني ،وقد

التي حتررت بعد عقود م���ن القهر واجلبر ،حتى تبرأ ذممهم
ويقدموا أمنوذجاً يحتذى ،فالعلم والية ال حتدها اخلرائط وال

في نصوصه���ا وأحكامها وقواعده���ا ومقاصدها وأصولها،

البلدان التي يحكمها من ال يعادي الدين صراحة أو مواربة.

حاكم���ة من أولي األمر أهل العلم وأصحاب الس���لطان الذين

حتكمها السياس���ة ،واألحوال مواتية لتحقيق هذا املطلب في

أقام عليهم احلجة وأبان لهم احملجة بهذه الش���ريعة املتكاملة
الصاحلة املصلحة لكل حال وزمان ومكان؛ إذا وجدت مؤسسة

ومن املتعينّ اآلن على العلماء واحلكام الذين ميلكون القدرة

يصدقون النية ،ويخلصون القصد ،ويحسنون العمل ،وعندها

الوسع والطاقة ،خاصة مع كثرة النوازل وجتدد القضايا ،ومع

ويس���عى إلرضائه ،والعدل بني عباده ،وجلب كل منفعة ،ودفع

الش���رعية على االجتهاد ،أن يقوموا به���ذا األمر ويبذلوا فيه
ما تالقيه البالد اإلسالمية من عنت وتضييق يتولى كبره كافر

ٍ
معاد أو منافق يأمتر بإشارة من كافر ،وال بد لهذه املستجدات
6
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ستسعد الدنيا بحكم راشد ينطلق من حكم الرب املعبود بحق
أي مضرة.

((( د .عبد العال عطوة رحمه الله في كتابه املدخل إلى السياسة الشرعية.
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[العقيدة والشريعة]

تحكيم الشريعة..

ُّ
التدرج ال التسويف
د .عطية عدالن

كم هي عظيمة تلك التضحيات التي بُذلت في تاريخ أمتنا

املعاصر من أجل حتقق ذلك احللم الكبير؛ (تطبيق الش���ريعة

اإلسالمية).

لكم أنفق املخلصون التائقون إلى بس���ط ظالل الشريعة

الغراء من جهدهم وحرياتهم ودمائهم و ُمهجهم!!

أنفس تعشق احلرية،
ولكم توارت خلف جدران الس���جون
ٌ
و ُعلقت على أعواد املشانق قامات تطلَّعت إلى حترير البشرية،

8
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ولك���م جأرت األرض إلى الس���ماء بالش���كوى لكث���رة ما ه َّز
وضمخ ترابها من دموع ودماء.
ضميرها من آهات وصرخات،
َّ

كل ه���ذا عل���ى ضخامته وجاللته لي���س بكبير إذا قيس

بالغاية الكبرى( :تطبيق الشريعة اإلسالمية).

تطبيق الش���ريعة اإلسالمية ،وحتكيم ش���رع الله ،وإقرار

منهج الله؛ غاية ما أنبلها وأشرفها وأعظمها تهون في سبيلها

الدماء واحلريات واملهج واألرواح.

ولقد س���نحت للمس���لمني فرصة كبيرة لتحقيق حلمهم

الكبير ،وذلك إثر تفجر واندالع الثورات وتوسع وامتداد الربيع

األمر الثاين :أن التدرج ثالثة أنواع:
األول :التدرج يف التشريع:

العربي ،ثم توفر الفرصة لوصول اإلسالميني بنسبة كبيرة إلى

مبعنى أن يكون مقصود املشرع تشريع صورة معينة سينتهي

هنا ،وعلى رأس هذا املنعطف احلاد في مس���يرة العمل

حدث في حترمي اخلمر وحترمي الربا وغير ذلك من التشريعات.

البرملانات.

اإلسالمي؛ وقف الطامحون في تطبيق الشريعة اإلسالمية

حائرين..

أهذا أوان تطبيق الش���ريعة اإلس�ل�امية جملة واحدة

وحمل الكافة على اخلضوع لها والدينونة بها؟

أم أنه ال بد من املرحلية والتدرج الذي ينقل الناس إليها

على هون دون إزعاج أو ردود أفعال عنيفة؟

إليها لكن بعد تشريع مؤقت يقصر عن الصورة املقصودة؛ مثلما
فهذا النوع من الت���درج ال يجوز اعتماده اآلن؛ ألنه ال ميكن

أن يقع إال في عهد النبوة.

الثاين :التدرج يف البالغ والبيان:

وذل���ك مثل ما ورد في حديث اب���ن عباس في الصحيحني
أن رس���ول الله  #ملا بعث معاذاً إل���ى اليمن قال له «إنك تأتي

وأصبح الس���ؤال عن م���دى جواز الت���درج في تطبيق
الشريعة اإلسالمية ُملحاً ،ال س���يما بعد أن أفصح املشهد

رس���ول الله ،فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمه���م أن الله افترض

ليس إس�ل�امي الهوية ،وإن كان اإلسالميون ليسوا بعيدين

فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد

إس�ل�اميني وليبرالي�ي�ن ،اختلف���ت خلفياته���م ،وتباين���ت

دعوة املظلوم فإنه ليس بينها وبني الله حجاب».

قوماً من أهل الكتاب؛ فادعهم إلى ش���هادة أال إله إال الله وأني

الثوري والسياس���ي عن هويته ،وأبان عن طويته ،فاملش���هد

عليهم خمس صلوات في كل ي���وم وليلة ،فإن هم أطاعوا لذلك

عنه ،وإمنا املشهد وطني وحسب يضم مسلمني ومسيحيني،

في فقرائهم ،فإن هم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم ،واتق

مرجعياتهم.

هذا باإلضافة إلى حالة االستقطاب السياسي احلادة،

وحال���ة التربص الش���ديدة ،والوضع الداخل���ي واخلارجي

واحمللي والدولي الذي يحت���م اعتماد األناة والتؤدة ويرجح
ترك التهور واالندفاع.

كل هذا جعل الس���ؤال عن مدى مش���روعية التدرج في
تطبيق الشريعة سؤاالً ُملحاً وملحفاً في إحلاحه وطلبه.

بداي��ة :وقبل أن ندخ���ل إلى صلب املوضوع ،ينبغي أال
أمور الغفل ُة عنها تخل���ق انحرافاً في الفهم لهذه
نغف���ل عن ٍ

القضية املهمة:

األم��ر األول :أن األصل هو وجوب تطبيق ش���ريعة الله
كله���ا دون تعطي���ل وال تأجيل ،ألن الدين كم���ل نزوالً ،ولم
يعد من حق أحد أن يعطل ش���يئاً فيه ،ق���ال تعالى{ :ال َْي ْو َم
اإلسال َم ِدي ًنا}
َأكْ َمل ُْت ل َُك ْم ِدي َن ُك ْم َو َأ مْت َْم ُت َعل َْي ُك ْم ِن ْع َم ِتي َو َر ِض ُ
يت ل َُك ُم ْ

[املائدة.]٣ :

واألخذ مببدأ التدرج اس���تثناء من هذا األصل ،فإذا لم

يكن هناك ما يبرر االستثناء؛ فإنه ال وجه للقول بالتدرج.

وهذا النوع م���ن التدرج جائز لهذا احلدي���ث ،وصورته أن

الداعية يس���عه الس���كوت عن بعض احلق دون تصريح بخالفه
توص ً
ال إلى التدرج في البالغ.

الثالث :التدرج في التطبيق والتنفيذ:
وصورته أن يُس َكت عن الصورة التشريعية املعلومة دون إنكار
لها وال تغيير حلكمها إلى أن يأتي الوقت املناسب لتطبيقها.
وهذا هو النوع من التدرج الذي يدور الكالم حوله.
األمر الثالث :أن مسألة التدرج في تطبيق الشريعة كي يتم
طرحها من حيث املبدأ ال بد من توافر عدة شروط:
 - 1اإلمي���ان الكامل بوج���وب تطبيق الش���ريعة ،واإلميان
بصالحية تطبيقها في كل مجاالت احلياة.
 - 2وجود نية ورغبة صادقة لتطبيق الشريعة اإلسالمية.
 - 3وج���ود خطة ملراحل تطبيق الش���ريعة ول���و أنها قابلة
للتعديل جزئ ّياً.
 - 4وجود عجز حقيقي وليس مجرد توهم.
 - 5أال يؤجل تطبيق احلكم الذي يقدر على تطبيقه.
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حكم التدرج يف تطبيق الشريعة:

م���ن املهم أن نتأمل مأخذ ومنبع القول بعدم جواز التدرج

في تطبيق الشريعة ،وكذلك مأخذ ومنبع القول باجلواز ،وأن
جني���ل النظر في ٍّ
كل منهما قبل أن نذك���ر القول الذي ننتهي
إلى رجحانه.

أو ً
ال :مأخذ القول بعدم جواز التدرج يف تطبيق الشريعة:

منعه» ،عندئذ قال عمر« :فو الله ما هو إال أن قد ش���رح الله

ينبن���ي على أصل كبي���ر ثابت ،وهو أن الدي���ن قد كمل ،وأن

وانعق���د إجم���اع الصحابة على ذلك بع���د ذلك اخلالف

القول بعدم جواز التدرج في تطبيق الش���ريعة اإلسالمية

التش���ريع قد مت ،وأن األحكام قد اس���تقرت بوفاة رسول الله
 #وامتناع النسخ ،قال تعالى{ :ال َْي ْو َم َأكْ َمل ُْت ل َُك ْم ِدي َن ُك ْم َو َأ مْت َْم ُت
اإلسال َم ِدي ًنا} [املائدة.]٣ :
َعل َْي ُك ْم ِن ْع َم ِتي َو َر ِض ُ
يت ل َُك ُم ْ

ونحن من ثم مأمورون بأن ندخل في شرائع اإلسالم كافة

وأن نطبق جميع أحكامه ،وهذا هو معنى قول الله تعالىَ { :يا
الس���ل ِْم كَ ا َّف ًة َوال َت َّت ِب ُعوا ُخطُ َو ِ
���يطَ ِان إ َّن ُه
ات َّ
ين آ َم ُنوا ْاد ُخلُوا ِفي ِّ
َأ ُّي َها ا َّل ِذ َ
الش ْ

ني} [البقرة.]٢٠٨ :
ل َُك ْم َع ُد ٌّو ُّم ِب ٌ

وكذلك نح���ن منهيون عن أن نكون كه���ؤالء الذين ف َّرقوا

كتاب الله فآمنوا ببعض وكفروا ببعض وجعلوا القرآن عضني؛

فطبق���وا منه ما يروق لهم ،وأهمل���وا ما لم يتفق مع أهوائهم،
وه���ذا بعض ما يدل عليه ق���ول الله تعالىَ { :أ َف ُت ْؤ ِم ُن���ونَ ب َِب ْع ِض
���اب َو َت ْكف ُُرونَ ب َِب ْع ٍض ف ََما َج��� َز ُاء َمن َي ْف َعلُ َذ ِل َك ِم ُ
ال ِْك َت ِ
���م إ َّال ِخ ْز ٌي ِفي
نك ْ
الد ْن َيا َو َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة ُي َر ُدّونَ إلَى َأشَ ِّ
���د ا ْل َعذَ ِ
اب َو َم���ا ال َّل ُه ِب َغا ِف ٍل َع َّما
ْـح َي���ا ِة ُّ
ال َ
ني
َت ْع َملُونَ } [البقرة ،]٨٥ :وقوله تعالى{ :كَ َما َأن َز ْل َنا َعلَى ال ُْـم ْق َت ِس ِمـــ َ
ين َج َعلُوا ا ْلق ُْرآنَ ِع ِض َني} [احلجر.]٩١ - ٩٠ :
 )#^٩٠^#ا َّل ِذ َ

وقد فهم الصحابة هذا الفهم وعملوا به ،فهذا أبو بكر -

رض���ي الله عنه  -لم يعتمد على التدرج في موقفه من مانعي

الزكاة ،ولو ش���اء العتمد عليه فقب���ل منهم إميانهم وصالتهم
وأخَّ ر مسألة الزكاة إلى حني ،لكنه قال بحسم« :والله ألقاتلن

م���ن فرق بني الصالة والزكاة ،فإن ال���زكاة حق املال ،والله لو
منعوني عقاالً كانوا يؤدونه إلى رس���ول الله  #لقاتلتهم على
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صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه احلق»(((.
اليسير الذي وقع بني أبي بكر وعمر.

وإذا كان النب���ي  #قد َح ّذر حتذيراً بالغاً من ترك بعض

ما أنزل الله إليه ،فال يسعنا أن نترك بعض ما أنزل الله على
{و َأ ِن ْاح ُكم َب ْي َن ُهم بمِ َا َأن َزلَ ال َّل ُه
رسوله بدعوى التدرج ،قال تعالىَ :
���م َأن َي ْف ِت ُن َ
وك َع ْن َب ْع ِض َما َأن��� َزلَ ال َّل ُه إل َْي َك}
َوال َت َّتب ْ
ِ���ع َأ ْه َو َاء ُه ْم َو ْاحذَ ْر ُه ْ

[املائدة.]٤٩ :

فالتدرج إذاً ليس هو املنهج الذي يس���تقيم مع طبيعة هذا

الدين بعد متامه وكماله ،بل املس���ارعة واملس���ابقة واملبادرة
���رةٍ ِّمن َّر ِّب ُك ْم
واس���تباق اخليرات ،قال تعالىَ :
{و َس���ار ُِعوا إلَى َم ْغ ِف َ

���د ْت ِلل ُْم َّت ِق َني} [آل عمران،]١٣٣ :
ات َوا َأل ْر ُض ُأ ِع َّ
���م َو ُ
الس َ
َو َج َّنةٍ َع ْر ُض َها َّ
َاس َت ِبقُوا ا ْلـخَ ْي َر ِ
ات} [البقرة.]١٤٨ :
{ف ْ
قال النبي « :#بادروا باألعمال فتناً كقطع الليل املظلم».
والش���أن في حقيقة األمر شأن عقيدة ودين ،فإذا صحت

عقيدة الناس ودانوا لله الواحد القهار ،ال يصح لهم أن يتبعوا
آلهة ش���تى وأرباباً متفرقني؛ بأن يطبقوا بعض ش���رع الله مع

شرائع عن غير الله تبارك وتعالى.

ثاني��ًا :مأخذ الق��ول جبواز الت��درج يف تطبيق الش��ريعة
اإلسالمية:

القول بجواز التدرج في تطبيق الشريعة اإلسالمية ينبني
على أص���ل كبير ثابت وهو أن الله تعالى ال يكلف نفس���اً إال
((( أخرجه اجلماعة إال ابن ماجه ،لكن في لفظ مسلم والترمذي وأبي داود« :لو منعوني
عقا ًال كانوا يؤدونه» بدل «العناق».

وسعها ،فإنه سبحانه وتعالى ال يكلف العباد إال مبا أمكن علمه
والعمل به ،قال تعالى{ :ال ُي َك ِّل ُف ال َّل ُه َنف ًْسا إ َّال َما آ َت َاها} [الطالق:
 .]٧لذلك فإن االستقراء التاريخي لعملية التشريع يثبت بيقني

أن الشارع احلكيم أخذ الناس على تؤدة وأناة ،فعلمهم اإلميان

والتوحيد وأصول األخالق وبعض الش���عائر التعبدية ثم نقلهم
شيئاً فشيئاً وصعد بهم في درج التشريع حتى بلغ متامه قبيل

اس َعلَى
{وق ُْرآ ًنا ف ََر ْق َن���ا ُه ِل َتق َْر َأ ُه َعلَى ال َّن ِ
وفاة النبي  ،#قال تعالىَ :

ُم ْك ٍث َو َن َّز ْل َنا ُه تَنزِ يالً} [اإلس���راء ،]١٠٦ :وفي صحيح البخاري عن

عائشة ....« :إمنا نزل أول ما نزل سور من املفصل فيها ذكر
اجلن���ة والنار حتى إذا ثاب الناس إلى اإلس�ل�ام نزل احلالل

واحلرام ،ولو نزل أول ش���يء ال تش���ربوا اخلمر لقالوا ال ندع
اخلم���ر أبداً ،ولو نزل ال تزنوا لقال���وا ال ندع الزنا أبداً ،لقد

���اع ُة
الس َ
ن���زل مبكة على محمد  - # -وأنا جارية ألعب { َب ِل َّ

���ر} ،وما نزلت سورة البقرة والنساء
الس َ
َم ْو ِع ُد ُه ْم َو َّ
���اع ُة َأ ْد َهى َو َأ َم ُ

إال وأنا عنده.(((»...

وإذا كان التدرج في التش���ريع ال���ذي وقع في عهد النبي

 #غرض���ه وقصده التمكني للش���ريعة بتثبيت أحكامها على

ت���ؤدة وروية لئال ينقلب الناس عليه���ا وينفروا منها؛ فإن ذات
الغرض والقصد يستدعي التدرج في التطبيق إذا وجدت نفس
الظروف ونفس األس���باب في أي زمان أو مكان ال يوجد فيه
رسول الله  ،#أي أن التدرج في التشريع دليل على مشروعية

التدرج في التطبيق؛ ألن العل���ة في احلالتني واحدة والقصد
فيهما واحد.

يق���ول ابن تيمية« :فإذا حصل من يقوم بالدين من العلماء

أو األمراء أو مجموعهما ،كان بيانه ملا جاء به الرس���ول شيئاً
فشيئاً مبنزلة بيان الرسول ملا بعث به شيئاً فشيئاً .ومعلوم أن
الرسول ال يبلّغ إال ما أمكن علمه والعمل به ،ولم ِ
تأت الشريعة
جملة ،كما يقال :إذا أردت أن تُطاع فأمر مبا يُستطاع .فكذلك
املجدد لدينه واحمليي لسنته ال يبلّغ إال ما أمكن علمه والعمل

به ،كما أن الداخل في اإلس�ل�ام ال ميكن حني دخوله أن يلقَّن
جميع ش���رائعه ويؤمر بها كلها .وكذل���ك التائب من الذنوب
واملتعلم واملسترش���د ،ال ميكن ف���ي أول األمر أن يؤمر بجميع

للعال���م واألمير أن يوجبه جميعه ابت���دا ًء ،بل يعفو عن األمر
والنهي مبا ال ميك���ن علمه وعمله إلى وقت اإلمكان؛ كما عفا

الرسول عما عفا عنه إلى وقت بيانه»(((.
لذل���ك ملا بعث النبي  #معاذاً إل���ى اليمن قال له« :إنك
تأتي قوماً من أهل الكتاب( »...احلديث ورد س���ابقاً) ،وهذا
ف���ي حقيقته تدرج ف���ي التطبيق وليس في البالغ وحس���ب؛

لسببني ،األول :أنه قال له في آخر احلديث « ...فإياك وكرائم
أموالهم ،»...وهذا يدل على أنه لم ِ
يأت مبلِّغاً فقط ،الثاني :أن
التوقف عن بالغ شيء من الشريعة يعني التوقف عن التطبيق؛
ألنه ال تطبيق قبل البالغ والبيان.

بل إن التدرج في التطبي���ق وقع في عهد النبي  ،#ومن
أمثلة ذلك أن النبي  #ملا بايع ثقيفاً اشترطوا عليه أال صدقة
عليهم وال جهاد ،فقبل منهم وقال« :س���يتصدقون ويجاهدون

إذا أسلموا».

ويؤكد هذا املعنى أن النب���ي  #حثَّ على التؤدة والرفق

في العمل بهذا الدين فقال« :إن هذا الدين متني فأوغلوا فيه
برفق» ،وقال« :القصد القصد تبلغوا».
الترجيح:
م��ن خ�لال النظر يف األصلني وم��ا انبىن عليهم��ا ميكن أن
خنرج بالنتائج التالية:

 - 1أن األصل�ي�ن ثابتان راس���خان ال جدال فيهما ،األول

أن الدي���ن قد كمل ومت وأننا مأمورون بالدخول في ش���رائعه

كاف���ة ،الثاني أن الله تعالى ال يكلف العباد إال مبا أمكن علمه
والعمل به.

 - 2أن كل قول من القولني انبنى على أصل من األصلني،

فالق���ول بعدم جواز التدرج انبن���ى على األصل األول ،والقول

بجواز التدرج انبنى على األصل الثاني ،وال سبيل إلى ترجيح
أحد القولني عن طريق الترجيح بني األصلني.

 - 3أن كل ق���ول له وجاهة في ذاته ،ال س���يما إذا ارتبط

باألصل الذي انبنى عليه ،وأنه ال سبيل إلى رد أي من القولني
بتضعي���ف أو تزييف ،وأن اجلمع بينهما بحمل كل منهما على

حال هو املسلك الرشيد السديد؛ بحمل القول األول على حال

الدين ويذكر له جميع العلم ،فإنه ال يطيق ذلك ،وإذا لم يطقه
لم يكن واجباً عليه في هذه احلال ،وإذا لم يكن واجباً لم يكن

القدرة واالختيار ،والقول الثاني على حال الضرورة واالقتهار.

((( صحيح البخاري.

((( (الفتاوى .)61 - 59/20
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 - 4أنه في حال الض���رورة واالقتهار إذا اعتمدنا القول

األول أهدرن���ا األصل الثاني الذي انبن���ى عليه القول بجواز

التدرج ،أما إذا اعتمدنا القول الثاني فإنه لن يأتي على األصل
األول بأدنى ضرر أو إنقاص ،وذلك للتالي:

 -أن التدرج ف���ي التطبيق ال ينتق���ص الدين بعد متامه

وكماله ،ألنه – من حيث العلم – ال يعتمد على إنكار أو جحد

ملا تأخر تطبيقه من الشريعة ،ومن حيث العمل ال يرفع حكماً

كان مطبق���اً من قبل وال يؤخره ،فالتدرج – إذاً – ال يلزم منه

إنقاص للدين بعد متام وكمال وال عودة باألحكام إلى صورتها

قبل استقرارها.

 -أن التدرج في تطبيق الشريعة ال يخل مببدأ االستسالم

لشرع والدينونة بأحكامه كلها ،ألن تطبيق بعض األحكام وتأجيل
بعض ليس حتكيماً للهوى على حس���اب الشرع ،وإمنا هو خطة
لتعظيم الشرع والتمكني له في النفوس واملجتمعات ،وحماية له

من ارتداد الناس وخروجهم عليه ،ونفرة للعامة من االلتزام به.
 أن الت���درج في تطبيق الش���ريعة ليس تعطي ًال ملا تأخر

تطبيقه من األحكام ،وليس رفضاً للدخول في جميع ش���رائع

 - 5نصوص الش���رع وقواعده الدالة عل���ى املوازنة بني

املصالح واملفاس���د ودرء املفس���دة الغالبة ول���و بترك بعض
الواجبات وفعل بعض املنهيات التي دونها في املفسدة.

 - 6نصوص الشرع الدالة على الرفق بالناس.
ثانيًا :نزول القرآن الكرمي منجماً على  23سنة أبلغ دليل

على اتباع الشريعة هذا املنهج في تثبيت األحكام ،قال تعالى:
اس َعلَى ُم ْك ٍث َو َن َّز ْل َنا ُه تَنزِ يالً} [اإلس���راء:
{وق ُْرآ ًنا ف ََر ْق َنا ُه ِل َتق َْر َأ ُه َعلَى ال َّن ِ
َ
���زلَ َعل َْي ِه ا ْلق ُْر ُآن ُج ْم َل ًة
ين كَ ف َُروا ل َْوال ُن ِّ
 ،]١٠٦وق���ال تعالىَ :
{وقَالَ ا َّل ِذ َ
َو ِاح َد ًة كَ ذَ ِل َ
���ك ِل ُن َث ِّب َت ِب ِه ف َُؤا َد َك َو َر َّت ْل َنا ُه َت ْر ِتي�ل�اً } [الفرقان ،]٣٢ :وفي

الصحي���ح من حديث البخاري وغيره عن عائش���ة رضي الله
عنها «إمنا نزل أول ما نزل( »...احلديث ورد سابقاً).
ثالثًا :القواعد الشرعية العامة وقواعد السياسة الشرعية

القاضية بأن افتقاد القدرة على السعي املباشر ال يلغي وجوب
الس���عي التدريجي؛ فما ال يدرك كلُّه ال يترك جلُّه ،وامليس���ور

ال يسقط باملعس���ور ،واستعمال آليات الدميقراطية والتشريع
البرملاني في ذلك جائز من باب احلاجة والضرورة.

رابع��ًا :ورد عن بعض الفقهاء ما ي���دل على تطبيقهم مبدأ

اإلسالم ،وإمنا هو تهيئة وإعداد للمجتمعات لتستقبل األحكام

الت���درج في التطبي���ق ،من ذلك أن اإلمام مال���ك  -رحمه الله

وعليه؛ فإن الراجح هو جواز التدرج في تطبيق الش���ريعة

وهم ال يعرفون اإلس�ل�ام ويرغبون في���ه لكن ال يفقهون ما يُراد
منهم ،فه���ل يُجبرون على الصيام أم يُطعم���ون؟ فقال :أرى أن

برضا وتسليم ،فيحدث التوقير للشرع والتعظيم ألحكامه.

إذا توافرت الش���روط التي تقدم ذكرها ،مع مراعاة أن التدرج

يختلف في س���رعته وتقارب مراحله وأولويات االبتداء وغير
ذلك من مكان إلى آخر.

ومما يدعم القول باجلواز ما يلي:
أو ً
ال :ميكن أن يكون القول بالتدرج مؤسَّسًا على املرتكزات التالية:

 - 1نصوص الش���رع الدالة على إي���ذان اإلكراه بارتكاب

بعض احملرمات وترك بعض الواجبات.

تعالى  -س���ئل عن الرقيق العجم يُش���ترون في ش���هر رمضان

يُطعم���وا وال مينعوا الطعام ويرفق بهم حتى يتعلموا اإلس�ل�ام،

ويعرف���وا واجباته وأحكام���ه((( .ويقول ابن القي���م رحمه الله:
«وتأخير احل ّد لعارض أمر وردت به الش���ريعة ،كما يؤخر  -أي

احل���د  -عن احلامل واملرضع ،وعن وقت احلر والبرد واملرض.

فهذا تأخير ملصلحة احملدود ،فتأخيره ملصلحة اإلسالم أولى»(((.
لذا فجديرٌ التدرج بـ:

 - 2نصوص الش���رع الدالة على إي���ذان حالة الضرورة

 - 1ع���دم التصريح مبا مينع مس���تقب ً
ال من االنتقال إلى

 - 3نص���وص الش���رع الدال���ة على أن الوج���وب منوط

 - 2أال نسرف في مراعاة الواقع مبا يفضي إلى التعطيل

بارتكاب بعض احملرمات وترك بعض الواجبات.
باالستطاعة والقدرة.

 - 4نصوص الشرع الدالة على أن احلاجة تؤذن بارتكاب

بعض املنهيات وترك بعض الواجبات.
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اخلطوات التالية ،فالتدرج في البيان ال يعني النطق بالباطل.
بطريق التسويف.

((( (البيان والتحصيل .)291/1
((( (إعالم املوقّعني .)18/3

[الغرب :قراءة عقدية]

«شيخة الجبل»
َ
َ
وعبدة الشيطان
ق
ص
ـ
ـ
ة
و
ا
ق
ع
ـ
ـ
ـ
ية

ف��ي��ص��ل ب���ن ع��ل��ي ال���ك���ام���ل���ي

(*)

popedia@windowslive.com
(*) باحث سعودي متخصص في دراسة األديان  -يعمل في مركز الدراسات والبحوث التابع ملجلة البيان.
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أخبرن���ي أحد الفضالء قال :التقي���ت صديقي في مركز

الشمس عند بزوغها ،وتبقى على حالها تلك بال أكل وال شرب
حتى الثانية عش���رة ظهراً ،ثم تنزل ،وتفعل ذلك عند الغروب

فتج���اوز املكان الذي توجد فيه احملط���ة .تلفَّت حوله يلتمس
ال ،فرأى على مقربة منه رج ً
دلي ً
ال فس���أله عن بغيته ،فأجاب

اس���تمر صاحب الدار في مراقبة ه���ذه املرأة فوجد أنها
جتند الشباب ذكوراً وإناثاً فتأتي بهم إلى تلك الدار ،فيعيشون

الدعوة مبدينة « »...في إحدى ال���دول العربية ،فحدثني أنه
خرج ذات مرة يبحث عن محطة احلافالت ،لكنه َّ
ضل الطريق

الرجل :احملطة ليس���ت بعيدة من هن���ا .فقال له صديقي :لو
بلَّغتَنيها س���أوصلك إلى حيث تريد .فأج���اب الرجل أ ْن نعم،
ود َّل���ه على مكان احملطة .فلما حان وقت الوفاء قال صديقي:

أين تريد أن أوصلك؟ فأجاب الرجل :إني أس���كن في منطقة
كذا .أخذ صديقي الرجل في سيارته حتى أوصله إلى املنطقة

الت���ي فيه���ا داره ،وكانت منطقة جميلة تس���تتر بني اجلبال،
تزينها ش�ل�االت مائية ،ويأتيها الزائرون من كل حدب وصوب

لالستجمام.

كان الرج���ل الذي َّ
دل صديقي من عامة الناس ،بس���يط

أيضاً.

حي���اة غريبة :عهر وعربدة وموس���يقى؛ يأكلون احلش���رات
والهوام ،ويفعلون ما يفعلون بالدماء والنجاسات ،بل ال يقلمون

أظافرهم ،وال يتطهرون من بولهم وجنوهم.

لكن صاحبي لم يصدق ما ُحكي له من أمر الدار ،غير أنه
أحس أن ثمة ش���يئاً غير سوي ،فالدار من طراز رفيع جداً ال

يستطيعه إال علية القوم.
قفل صاحبي راجعاً إلى منزله يحمل جباالً من الش���كوك

واحليرة .وبينما هو يش���ق طريقه بني اجلب���ال إذ عرض له
ش���ابان يطلبان الرك���وب كانا يحمالن قيثارة وأش���ياء أخر.

الهيئة ،قد امتهن حرفة الرس���م ،فيرسم الطبيعة من حوله ثم
يبيع لوحاته للزوار والسياح .وأما داره فكانت متواضعة جداً،

صدم صاحبي مما وجد .سألهما :أين كنتما؟ فقاال :كنا
نتنةُ .

طلب الرجل من صديقي التفضل بالدخول ففعل .هنا فغر

م���ا رواه صاحب الدار .س���ألهما :وماذا ت���أكالن؟ وأين هي

الذي ش���يد به البيت من الداخ���ل ،فهو طراز ال يتأتى لواحد
من ِس َطة الناس!

منهما جتنيد ش���باب آخرين وكتمان هذا األمر والعودة السنة

بيت من حجر ال تكاد تستبينه عن الصخور التي حتيط به.

صديقي فاه ،ولم يتمالك نفس���ه مم���ا رأى من الطراز املهيب

س���أله صديقي في دهش���ة :أ َّنى لك هذه الدار؟ فأجاب

الرجل :إن لها قصة.

أخذ الرجل يس���رد قصته قائ ً
ال إنه بينما كان يرسم عند

أحد الش�ل�االت ذات يوم كعادته ،إذ أقبلت إليه امرأة شقراء
بلجيكية فس���ألته عن حال���ه وعمله وأب���دت اهتماماً بأمره

وأصبحت ت���زوره أحياناً في بيته احلجري .حتى إذا اطمأنت
له اقترحت عليه اقتراحاً غريباً! قالت له ذات يوم :هل لك في

مبجرد دخول الش���ابني الس���يارة انبعثت منهما رائحة خبيثة

في الـ «بارادايس» (أي «الفردوس») .تأكد صديقي من صحة
أمتعتكما؟ فأجابا :كل ش���يء هناك! وعرف منهما أن املطلوب

املقبلة.

قال صديقي :وملا سافرت إلى إحدى املدن مع أهلي لقيت

ِ
كلمتك
أحدهم���ا فقلت لزوجتي :هذا واحد من االثنني اللذين
عنهم���ا .فذهب إليه ليُذ ِّكره فلم يعرفه ،فلما قال له :أنا الذي
أحضرتكما من الشالل ،فزع الشاب اآلخر وولى هارباً.

هذه قصة واقعي���ة رويت لي ،وحتدثت إلى صاحبها طلباً

لعلو السند .ولي معها وقفات:

أن أصلح هذه الدار على أن أسكن فيها شهرين من كل عام ال
أراك فيهما؟ قال نعم .ثم إنها اقترحت عليه الزواج ،وأخبرته

أنها حتمل اجلنسية اإلسرائيلية ،فإذا تزوجها سيحصل على
اجلواز اإلسرائيلي ،فرفض الرجل وأوجس في نفسه خيفة.
متلَّك الفضول صاحب الدار ،فبدا له أن يراقبها من مكان
بعيد ليعرف سر هذين الشهرين من العام اللذين يُح َرم فيهما
م���ن دخول داره بل من رؤيتها .فكان مما رأى أنها تس���تيقظ

قبيل طلوع الشمس ،ثم جتلس على صخرة في اجلبل تستقبل

الوقف��ة األوىل :ع���ن ابن عمر رضي الل���ه عنه قال:

قال رس���ول الله « :#إذا طلع حاجب الشمس فدعوا الصالة
حتى تب���رز ،وإذا غاب حاجب الش���مس فدعوا الصالة حتى
تغيب ،وال حتينوا بصالتكم طلوع الش���مس وال غروبها فإنها

تطلع بني قرني ش���يطان أو الش���يطان»((( .قال ابن قتيبة في
((( أخرجه البخاري في صحيحه.
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«تأويل مختلف احلديث»« :وإمنا أُمرنا بترك الصالة مع طلوع
الشمس ألنه الوقت الذي كان فيه عبدة الشمس يسجدون فيه

للشمس .وقد درج كثير من األمم السالفة على عبادة الشمس

ذلك دعماً س���خياً ،ولذا لم يحتج من ُجنِّد من قِ َبلها إلى طعام

أو كساء فـ «كل ش���يء هناك»! وما األيكة البوهيمية إال مثال
على انتشار هذه العبادة حتى بني النخب.

والس���جود لها ،فمن ذلك ما قص الله تب���ارك وتعالى علينا

في نبأ ملكة س���بأ أن الهدهد قال لسليمان عليه السالم إني
���م ِس ِمن ُد ِ
ان
الش ْيطَ ُ
ون ال َّل ِه َو َز َّي َن َل ُه ُم َّ
���ج ُدونَ ِل َّ
{و َجد ُّت َها َو َق ْو َم َها َي ْس ُ
َ
لش ْ
ِيل َف ُه ْم ال َي ْه َت ُدونَ } [النمل .]٢٤ :وكان في
الس���ب ِ
َأ ْع َما َل ُه ْم ف ََص َّد ُه ْم َعنِ َّ
العرب قوم يعبدون الش���مس ويعظمونها ويسمونها «اإلالهة».

قال األعشى:

فلم أذك���ر ال��ره��ب حتى انفتلت

ق��ب��ي��ل اإلاله������ة م��ن��ه��ا ق��ري��ب �اً

يعني الش���مس .وكان بعض القراء يقرأ (أتذر موسى وقومه

ليفس���دوا في األرض ويذرك و ِإلَهتك) يريد ويذرك والش���مس التي

تعب���د .فكره لنا رس���ول الله  #أن نصلي ف���ي الوقت الذي

الوقفة الثالثة :طقوس الباطنيني أشبه ما تكون بعمل

السحرة ،بل ممارسة السحر جزء من الطقوس الباطنية؛ ولذا
جتد من الس���حرة من ال يتطهر من جناس���اته األيام الطوال،

ومنهم من ال يقص أظاف���ره ،ومنهم من يواقع من ال يحل له،
ومنهم من يتقرب بالذبح وسفك الدماء ،وهذا عني ما يصنعه

الباطنيون عبدة الشمس (أو الشيطان) في خلواتهم ،وهو سر

الرائح���ة اخلبيثة التي وجدها صاحب القصة من الش���ابني
اللذين ركبا معه.

يس���جد فيه عبدة الشمس للش���مس ،وأعلمنا أن الشياطني
حينئذ أو أن إبليس في ذلك الوقت؛ في جهة مطلع الش���مس،
فهم يسجدون له بسجودهم للشمس ويؤمونه»(((.

وفي ه���ذا بيان أن ما انتش���ر من عبادة الش���يطان في
بعض بالد اإلس�ل�ام ال يختلف مطلقاً عن عبادة الشمس التي

انتشرت بني األمم الباطنية الوثنية كالبابليني واإلغريق والروم
وغيرهم .وهذا س���ر صالة املرأة الباطنية أعاله عند شروق
الش���مس وعند غروبها ،فإن الش���مس حينئذ تكون بني قرني

شيطان.

الوقف��ة الرابع��ة :تذكرنا هذه القصة بش���يخ اجلبل

احلسن بن الصباح ،زعيم احلشاش�ي�ن ،الفرقة اإلسماعيلية
الباطنية الش���هيرة .فقد كان يقطن قلعة «ألمَ وت» بفارس ،في

منطقة جبلية وعرة املس���الك ،وكان يستدرج بعض الناس إلى
قلعت���ه ،ويدخلهم إليها ،ويقنعهم بأنهم اآلن في اجلنة ،ويريهم
أنهاراً من ل�ب�ن وخمر جتري في أخادي���د ،وعازفات وفواكه
شتى ،ويعِ دهم حياة اجلنان املزعومة؛ مقابل أن يأمتروا بأمره.

وفي هذه القصة أن الشابني أسميا البقعة التي يجتمعون فيها
«بارادايس» ،أي اجلنة أو الفردوس ،تشابهت قلوبهم!

الوقفة الثانية :أن عبادة الش���يطان في بالد اإلسالم

لم ِ
تأت وليدة الصدفة ،بل هي مؤامرة عاملية ضد أهل اإلميان
تدعمه���ا دول الغرب الصليبية والصهيونية على حد س���واء،

إذ يش���ترك أولئك في العبادة ذاتها باسم القباالة واملاسونية

وحرك���ة العصر اجلديد ...وغيرها م���ن احلركات واملذاهب
فصلت احلديث عنها ف���ي غير هذا املوضع.
الباطني���ة التي ّ
وهذه املرأة القبالية ال تعمل مبفردها ،بل هي جزء من أجندة
عاملية لنشر الفكر الباطني في بالد اإلسالم ،وتتلقى في سبيل

((( ابن قتيبة ،تأويل مختلف احلديث (بيروت :دار اجليل 1393 ،هـ) ،ص .125
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أخي ��راً :ظهرت في اآلون ��ة األخيرة «صيحات» قد ال
تص� � ّرح بعبادة الش ��يطان ،لكنها بال ري ��ب تنحو نحوها،
منه ��ا :تي ��ارات «اإلمي ��و» و«الق ��وط» وبع ��ض ممارس ��ات
البرمج ��ة اللغوي ��ة العصبي ��ة ،ففيها من ب ��ذور الوثنية
م ��ا ال ينك ��ره إال جاه ��ل بحقيقته ��ا أو مكاب ��ر .فينبغي
للمرء أن يحتاط لدينه وأن يبتعد عن سبل الشيطان،
فاملعركة بني حزب الله وحزب الشيطان باقية إلى قيام
الساعة ،جعلنا الله من حزبه املفلحني.

[قضايا دعوية]

طاغوت العصر
أ .د .م��ح��م��ـ��د أم��ح��ـ��زون

إن غالب األنظمة التي حتكم بالد املس ��لمني بعد جالء احملتل األجنبي عنها ،ش � ً
�كال ال مضمون ًا ،جندها
من خالل استقراء دساتيرها منسلخة من عقيدة إفراد الله عز وجل وحده بالتشريع ،حيث جعلت سلطان

التش ��ريع لألمة أو الش ��عب ،وجعلت احلاكم مش ��ارك ًا في س ��لطة التش ��ريع ،وقد اس ��تقل بالتش ��ريع في بعض
األح ��وال ،وكل ذل ��ك مت � ّ�رد على حقيقة اإلس�ل�ام التي توج ��ب االنقياد والقب ��ول بأحكام الش ��ريعة .إننا أمام
حكومات ونخب ألغت الش ��ريعة اإلس�ل�امية وعطلتها عن العمل في حياة املس ��لمني وش ��ؤونهم ،وتدين باحلق

في الس ��يادة العليا والتش ��ريع املطلق للمجالس التشريعية ،فاحلالل ما أحلته ،واحلرام ما حرمته ،والواجب
يجرم فعل إال بقانون منها مبوجب القانون ،وال يعاقب عليه إال بقانون
شرعته ،فال
ّ
ما أوجبته ،والنظام ما ّ

منها ،وال اعتبار إال بالنصوص الصادرة منها ،حيث أصبح القانون الوضعي هو طاغوت هذا العصر.
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دور االحتالل األورويب يف تنحية الشريعة:
من امللف���ت للنظر أن االحت�ل�ال األوروبي في

البالد غير اإلسالمية كان ال يتعرض لعقائد الناس

املبدلني املعطلني لشرع اهلل:
حكم ّ
إن حتكيم الشريعة اإلسالمية استجابة لله تعالى ولرسوله أمر واجب
كل الوج���وب ،إذ فيه احلياة واخلير والصالح ،كما قال جل ذكرهَ { :يا َأ ُّي َها

وأفكارهم بش���يء من العنف على اإلطالق ،مكتفياً

ين آ َم ُنوا ْاس َتجِ ُيبوا ِل َّل ِه َو ِل َّلر ُسولِ إذَا َد َعاكُ ْم ِل َـما ُي ْحي ُ
ِيك ْم} [األنفال .]٢٤ :وال شك
ا َّل ِذ َ
أن تنحية شرع الله وعدم التحاكم إليه في شؤون احلياة ،من أخطر وأبرز

املسلمني فقد كانت هناك تدبيرات وترتيبات يقصد
بها قصداً إزالة مظاهر احلياة اإلسالمية ،ومحاولة

أنزل الله في بالدهم ما حل بهم من أنواع الفساد والشرور والبغي والظلم

مبا يتسرب إلى حياتهم تدريجياً من التأثير الناشئ
ع���ن رغبة املغلوب في تقلي���د الغالب .أما في بالد

مظاهر االنحراف في مجتمعات املسلمني .وكانت عواقب احلكم بغير ما
والذل ومحق البركة .فما هو حكم املعرضني املمتنعني عن تطبيق الشريعة

محق اإلسالم في نفوس املسلمني بالعنف وصرفهم
عنه صرفاً خبيثاً ماكراً بوس���ائل أخرى غير العنف،

في املجتمع اإلسالمي ،أو املبدلني حلكم الله املستحلني ملا حرم الله تعالى،
سن تشريعاً يناقض ما هو معلوم من الدين بالضرورة؟
أو من ّ

وكان م���ن أول التدبي���رات والترتيبات في كل

لقد نفى الله عز وجل اإلميان عن الذين ال يتحاكمون إلى شرعه ،وال
يرضون بحكمه وقضائه ،قال تعالى{ :فَال َو َر ِّب َك ال ُي ْؤ ِم ُنونَ َح َّتى ُي َح ِّك ُم َ
وك ِف َيما

لكنه ال يهادن وال يرضى عنه في حال من األحوال(((.

بلد إس�ل�امي وق���ع في قبضتهم؛ تنحية الش���ريعة

اإلس�ل�امية عن احلكم ووضع القوان�ي�ن الوضعية
ب���دالً منها ،وه���و أم���ر ال عالقة ل���ه «باملصالح
االقتصادية» التي يزع���م الغرب وعمالؤه الفكريون
أنها الهدف األول واألخير من استيالئهم على العالم

اإلس�ل�امي((( .والذي يتبني من خالل هذه العداوة
لإلسالم وش���ريعته أن الباعث الصليبي هو الدافع

األول الذي ح ّرك أوروبا الحتالل العالم اإلسالمي.

وال حتتاج هذه الظاه���رة إلى تعليل؛ فاحلقد الذي
يحمله الصليبيون في قلوبهم لإلسالم قد أخبرنا به
{ولَن
العليم احلكيم في كتابه املنزّل في قوله تعالىَ :
َت ْر َضى َع َ
نك ال َْي ُهو ُد َوال ال َّن َص َارى َح َّتى َت َّتب َِع ِم َّل َت ُه ْم} [البقرة:

���ل ال ِْك َت ِ
اب ل َْو
ير ِّم ْن َأ ْه ِ
 ،]١٢٠وقوله ج���ل ثناؤهَ :
{و َّد كَ ِث ٌ
���دا ِّم ْن ِع ِند َأنف ُِس���هِ م ِّم ْن
َي ُر ُدّو َن ُكم ِّم ْن َب ْع ِد إ َميا ِن ُك ْم كُ َّف ًارا َح َس ً
َب ْع ِ
���د َما َت َب نَّ َي َل ُه ُم ال َْـح ُّق} [البقرة ،]١٠٩ :وقوله تقدس���ت

{وال َي َزا ُلونَ ُيقَا ِتلُو َن ُك ْم َح َّتى َي ُر ُدّوكُ ْم َعن ِدي ِن ُك ْم
أس���ماؤهَ :
ِإن ْاس��� َتطَ ُاعوا} [البقرة .]٢١٧ :إنه حقد دائم كامن في

قلوبهم ضد اإلس�ل�ام وأهله ،ال يحتاج إلى محرك
آخر .فمجرد وجود إسالم وشريعة في األرض كاف
لتحريك ضغائنهم وإحنهم وبواعثهم الشريرة ،ودافع
لهم على التحرك ضد املسلمني ليردوهم عن دينهم

إن استطاعوا.

((( محمد قطب ،واقعنا املعاصر ،ص .195
((( املرجع السابق نفسه ،ص .195

18

العدد 303

نفي اإلميان عن املتحاكمني إىل غري شرع اهلل:

���ج َر َب ْي َن ُه ْم ث َُّم ال َيجِ ُدوا ِفي َأنف ُِس���هِ ْم َح َر ًجا ِمّ َّما َق َض ْي َت َو ُي َس ِّل ُـموا َت ْس ِل ًيما} [النساء:
شَ َ

 .]٦٥وفي تأويل هذه اآلية يقول اإلمام أبو بكر اجلصاص« :في هذه اآلية
داللة على أن من ر ّد ش���يئاً من أوامر الله تعالى أو أوامر رسوله  #فهو
خارج من اإلسالم ،سواء ر ّده من جهة الشك فيه أو من جهة ترك القبول
واالنقياد واالمتناع عن التس���ليم ..ألن الله تعالى حكم بأن من لم يسلّم

للنبي  #قضاءه وحكمه ليس من أهل اإلميان»(((.

واملش��� ّرعون الوضعيون لو رضوا بش���رع الله وحكمه وقبلوه وانقادوا

له واعتقدوا أنه األصلح واألحس���ن ،وأنه واجب االتباع ،ملا اختاروا غيره.
فاختيارهم أو تش���ريعهم ما يناقضه دليل على فس���اد ما في قلوبهم من
االنقياد والتسليم  .يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية« :إن من تولى عن طاعة
(((

الرسول  #وأعرض عن حكمه فهو من املنافقني وليس مبؤمن ،وإن املؤمن
هو الذي يقول سمعنا وأطعنا ،فإذا كان النفاق يثبت ويزول اإلميان مبجرد

اإلعراض عن حكم الرسول  #وإرادة التحاكم إلى غيره ،مع أن هذا ترك
محض ،وقد يكون سببه قوة الشهوة ،فكيف بالتنقص والسب ونحوه؟»(((.

فبينَّ ها هنا أن اإلميان يزول مبجرد اإلعراض عن حكم الرسول ولو لم

يقترن ذلك بتكذيب أو استحالل ،فكيف مبن زاد على اإلعراض بسن القوانني

املخالفة لش���رع الله تعالى ورضي بها ،وألزم الن���اس بها ،وحماها باحلديد

والنار ،وحارب من يعارضها ،وزج بهم في غياهب السجون؟! ويقول ابن تيمية
كذلك« :واإلنسان متى حلّل احلرام املجمع عليه أو ح ّرم احلالل املجمع عليه
كان كافراً ومرتداً باتفاق الفقهاء”((( ..فساوى ها هنا بني املستحل واملبدل.
((( أبو بكر اجلصاص :أحكام القرآن ،ج ،2ص .214-213
((( محمد بن عبد الله الوهيبي :نواقض اإلميان االعتقادية ،ج ،2ص .222
((( ابن تيمية :الصارم املسلول ،ص .39
((( ابن تيمية :مجموع الفتاوى ،ج ،3ص .267

التشريع امللفق خروجٌ عن حكم اهلل:
���ن ِم َن ال َّل ِه ُح ْك ًما
قال تعالىَ { :أف َُح ْك َم ال َ
ْـج ِاه ِل َّي ِة َي ْبغُونَ َو َم ْن َأ ْح َس ُ

َ���و ٍم ُيو ِق ُن���ونَ } [املائدة .]٥٠ :يقول اإلم���ام ابن كثير في تأويل
ِّلق ْ

ه���ذه اآلية« :ينكر تعالى على م���ن خرج عن حكم الله احملكم
املشتمل على كل خير ،الناهي عن كل شر ،وعدل إلى ما سواه

من اآلراء واألهواء واالصطالح���ات التي وضعها الرجال بال

مستند من شريعة الله ،كما كان أهل اجلاهلية يحكمون به من
الضالالت ،وكما يحكم به التتار من السياسات امللكية املأخوذة
عن ملكهم (جينكيز خان) الذي وضع لهم الياسق ،وهو عبارة

عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبس���ها من شرائع شتى من
اليهودية والنصرانية وامللة اإلسالمية وغيرها ،وفيها كثير من
األحكام مأخ���وذة من مجرد نظره وه���واه ،فصارت في بنيه
شرعاً متبعاً يقدمونه على احلكم بكتاب الله وسنة رسوله ،#
فمن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم

الله ورسوله ،فال يحكم سواه في قليل وال كثير»(((.

فهذا الفعل من التشريع والتقنني امللفق املأخوذ من مصادر

ش���تى – كما هو احلال في مصادر التش���ريع املعاصرة التي

تستقي قوانينها من مشارب مختلفة  -هو خروج من الشريعة
وتبديل لها واس���تحالل للحكم بغيره���ا ،ولو لم يصرح أولئك

املشرعون بذلك بلسانهم؛ ألن الفعل ها هنا أبلغ من القول.
املبدلني لشرع اهلل يف اآلخرة:
مصري ّ

توعد الله تعالى املس���تكبرين املعاندين ومن وافقهم
لقد َّ

وأطاعه���م ،املبدلني املس���تحلني ،التاركني حلكمه وش���رعه،
املتبع�ي�ن ألحكام البش���ر وقوانينهم وأهوائهم؛ بأش���د أنواع
���م َي ْح ُكم بمِ َا َأن��� َزلَ ال َّل��� ُه َف ُأ ْو َل ِئ َك ُه ُم
الوعيد ،ق���ال تعالىَ :
{و َمن َّل ْ
���م َي ْح ُكم بمِ َا
���رونَ } [املائدة ،]٤٤ :وق���ال جل ذكرهَ :
{و َمن َّل ْ
ال َْكا ِف ُ

الظا ِل ُـمونَ } [املائدة ،]٤٥ :وقال عز من قائل:
َأن َزلَ ال َّل��� ُه َف ُأ ْو َل ِئ َك ُه ُم َّ
ِيل بمِ َا َأن َزلَ ال َّل ُه ِفي ِه َو َمن َّل ْم َي ْح ُكم بمِ َا َأن َزلَ ال َّل ُه َف ُأ ْو َل ِئ َك
{ول َْي ْح ُك ْم َأ ْهلُ اإلجن ِ
َ

ُه ُم ا ْلف ِ
َاس���قُونَ } [املائدة ،]٤٧ :كفراً أكبر وظلماً أكبر وفسقاً أكبر

يخرج من امللة ويوجب اخللود في النار والعياذ بالله تعالى.

���اء ْت َم ِص ًيرا} [النساء .]١١٥ :يقول ابن كثير
َت َو َّلى َو ُن ْص ِل ِه َج َه َّن َم َو َس َ

في تفسير هذه اآلية الكرمية« :ومن سلك غير طريق الشريعة

التي جاء بها الرس���ول  #فصار في ش���ق والشرع في شق،

وذل���ك عن عمد بعدما ظهر له احل���ق واتضح له ،ويتبع غير
س���بيل املؤمنني ،وقد تكون املخالفة لنص الشارع ،وقد تكون

مل���ا أجمعت عليه األمة احملمدية؛ فق���د جعل الله تعالى النار
مصيره في اآلخرة ،ألن من خرج عن هذه الشريعة لم يكن له

طريق إال النار يوم القيامة» .
(((

ين َ )#^٩١^#و ِقيلَ َل ُه ْم َأ ْي َن َما
{و ُب ِّ
���ر َز ِت ال َ
وقال تعالىَ :
يم ِل ْل َغاوِ َ
ْـج ِح ُ
ّ
���م َت ْع ُب ُدونَ ِ )#^٩٢^#م���ن ُد ِ
���م َأ ْو َين َت ِص ُرونَ )#^٩٣^#
ون ال َل ِه َهلْ َي ُ
نص ُرو َن ُك ْ
كُ ن ُت ْ
ي���س َأ ْج َم ُعونَ َ )#^٩٥^#قالُوا
ف َُك ْب ِك ُب���وا ِفي َها ُه ْم َوا ْل َغ ُاوونَ َ )#^٩٤^#و ُج ُنو ُد إ ْب ِل َ

ِ�ي�ن  )#^٩٧^#إذْ
���م ِفي َه���ا َيخْ َت ِص ُم���ونَ َ )#^٩٦^#تال َّل ِه إن كُ َّن���ا َل ِفي َض ٍ
الل ُّمب ٍ
َو ُه ْ
���و ُ
ني َ )#^٩٨^#و َما َأ َض َّل َنا إ َّال ال ُْـم ْجرِ ُمونَ } [الشعراء٩١ :
ُن َس ِّ
يكم ب َِر ِّب ا ْل َعالمَ ِ َ

  .]٩٩هذه اخلصومة في النار بني املستكبرين واملستضعفنيتدل على فداحة اجلرم الذي اقترف���ه الفريقان جميعاً ،لكن
الندامة واحلسرة استولت على نفوس املستضعفني أكثر ،ألنهم

باعوا آخرتهم بدنيا غيرهم ،وعطل���وا حواس اإلدراك فيهم،
وألغوا عقولهم جرياً على سنة اآلباء واألجداد ،وخنوعاً ورهبة

من بطش املس���تكبرين األقوياء ،واس���تجابة لداعي الشهوات

الفاني���ة ،واعترفوا بعدما ف���ات األوان أنهم كانوا في ضالل
مبني ،إذ كانوا يساوون الله عز وجل بأنداد وشركاء ال ميلكون
لهم ضراً وال نفعاً في التشريع والتعظيم والطاعة.
وهذه التسوية قس���مة ضيزى وغير جائزة؛ ألن التشريع

من خصائص الله رب العامل�ي�ن ،الذي ميلك اإلحياء واإلماتة
وال���رزق والنفع والضر ..إنهم عطلوا عقولهم ولم يس���تفيدوا
من حواس اإلدراك فيهم ،ورضوا مبتابعة املستكبرين والسير

على دربهم في اإلفساد ،وطاعتهم مبوجب القوانني الوضعية
اجلائ���رة التي ع ّم به���ا الظلم وط ّم في األرض ،وانتش���ر بها
الفس���اد في كل صعيد ،وهكذا ،أدت به���م العطالة واخلوف

الذليل األعمى واالستس�ل�ام لألعراف والتقاليد االجتماعية
بدافع الشهوات والشبهات واألهواء؛ إلى مشاركة املستكبرين

{و َمن
أما ما يتعلق مبصير هؤالء في اآلخرة فقال تعالىَ :
ني ُن َو ِّل ِه َما
ي َل ُه ا ْل ُه َدى َو َي َّتب ِْع غَ ْي َر َسب ِ
ِيل ال ُْـم ْؤ ِم ِن َ
الر ُسولَ ِم ْن َب ْع ِد َما َت َب نَّ َ
ُي َشا ِققِ َّ

الطغاة في العذاب املقيم ،وبئس املصير.

((( ابن كثير :تفسير القرآن العظيم ،ج ،3ص .131

((( ابن كثير :تفسير القرآن العظيم ،ج ،2ص .413-412
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[قضايا تربوية]

فن القيادة بالحب
نبيل بن عبد المجيد النشمي

لي ��س بحديث مرج ��م ،وال بجنون ش ��اعر ،وال من خيال
أدي ��ب؛ إنها احلقيق ��ة ،كالنهار وضوح ًا ،والش ��مس انتش ��اراً،
صفاء.
والقمر
ً
القي ��ادة باحل ��ب؛ قي ��ادة النب ��ي  #لدولت ��ه وسياس ��ته
لش ��عبه ..كان احلب هو القانون الس ��ائد ،والعالقة املتبادلة،
والدافع األبرز لالمتثال والتنفيذ.
القيادة باحلب أس���مى وأرقى أن���واع القيادة؛ ولذلك كانت

منه���ج أعظم وأنبل قائد عرفته البش���رية  ،#ق���اد به الدولة
اإلس�ل�امية األولى لتكون مرجعاً متكام ً
ال ومنهجاً راس���خاً في

سياس���ة الناس وقيادة املجتمعات ،ورح���م الله القائل «تضاءل
مفه���وم ا ُ
حل ّب قبل النبي  #حت���ى كاد ينحصر في الغراميات
وشعر الغزل ،وجاء النبي  ،#جاء ليح ِّول مفهوم ا ُ
فن
حل ّب إلى ّ
من فنون القيادة.
النبي القو َم بكل
«أحب
أعجبني قول أبو احلس���ن الندوي:
ّ
ُّ

قلبه ،فأعطوه بكل قواهم».
20
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فكيف استطاع النبي  #أن يجعل من ا ُ
فن قيادة؟!!»(((.
حل ّب ّ
نع���م ..جعل احلب فناً من فن���ون القيادة ،فأعطاه لكل من

حوله حتى كان يظن الواحد منهم أنه أحب الناس إليه مما يرى
منه من معامالت احلب ورس���ائل احلب ففهم منها أنها تخصه
وحده وأنه مقدم على غيره ،حتى إن أحدهم ظن نفس���ه كذلك

أحب إليك؟((( :فكانت اإلجابة األولى
فسأل النبي  :#أي الناس ّ

والثانية والثالثة وعد غيره���م مفاجئة له فلم يُذكر فيهم وكان

يظن نفسه األول ،فتوقف عن السؤال حتى ال يخسر الرهان.

إنه احلب الصادق الذي يش���ع فيمأل اآلفاق ويأخذ كل من
يصل إليه منه نصيباً وافراًُ ،حب يس���ع اجلميع ،وينعم بظالله
حب ظهر في حركات وس���كنات القائد ،حتى إنه عدل
اجلميعٌ ،
عن أمرهم بس���واك ،وعن تأخير صالة ألفضل وقتها(((؛ خشية

أن يشق عليهم ،وخاف أن يفترض عليهم القيام ،قيام الليل وما
((( ُسلَّ ُم أَخْ القِ ال ُّنبُ َّو ِة :محمود محمد غريب ،دار القلم للتراث ،القاهرة ،الطبعة :الثانية،
1419هـ 1998 -م ،ص .33
((( البخاري ( ،)3662ومسلم (.)2384
((( مسلم ( )1477باب وقت ال ِعشاء وتأخيرها.

أدراك م���ا قيام الليل ،فت���رك اإلمامة بهم مع طلبهم وحرصهم

بحب قائدهم لهم ورأوا من���ه مواقف وتصرفات تنبئ عن حب
صادق؛ فإنهم سيقدمون ما ميكنهم لقائدهم حباً ووفا ًء وتعاوناً

أحبهم وأحب لهم اخلير حتى كاد يهلك نفس���ه خوفاً عليهم
أال يؤمنوا ،وفي ذلك عاتبه ربه س���بحانه وتعالىَ { :ف َل َع َّل َك َب ِ
اخ ٌع
���ك} [الكهف ]٦ :أي :قاتلها ،وقال س���بحانه معاتباً أيضاً
َّنف َْس َ

فضل وضوئه وتقاسموا شعر رأسه.

عليه((( ،ومع حبه للجهاد والغزو في سبيل الله((( إال أنه ترك ما

يحب حتى ال يلحق املشقة بأمته وأتباعه .#

{فَال َتذْ َه ْب َنف ُْس َك َعل َْيهِ ْم َح َس َر ٍات} [فاطر.]٨ :

أحب له���م اخلير والهداية حتى
يا لل���ه ..ما هذه احملبة؟! َّ
كادت نفسه تذهب وكاد يقتل نفسه حزناً عليهم إذ لم يستجيبوا
له ،وأعلى درجات احلب أن يذهب احملب نفس���ه حزناً على من

يحب.

وتضحي���ة ،فقد أحبوه حتى تهافت���وا على بصاقه وتقاتلوا على
قادهم باحلب الذي يعني العطاء احلسي واملعنوي واحلرص

عليهم ورفع املشاق عنهم وتسهيل ما أمكن من الصعاب ألجلهم

واحترامه���م وحماية حقوقه���م وتلمس حاجاته���م والرفق في

التعامل معهم وس���ماع ش���كواهم وحلها واالقتراب منهم وتفقد
أحوالهم وزيارة مريضهم واتب���اع جنائزهم ومالطفة صغيرهم

والتألم آلالمهم والفرح لفرحهم وإجابة دعوتهم ومشاركتهم في
حياتهم ..كل هذا وغيره دون انتظار مقابل ،فض ً
ال عن املطالبة

من حبه  #لصحابته أنه كان يش���ق علي���ه ويعز عليه ما

به ،ودون العتاب عل���ى تقصيرهم أو التذكير مبنجزاته وفضله
مين عليهم.
عليهم صباحاً ومساء كأمنا ّ

أعط���ى احلب للفقير حتى اغتنى ب���ه ،وأعطاه للغني حتى

ق���د يقول قائل الغرب «ما س���معنا بهذا في آبائنا األولني»

يلقون من العنت والتعب واملكروه ،كما قال الله س���بحانه وتعالى
���ول ِّم ْن َأنف ُِس ُ
ذلك في وصفه { َلق َْد َج َاءكُ ْم َر ُس ٌ
���ك ْم َعزِ ي ٌز َعل َْي ِه َما َع ِن ُّت ْم
ني َر ُء ٌ
يم} [التوبة.]١٢٨ :
يص َعل َْي ُكم بِال ُْـم ْؤ ِم ِن َ
َحرِ ٌ
وف َّر ِح ٌ
زهد في ماله ،وأعطاه للطفل وللش���اب وللكبير ،فكان للصغار
أباً رحيماً ،وللكبار أخ���اً كرمياً ،وللمرأة خصوصاً قريباً حميماً
رؤوف���اً ،أعطى حبه الكبير لهم في كل ح���ال ،في البرد واحلر
واجلوع والشبع ،يأتيه قليل اللنب فيجمع له َمن في الصفة وهم

بالعشرات ألنه يعلم من حالهم أنهم ال يجدون ما يقتاتون به(((.
نع���م ..جعل احلب فن���اً من فنون القيادة ،فيأتيه الش���اب
الراغب في اجلرمية واحملب له���ا فيتعامل معه باحلب والرفق

فال يخرج من عنده إال واجلرمية أبغض ش���يء إلى نفس���ه(((.
وتأتيه األم���وال والغنائم العظام فيوزعها لهم ويعطي عطاء من

ال يخش���ى الفقر وال يستأثر لنفسه أو لقرابته منها بشيء دون
املسلمني إال ما خصه الله سبحانه به(((.
يأتيه األعرابي غليظاً فيرجع إلى قومه قائ ً
ال «أسلموا فقد

جئتكم من عند خير الناس» ،إذ أثر احلب فيه .ويبول األعرابي
البدوي في املس���جد فيكاد القوم يهجموا عليه غيرة منهم على

حرمة املسجد فال ينقذه إال حب النبي  #ورفقه به.
جع���ل احلب فناً من فنون القي���ادة فاطمأن الناس وبادروا
بالتضحي���ة واالنقي���اد وتنفيذ األوامر ،فمتى ما ش���عر الناس

((( البخاري ( ،)2012ومسلم (.)761
((( البخاري ( ،)2972ومسلم (.)1876
((( البخاري (.)6246
((( السلسلة الصحيحة لأللباني رقم .370
((( انظر البخاري ( )4015ومسلم ( ،)2961وانظر حتقيق األلباني لفقه السيرة للشيخ
الغزالي ،ص.392:

القيادة باحلب التي أصلها «فبم���ا رحمة من الله» وتربتها
{ر ُء ٌ
{ر َح َم ُاء َب ْي َن ُه ْم} [الفتح.]٢٩ :
َ
يم} وثمرتها ُ
وف َّر ِح ٌ
وال رأيناه ف���ي قاداتنا املعاصرين ،ويُؤ ّم���ن على ذلك مقلدهم

ومنبهر بهرطقاتهم ،ف ِلغُراب الغرب نقول «لقد كنتم أنتم وآباؤكم
في ضالل مبني» ،وملقلديهم{ :فَإ َّن َها ال َت ْع َم���ى ا َأل ْب َص ُار َول َِكن َت ْع َمى
ُوب} [احلج.]٤٦ :
ا ْل ُقل ُ

حاجتن���ا لقي���ادة نحبها ف���ي جميع األصعدة السياس���ية

واالجتماعية ،بل الدعوية وغيرها؛ أشد من حاجة األرض امليتة

والهامدة ملاء السماء ،فإذا ما وجدناها اخضرت قلوبنا وتفتقت
عقولن���ا ومنت أبداننا لنرتقي بع���د ذلك في العال مرتقاً صعباً
ونتب َّوأ من املجد مبوأ عالياً ،وتعود األمة إلى موقعها الصحيح.
حب يو ّلد حباً ،ينبئك عن احلقيق���ة الغائبة واملنتظرة
إن���ه ٌّ
ِ
صلُّو َن َعلَيْ ُك ْم َوت َُصلُّو َن
«خ َيا ُر أَئ َِّم ِت ُك ُم ا َّلذِ ي َن تحُ ِ ُّبونَ ُه ْم َويُ ِح ُّبونَ ُك ْم َويُ َ

َعلَيْهِ ْم»(((.

لقد كان احلب دثار وشعار قيادة النبي األعظم  #حتقيقاً

لقول املولى عز وجل وحكمه س���بحانه وتعالىَ { :فب َِما َر ْح َمةٍ ِّم َن
نت ف ًَّظا غَ ِل َ
َاع ُف َع ْن ُه ْم
نت َل ُه ْم َول َْو كُ َ
ال َّل��� ِه ِل َ
يظ ا ْل َقل ِْب النف َُّضوا ِم ْن َح ْو ِل َك ف ْ
اس َت ْغ ِف ْر َل ُه ْم َوشَ اوِ ْر ُه ْم ِفي ا َأل ْمرِ فَإذَا َع َز ْم َت َف َت َو َّكلْ َعلَى ال َّل ِه َّإن ال َّل َه ُي ِح ُّب
َو ْ

ال ُْـم َت َو ِّك ِل َني} [آل عمران.]١٥٩ :

نس���أل الله أن يرزقن���ا قيادة نحبها وحتبنا فيه س���بحانه

وتعالى ،ونس���أله أن يجمعنا بحبيبنا محمد  ،#وأن يولي علينا

أحب اخللق إليه.
((( مسلم (.)4910
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[معركة النص]

سؤال السيادة في الفكر اإلسالمي المعاصر
ف��ه��د ب���ن ص���احل ال��ع��ج�لان
Fsalehajlan@gmail.com
@alajlan_f

ملن السيادة يف الدولة اإلسالمية؟
يع ُّد هذا الس���ؤال من أش���هر األس���ئلة املثارة في الفكر

السياسي اإلسالمي املعاصر ،ومنذ عشرات السنني وال تزال

الدراسات املعاصرة جتيب عن هذا السؤال ،وبإمكان املستقرئ
لهذه الدراسات أن يس���تخرج مادة علمية واسعة ،وليس هذا
كثيراً على هذه القضية ،فهي من القضايا املركزية في الفكر
السياس���ي ،بل هي األس���اس ملعرفة غاية النظام السياسي،

وأساس املشروعية فيه ،والقبلة التي تتجه إليها القوانني كافة
في املجتمع.

وإل���زام الناس بها جميعاً من دون أن تكون مقيدة بش���يء وال

أن تس���تمد مش���روعيتها من أحد ،فهي سلطة واحدة مطلقة
مقدسة .
(((

وقد نش���أت فكرة السيادة نتيجة الصراع الذي جرى في

القرن السادس عشر امليالدي في فرنسا بني امللوك من جهة،
واإلقطاعيني والباباوات من جهة أخرى ،فكانت هذه النظرية
س���نداً فكرياً للملوك لفرض سيطرتهم الداخلية ضد األمراء
اإلقطاعيني ،ولفرض س���يطرتهم اخلارجية ضد اإلمبراطور

والبابا ،وإذا كانت الكنيسة تتمتع بنظرية احلق اإللهي لشرعنة

لم يكن لهذا الس���ؤال حضور في التراث اإلسالمي بسبب

طاعتها وخضوع الناس لها ،فإن امللوك اتخذوا نظرية السيادة
سنداً شرعياً لفرض طاعتهم ،حيث صار االنضواء حتت امللك

الس���يادة تعني الس���لطة العليا التي لها حق إصدار القوانني

((( انظر :تاريخ الفكر السياسي جلان توشار  232و ،236تطور الفكر السياسي جلورج
سباين  ،556/3وتاريخ الفكر السياسي جلان جاك شوفالييه .289/1

أنه أثير بعد ش���يوع مفاهيم الفكر السياسي الغربي ،حيث إن
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في تلك احلقبة عند عدد من الفالس���فة طوق جناة للخالص

األمة متارسها في حدود السيادة).

حتولت السيادة بعد ذلك فانتقلت من امللك إلى األمة على يد

اإلس�ل�امي ص ( :410ذلك يؤدي إل���ى عدم تر ّددنا في نقض

من التش���رذم واالنقس���ام الذي أحدثته احلروب الدينية ،ثم
الثورة الفرنسية(((.

وقال د .فؤاد النادي في نظرية الدولة في الفقه السياسي

القول بأن األمة اإلس�ل�امية هي صاحبة السيادة ،وأنها منبع

لهذا؛ ذه���ب عدد من املعاصرين إل���ى عدم احلاجة إلى

ومصدر الس���لطات ف���ي الدولة اإلس�ل�امية ،وال يخفف من

ظل ظرف تاريخي واجتماعي مختلف ،وبغرض حتقيق هدف

ومصدرها  -القول بأن هذه السيادة ترتبط مبا قرره الشارع،

طرح هذا السؤال في الفكر السياسي اإلسالمي ،فهو نشأ في
معني ،ولهذا فال معنى لتكرار إعادة السؤال بعد انتهاء احلاجة

منه في ظل مجتمع إس�ل�امي ال يعاني إش���كالية اإلقطاع وال

إشكالية السلطة الدينية التي كانت تسود التاريخ األوروبي(((،
خصوصاً (أن النظرية اإلس�ل�امية ال تعرف مثل هذه السلطة
املطلقة ،وإمنا الس���لطة طبقاً لها ترد عليها قيود مهمة)(((..

فالشريعة إمنا عرفت الس���لطة والسلطان ،أما السيادة بهذا
املعنى فـ (إن االعتراف بالسيادة ألي جهة إنسانية فكرة بعيدة

عن اإلسالم)(((.

ه���ذه النتيجة – وهي رفض رأي أن األمة صاحبة الس���يادة

بحيث تعد القواعد الش���رعية احلدود الطبيعية التي ال يجوز
لها أن تتخطاها؛ ذلك أن مثل هذا القول ينفي عن األمة بداهة

أنها صاحبة الس���يادة طاملا أنها ال تستطيع مبقتضى إرادتها
العلي���ا أن تضع قانوناً ملزماً أو تقرر أمراً يخرج عن نطاق ما

رسمه الشارع).

وقال د .صبحي عبده سعيد في شرعية السلطة والنظام

في حكم اإلسالم ص ( :69ال محل وال مجال في ظل اإلسالم

ونظام احلكم فيه ،أن تثار مس���ألة الس���يادة مل���ن تكون في

ومع دقة هذا الكالم وعمق نظرته ،إال أن أكثر املعاصرين

املجتمع؛ ألن هذه الس���يادة تنعقد لله وحده وال يجترئ إنسان

ٍ
ٍ
شافية له؛ بحسب ما يعرفون من
إجابة
وحقيقته ،والبحث عن

وقال األستاذ محمد أسد في نظام احلكم في اإلسالم ص

فضل���وا اإلجابة ع���ن هذا الس���ؤال ،والنظر ف���ي مضمونه
أصول الفكر السياسي اإلسالمي وقواعده.

تتبع أجوبة املعاصري ��ن جندها تنحصر
ومن خ�ل�ال ّ
في ثالثة اجتاهات رئيسية:
السيادة لله أو للشريعة ،السيادة لألمة ،والسيادة مزدوجة.

االجتاه األول:

أن الس���يادة ف���ي الدولة اإلس�ل�امية لله أو للش���ريعة

اإلسالمية.

وقد ذهب إلى هذه الرؤية عدد غفير من املعاصرين ،فمن
أقوالهم مث ً
ال:
قال د .عبد احلكيم العيلي في احلريات العامة ص :215

(ومضم���ون ذلك التفرقة بني الس���يادة وبني س���لطة احلكم،

فالس���يادة بيد الله وحده ،أما سلطة احلكم فهي مفوضة إلى
((( انظر :تطور الفكر السياسي جلورج سباين  ،549/3مبادئ نظام احلكم في اإلسالم
لعبد احلميد متولي  ،172-171والدولة والسيادة في الفقه اإلسالمي لفتحي عبد
الكرمي .123-122
((( انظر :مبادئ نظام احلكم في اإلسالم لعبد احلميد متولي  171وما بعدها ،أصول
نظام احلكم في اإلسالم لفؤاد عبد املنعم  ،115والدولة والسيادة في الفقه اإلسالمي
لفتحي عبد الكرمي.
((( الدولة والسيادة في الفقه اإلسالمي لفتحي عبد الكرمي .288
((( فقه الشورى واالستشارة لتوفيق الشاوي .574

أن ينازعه هذا االختصاص).

( :81أما الدولة اإلس�ل�امية ولو قامت كنتيجة إلرادة الشعب
فظلت خاضعة إلش���رافه؛ فإمنا تستمد سيادتها من قبل الله،
فإذا س���ادت وفق الشروط الش���رعية فلها على رعاياها حق

الطاعة والوالء).

وعدد غفير من الباحثني غيرهم .
(((

((( انظر مث ً
ال:
أبو األعلى املودودي ،اخلالفة وامللك 19 ،و 34و37؛ أحمد محمد أمني ،الدولة اإلسالمية
واملبادئ الدستورية احلديثة ،ص 32؛ وهبة الزحيلي ،نظام اإلسالم188 ،؛ محمد
العربي ،دولة الرسول في املدينة365 ،؛ صالح الصاوي ،نظرية السيادة68 ،؛ عبد
الكرمي عثمان ،النظام السياسي في اإلسالم119-118 ،؛ أبو املعاطي أبو الفتوح،
حتمية احلل اإلسالمي66-65 ،؛ ضوء مفتاح غمق ،السلطة التشريعية في نظام
احلكم اإلسالمي والنظم املعاصرة33 ،؛ رائف النعيم ،الشورى24 ،؛ يعقوب املليجي،
مبدأ الشورى184-183 ،؛ محمد مفتي وسامي الوكيل ،السيادة وثبات األحكام،
32؛ إبراهيم محمد زين ،السلطة في فكر املسلمني31 ،؛ محمد فاروق النبهان،
نظام احلكم في اإلسالم166 ،؛ يحيى السيد الصباحي ،النظام الرئاسي األمريكي
واخلالفة اإلسالمية534 ،؛ أحمد احلصري ،الدولة وسياسة احلكم126 ،؛ منظور
الدين أحمد ،النظريات السياسية اإلسالمية في العصر احلديث51 ،؛ سميح عاطف
الزين ،ملن احلكم؟ 164؛ إسماعيل الكيالني ،ملاذا يزيفون التاريخ ويعبثون بحقائقه؟
272؛ هشام أحمد عوض جعفر ،األبعاد السياسية ملفهوم احلاكمية127 ،؛ صالح
حسن سميع ،أزمة احلرية السياسية في الوطن العربي189 ،؛ علي محمد حسنني،
رقابة األمة على احلكام49-48 ،؛ جمال الدين عطية ،مجلة املسلم املعاصر؛ عارف
أبو عيد ،السيادة في اإلسالم168 ،؛ د .علي يوسف الشكري ،النظام الدستوري
في الشريعة اإلسالمية ،ص 31؛ عبد احلميد األنصاري ,الشورى وأثرها في
الدميقراطية ،ص 427؛ محمد رأفت عثمان ،رياسة الدولة في الفقه اإلسالمي387 ،؛
محمد سالم مدكور ،معالم الدولة اإلسالمية ،ص 95؛ توفيق الشاوي ،فقه الشورى
واالستشارة.574 ،
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االجتاه الثاين:

أن الس���يادة أو مصدر السلطات هو لألمة ،ومن أقوالهم

هنا:

قال د .محمد ضياء الدين الريس في اإلس�ل�ام واخلالفة

في العصر احلديث ص ( :211فهي التي تقوم على الش���ورى
في مبدئها في س���يرها وقانونها ،شرع اإلسالم واحلاكم ليس
إال منف���ذاً للش���ريعة ،واألمة هي صاحبة الس���يادة ومصدر

السلطات).

وقال د .قحطان الدوري في الشورى بني النظرية والتطبيق

ص ( :102األمة هي صاحبة الس���لطة العليا في البالد ،فهي
املوج���ب األول في العقد لإلمام وألعضاء مجلس الش���ورى،

وهؤالء هم الذي ميثلونها وينطقون باسمها ،وهم الذين يسنون

القوانني على ضوء ما جاءت به الشريعة ،ويسوسون الناس مبا
يرضي الله ورس���وله ،واألمة مشرفة عليهم ومراقبة ألعمالهم

تع ّدل الزيغ وتق ّوم املعوج).

وقال الش���يخ محمد بخيت املطيعي في حقيقة اإلس�ل�ام

وأصول احلكم ص ( :24ومن هنا تعلم أن املسلمني بعد وفاته

 #ومبايعته���م أبا بكر على الوجه الذي حصل؛ كانوا أول من
سن أن األمة مصدر جميع السلطات ،وأنها هي التي تختار من
ّ
يحكمها بدين اإلس�ل�ام ،وشريعة اإلسالم هي القانون اإللهي
الذي وضع ذلك وجعله متبعاً في كل إمام وخليفة).
وغيرهم(((.

أما االجت��اه الثال��ث فهو محاولة للتوفي���ق بني الرأيني

واجلمع بني االجتاهني ،فجعل هناك سيادة لله وسيادة لألمة

في الوقت نفسه(((.

حقيقة اخلالف بني هذه االجتاهات:
لن جت���د عنا ًء حني تفحص ه���ذه االجتاهات لتصل إلى

نتيجة ترى أنها متفقة في املضمون وإن اختلفت في الصياغة،
فلي���س ثم خالف حقيق���ي بني هذه االجتاه���ات ،فهي تتفق
جميعاً على أن لألمة س���لطة في اختيار احلكومة التي تتولى

((( انظر :محمد كامل ليلة ،النظم السياسية  ،205سعد محمد خليل ،تولية رئيس الدولة
في الفكر السياسي اإلسالمي والفكر السياسي احلديث  ،24محمد عمارة ،الدولة
اإلسالمية بني العلمانية والسلطة الدينية  ،176عبد الغني بسيوني ،النظم السياسية
 ،59-58محمود حلمي ،نظام احلكم اإلسالمي مقارناً بنظم احلكم املعاصرة  ،40عبد
الكرمي زيدان ،الفرد والدولة في اإلسالم  ،28محمد يوسف موسى ،نظام احلكم ص
 ،77ومحمد معروف الدواليبي ،الدولة والسلطة في اإلسالم ص .43
((( انظر :النظريات السياسية اإلسالمية حملمد ضياء الدين الريس؛ نظام احلكم في عهد
اخللفاء الراشدين حملمد حمد الصمد .234
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أمرها ،ولها س���لطة على مراقبتها ومحاسبتها وخلعها ،وليس
ألحد أن يفرض على األمة ما ال تريد ،غير أن هذه الس���لطة

والس���يادة مقيدة بحدود الشريعة اإلسالمية ،فال تستطيع أن
تخالفها ،وال مشروعية لهذه املخالفة ،فهذه السيادة محكومة
قانوناً بسيادة وسلطة أعلى منها.
فهذه صورة املس���ألة عند االجتاهات الثالثة جميعاً ،فمن

قال الس���يادة لله قصد أن التشريع والطاعة املطلقة لله ،وأما
األمة فلها السلطان واحلكم فيما ال يعارض الشريعة .ومن قال

إن الس���يادة لألمة فيعني أن لها االختيار فيما ال يتعارض مع
الش���ريعة ،فاملضمون متفق عليه واخلالف بينهما في حتديد

مصطلح الس���يادة على أي شيء يكون؟ فهو خالف في تنزيل
مصطلح السيادة ال غير.

فقد (تناول الفكر اإلسالمي املعاصر هذه املسألة فظهرت

ث�ل�اث نظريات ،األولى وترى أن الس���يادة للتش���ريع اإللهي،

والثانية ترى أن الس���يادة لألم���ة ،والثالثة أطلق عليها نظرية
ازدواج الس���لطة تقودنا جميعاً إلى س���يادة لألمة اإلسالمية
مقيدة لصالح س���يادة أس���مى وأعلى منها مرتبة وهي سيادة
التشريع املنزل من عند الله) .
(((

وقد نبه إلى كون اخلالف لفظياً عدد من الباحثني .
(((

وما دام أن اخلالف اصطالحي ،فهو مما يتوسع فيه ،لهذا

فـ (إذا أراد علماؤنا أن يصطلحوا على مفهوم جديد للسيادة

ال يعرف اإلط�ل�اق وال األصالة وال التف���رد ...إلخ ما عرف
من الس���يادة في الفكر الغربي ،فال مشاحة في االصطالح،

ويقال سيادة مقيدة بأحكام الشرع أو سيادة محكومة بضوابط
الشريعة) .
(((

فم���ا دام أن ثم اتفاقاً على املضم���ون ،فإن من يقرر بأن

الس���يادة للشريعة ال يعارض  -في واقع األمر  -من يقول بأن

السيادة لألمة ،فهو يقول( :إذا كان ال بد من نسبة السيادة إلى
جماعة أو هيئة من البشر فال بد من التأكيد على أنها سيادة
نسبية محدودة بحدود الشريعة اإللهية) .
(((

((( البيعة عند مفكري أهل السنة والعقد االجتماعي في الفكر السياسي احلديث ألحمد
فؤاد عبد اجلواد .347
((( انظر :السيادة في اإلسالم لعارف أبو عيد  ،168اخلالفة اإلسالمية بني نظم احلكم
املعاصرة جلمال املراكبي  ،417مبدأ املشروعية في النظام اإلسالمي واألنظمة
القانونية املعاصرة لعبد اجلليل محمد علي  ،224األبعاد السياسية ملفهوم احلاكمية
لهشام أحمد عوض جعفر ،134وأسس العلوم السياسية في ضوء العلوم الشرعية
لتوفيق الرصاص .37
((( نظرية السيادة لصالح الصاوي .67
((( سيادة الشريعة اإلسالمية في مصر لتوفيق الشاوي .84

السيادة للشرع والسلطان لألمة:

وهذه صياغة معاصرة جتم����ع االجتاهات جميعاً ،فهي

عبارة محكمة توضح أن الس����لطة واحلكم بيد األمة ،لكنها
مقيدة بالسيادة والتشريع اإللهي فال تتعداه ،فحق األمة في

السلطة ال في الس����يادة؛ ألنها محكومة ،لهذا جتد احلديث

عن احلكم واالختيار والس����لطة والش����ورى والبيعة والنظام
واحلرية والرض����ا ،يقرن عند املؤلفني املعاصرين بأنه حتت

شرع الله.

حقيقة سيادة األمة:

فحقيقة سيادة األمة التي تتفق عليها االجتاهات جميعاً،

أنها سيادة تنفيذ للشرع ،وليست سيادة تعلو عليها أو تنافسها

أو تتخذ بديلة عنها:

(أس���اس حق األمة ف���ي االختيار يكمن ف���ي كونها هي
املخاطبة أص ً
ال بتنفيذ الش���رع ،ولتعذر قيامها بهذا الواجب

بصورته���ا اجلماعية فإنها تنيب من يق���وم بهذا التنفيذ نيابة
عنها وحتت إشرافها ليقوم بتنفيذ ما هي مكلفة به شرعاً)(((.

(فال تعتبر البيعة شرعاً إال برضا املسلمني ومشورتهم

(ه���ذه املس���ؤولية الضخمة امللقاة عل���ى عاتق اجلماعة

اإلس��ل�امية ترك الش����رع لها اختيار من تريد أن يحكمها

به على تنفيذ ما هي مس���ؤولة عنه ،وهو تنفيذ أحكام الشرع

واتف����اق غالبيته����م؛ ألنها ابت����دا ًء حق م����ن حقوق األمة
بالشرع)(((.

تقتضي أن يكون الس���لطان من حق اجلماعة نفسها لتستعني
وإدارة شؤونها وفق هذه األحكام)(((.

(ليس من ش���ك ف���ي أن األمة هي املكلف���ة برعاية ذلك
وتنفيذه ،ولهذا يجب أن يكون س���لطانها مطلقاً وسيادتها على

احلاكم األعلى في الدولة مستمدة من الشورى السياسية هذه

وحدده لها)(((.

فيهم مبا يستلزم ذلك من االجتهاد التشريعي فيما ال نص فيه

بنيه���ا عامة غي���ر مقيدة وال محدودة إال مب���ا قيدها الله به
(السلطة في النظام اإلسالمي تخضع لقانون هو شريعة

عام���ة ال ميلك احلكام مخالفتها وال متلك األمة ذاتها تعديلها

أو تبديله���ا ،وبذلك كانت الدولة اإلس�ل�امية التي أقيمت في

القرن الس���ابع امليالدي أول دولة قانونية دس���تورية باملعنى
الصحيح)(((.

(رضاها أساس في صحة الوالية العامة ،فمصدر سلطة

أو االنتخاب احلر ،ونعني بالسلطة هنا سلطة تنفيذ شرع الله
بالتفريع على مبادئه واملصالح اجلدية احلقيقية املعتبرة)(((.

ومن ميلك سيادة التنفيذ ميلك التفويض ،فالسلطة عقد

تفوض األمة فيه من يحكمها بالش����رع ،فـ( :اختيار اخلليفة
من هذا الوجه يؤكد أن اخلالفة ليس����ت إال عقد نيابة يتم

ب��ي�ن اجلماعة واخلليفة ،فتوكل اجلماع����ة إلى اخلليفة أن

(وإمنا الس���لطة لألمة تعطيها جلماعة بقيود ،فليس���ت

يق����وم فيها بأمر الله وأن يدير ش����ؤونها في حدود ما أنزل
الله ،ويقبل اخلليف����ة أن يقوم باألمر في اجلماعة طبقاً ملا

(ال يس���تطيع الش���عب تبديل وتعديل هذه القواعد؛ ألنها

فهي املخاطبة بالشريعة( :إن أساس حق األمة في انتخاب

س���لطة مطلقة ،وإمنا مقي���دة بقيود مهمة ش���رعية ورقابية
وتأهيلية)(((.

ليس���ت من صنعه ،وإن كان قد ارتضى اخلضوع لها واإلميان
بها)(((.

فاألحكام الش���رعية قيود قانونية لس���لطة األمة ال متلك

اخلروج عنها وال جتاوزها؛ ألن سلطتها مقيدة بسلطة شرعية

أعلى منها.

أمر الله)(((.

اخلليفة ألنها هي املخاطبة في القرآن لتنفيذ أحكام الش���رع

وإقامة املجتمع الس���ليم ونشر اإلسالم في اآلفاق ،فاألمة إذاً

مطالب���ة باختي���ار احلاكم من حتديد مس���ؤوليتها عن تنفيذ
أحكام اإلسالم ،وهذه السلطة أوكلها إليها الشارع ثم كلفها أن
تختار خليفة عنها ليقوم عنها مبباش���رة السلطة في تنفيذ ما

هي مكلفة به) .
(((1

((( البيعة في الفكر السياسي اإلسالمي حملمود اخلالدي .109
((( مناهج احلكم والقيادة في اإلسالم ألنور اجلندي .27
((( الدولة والسيادة في الفقه اإلسالمي لفتحي عبد الكرمي .313
((( الدولة اإلسالمية بني التراث واملعاصرة لتوفيق الواعي .62-61
((( تأصيل وتنظيم السلطة في التشريعات الوضعية والشريعة اإلسالمية لعدي زيد
الكيالني .145

((( الدولة القانونية والنظام السياسي اإلسالمي ملنير البياتي .463
((( الفرد والدولة في اإلسالم لعبد الكرمي زيدان .26
((( خصائص التشريع اإلسالمي لفتحي الدريني .428
((( اإلسالم وأوضاعنا السياسية لعبد القادر عودة .99
( ((1نظام احلكم في اإلسالم ملنصور الرفاعي عبيد .69
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(إذا كان الله س����بحانه وتعالى هو أس����اس الس����لطة

ومنبعها ،فإن الس����لطة ال تستبد بأمرها طبقة مخصوصة،
بل هي بأيدي عامة املس����لمني ،وهم الذي����ن يتولون أمرها
والقيام بشؤونها وفق ما تقتضيه أحكام الشريعة اإلسالمية،
فاإلس��ل�ام يتيح حاكمية ش����عبية مقيدة تعم����ل في حدود
السيادة اإللهية ونطاقها)(((.
(احلاك���م نائب ع���ن األمة في تنفيذ حكم الله س���بحانه
وتعالى الذي اختارته وه���ي التي متلك عزله ،وهي التي وكل
إليها تقوميه إذا حاد وتسديده إذا أخطأ)(((.
(البيع���ة عقد ،ثم إن هذا العقد وكال���ة ،فالوكيل فيه هو
اإلمام؛ ألن الناس يفوضون إليه وظيفة رعاية شؤونهم والنظر
فيها مبا يحقق مصاحلهم على وفق ما جاء به الشرع)(((.
مقيدة:
وهذا يعني أن سيادة األمة سيادة ّ

(نادى القرآن باحلكم املقي���د بأمر الله واحملكوم املنظوم
بالش���رعة االجتماعية واألخالقية ،وأن���اط الرقابة على كل
منهما لسلطة األمة الشورية)(((.
(واحلاكمية ليست مقيدة لسلطة الدولة فقط ،بل لسلطة
األغلبية في النظام الدميقراطي)(((.
(ألن احلاك���م واحملكوم�ي�ن فيها مقيدون بفك���رة معينة

ومبجموع���ة من القيم اخللقية والتش���ريعية التي تك ّون إطاراً
قانونياً ملزماً للجماعة بأس���رها ،ما جعله���م يطلقون عليها
املبادئ فوق الدستورية)(((.

(سياسة الدولة اإلسالمية سياسة مقيدة بحكم الشريعة
اإلس�ل�امية ،ذلك التقييد الذي ال ي���ؤدي إلى تعطيل نص أو
اخلروج عليه أو مجافاة قاعدة من القواعد اإلسالمية)(((.
(وأما حدود سيادة األمة أو سيادة مجموع األفراد املكونني
للدولة اإلسالمية ،فهي القيود واحلدود التي فرضتها الشريعة
اإلس�ل�امية على ممارسة هذه السيادة ،وليس لألمة مجتمعة
أو متفرق���ة ،متفقة مع رئيس الدول���ة أو مختلفة معه ،ممثلة
في هيئة تأسيسية أو غير ممثلة؛ أن تتصرف فيما جعله الله
حق���اً لألفراد أو واجباً على األف���راد أو اجلماعات ..ولألمة
اإلس�ل�امية أن تكيف نظمها وتضع القوانني والدس���اتير في
حدود هذه السيادة)(.((1
(جعل سبحانه وتعالى األمة اإلسالمية صاحبة السلطان
في شؤونها ما دامت تستعمل ذلك السلطان في حدود الكتاب
والسنة)(.((1
وإذا كان���ت س���يادة مقيدة ،فإن مخالفة الش���ريعة تفقد
السيادة شرعيتها ،فال يكون لها اعتبار:
(وبذلك تكون سيادة األمة مقيدة بهذا التشريع اإللهي ،فإذا
جتاوزته فقدت مش���روعيتها ،وفي التحلي���ل النهائي فإننا جند
أنفسنا أمام سيادة لألمة اإلسالمية مقيدة لصالح سيادة أسمى
وأعلى منها مرتبة ،وهي سيادة التشريع املنزل من عند الله) .
(((1

(يعتبر االلتزام بتحقيق ذلك الهدف في الدولة اإلسالمية
هو احلد األدنى الالزم لوجوب طاعة القائم على السلطة)(.((1

(أما عن حدود س���يادة الدولة أو س���يادة مجموع األفراد

(فال تس���تطيع الس���لطة احلاكمة جتاوز احلدود املقررة

الشريعة اإلس�ل�امية ،ولألمة أن تضع أنظمتها وقوانينها في

في كتاب الله وس���نة رس���ول الله  ،#وال يستطيع األفراد أن
يتواطؤوا أو ميالئوا حاكماً على إهدار أحكام الشريعة)(.((1

املكون�ي�ن للدول���ة اإلس�ل�امية ،فهي احلدود الت���ي فرضتها
حدود هذه السيادة)(((.
(الس���لطة ف���ي الدول���ة اإلس�ل�امية إن كانت تس���تمد
مش���روعيتها وأس���اس وجودها من رضا الش���عب واختياره

(البيعة املرادة بالش���رع انتخاب حقيقي يعبر فيه الناس
عن اختيارهم شخص اخلليفة الذي سيتولى أمورهم ،وطبيعي
أن يلت���زم املبايعون بالطاعة ما الت���زم اخلليفة بأحكام الدين

وتوكيله إياها بالس���هر على شؤونه ،إال أنها مقيدة بأن حتكم

وتقيد بها)(.((1

((( النظام الدستوري في اإلسالم ملصطفى كمال وصفي .70
((( الشورى في ظل نظام حكم إسالمي لعبد الرحمن عبد اخلالق .83-82
((( اهل احلل والعقد في نظام احلكم اإلسالمي لعبد الله الطريقي .378
((( دستور احلكم والسلطة في القرآن والشرائع لرفيق شنبور .21
((( األبعاد السياسية ملفهوم احلاكمية لهشام جعفر .204
((( إرادة األمة في الفكر السياسي اإلسالمي لفضل الله محمد سلطح .120
((( أسس العلوم السياسية في ضوء الشريعة اإلسالمية لتوفيق الرصاص .37
((( أهداف ومجاالت السلطة في الدولة اإلسالمية لفوزي طايل .299

((( معالم النظام السياسي في اإلسالم حملمد الشحات اجلندي .150
( ((1نظام احلكم اإلسالمي مقارناً بالنظم املعاصرة حملمود حلمي .40
( ((1الدين والدولة في اإلسالم للسنهوري  94بواسطة كتاب اإلسالم والسياسة حملمد
عمارة.
( ((1مبدأ املشروعية في النظام اإلسالمي واألنظمة القانونية املعاصرة لعبد اجلليل محمد
علي .224
( ((1شرعية السلطة في اإلسالم لعادل فتحي ثابت .294
( ((1من أصول الفكر السياسي اإلسالمي حملمد فتحي عثمان .419
( ((1قاعدة الشورى في مجتمع معاصر ألحمد أبو شنب .74

مبا أنزل الله)(((.
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(ال شرعية لتصرف يخالف كتاب الله أو سنته وال ينسجم
معهما)(((.
(لقد أدرك الصحاب���ة رضي الله عنهم هذا األصل ،وهو

في (حني أن احلكام ف���ي الدميقراطية الغربية بإمكانهم
أن يفعلوا باس���م األمة ما يش���اؤون؛ ألن إرادة األمة ال تعلوها
إرادة)(((.

مبدأ مشروعية ما يصدر عن اإلمام من أوامر ،وأنه ال بد لها

 - 2أن سلطة األمة السياسية في الفكر اإلسالمي تعمل

أن تكون مش���روعة غير مصادمة للكتاب والسنة ،وإال فقدت

في إطار األحكام اإلس�ل�امية وال اعتبار لها فيما خالف ذلك:

قيمتها ووجب رفضها وعدم تنفيذها)(((.

(فاملبدأ اإلس�ل�امي يعمل في إطار األحكام اإلس�ل�امية التي
وردت بها النصوص الصحيح���ة الصريحة وما أجمعت عليه

السيادة بني الفكر اإلسالمي والفكر الغريب:
لقد كان الفكر السياس���ي املعاصر واعياً بالفرق اجلذري
بني مفهوم الس���يادة في الفكر الغرب���ي ومفهومها في الفكر
اإلس�ل�امي ،فالقائلون بأن الس���يادة لله أو السيادة لألمة أو
الس���يادة مزدوجة كانوا واعني بأن هذه الس���يادة – أياً كانت

 -تختلف جذرياً عن الس���يادة في الفكر الغربي؛ ألنها سيادة

األم���ة بحيث ال تتعارض مع ما ميك���ن أن يطلق عليه النظام
العام لإلس�ل�ام ،ولو تعارض فهو مجرد رأي مبدد األثر جملة
وتفصي ً
ال)(((.
(وم����ن ث����م ،فاجتهاد املس����لمني إمنا ه����و داخل هذه
املقاييس ،ولكن الدميقراطية تترك للبشر حرية وضع هذه
املقاييس)(((.

مقيدة ليست مطلقة ،وس���يادة تستمد شرعيتها من الشريعة

بخالف س���لطة األمة ف���ي الفكر الغربي ،فإنها س���لطة

وليست سامية ومستقلة عنها ،لهذا عقدوا املقارنة بني مفهوم

مطلقة ال يحدها شيء من خارجها( :فإذا كانت سلطة األمة ال

الس���يادة في الفكر الغربي ومفهومها في الفكر اإلس�ل�امي،

متل���ك اخلروج عن هذه النصوص وال التعديل أو التبديل فيها

فأظهروا الفروق اجلذرية التي تكش���ف اختالف السيادة في

وال الزيادة أو النقصان منها وال نس���خها؛ فإنها بذلك تختلف
اختالفاً جوهرياً عن سلطة األمة في الدميقراطيات الغربية،

 - 1مصدر الس���يادة (فمصدر الس���يادة في العقيدة هو

فس���لطة األمة في هذه الدميقراطيات مطلق���ة ،فالقرارات
التي يصدرها املجلس املمثل له���ا تصبح قانوناً واجب النفاذ

املنظومتني:
الل���ه ..وفي النظري���ات الغربية فمردها إل���ى اإلرادة العامة
لألمة)(((.

وجتب له الطاعة حتى إن جاءت مخالفة للقانون األخالقي أو

(الدميقراطية تصدر عن فكرة أن الش���عب س���يد نفسه
ليحكم نفس���ه باملنهج الذي يراه مناسباً ،وهذا مغاير لإلسالم

متعارضة مع املصالح اإلنسانية العليا)(((.

رأساً؛ ألنه قائم على التسليم لله وحده بسلطة التشريع)(((.

(منطلق األساس الفكري ملصطلح الدميقراطية يعطي
أفراد املجتمع السياس����ي سلطات ش����به مطلقة في رسم

(الس���يادة في الدميقراطية الغربية تعني أن إرادة الشعب

مناهج حياة الش����عب في مدلوله����ا االجتماعي بالصورة

هي العليا ،وأنها في أمور السياسة واحلكم والتشريع تبرم ما

التي يرضونها وعل����ى الطريقة التي يرونها دون حدود أو
قيود إال حدود الدس����تور ،وحتى هذا األخير يكون قاب ً
ال

في الفكر السياسي اإلسالمي فإنها محدودة من جانب واحد

للتغيير والتعديل ..أما في ظل األساس الشرعي ملصطلح

ومطلقة من اجلانب اآلخر ،ففي اجلانب األول يحدها القرآن

الش����ورى ،فإن اجلماعة السياسية تكون مقيدة في ثبوتها

والسنة اللذان يعتبران من القواعد فوق الدستورية التي تلتزم

وف����ي داللتها بالكتاب والس����نة مبا يت��ل�اءم مع متغيرات

السلطة التأسيسية باحترامها حني تضع الدستور)(((.

الزمان واملكان)(.((1

((( احلقوق واحلريات في الشريعة اإلسالمية لرحيل غرايبة .442
((( احلرية أو الطوفان حلاكم املطيري .67
((( نظرية السيادة لصالح الصاوي .74
((( القيود الواردة على سلطة الدولة في اإلسالم لعبد الله الكيالني .79
((( الشورى والدميقراطية لعلي الغا .129

((( نظام احلكم في عهد اخللفاء الراشدين حلمد محمد الصمد .234
((( الدولة اإلسالمية وسلطتها التشريعية حلسن صبحي .241
((( احلكومة والدولة في اإلسالم ألحمد شلبي .56
((( الدولة والسيادة في الفقه اإلسالمي لفتحي عبد الكرمي .319
( ((1مبدأ الشورى قواعده وضماناته لنزار عتيق .92

تشاء وتنتقض ما تشاء ،ال يحدها في ذلك حد ..أما السيادة
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وأقوال كثيرة عند املعاصرين تقرر هذا املعنى(((.

 - 4أن الدول���ة في الفكر الغربي تنش���أ أوالً ثم تضع ما

 - 3صالحية التش���ريع في النظم السياس���ية املعاصرة

تشاء من القوانني ،وأما في الفكر اإلسالمي فهي إمنا نشأت
طبقاً ملبادئ القانون اإلس�ل�امي( ،فالدولة تنشأ أوالً ثم يدور

نفس���ه( :في الزمن املعاصر فإن السلطة التشريعية بإمكانها

البحث في تكييف ما يالئمها ،أما الدولة في اإلس�ل�ام فإنها
نشأت طبقاً ملبادئ القانون اإلسالمي)(((.

تتس���ع لكل شيء ال يعارض الدس���تور ،بل لها تعديل الدستور
أن تش���رع ما تشاء من األحكام فيما ال يتعارض مع الدستور،

ب���ل هي متلك عادة ه���ذا التعديل في مواد الدس���تور طبقاً

(املفه���وم اإلس�ل�امي يخالف الدميقراطية في أس���اس

إلج���راءات معينة ،وال يفوتنا في هذا املقام أن نذكر أن الهيئة

وجودها ،فالتش���ريع في اإلس�ل�ام س���ابق على األمة وعلى

التأسيسية في األمة لها احلق في أن تض ّمن الدستور ما تشاء

الدولة ،وهو يحكمها بتشريعه اإللهي وال حتكمه هي بتشريعها

من األح���كام ،ومعنى هذا أن الدس���تور ذاته عرضة للتعديل
جزئياً أثناء احلياة النيابية وكلياً عندما ترغب األمة في إيقاف
العمل بالدستور ليحل محله دستور جديد.
وفي املقابل فإن القرآن الكرمي دستور األمة اإلسالمية إذا
صح التعبير ،وكذلك السنة النبوية الصحيحة؛ كالهما ثابت ال
تغيير فيهما وال تبديل)(((.
(ولكنه ليس كالنظام الدميقراطي احلديث في أن الشعب
ميلك التشريع وتعديل النظام كيف يشاء)(((.
(أما س���لطة البرملان فهي مش���رعة األبواب ،فمن حقها
التشريع املطلق في كافة املجاالت ،وكل نظام فهو قابل للتغيير
والتبديل)(((.

الوضعي)(((.
هلذا فس��يادة األمة يف الفكر الغ��ريب قائمة على هتميش
الدين ،خبالف السيادة يف اإلسالم:

(تقوم الدميقراطية أساس���اً عل���ى مبدأ فصل الدين عن
املجتمع ،ووالدتها جاءت بعد مفارقة الدين)(((.
(كم���ا أن هذه الدميقراطية تس���عى حلكم الدنيا بقوانني
وضعية على خالف شرع الله ،مبعنى أنها تسعى لتعديل حكم
الله ،أما نظام احلكم في الدولة اإلس�ل�امية فيس���عى حلفظ
الدين ونشره وحمايته وحكم الدنيا به)(.((1
فـ (معيار الصواب في ظل هذه الشرعية يتمثل في مدى

(أما س���لطات املجلس النيابي في الدميقراطية املعاصرة
فمطلقة ،وإذا كان الدس���تور يقيدها ،فإن الدس���تور نفس���ه

تعبير املش���رع عن إرادة األمة ومدى تلبيته ألهوائها ورغائبها
ومدى خضوعه لقاعدة دستورية القوانني)(.((1

قاب���ل للتغيير ،ولذل���ك يقال إن األمة مصدر الس���لطات في

اخلالصة:

الدميقراطي���ة املعاص���رة عل���ى اإلطالق ،ولكن ف���ي الدولة

هذه االجتاهات واملواقف ترس���م لنا معالم رؤية واضحة

اإلسالمية فمصدر الس���لطات الكتاب والسنة النبوية ،أي أن

ف���ي فهم وإدراك (الس���يادة) ،وأن عام���ة املؤلفني في الفكر

مصدر الس���لطة هو الشريعة اإلس�ل�امية ،وإذا قلنا إن األمة

السياسي اإلسالمي كانوا يسيرون على جادة ب ّينة ومتماسكة
في التمييز بني الس���يادة في الفكر الغربي والفكر اإلسالمي،

بنصوص الشريعة)((( .وأقوال أخرى كثيرة(((.

غي���ر أن ضغط املفاهيم الغربية قد ش���تت الرؤية عند بعض

((( انظر :اخلالفة اإلسالمية بني نظم احلكم املعاصرة جلمال املراكبي  ،417نظام احلكم
في اإلسالم بني النظريات والتطبيق ألحمد عبد الله مفتاح  ،432األبعاد السياسية
ملفهوم احلاكمية لهشام جعفر  ،131املشاركة في احلياة السياسية في ظل أنظمة
احلكم املعاصر ملشير املصري  ،85مبدأ الشورى قواعده وضماناته لنزار عتيق ،92
واملشاركة في احلياة السياسية في ظل أنظمة احلكم املعاصر ملشير املصري .85
((( الدولة اإلسالمية وسلطتها التشريعية حلسن صبحي .296
((( النظام الدستوري في اإلسالم ملصطفى كمال وصفي .14
((( أهل احلل والعقد صفاتهم ووظائفهم لعبد الله الطريقي .160-159
((( نظرية اخلالفة في العصر احلديث إلسماعيل محمد عيسى شاهني (رسالة دكتوراه)
ص .260
((( انظر :النظم اإلسالمية واملذاهب املعاصرة حلسن عويضة  ،228-227القيود
الواردة على سلطة الدولة في اإلسالم لعبد الله الكيالني  ،77-76في فقه السياسة
إلسماعيل اخلطيب  ،139واخلالفة واخللفاء الراشدون لسالم البهنساوي .63

اإلس�ل�اميني ،وأربك خطواتهم ،فأصبحت تس���ير في طرق
متناقضة ،تس���ير على جادة الفكر اإلس�ل�امي حيناً ،وتأخذ

اإلس�ل�امية مصدر الس���لطات فنضيف إلى ذلك أنها مقيدة
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من الفكر ال َعلماني ش���يئاً آخر ،وهي قصة سنرسم مالمحها

ونحكي تفاصيلها في املقالة القادمة بإذن الله.

((( معالم الدولة اإلسالمية حملمد سالم مدكور .121
((( القيود الواردة على سلطة الدولة في اإلسالم لعبد الله الكيالني .76
((( في فقه السياسة إلسماعيل اخلطيب .139
( ((1الدولة ونظام احلكم في اإلسالم حلسن السيد بسيوني .102
( ((1نظرية السيادة لصالح الصاوي .79
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[مسارات فكرية]

تحــرير موقف الصحــــابة من
سلطان العميري

()2

القضية الثانية ،وهي حترير موقف الصحابة يف قتال أهل الردة:
انتهينا في بحث القضية األولى إلى أن الصحابة لم يحكموا بالكفر على كل أصناف

طوائف املرتدين ،وإمنا كانوا يقسمونهم إلى قسمني ،وهذا هو القول الذي اختاره اإلمام

الشافعي وعدد غير قليل من العلماء كما سبق بيانه.

فأم��ا الصن��ف األول الذين كان الصحابة يحكمون بكفره���م ،فإنهم لم يختلفوا في

وجوب قتالهم؛ ألنهم مرتدون خارجون عن اإلسالم ،ولم يب َق لهم العقد العاصم لدمائهم
وأموالهم.

وأما الصنف الثاين الذين لم يحكموا بكفرهم ،فهم الذين عرض اإلش���كال والتردد

ف���ي إباحة قتالهم عند عمر بن اخلطاب رضي الله عنه وغيره من الصحابة ،وبادر إلى

نقاش أبي بكر رضي الله عنه في ش���أنهم ،ثم بعد ذلك اقتنع بصحة قول أبي بكر في
وجوب قتالهم.

ومحصل هذا الكالم أن الصحابة اس���تقر أمرهم على وج���وب قتال كل املرتدين
شرعاً ،وأنهم أجمعوا على وجوب قتال كل أصنافهم.
وه���ذا ما يدل عليه احلوار الذي دار بني أبي بكر وعمر ،فإن عمر صرح في آخره

بأنه عرف أن ما ذهب إليه هو احلق ولهذا وافقه وأخذ برأيه.

فع���ن أبي هريرة رضي الله عنه قال :ملا توفي رس���ول الله  #وكان أبو بكر بعده،

وكفر من كفر من العرب ،قال عمر :يا أبا بكر! كيف تقاتل الناس وقد قال رس���ول الله
« :#أم���رت أن أقاتل الناس حتى يقولوا ال إله إال الل���ه ،فمن قال ال إله إال الله فقد

عصم مني ماله ونفسه إال بحقه وحسابه على الله تعالى»؟! قال أبو بكر :والله ألقاتلن
من فرق بني الصالة والزكاة ،فإن الزكاة حق املال ،والله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها
إلى رسول الله  #لقاتلتهم على منعها .قال عمر :فوالله ما هو إال أن رأيت أن الله عز

وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال ،فعرفت أنه احلق»(((.

فهذا احلوار بني أكبر رجلني في اإلس�ل�ام بعد رسول الله يدل على أمرين مهمني،

وهما:

((( أخرجه البخاري رقم ()7285؛ ومسلم رقم (.)32
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األمر األول :أن اإلش���كال الذي عرض لعمر إمنا كان في

كالم عمر إمنا خرج على من قال ال إله إال الله محمد رس���ول
{خذْ ِم ْن َأ ْم َوا ِلهِ ْم َص َد َقةً}
الله ومنع ال���زكاة وتأولوا قوله تعالىُ :

أصل الدين ،وهذا ما فهمه أبو بكر منه ،فإنه لم يقل :ألقاتلن

عبدالب���ر هنا يبينّ أن عمر إمنا كان يناظر أبا بكر في صنف

الصنف الثاني م���ن املرتدين ولم يكن في الصنف األول ،فإن

عمر كان يسأل ع ّمن أقر بالشهادتني ولم يكن يسأل ع ّمن ترك

من أش���رك بالل���ه ،وإمنا قال :ألقاتلن م���ن فرق بني الصالة
وال���زكاة ،وهذا يدل على أن حوارهم كان في صنف معني من
املرتدين كان مقراً بالص�ل�اة ،ويدل أيضاً على أنهم مجمعون
على وجوب قتال الصنف اآلخر وليس لديهم إشكال فيه.

وإمنا عرض اإلش���كال لعمر في الصنف األول؛ ألنه يرى أن

فعل أبي بكر فيه استباحة للدماء ،وهذه االستباحة أمر عظيم في

الشريعة؛ ولهذا استند عمر بن اخلطاب إلى النص الذي يدل على
حرمة دم املسلم ،فبني له أبو بكر خطأ قوله استناداً إلى نصوص
شرعية أخرى ،فاخلالف بينهما إذن كان على أمر ديني كبير وهو
استباحة دماء طائفة من املسلمني ،وأمر الدماء عظيم في اإلسالم
كما هو معلوم ،ولم يكن مجرد خالف على أمر سياس���ي مصلحي
محض يرجع إلى االعتبارات الواقعية واملرحلية.

وهذا املعنى – أعن���ي أن النقاش لم يكن في كل أصناف

املرتدين وإمنا في نص���ف واحد منهم  -هو الذي فهمه عدد
من كبار العلماء ،وفي هذا يقول الش���افعي« :وقول عمر ألبي
بكر :أليس قد قال رس���ول اللَّه ( #أم���رت أن أقاتل الناس
حتى يقولوا ال إل���ه إال اللَّه فإذا قالوها عصموا مني دماءهم
وأموالهم إال بحقها وحسابهم على اللَّه)؟! وفي قول أبي بكر:

(هذا من حقها لو منعوني عناقاً مما أعطوا رس���ول اللَّه #
لقاتلتهم عليه)؛ معرفة منهما معاً بأن ممِ ّ ن قاتلوا َمن هو على
التمس���ك باإلميان ،ولوال ذلك ما شك عمر في قتالهم ،ولقال
أبو بكر :قد تركوا ال إله إال اللَّه ،فصاروا مشركني»(((.
ويقول اخلطابي حني ذكر بع���ض أصناف املرتدين ،وهم

من أق ّر بالزكاة لكن امتنع عن دفعها ألبي بكر« :في أمر هؤالء

عرض اخلالف ،ووقعت الش���بهة لعمر رضي الله عنه ،فراجع
أب���ا بكر رضي الله عنه ،وناظره ،واحتج عليه بقول النبي :#

«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا :ال إله إال الله ،فمن قالها

فقد عصم مني نفسه وماله»(((.
ويقول ابن عبدالبر معلقاً على حديث أبي هريرة« :قوله:
«وكف���ر من كفر م���ن العرب» لم يخرج عل���ى كالم عمر ،ألن

((( األم ،الشافعي.)516/5( ،
((( معالم السنن ،اخلطابي.)165/2( ،

[التوب���ة ،]١٠٣ :فقالوا املأمور بهذا رسول الله ال غيره»  ،فابن
(((

محدد من املرتدين.

ويقول امل���اوردي« :فأما أبو بكر رضي اللَّه عنه فإنه قاتل

طائفتني :طائفة ارتدت عن اإلس�ل�ام مع مس���يلمة وطليحة
والعنسي ،فلم يختلف عليه من الصحابة في قتالهم أحد»(((.

فتحصل مما سبق أن احلوار الذي دار بني أبي بكر وعمر

رض���ي الله عنهما لم يكن في جنس قتال املرتدين ،وإمنا كان

في قتال صنف محدد منهم ،وأما الصنف اآلخر فلم يقع بني
الصحابة في قتالهم أي تردد.

واألم��ر الثاين :أن عم���ر بن اخلطاب وافق قول أبي بكر

حني اتضح له األمر ورجع إلى قوله ،وهذا ما يدل عليه صريح
قول عمر« :فوالله ما هو إال أن رأيت أن الله عز وجل قد شرح

صدر أبي بكر للقتال ،فعرفت أنه احلق» ،هذا القول الصريح

يدل عل���ى أن عمر رجع إلى قول أبي بكر وأخذ به ،وهو يدل
عل���ى أن القضية انتهت إلى اإلجماع ،ولم يعرف أن أحداً من
الصحابة نازع أو تردد في قتال كل أصناف املرتدين بعد ذلك

احلوار بني ذينك الرجل�ي�ن اللذين هما أعلم الصحابة رضي

الله عنهم.

وال بد من التأكيد عل���ى أن عمر حني رجع إلى قول أبي

بكر لم يرجع إلى قوله ألنه هو اإلمام واحلاكم السياسي ،ولم

يرجع إليه ألنه لم يُرد أن يشق عصا املسلمني؛ وإمنا رجع ألنه
رأى أن قول أبي بكر هو احلق كما صرح بذلك.

وذلك احلوار واخلالف الس���ابق ب�ي�ن الصحابة ال يضر

إجماعه���م الالحق ،وال يقدح في صحته ،وال يجعل املس���ألة
داخلة في نظام املس���ائل اخلالفي���ة؛ ألن الرجوع عن الرأي

املخال���ف وقع من نفس الطرف املخال���ف ،فهو في حكم من
صرح بخطأ رأيه السابق ،فال يعد بذلك ناقضاً لإلجماع.
وهذا مثله مثل رهط م���ن العلماء اجتمعوا في مجمع ما

ودار بينهم خالف مطول في قضية ثم في نهاية اللقاء أجمعوا

عل���ى رأي واحد ،فإنه ال يقل أحد ب���أن ما انتهوا إليه ال يعد
إجماعاً ألنهم اختلفوا قبل ذلك!
((( االستذكار ،ابن عبدالبر.)214/3( ،
((( احلاوي ،املاوردي.)101/13( ،
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وطائفة منعت الزكاة وقالت :ما رجعنا عن ديننا ،ولكن شححنا
على أموالنا وتأولوا ما ذكرناه».

ثم قال« :بدأ أبو بكر رضي الله عنه قتال اجلميع ووافقه

عليه جميع الصحابة بعد أن كانوا خالفوه في ذلك؛ ألن الذين
الص�ل�ا َة َوآ ُتوا
يموا َّ
منع���وا الزكاة قد ردوا على الل���ه قوله َ
{و َأ ِق ُ

ال َّزكَ اةَ} [البقرة ،]٤٣ :وردوا على جميع الصحابة الذين شهدوا
���ن َأ ْم َوا ِلهِ ْم
التنزيل وعرفوا التأوي���ل في قوله عز وجل ُ
{خذْ ِم ْ
َص َد َق ًة ُتطَ ِّه ُر ُه ْم} [التوبة ،]١٠٣ :ومنعوا حقاً واجباً لله على األئمة

القيام بأخذه منهم .واتفق أبو بكر وعمر وسائر الصحابة على
قتاله���م حتى يؤدوا حق الله في ال���زكاة ،كما يلزمهم ذلك في

الصالة»(((.

ويقول القاضي عياض ع ّمن منع الزكاة من املرتدين« :فرأى

ومث���ل هذه احلادث���ة :ما وقع ب�ي�ن الصحابة من خالف

وتباحث في جمع القرآن في عهد أبي بكر ،فحني أمر أبو بكر
بجمع القرآن عارضه بعض الصحابة ،ثم اس���تقر أمرهم على

اجلمع ،فإنه ال يقول أح���د بأنه ال يصح القول بأن الصحابة
أجمعوا على جمع القرآن بحجة أنهم اختلفوا أوالً ،وإمنا توارد
العلماء على عدِّ قضية جمع القرآن من القضايا املجمع عليها
بني الصحابة .وكذلك اختالف الصحاب في موضع دفن النبي

 ،#فمن املعلوم أنهم اختلفوا في أول األمر ،ثم استقر رأيهم
عل���ى دفنه  #في بيته .وكذلك اختل���ف الصحابة في تعيني
اخلليفة بعد رسول الله  ،#ثم استقر أمرهم على اختيار أبي

بكر ،فال يصح أن نع ّد تلك املسائل داخلة في مسائل اخلالف

التي تس���وغ املخالفة فيها ،وإمنا هي من مسائل اإلجماع بني

الصحابة.

وهذا ما فهم���ه عدد من كبار العلماء ،فإنهم تواردوا على

الق���ول بأن الصحابة أجمعوا على قت���ال املرتدين ،ولم يك ّيف

أح���د منهم موق���ف الصحابة من املرتدين على أنه مس���ألة
خالفية ،وإمن���ا جعلوه داخ ً
ال في نطاق املس���ائل اإلجماعية
املنقولة عن الصحابة.

ممن نص على ذلك ابن عبدالب���ر ،حيث يقول« :وكانت
و ّ

الردة على ثالثة أنواع :ق���وم كفروا وعادوا إلى ما كانوا عليه
من عبادة األوثان .وقوم آمنوا مبس���يلمة ،وهم أهل اليمامة.
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أبو بك���ر والصحابة – رضي الله عنهم – قتالهم جميعهم»(((،
يعني جميع أصناف املرتدين.

ويقول ابن قدامة« :واتفق الصحابة رضي الله عنهم على

قتال مانعيها»((( ،ثم استدل بحديث قصة أبي بكر وعمر.

ويق���ول امل���اوردي عن املرتدي���ن« :وطائف���ة أقاموا على

اإلس�ل�ام ومنعوا الزكاة بتأويل اشتبه ،فخالفه أكثر الصحابة
ف���ي االبتداء ،ثم رجعوا إلى رأيه ،ووافق���وه عليه في االنتهاء

ح�ي�ن وضح لهم الصواب ،وزالت عنهم الش���بهة ،ونحن نذكر
ش���رحه من بعد مفص ً
تقدم
جماع معه بعد
ال ،فكان انعقاد ا ِإل ِ
ِ

املخالفة له أوكد»(((.

ويق���ول ابن تيمية« :وقد اتفق الصحاب���ة واألئمة بعدهم

على قتال مانعي الزكاة ،وإن كانوا سيصلون وسيصومون شهر

رمضان»(((.

ويؤك���د ذلك في موطن آخر فيقول« :كل طائفة ممتنعة عن

التزام شريعة من ش���رائع اإلسالم الظاهرة املتواترة من هؤالء

الق���وم وغيرهم؛ فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا ش���رائعه ،وإن
كانوا مع ذلك ناطقني بالشهادتني وملتزمني بعض شرائعه ،كما
قاتل أبو بكر الصديق والصحابة رضي الله عنهم مانعي الزكاة،

((( االستذكار ،ابن عبدالبر.)214/3( ،
((( إكمال املعلم بفوائد مسلم ،القاضي عياض.)244/1( ،
((( املغني ،ابن قدامة.)5/4( ،
((( احلاوي ،املاوردي.)101/13( ،
((( الفتاوى ،ابن تيمية.)519/28( ،

وعل���ى ذلك اتفق الفقهاء بعدهم بعد س���ابقة مناظرة عمر
ألبي بكر رضي الله عنهما ،فاتفق الصحابة رضي الله عنهم
على القتال على حقوق اإلسالم عم ً
ال بالكتاب والسنة»(((.

ب���ل إن بعض األصوليني يحكي اإلجماع على ذلك ،وفي

بيان ذلك يقول الزركش���ي حني ذكر أن لإلجماع الواقع بعد

اخلالف حالتني« :إحداهما :أن ال يستقر اخلالف ،بأن يكون

وحاصل الكالم الس���ابق :أن املوق���ف من قتال مانعي

املجته���دون في مهلة النظر ،ولم يس���تقر لهم قول ،كخالف

مما يدخل في قضايا االجتهاد التي يس���وغ فيها اخلالف،
فمن اختار قوالً ذهب فيه إل���ى أن قتال مانعي الزكاة في

ذلك ،قال الش���يخ في اللمع :صارت املس���ألة إجماعية بال
خالف»(((.

شك؛ ألنه مخالف ملا أجمع عليه الصحابة.

اخلالف الواقع بني الصحاب���ة في املوقف من قتال املرتدين،

الزكاة قضية إجماعية بني الصحابة ،ومن ثم فهي ليس���ت

عصر الصحابة ال يج���وز أو يباح خالفه ،فقوله خطأ بال

الصحاب���ة ألبي بكر في قتال مانعي ال���زكاة وإجماعهم بعد

وهذه الصورة – اخلالف غير املستقر  -هي األلصق بحال

وإلى القول بأن اختالف الصحابة السابق حول املوقف

فإن اخلالف لم يس���تقر بينهم ،بل ال يعدو أن يكون نقاش���اً

وال ف���ي إلزاميته؛ ذهب جمهور األصوليني ،فقد أثاروا في

وإجماع الصحابة بع���د خالفهم في قضية قتال املرتدين

من قت���ال املرتدين ال يقدح في صح���ة إجماعهم الالحق
مؤلفاتهم األصولية مسألة ما إذا اختلف أهل االجتهاد في

قضية ما ثم تراجع ط���رف من أهل اخلالف واتفقوا على
القول اآلخر ،وذهب أكثرهم وجمهورهم إلى أن هذا إجماع
وهو حجة ملزمة.

وميثل���ون له مبا وقع بني الصحاب���ة في قتال املرتدين

وغيرها من القضايا ،وف���ي بيان هذا يقول اجلويني« :إذا
اختلف علماء عصر على قولني ،ثم رجع املتمس���كون بأحد

القولني إلى القول اآلخر ،وص���اروا مطبقني عليه؛ فالذي

ذهب إليه معظم األصولي�ي�ن أن هذا إجماع»((( .وجاء في
مس���ودة آل تيمية األصولية« :إذا اختل���ف الصحابة على

قولني ثم أجمعوا على أحدهما ،صح وارتفع اخلالف»(((.

مجرداً في القضية ،ثم تبني احلكم الشرعي فيها وانكشف.

وغيرها من القضايا ،اس���تحضره جمهور األصوليني في الرد

على الصيرفي الذي ذه���ب إلى أنه ال يجوز حصول اإلجماع
ً
أص�ل�ا((( ،وب ّينوا خطأ قوله مب���ا وقع من حال
بع���د االتفاق

الصحابة ،وفي س���ياق االس���تدالل على ذل���ك يقول الرازي:
«لنا :إجماع الصحابة على إمامة أبي بكر رضي الله عنه بعد

اختالفهم فيها»  .ويقول امل���رداوي« :وهو محجوج بالوقوع،
(((

كمس���ألة اخلالفة ألبي بكر وغيره���ا»((( ..وهذا يدل على أن

جمهور األصولي�ي�ن يرون أن خالف الصحابة الس���ابق على

إجماعهم في قت���ال املريدين ال يص ّير القضية خالفية ،وإمنا
هي إجماعية عندهم.

والنتيج���ة النهائية للبحث في هذه القضية هي أن وجوب

وكان بع���ض األصولي�ي�ن أكثر دقة في مناقش���ة هذه

قتال املرتدين ثابت بإجماع الصحابة ،فهو من املسائل املجمع

وبينّ أنه في حالة اخلالف غير املستقر حجة ملزمة ،وفي

م���ا أجمع عليه الصحابة ليس مجرد فعل سياس���ي مصلحي

القضية ففرق بني اخلالف املستقر واخلالف غير املستقر،

هذا يقول اإليجي في شرح ابن احلاجب« :إذا اختلف أهل

العص���ر ثم اتفقوا هم بعينهم عقيب االختالف من غير أن
يستقر اخلالف؛ فإجماع وحجة»(((.

((( الفتاوى ،ابن تيمية.)502/28( ،
((( البرهان في أصول الفقه ،اجلويني)453/1( ،؛ وانظر :التحبير شرح التحرير،
املرداوي.)1660/4( ،
((( املسودة في أصول الفقه ،آل تيمية.)629( ،
((( شرح العضد على مختصر ابن احلاجب ( ،)125وانظر مزيداً من التأكيدات:
أصول ابن مفلح ( ،)111/2وشرح الكوكب املنير البن املنير (،)276/2
واإلحكام في أصول الفقه لآلمدي ( ،)399/1وغيرها كثير.

عليه���ا التي ال يدخل اخلالف فيها ف���ي دائرة االجتهاد ،وأن

محض ،وإمنا هو أمر شرعي له دالالت شرعية عديدة.
وفي احللقة الثالثة س���يكون البح���ث مركزاً على حترير
املناط احلقيقي الذي من أجله قاتل الصحابة املرتدين ،وهل

التأثير األبرز فيه كان لالعتبارات السياسية أم الدينية؟

((( البحر احمليط في أصول الفقه ،الزركشي)530/4( ،؛ وانظر :التحبير شرح التحرير،
املرداوي.)1661/4( ،
((( انظر :احملصول ،الرازي)135/4( ،؛ والتحبير شرح التحرير ،املرداوي.)1663/4( ،
((( احملصول ،الرازي.)135/4( ،
((( التحبير شرح التحرير ،املرداوي.)1663/4( ،
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[عاجل إلى اإلسالميين]

كيف تبني نظامًا سياسيًا

في عام؟

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

ما هو النظام السياسي؟
ميكن أن نع ّرف النظام السياسي بعدة اعتبارات..
فبالنظر إلى دور النظام السياسي ،ميكن تعريفه بأنه
الكيان السياس ��ي الذي يقوم بوظائف معينة اس ��تناد ًا إلى
الس ��لطة الت ��ي ميلكها أو الق ��وة التي يس ��تند إليها ،وهذه
الوظائف هي :إدارة موارد املجتمع ،حتقيق األمن الداخلي
واخلارج ��ي ،حتقي ��ق الق ��در األكب ��ر من مصال ��ح املجتمع،
والعمل على تخفيض مستوى التناقضات املجتمعية.
وبالنظ ��ر إل ��ى س ��لوك النظ ��ام وممارس ��اته ،ميك ��ن
تعريفه بأنه مجموعة من الس ��لوكيات املترابطة املقترنة
الت ��ي تنظم عمل الوحدات املكون ��ة للنظام ،مثل :القوى
السياسية ،املؤسسات ،والوحدات اجلزئية.
وبحس ��ب الرؤي ��ة الهيكلي ��ة ،ميك ��ن تعري ��ف النظ ��ام
السياس ��ي بأن ��ه مجموعة من املؤسس ��ات تتش ��ارك فيما
بينه ��ا ف ��ي صن ��ع الق ��رار السياس ��ي ،وه ��ي :املؤسس ��ات
التنفيذية والتشريعية والقضائية.
إذن باختص ��ار ميك ��ن الق ��ول ب ��أن النظام السياس ��ي
عبارة عن :دور ،سلوك ،ومؤسسات.
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عندم ��ا ننظ ��ر إل ��ى الواق ��ع املص ��ري بع ��د الث ��ورة –
كنم ��وذج لبن ��اء النظ ��ام  -جن ��د أن فت ��رة م ��ا بع ��د الثورة
تنقسم إلى مرحلتني منفصلتني متام ًا:
املرحل ��ة األول ��ى :تس� � َّلم فيه ��ا املجل ��س العس ��كري
مقالي ��د احلك ��م ،وكان يفت ��رض به الش ��روع مباش ��رة في
بناء النظام السياس ��ي اجلديد ،لكنه ل ��م يفعل ،بل اتّبع
وتأخر
سياس ��ة غامضة عرقلت بناء املؤسس ��ات املنتخبة ّ
في تس ��ليم الس ��لطة ليتجاوز املدة احملددة مسبق ًا ،حتى
املؤسس ��ات التي انتخبت في مرحلة العس ��كري مت حلها
الحق� � ًا مبس ��وغات دس ��تورية ،ليع ��ود املش ��هد إل ��ى نقطة
البداية.
املرحل ��ة الثانية :تبدأ من انتهاء انتخابات الرئاس ��ة
بف ��وز الرئيس محمد مرس ��ي ،وبدء مرحل ��ة بناء النظام
بصورة فعلية.
انطالق� � ًا من الواقع املصري سنس ��رد أهم اخلطوات
واإلجراءات املطلوبة للشروع في بناء النظام السياسي.

ً
أوال :مقدمات ال بد منها:
 - 1الفرق بني البناء وإعادة البناء:

بناء النظام السياس���ي ال يحدث من فراغ ،وال تكاد توجد حالة

واقعي���ة أو تاريخية بدأ فيها النظام م���ن الصفر ،إذ عاد ًة ما يعتمد
النظ���ام اجلديد على كثي���ر من موروثات النظام الس���ابق ،ومن ثم

فنحن أمام عملية مركبة م���ن إعادة البناء تتضمن :الهدم ،والبناء..
فال يس���وغ ألحد الزعم أو املزايدة برفع مطالب تتضمن إزالة كل ما

يتعلق باملاضي ،أو تطهير كل ما ميت بصلة إلى النظام القدمي ،فهذا
الكالم غير واقعي وال سند له في التاريخ أيضاً.
 - 2عن أي نظام نتحدث؟

ف���ي احلال���ة املصري���ة ه���ل املقص���ود أن نبني نظام���اً على
أطالل نظ���ام مبارك الذي اس���تمر ثالثني عام���اً؟ أم نبني نظاماً
أكث���ر جذري���ة على أط�ل�ال النظ���ام العس���كري الذي تأس���س

ثاني ًا :محاور بناء النظام السياسي:
رغم أهمي���ة عامل الزمن ف���ي عملية بناء
النظ���ام السياس���ي ،إال أن العامل األكثر أهمية
هو التق ّي���د بآليات البناء ومجاالته ،ووجود رؤية
بنائي���ة متكاملة؛ فهذه العوام���ل لو توافرت فإن
زم���ن التنفيذ – البناء  -م���ن املمكن نظرياً أن
يستغرق وقتاً قصيراً للغاية رمبا ال يتجاوز عاماً
واح���داً ،والعبرة هنا مبس���توى الفاعلية وتوافر
اإلرادة السياسية القادرة.

احملور األول :بناء الشرعية:

ينطل���ق الرئيس املصري حالي���اً في حكمه

ف���ي كثي���ر من ال���دول العربي���ة في بداي���ة مرحلة االس���تقالل؟

من نوعني م���ن الش���رعية؛ األول :الش���رعية

هو عم���ل ينطوي على مخاطرة كبيرة؛ فمب���ارك لم ينزلق إلى ذلك

وبتأثيرها ،لك���ن هذه الش���رعية خبت وانزوى

النظام العسكري الذي تأسس بعد ثورة يوليو ،فهذا النظام بفلسفته

بالثورة وأدبياتها وحتولها إلى حدث من املاضي..

باعتق���ادي أن تقليص نطاق التغيير وحص���ره في موروثات مبارك،

الثورية ،باعتب���اره أول رئيس منتخب بعد الثورة

املس���توى املتدني من احلكم إال مبواءمة واضحة وقوية من مكونات

تأثيره���ا ،خاصة مع تراجع االحتفاء الش���عبي

وشرعيته ومك ّوناته ،قادر على إعادة مظاهر الفساد وتعميق مواطن

النوع الثاني :شرعية االنتخاب ،فالرئيس يستمد
قوته األساسية من كونه منتخباً من قبل الشعب،

اخلل���ل مرات ومرات ،فالقضاء على معالم احلقبة املباركية لن يكون

أكثر من معاجلة أعراض املرض ،بينما أسبابه ال تزال قائمة وفاعلة.
 - 3الفرق بني استقرار النظام واستمراره:

الهدف األس���مى لعملية التحول السياس���ي ه���و االنتقال من

نظام قدمي فاس���د إلى نظام جديد يحق���ق املطالب الثورية ويرضي

طموحات الش���عب ،لكن هذا االنتقال يبدو ف���ي كثير من احلاالت
صعب���اً للغاية ،حتى لكأن���ه يفتقر إلى قوة دف���ع هائلة ليخرج عن

جاذبي���ة املرحل���ة االنتقالية ويحل���ق عالياً في فضاء املس���تقبل.
وهنا يجب أن نف ّرق بني استمرار النظام كوجود إجرائي رمبا يتضمن
بعض املالمح اجلدية ،مثل االنتخابات النزيهة؛ وبني استقرار النظام

مبعنى زوال مسببات اخلطر وبلوغ النظام مرحلة الرسوخ التي يتعذر
فيها على أي قوة سياسية أن تعيد عقارب الساعة إلى الوراء.

لكن املش���كلة هن���ا في وجود فئ���ات غير قليلة

ترفض الرئيس والتي���ار الذي ينتمي إليه ،وهذا
من ش���أنه أن يقلص قدرته على اتخاذ القرارات

اجلذري���ة ،لذلك يحتاج الرئيس في هذه املرحلة

احلرج���ة إلى النوع الثالث من الش���رعية وهو:
ش���رعية اإلجناز ..أي أنه يحت���اج إلى حتقيق

مت���س حياة املواطنني
ق���در من اإلجنازات التي
ّ

بصورة مباش���رة ،وفي فت���رة زمنية قصيرة؛ كي
يش���عر اجلمهور بأن الرئي���س يحقق طموحاته

ويلبي حاجاته ،عندها سيكتس���ب الرئيس دعماً

ش���عبياً واس���عاً مي ّكنه من اتخاذ قرارات مهمة

وتنفيذ سياسات تغييرية جذرية دون أن يخشى
ردة الفعل اجلماهيرية أو النخبوية.
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احملور الثاين :بناء املؤسسات:

تنفي���ذ القانون ووضعه ،ومن ثم نحن أمام مش���كلة مزدوجة:

بني أيدينا ثالثة أنواع من املؤسس���ات في مرحلة ما بعد

هي إعادة صياغة منظومة القوانني ،ثم معاجلة ظاهرة «القفز

الثورة:

مؤسس���ات قدمية تنتمي كلياً إلى النظام السابق ،ويغلب

أن تكون متعلقة باحلياة اليومية ،مثل :شؤون التعليم ،والصحة
والغذاء.
مؤسس���ات معدلة يطبق عليها ق���رارات إلغاء جزئية ،مع
تعجيل ألسس وقوانني عملها ،مثل :املؤسسات األمنية.

فوق القانون».
احملور الرابع :بناء القواعد:

اعتمد نظام مبارك أساس���اً على تدمير القواعد احلاكمة
للعالقة بني مكونات املجتمع األساسية ،ثم وضع قواعد بديلة
تربط اجلمي���ع بالنخبة ومصاحلها ،ليصبح الرئيس هو مركز

مؤسس���ات جديدة يلج���أ إليها احلكام اجل���دد من أجل

الدولة وهو ملتقى املصالح ،وهذه الوضعية املنحرفة أدت إلى

معاجلة القصور في املؤسس���ات القدمي���ة واملعدلة ،ولضمان

إفس���اد العالقة بني القوى السياسية والسلطة ،وبني السلطة

وحسن األداء.
الوالء ُ

والشعب ،وبني القوى السياسية نفسها.

التح���دي األكبر في طري���ق بناء املؤسس���ات هو إعادة

وهذا الواقع السلبي يضع مسؤولية إضافية على السلطة

تصميمها مبا يضمن تبع ّيتها للمجتمع وليس ملصلحة شخص

احلاكمة بع���د الثورة ف���ي أن تعيد رس���م القواعد احلاكمة
للعالقات بني هذه املكونات مبا يكفل تداوالً
ً
سلس���ا للسلطة

والالمركزية وتفويض السلطات والعالقة بني مؤسسات الدولة

وقناعة كافية لدى املواطنني بأن السلطة تعمل لصاحلهم وفي

وبعضها.

خدمتهم ،فيتوقفوا عن اتباع األساليب االحتجاجية التصعيدية

أو فئ���ة معينة ،وصياغ���ة رؤية جديدة لـ :مس���توى املركزية

التح���دي اآلخر هو صعوبة التخلّص من القيادات املنتمية

للنظام القدمي ،والتي حترص عل���ى بقاء مصاحلها ،أو تعمل

ضد الدولة ،وكذلك حتول بني أي قوة سياس���ية تتقلد احلكم
وبني أن تتحول إلى قوة مسيطرة متحكمة.

على عرقلة التغيير؛ خش���ية التع ّرض حملاكمات قضائية على

الفساد في احلقبة املاضية.

احملور اخلامس :بناء التناسق:

عندما يتف��� ّكك النظام القدمي فإن إعادة بناء نظام جديد

احملور الثالث :بناء القوانني:

يحل مكانه يجب أن تتسم بتوافر رؤية واضحة وفلسفة محددة

من الثغرات التي يجب التن ّبه إليها ،أال تُستنفد اجلهود في

وأه���داف متفق عليه���ا ،فكتابة الدس���تور اجلديد وصياغة

اتخاذ قرارات واتباع سياسات إجرائية ميكن أن تتغير أو تعود

القوانني وبناء املؤسس���ات ووض���ع القواعد؛ يجب أن تتم في

إلى الوضع السابق مبجرد حدوث تغيير في النخبة احلاكمة،

حالة من املواءمة والتزامن جتعل مكونات النظام تعمل بصورة

واألولى من ذلك أن تتركز عملية التغيير على البنية القانونية

وظيفية متوازن���ة ومتناغمة مع بعضها ،وإال حت ّول النظام إلى

داخل اجلهاز التنفيذي للدولة ،فهي أكثر قدرة على االستمرار
وأكثر صموداً في مواجهة محاوالت التحريف.
مش���كلة الواقع القانوني في مص���ر أن النخبة احلاكمة
في عهد مبارك صاغت كثيراً من القوانني مبا يتناس���ب مع

مصاحله���ا ،كما أن مبارك تع ّود أن يدير الدولة مس���تخدماً

«النفوذ العابر للقوان�ي�ن» ،والذي يعتمد على صالحية العزل
والتعيني ،أو على التهديد مبمارسات قمعية ،أو تقدمي مكافآت

وحتقيق منافع للدائرين في فلك النظام املستجيبني لرغباته.
هذه الظاهرة متفش���ية بقوة وجتعل من الصعوبة مبكان
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س���احة للصراع الداخلي ،حيث تقفز السلطات على بعضها،
وتتجاوز املؤسس���ات صالحياتها ،وتعجز القوانني عن التحكم
في مشهد مضطرب.
إنها كلم���ات قليلة تهدف إلى توضي���ح الطريق نحو بناء
النظام السياسي اجلديد ،لكنها تبقى كلمات ال قيمة لها إال إن

حتولت إلى واقع يشهد لها ،وهذا هو التحدي األكبر في دول
الربيع العربي :ليس املهم أن نبني نظاماً سياس���ياً بدي ً
ال ،بل
املهم أن نصيغ نظاماً جديداً يستغل الطاقات ويلبي احلاجات
ويحقق الطموحات.
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[ندوات]

تدافع وبناء القيم ..السياق الدولي والواقع اإلسالمي
جم�������������ل�������������ة ^

َّ
نظ���م املركز املغربي للدراس���ات واألبح���اث املعاصرة،

رئيس حترير مجلة البيان ،كلمته االفتتاحية التي حتدث فيها

دولية ع���ن (تدافع وبناء القيم ..الس���ياق الدول���ي والواقع

م���ن مجموع القيم التي يؤمن بها ،وإن قوة األمم واحلضارات

بالتع���اون مع حركة التوحيد واإلص�ل�اح ومجلة البيان؛ ندوة

اإلس�ل�امي) ،وذلك في مدينة الرباط في مؤسس���ة محمد

الس���ادس بتاريخ  7ش���وال 1433هـ .وتأتي هذه الندوة إثر
تغ ّير سياسي واجتماعي واسع على صعيد الدول العربية ،ما

يجعل من موضوع القيم والهوية أحد أبرز املوضوعات الالزم
إثارته���ا؛ ألن هذه الفترات من أخصب فترات غرس املفاهيم
َّ
محل تدافع
وجتذيرها ف���ي املجتمعات ،ولكون موضوع القيم

ب�ي�ن مختلف املرجعيات الفكرية والثقافية في العالم العربي،
ما يستدعي تعميق النظر في هذا املوضوع لتحصيل مجموع

توصي���ات متعلقة يإص�ل�اح املضامني املعرفية والس���ياقات
العملية.

بع���د ت�ل�اوة آيات م���ن القرآن
الك���رمي ،ألقى الش���يخ
أحمد الصويان،
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عن أهمية احلديث عن القيم من حيث إن هوية املرء تتش���كل

تكون بقدر قوة القيم ومتاسكها .وذكر أن األمم الغالبة جتهد
في تصدير قيمها وتسويقها للمجتمعات .وندب واقع كثير من
املثقفني املهزومني  -على ح ِّد تعبيره  -الواقعني حتت سطوة
القي���م الغربية ،ما حدا ببعضهم إل���ى أن يقبل كل ما أنتجته
ِحثِّ احلاضرين
احلضارة الغربية من خير وشر .وختم كلمته ب َ

على ضرورة مجاوزة تداف���ع القيم إلى بنائها وتصديرها في

املجتمعات باعتزاز ال انكسار.

ثم ألقى املهندس محمد احلمداوي ،رئيس حركة التوحيد
واإلصالح ،كلمة افتتاحية أخ���رى أ َّكد فيها قيمة احلوار بني

اجلهات املنظمة للندوة ،وثنَّى باحلديث عن العالقة الوطيدة

بني حركة التوحيد واإلصالح ومجل���ة البيان ،ومدى التعاون
ٍّ
ل���كل منهما من خصوصي���ة واجتهادات قد
بينهم���ا ،مع ما
تخالف بها اجلهة األخرى.

• املفهوم وآليات البناء:
ثم افتتح األس����تاذ محمد بلكبير احملور األول من الندوة
املتعل����ق بـ (املفهوم وآليات البن����اء) ،وقد حتدث عن الداللة
اللغوي����ة ملصطلح (القيم) ،وبينّ أن داللت����ه اللغوية تدل في
أق����رب مضامينها على معنى الثبات والدوام .وذكر أنه ال بد
ف����ي بناء هوية املجتمع من العناية بس����ياق قيمي عام (بناء
منظوم����ة القيم) ،ال أن يكون الش����أن متعلق����اً بقيم منثورة،
وأنه ال بد م����ن االتفاق على جه����از مفاهيمي للقيم موحد
نوعاً ما ليس����تقيم التفريع عليه .كما أش����ار إلى أن معركة
القيم تس����تهدف الش����باب واملرأة خصوصاً بدعوى التحرر
والترفي����ه واالرتقاء؛ من خالل املسلس��ل�ات وغيرها ،وعن
طريق املعاودة والتكرار لتُعاد صياغة ذواتنا وما يحكمها من
معايير أخالقية وقيمية .ثم ختم فقرته باحلديث عن جتربة
الرابطة احملمدية  -بصفته ممث ً
ال لها في الندوة  -في بناء
القيم ومكافحة السلوكيات اخلاطئة التي متس بها.
وع����ن (مناهج وإش����كاليات البحث ف����ي قضايا الهوية
والقي����م) ،ذكر األس����تاذ أحمد فهمي أن العالم اإلس��ل�امي
يتعرض ألكبر عملي����ة جتريف حضاري .وعرض في حديثه
لبعض اإلش����كاليات التي تظهر من خالل مطالعة البحوث
والدراسات التي تناولت موضوع الهوية والقيم ،ومنها:
 - 1أن التص����ور في املنهجيات اإلس��ل�امية املطروحة
يعتمد على احلدس ويفتقد التحليل.
 - 2القصور احلاصل من استخدام املنهجيات املعرفية
الغربية لعظم الفارق بني مك����ون احلضارتني ،ومن أبرزها:
حتييد هذه املنهجيات للجانب اإللهي.
 - 3ثم حتدث عن س����لبيات بعض املناه����ج ،كالبنيوية
واحلداثي����ة ،وذكر أن هن����اك أعراضاً وأمراض����اً ترد على
الهوي����ة ،وهي :نس����يان الهوية ،تشوش����ها ،وفقدانها .ولك ِّل
َع َر ٍض معاجلة تختص به؛ فنس����يان الهوية يحتاج إلى إعادة
تذكير ،وتشوش����ها يحتاج إلى إعادة تعريف ،وفقدانها يحتاج
إلى إعادة تأسيس ،ومن اخللل عالج بعضها مبا يتناسب مع
اآلخر .وختم حديثه بذكر أنواع الدراسات التي نحتاج إليها
في هذا احلقل من املعارف ،وهي على سبيل اإلجمال:
 - 1دراسات فكرية :تتناول جانب النقد والبناء .وذكر أن
في الدراسات اإلسالمية استغراقاً في النقد.
 - 2دراس����ات اجتماعي����ة :تتناول الواق����ع القيمي في

املجتمع اإلسالمي ،وترصد الواقع بصفته متغيراً ديناميكياً.
 - 3دراس����ات سياسية :تختص ببلورة الدور الذي ميكن

أن تلعبه القوى السياسية اإلسالمية في احلفاظ على الهوية.
 - 4دراسات دعوية :تُعنى بوضع خطط وإقامة مشاريع

لبعث القيم ونشرها.

وأس����هم د .عبدالله س����اعف في ه����ذه الفقرة بحديث

تاريخي عرض فيه للعالقة بني القيم األخالقية والسياس����ة

ووسع احلديث عن النظرية
(إشكالية قدمية بأسئلة جديدة)َّ ،

املكيافيللية وطرائق الباحثني في تناولها.

ثم اس����تعرض د .يوسف العليوي بعض تصنيفات القيم،

فذكر القيم الدينية ،وأن منها ما هو س����الم ومح َّرف ،وذكر
القي����م العرفية ،وأن منها اإليجابي والس����لبي ،وذكر أن من

القي����م ما يتعلق بهوية معينة ،ومنها قيم مش����تركة ال تخص
أمة دون أخ����رى؛ كالعدل والصدق .وخت����م فقرته واحملور
األول باحلديث عن دور املؤسس����ات الدعوية في بناء القيم

وتعزيزها ووظيفتها في حتصني قيم اإلسالم الفاضلة.

• واقع تدافع القيم في العالم العربي:
وأما احمل����ور الثاني فكان عن (واق����ع تدافع القيم في
العال����م العربي) ،وقد ابت����دأه د .طيب بو عزَّة باحلديث عن
الصراع على القيم من منظور فلس����في وتاريخي عرض فيه
ملختلف الفلسفات في تعاطيها مع القيم من جهة مفاهيمية
وتاريخية.
ثم حتدث األس����تاذ محمد طالبي عن قيمة اآلدمية في
ميزان احلري����ة ،وبينّ في حديثه الفارق في الغاية الوجودية
بني القراءة اإلس��ل�امية والفلسفة الغربية ،وأن الفرق بينهما
حد التعارض املطلق ،فإن األس����اس الذي قامت عليه
يصل َّ
الفلسفات الغربية القيم ُة املادية ،بخالف اإلسالم؛ فإنه قائم
عل����ى قيمة اإلميان بالله تعالى ،كم����ا ذكر أن للربيع العربي
مقاص َد منها إنتاج القيم ،وأنه ال بد من رسم خريطة طريق
وفصل احلديث عن قيم����ة احلرية بصفتها
إلنتاج القي����م،
َّ
مقتضى من مقتضيات اآلدمية ،وبينَّ الفرق بني احلرية في
املنظور اإلس��ل�امي واملنظور الغربي ،وأش����ار إلى أن إطالق
احلرية في املنظور الغربي هد ٌر لآلدمية ودف ٌع لها نحو عالم
القطيع ،أما في املنظور اإلسالمي فلم تكن احلرية مطلقة،
بل جاء في التشريع اإلسالمي ما فيه كب ٌح للشهوات حفاظاً
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على قيمة اآلدمية.
ثم حتدث ٌّ
كل من د .س����مير بو دين����ار ود .عمر الكتاني

• التجارب في تدافع القيم:
وأم���ا احملور الثالث فتر َّكز احلديث فيه عن (التجارب في
تداف���ع القيم) ،وافتتح احلديث فيه د .باس���م خفاجي ،وأكد
عل���ى مجموعة من القضايا ،منها :ضرورة أال نغفل عن قيمنا
بس���بب اس���تغراقنا في مدافعة اخلصم ،ومنها :أن أحد أهم
عناصر القيم لدين���ا أن قيمنا مرتبطة مبصدر محفوظ ،وأن
م���ن اخلطأ أن جنعل قيم الغرب قيم���اً معيارية بحيث نقيس
قيمنا على َوفقها.
وحتدث ٌّ
كل من د .ف���ؤاد العبدالكرمي ود .عزيزة البقالي
ع���ن جتربتني في ميدان تدافع وبن���اء القيم ،فعرض د .فؤاد
طائف ًة من املشاريع اخلليجية ،وصنَّفها باعتبار عدة محددات،
وهي :املكان ،والزمان ،واملجال ،والكيفية ،والوس���ائل ،واجلهة
املنفذة ،والفئة املس���تهدفة ،والكلفة ،واجلودة ،فاس���تعرض -
بإيجاز  -سبعة مشاريع توزَّعت في أربع مدن ،وهي :الرياض
مفص ٍل حتدث عن مش���روع
واملدينة ومكة والكويت ،وبعرض
َّ
ركاز لتعزيز األخالق ،ومشروع مجتمع القيم النبوية ،ومشروع
قيمنا ،ومشاريع مركز باحثات لدراسات املرأة.
فخصص���ت حديثها عن التجربة
أم���ا د .عزيزة البقالي
َّ
املغربية ،وعرض���ت لدور حركة التوحيد واإلصالح في ميدان
تدافع القيم ،وأن احلركة اعتمدت مس���لك التدافع الس���لمي
واملشاركة اإليجابية.
ثم ختم د .مصطفى اخللفي هذا احملور األخير باحلديث
عن مستقبل تدافع القيم ،وبينّ احملددات الداخلية واخلارجية
املؤثرة في القيم ،وانتهى إلى ضرورة إنش���اء مش���اريع علمية
تتناول موض���وع القيم ،وحتدث عن دور مؤسس���ات املجتمع
املدني ومراكز األبحاث والدراسات في ذلك.

املرجعية اإلس��ل�امية ،وبذل اجلهد واحلراك الفاعل ،وتف ُّهم

• إعالن الرباط حول ربيع القيم:
حماد ،نائب
وبع���د انتهاء احملاور قرأ د .م���والي عمر بن َّ
رئيس حركة التوحيد واإلصالح( ،إع�ل�ان الرباط حول ربيع
القيم) ،ونصه ما يلي:
إنن���ا نحن العلم���اء واملفكرين والباحث�ي�ن املجتمعني في
الرباط بتاريخ  25أغس���طس  2012في إطار الندوة الدولية
التي نظمها املركز املغربي للدراسات واألبحاث املعاصرة حتت
عنوان (تدافع القيم ..السياق الدولي والواقع اإلسالمي) ،وبعد
البحث والنقاش ملختلف البحوث والدراس���ات التي تقدم بها

عن واقع تدافع القيم على املستوى االجتماعي واالقتصادي

والسياس����ي ،فذكر د .س����مير بو دينار بعض سمات ومعالم

احلضارة املعاص����رة التي ينبغي اس����تحضارها حني بحث
واجلواب
موضوع القي����م ،ومنها أن احلرك َة تس����بق العمل،
َ
يس����بق السؤال ،ما خلق حتدياً وجعل احلضارة تدفع فاتورة
باهظة ،وخشي د .عمر الكتاني من تش ُّكل معركة اجتماعية

وطنية عند فقد التوازن في تدافع القيم ،واستعرض النموذج

املاليزي في التنامي االقتصادي ،وبينَّ أن سبب هذا التنامي
محص ٌل من
ليس راجعاً للسياس����ة االقتصادية ،وإمن����ا هو
َّ
جتانس القيم االجتماعية.

وعن واقع تدافع القيم في العالم العربي على املس����توى

التعليمي ،حتدث د .محمد الدويش عن بعض مناهج التعليم
العرب����ي ودس����اتير دولها ،وأ َّكد على حض����ور مجموعة من

ٍ
تفاوت بينها ،واستش����هد لذلك بثالثة مناذج
القيم فيها على
(السعودية ،األردن ،واملغرب) ،وذكر أنه ال بد من ترسيخ أن

وظيفة التعليم ليس����ت مجرد تخريج كوادر لسوق العمل ،بل

أساس وظيفتها حتقيق القيم ومعاني اإلميان بالله تعالى.
ُ

عد قوى التدافع الناش����طة ف����ي طبيعة القيم فذكر
ثم َّ

منها :احلكوم����ات الغربية ،املنظم����ات الدولية ،احلكومات
العربية  -عل����ى اختالف بينها من جه����ة اخللفية الفكرية

والضغ����ط الدولي وحجم القوى احمللية ومدى إدارة الصراع
 ،القوى اإلس��ل�امية ،سواء كانت مؤسس����ات أو حركات،والقوى الوطنية.

وحت����دث عن املوقف ال��ل�ازم تبنيه في ه����ذا التدافع؛

كاالعتن����اء بالط����رح اإليجابي ،ومراجع����ة الواقع في ضوء
أن املدافعة س����نة ربانية ،واالرتقاء بأداء املعلمني واملعلمات،

والتعاون وتنسيق اجلهود.

ثم ختم د .حس����ن األس����مري هذا احملور باحلديث عن

واقع تدافع القيم على املس����توى اإلعالمي والفني من جهة

األس����اليب واحملتوى ،ون َّبه عل����ى أن التربية اإلعالمية باتت
ضرورة نظراً لهذا الضخ اإلعالمي اجلارف الذي يجتاح كل

فرد من أفراد املجتمع.
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علماء وأس���اتذة أجالء من داخل املغرب وخارجه واستحضار
الس���ياق الدولي وا َ
جل َهوي املتميزين بتزايد التفاعل والتدافع
بني املنظومات القيمية إيجاباً أو سلباً ،تالحقاً تلقائياً أو سعياً

املادي أو التكنولوجي آيل إلى إحباط ،كما يشير إلى ذلك قوله
ّ
الس َم َو ِ
ات َوا َأل ْر َض َو َما
تعالىَ { :أ َو ل َْم َي َتف ََك ُروا ِفي َأنف ُِس���هِ م َّما َخل ََق ال َّل ُه َّ
اس ِب ِلقَا ِء َر ِّبهِ ْم ل ََكا ِف ُرونَ
���مى َو َّإن كَ ِث ًيرا ِّم َن ال َّن ِ
َب ْي َن ُه َما إ َّال بِال َ
ْـح ِّق َو َأ َج ٍل ُّم َس ًّ

املنطقة العربية واإلسالمية ،وما برز من خالله من تطلع لقيم

ُر ُس��� ُل ُهم بِال َْب ِّي َن ِ
ات ف ََما كَ انَ ال َّل ُه ِل َيظْ ِل َم ُه ْم َول َِكن كَ ا ُنوا َأنف َُس��� ُه ْم َيظْ ِل ُمونَ }
[الروم.]٩ - ٨ :

مقصوداً اإلحلاق والتنميط القيمي والثقافي.
واس���تحضاراً للربيع الدميقراطي الذي هبت نسائمه في

العدالة واملساواة واالستقالل والكرامة ،وما سيكون لذلك من

ين ِمن َق ْب ِلهِ ْم
���يروا ِفي ا َأل ْر ِض ف ََينظُ ُروا كَ ْي َف كَ انَ َعا ِق َب ُة ا َّل ِذ َ
َ )#!٨!#أ َو ل َْم َي ِس ُ
وها َو َج َاء ْت ُه ْم
كَ ا ُنوا َأشَ َّ
وها َأكْ َث َر مِ َّما َع َم ُر َ
���د ِم ْن ُه ْم ق َُّو ًة َو َأث َُاروا ا َأل ْر َض َو َع َم ُر َ

تداعيات على تدافع القيم والهويات والتفاعل بني املرجعيات.

• ثالث��ًا :إن اس���تقراء ذلك الرصي���د املتأتي من الوحي

والتنويه باملس���توى العلمي الرفيع للبحوث والعروض املقدمة

أي قيم احلق واخلير واجلمال وما يتفرع عنها وما يؤدي إليها

وبعد الش���كر للجهة الداعية على حسن التنظيم والوفادة

والتي تناولت القضايا واحملاور التالية:
 -مفهوم القيم وآليات البناء.

 -مناهج وإشكاليات البحث في قضايا الهوية والقيم.

 -دور األسرة ومؤسسات املجتمع املدني في بناء القيم.

اإللهي واحلكمة البش���رية املتراكمة ،يؤك���د أن القيم الكبرى،
من قيم أخرى؛ تتكامل وال تتعارض ،فال ميكن تصور أن يكون
احلق على حساب اجلمال ،والتأمل يفيد أن لألخالق جماالً،
وأن حسن اخللق غاية اجلمال ،وأن الفن واإلبداع باعتبارهما

مجالني لقيمة اجلمال ال ميكن أن يكونا معاكسني لقيم احلق

 -واقع تدافع القيم على املس���توى السياس���ي والتعليمي

وما يرتبط بها من قيم العدل واملساواة والكرامة ،وأن اإلخالل

 -بعض التجارب في مجال تدافع القيم.

اجتاه التفكك واالنحطاط.

واإلعالمي والفني.

بقاع���دة التكامل يعكس بداية أكي���دة النحدار املجتمعات في

فإن املشاركني من خالل هذا اإلعالن (إعالن الرباط حول

• رابعًا :يؤكد املش���اركون أهمية رعاية الرصيد املشترك
للقيم البنّاءة بني املجتمعات البش���رية ،انطالقاً من أن التعدد

واحلفاظ على قوتها ومتاسكها وضمان اضطالعها برسالتها

من خالل احلوار بني الثقافات واحلضارات والتالقح اإليجابي

ربيع القيم) يؤكدون ما يلي:

• أو ً
ال :أهمي���ة القيم في حياة املجتمعات وبناء املجتمعات

الثقافي والقيمي للمجتمعات البش���رية هو ثروة يتعني تعهدها

في مجال بناء احلضارة والعم���ران على اعتبار أن القيم هي
معايير ملهمة ومرش���دة حلياة اإلنس���ان ،فرداً وجماعة ،في

ف���ي مجال القيم البناءة واإليجابي���ة .ويؤكدون أن هذا املعنى

مختلف أنش���طته العقلية واملعرفية واألخالقية والس���لوكية
واالنفعالية والوجدانية.

• ثاني��ًا :أن القيم ه���ي أعظم رصيد تراكم لدى املجتمع

وانتق���ل من جيل إلى جيل باعتباره���ا تختزل رصيد احلكمة

اإلنس���انية ورصيد اخلبرة البشرية اإلنسانية ،سواء تأتى لها

عبر هداية الوحي أو عبر احلكمة الفلسفية والتجربة اإلنسانية
التاريخية؛ وأن اإلفالس في عالم القيم هو أقصر طريق ميكن

أن يقود البش���رية إل���ى الهاوية ،وأن���ه إذا كان من املمكن أن

نتصور إمكانية اس���تدراك اإلفالس االقتصادي أو السياسي
وأن األمم ميكن أن تس���تأنف مسيرتها وتقف من سقطتها إذا

حافظت على رصيد مقدر م���ن القيم اإليجابية الباعثة؛ فإن

اإلفالس في مج���ال القيم ينتهي باملجتمع إلى اإلفالس ،وأنه

مهما بلغ مجتمع من التكديس في عالم األش���ياء فإن انتفاخه

معنى أصيل في الق���رآن الكرمي ،وقاعدة منصوص عليها في
القرآن الكرمي ،وهي قاعدة التعارف ،التعارف مبا هو اكتشاف
للمختلف وتبادل للخب���رات واملنافع والتجارب والقيم البناءة،
اس إ َنّا َخ َل ْق َناكُ ���م ِّمن ذَكَ ٍر َو ُأن َث���ى َو َج َع ْل َناكُ ْم
ق���ال تعالىَ { :يا َأ ُّي َه���ا ال َّن ُ
ِير}
شُ ��� ُع ً
وبا َو َق َبا ِئلَ ِل َت َع َارفُوا َّإن َأكْ َر َم ُك ْم ِع َند ال َّل��� ِه َأ ْتقَاكُ ْم َّإن ال َّل َه َع ِل ٌ
يم َخب ٌ

[احلجرات.]١٣ :

وينوهون مبا قدمته التجرب���ة الغربية املعاصرة لرصيد

القيم اإلنس���انية ،خاصة في مج���ال تنظيم العالقات داخل
املجتمعات ،إ ْن على املس���توى السياس���ي أو االجتماعي أو
االقتص���ادي ،وفي مج���ال التأكيد على احلق���وق الفردية

واجلماعي���ة وتوس���يع مجال احلريات مم���ا ال يتعارض في
األغلبية الساحقة مع ديننا ومرجعيتنا ،بل مما يؤكده ويقدم

إبداعات غير مس���بوقة في تنظيمه وتنزيله في صيغ عملية
ملموسة.
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• خامس��ًا :وإذ يؤكد املش���اركون أن قاعدة التعارف بني

• سابعًا :وحيث إن مفهوم تدافع القيم كما يتبناه املشاركون

واملعنوي���ة ،مبا في ذلك التب���ادل أو التثاقف في مجال القيم
انطالقاً من أن هناك قدراً مش���تركاً م���ن القيم ال وطن وال

مبا هو عملية تاريخية وحضارية ضامنة لتحصني املجتمعات

ه���ذا املعنى من العاملية أو الكوني���ة احلق قد حتقق في أبهى

عصور االنحطاط التي أثبتت نهاية صالحيتها والقيم القاتلة

احلض���ارات واملجتمعات وتب���ادل املنافع واخلب���رات املادية

دي���ن وال انتماء جغرافياً أو عرقي���اً أو مذهبياً له؛ يؤكدون أن

صوره خالل احلقبة الذهبية للحضارة اإلس�ل�امية ،وأن أمتنا

اإلسالمية مبرجعية كتاب ربها وسنة نبيها قادرة على إنتاج هذا
النموذج احلضاري املتقدم ،حيث كانت احلضارة اإلس�ل�امية

حصيلة جتربة مئات من الش���عوب والثقاف���ات واللغات التي
كان الرابط األساس بينها أساسيات العقيدة وكليات األحكام

وأمهات األخالق ،بينما كانت السمة املميزة لها التعدد الثقافي
واللغوي والغنى القيمي؛ فكانت وحدة في تنوع ،وتنوعاً ضمن
وحدة ،وتفاع ً
ال خالقاً ب�ي�ن منظومات ثقافية متعددة ائتلفت
وتناغمت بفضل مرجعية موحدة.

في الن���دوة يختلف عن مفهوم الص���راع ،حيث ينصرف إلى
مفه���وم التفاعل الثقافي والقيمي واملجتمعي إيجاباً أو س���لباً
م���ن القيم امليتة ،أي القيم البالية املنحدرة إلى مجتمعاتنا من

احملمولة على رماح االستعمار القدمي أو اجلديد مبا هي قيم

إحلاقية قس���رية فوقية مفروضة بكل أنواع األس���لحة املادية
أو الثقافي���ة؛ يؤكد املش���اركون أهمية التداف���ع في مواجهة
التحدي���ات الفكرية والعلمية والثقافي���ة واللغوية واألخالقية

واألسرية واالجتماعية:

 -التداف���ع مبا هو وعي بالتح���والت القيمية والتحديات

التي تواجهها منظومة القيم مبا يقتضيه من دراسات رصدية

علمية ميدانية للوقوف مبوضوعية على املعطيات.

 -التداف���ع مبا هو رص���د لالس���تراتيجيات االختراقية

• سادس��ًا :وبناء على ذلك يؤكد املش���اركون رفضهم لكل

املقصودة التي تس���عى إلى تغيير منظومتن���ا القيمية وإحلاق

يسعون إلى فرض منظومة قيمية منطية تبلورت ضمن سياق

األخالقية والدينية واألسرية مبنظومتنا القيمية.
 -التداف���ع باعتباره مبادرة وإبداع���اً في جميع مجاالت

فهم مضلل ملفهوم الكونية
عمليات اإلحلاق واالستنباط باسم ٍ
ثقافي وحضاري متي���ز في وقت من تطور املجتمعات الغربية
وألسباب تاريخية خاصة بالصراع بني النظرة الدينية الكنسية

للعالم وبني النظرة اإلنسانية الثائرة على ظلم الكنيسة وتواطؤ
اإلكليروس الكنسي مع امللكيات اإلقطاعية.

مجتمعاتن���ا مبنظوم���ات قيمية تتعارض في بع���ض جوانبها

املعرفة والثقاف���ة والنظم االجتماعية والسياس���ية واإلبداع
الثقافي والفني واإلعالمي ،إبداعاً يع ّبر عن هويتها وحقيقتها
ويعزز هويتها ويقدم مصاحلة بني قيم احلق واخلير واجلمال،

وفي املقابل ،يؤكد املش���اركون أن الس���عي لتنميط العالم

ويقدم صورة مشرقة للقيم اإلس�ل�امية وصورتها احلضارية

القيمية التي تبلورت بسبب ذلك الصراع التاريخي وما أنتجه

• ثامن��ًا :إن املشاركني في الندوة إذ يستحضرون السياق

على هذا املس���توى ،وإحلاق املجتمعات اإلس�ل�امية بالنماذج
من تصورات مادية متطرفة في النظرة إلى اإلنسان واملجتمع

واألسرة واملرأة والدين واألخالق قادت إلى صور من االنفالت
األخالقي املهدد لالستمرارية املجتمعات الغربية؛ فيه خسارة

اجلميلة.

اخلاص الذي تنعقد فيه ،أي س���ياق الربيع العربي السياسي

الذي كش���ف أن املجتمعات العربية لم مت���ت كما ر ِّوج لذلك
من قبل بعضهم ،وأن االس���تبداد ليس قدره���ا الدائم ،وأنها
كانت تختزن بني جوانحها رصيداً هائ ً
ال من التش���وق لتحقيق

محققة ليس فقط للمجتمعات اإلسالمية التي ما زالت متلك
رصيداً قوياً من العقيدة الدينية واملرجعية القيمية واألخالقية

قيم احلرية والعدالة واملساواة والكرامة؛ يؤكدون أن الشعوب

إذا لم يكن من املتصور في األمد القريب أن تسهم املجتمعات

إس���قاط كل صور االس���تبداد والتحكم ،فإنه بإمكانها بالقدر

ومن التماسك االجتماعي ،بل خس���ارة للبشرية جمعاء؛ ألنه

اإلسالمية في التطور العلمي والتكنولوجي على نفس وتيرة ما
يقع في املجتمعات الغربية املتقدمة تكنولوجياً وسياس���ياً ،وال
أن تتدارك الفجوة التي ما فتئت تتس���ع؛ فإن لهذه املجتمعات
ما تقدمه من قيمة مضافة في عالم القيم.
42

العدد 303

العربية واإلس�ل�امية كما أنها قد فاجأت العالم بقدرتها على
ال���ذي تتقدم فيه ف���ي حتقيق أهداف ثوراتها الس���لمية في

األصل؛ أن تستعيد مبادرتها وتسهم في مسيرة بناء احلضارة
اإلنسانية من خالل بوابة تدافع القيم أخذاً وعطا ًء.

انسداد األفق السياسي
في الـعـراق
حـــارث األزدي

م��ص��ر ..بين القـــرض
الدولي والقــــرصنة
مجـــدي داود

يحدث في تونس ..محطات من
اإلثارة واالستفـزاز ونظرية الثـور
اإلسباني حسن بن مسعود عباس

مرصد األحداث
جالل سعد الشايب
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[المسلمون والعالم]

انسداد األفق السياسي

في الـعـراق

حــــــارث األزدي

(*)

حني تكتب كلمة انسداد في محرك البحث تفاجئك كلمات تسبقها كلمة انسداد؛ وهي:

األذن ،واألنف ،والش���ريان التاجي ،واألمعاء ...والقائمة تطول ،لكن ليس من بينها انسداد

األف���ق على اإلط�ل�اق ،فلطاملا ارتبطت لفظة األفق بكلمة الواس���ع ،لكن إذا أضيفت كلمة
السياسي إلى األفق فستجد االنسداد واضحاً وال حتتاج اإلشارةُ إليه لكثير عناء ،ال سيما
أن األفق الناشئ في العراق صناعة احتاللية.

األفق السياس���ي مصطلح تتالعب به األلس���نة بتغيير مراميه حسب املخطط وحسب

االنتماء ،بل حس���ب الهوى ،إلى أين مييل ميكن أن يس���د األفق من زاوية نظره الضيقة أو

يفتحه إذا كانت الزاوية مفتوحة ويُنظر منها إلى األفق من عل.
(*) كاتب وإعالمي عراقي.
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إذن؛ االنس���داد واألفق والسياسي والعراق متالزمات هذه

ترى ذلك تنافس���اً وتدافعاً ال بد م���ن الدخول في خضمه ،ما

تنتمي إليها وتتبناها أحزاب السلطة احلاكمة في العراق ،وهؤالء

السياس���ية بضرورة عزل املالكي الستحواذه على السلطة عبر

املقال���ة لبحث التدافعات واإلزاحات والنزاعات والتكتالت التي

ميثلون الفسطاط األول ،بينما ميثل الفسطاط الثاني (مجموع
القوى املناهضة واملمانعة ملشروع االحتالل) الذي تكالبت عليه
القوى االحتاللية وقوى التمدد اإلقليمي اإليرانية ،فهو فسطاط

العمل السياسي املناهض واملمانع لالحتالل ومشروعه.

اس���تدعى دخول مقتدى الصدر وتصدره شاش���ة التصريحات
بوابة س���حب الثقة ،وملا كانت كتلة عالوي وكتلة األكراد بزعامة
البرزاني ال تكفي جلمع األصوات املطلوبة ،تكفل مقتدى الصدر

بإمتام عدد األصوات من كتلة األحرار التي تنتمي لتياره ومتثل
( 40صوتاً) لطرح قضية س���حب الثقة من املالكي ،ومن خالل

ولألمانة القلمية ستتناول هذه املقالة االنسدادين؛ انسداد

قراءة متعمقة ألس���لوب التصعيد املوحي بأن سحب الثقة صار
وشيكاً ،يتفاجأ املراقب لهذه القضية بأن ثمة تصريحات توحي

لالختراق واالنصياع أو االنخراط مبشروع كان يناكفه ويرفضه.

إجمالها بالتالي:
أو ًال :إن ش���ركاء العملية السياس���ية ال يصلون إلى مرحلة

أفق أحزاب الس���لطة املنخرطة في املشروع األمريكي ،وكذلك
انسداد أفق بعض القوى الرافضة لالحتالل ،ما يجعلها عرضة
م���ن معالم انس���داد األفق السياس���ي للفس���طاط األول

أطروحات املش���اريع التفكيكي���ة أو تلك التي ت ّدع���ي التكتلية
اجلديدة أو التس���قيط السياس���ي وما إلى ذلك من مش���اريع

القص ُد منها االستفراد واالس���تقواء مبا ميلكه كل طرف منهم
م���ن دعم اإلدارة األمريكية أو االعتم���اد اإليراني أو أي طرف
ميتلك خيطاً من خيوط اللعبة السياسية اجلارية في العراق.
العملية السياس���ية اليوم في العراق ميتلكها رئيس الوزراء

ن���وري املالكي ،فبيده عناصر االس���تقواء مجتمعة فيما يخص
تهدي���ده باقي ش���ركائه ،فهو ميتلك الس���لطة وامل���ال ،ميتلك

املؤسسات األمنية؛ وزارة الدفاع ووزارة الداخلية واألمن الوطني

واملخابرات ،بإدارتها بالوكالة م���ع مضي أكثر من نصف مدته

الثانية ،ومعاجلاته تشي بالتحضير لوالية ثالثة مع انسداد أفق

ش���ركائه في التحرك واملناورة ،ولم يع���د عند طالبي املناصب
س���وى االرمتاء بحضن مشروع املالكي وتسويقه على أنه املنقذ

أيضاً بالتراجع ،وهذه التصعيدات والتراجعات لها أسباب ميكن

يعد من
كس���ر العظم فيما بينهم مهما تطور خالفهم؛ ألن ذلك ّ
السيد األمريكي خطاً أحمر.
ثاني ًا :إن معظم الالعبني إمنا هم طارئون على السياس���ة،

فهمهم األول جني األموال من الس���حت احلرام وليست هناك
قضية لالنتماء.
ثالث ًا :إن عملية التفكيك التي اتبعها املالكي لم تكلفه كثيراً،

فقد وعد مبشاريع مقاوالت للنواب املنسحبني من قضية سحب
الثقة ،وتعيني بوظائف ال تقل عن مدير عام لـ  25ش���خصاً من

أقارب النائبات الالتي يس���حنب تواقيعهن ،فحقق بذلك ترغيباً
مل���ن يريد أن يعب من املال احل���رام ،ويقابله ترهيب مزدوج ملن

يبقى في قضية س���حب الثقة من املالكي ،وس�ل�احه في ذلك
املادة 4؛ إرهاب لتجرمي أي نائب يس���عى لس���حب الثقة منه إن
كان مخالفاً له ف���ي املذهب ،أما إذا كان موافقاً له في املذهب
ويناكفه فإن ترتيب ملفات الفس���اد لن يكون بعيداً عن متناول

للعملية السياسية واملذهب ،أو أن انهيار العملية السياسية قادم
على رؤوسهم إن لم ينخرطوا في مشروعه ،وليس غريباً على أي

القضاء العراقي الذي يستطيع حتريكه وقتما يشاء.

التوترات.

السياسية غير على انسداد في األفق السياسي؟ بل رمبا ميكن

متابع ما للمال السياس���ي من فعل في تغيير القناعات وانصياع
دارت عل���ى مدى أش���هر قليلة أطروحة س���حب الثقة من

املالكي تبناها خصمه املفترض إياد عالوي رئيس كتلة العراقية،
ومس���عود البرزاني رئيس احلزب الدميقراطي الكردس���تاني،

ماذا ميكن أن يدل هكذا نوع من احلراك من داخل العملية

وصفه بنتيجته التي آلت إليه بأن هشاش���ة املوقف راجعة إلى

نوعية االختيار التي أرادتها إدارة االحتالل األمريكي في العراق
ملشروع تريد تسميته (العملية السياسية).

وبغض النظر عن جناعة هذه الفكرة مبحاولة احلراك الداخلي
في العملية السياس���ية ،فاملراقب السياسي يرى فيها مشروعاً

العملية السياس���ية في العراق هش���ة باعتراف أصحابها
املنخرطني فيها ،وليس ذلك جتنياً ،وإن إطالق مصطلح انسداد

كثيراً تغيير الوجوه ،لكن الق���وى اإلقليمية املتمددة في العراق

راع واحد اجلمي ُع متفق
مجموعة شركاء متشاكس�ي�ن يربطهم ٍ
على اتباعه فيما يريد أو يهوى ويطيعونه إلى أي طريق يريدهم

غريباً عن العراق مثلما العملية السياس���ية التي صنعها احملتل،
فهي ال تختلف كثيراً عنها ،ومع أن هذا احلراك املطروح ال يعني

األفق السياس���ي عليها حتصيل حاصل لطبيعة تشكيلها ،فهي
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أن يس���لكوه ،وقدمياً قيل واألمثال تضرب وال تقاس (الغنم تتبع

التص���ورات بصورة مس���تمرة ،ألن الواقع تتحك���م به متغيرات

للتحرك واملناكفة والتدافع داخل حدود مس���احة حددها بدقة،
فاملطروح على هذه الس���احة ال يتعداها ،ويعلم جيداً من يطرح

بتصورات مس���بقة من دون حتديثها جتعل بني الواقع واملعاجلة
تنافراً وعدم استجابة.

راعيها) ،فاالنس���داد يتأتّى من أن هذا الراعي ترك مس���احة

أي مش���روع أن هناك خطوطاً ال ميكنه جتاوزها وقد سمح بها

سيدهم من أجل إضفاء مس���حة واقعية على احلراك ليحسب
الناظر من غير هذه الس���احة أو الذي يبعد عنها مبسافة ما أن
حراكاً حقيقياً وعملية سياسية قائمة على قدم وساق ،لكن هذه

ومخططات تختل���ف ما بني مرحلة وأخ���رى ،ومعاجلة الواقع

ما يعنينا اليوم ونحن في مرحلة ما بعد التطورات اإلقليمية

في املنطقة ،أن القوى الرافضة ال بد لها أن تطرح مش���روعها
األول بآليات جديدة تستطيع معها الصعود إلى منصة احلدث،

وأن تك���ون قضيتها حاضرة في املش���هد السياس���ي .وفي ظل

احملددات وتلك املساحة وهاتيك التصورات لم تعد جتدي نفعاً

املتغي���رات اجلارية في احمليط اإلقليمي للعراق ،لم يعد بإمكان

واإلقص���اء بغية ضمان بطاقة التأهل ملرحل���ة بديلة يحاول أن

على أقل تقدير تنس���يق الفعل امليداني وحتديد أهداف التغيير

بتزاحم الالعبني املس���تأجرين وخروجهم على بعضهم باإلزاحة
يلعبها راعيهم ،أو أنهم هكذا يحسبونها بأنه من املمكن التجديد

قوة منفردة البقاء واالس���تمرار من دون وح���دة واحتاد أو قل

املنشود بنوعيه؛ القريب واالستراتيجي البعيد املدى.

ملرحلة الحقة غير آبهني بانسداد األفق السياسي وانغالق النفق
الذي اختاروه وهم مينون أنفسهم أن ثمة مخرجاً في نهايته وإذا

الرافضة ملش���روع االحتالل ،وجود ش���خصيات قابلة للشراء،

تضغط عليهم فراحوا يس���تصرخون النعرات الطائفية لركوبها

(نسبة للحاكم املدني بول برمير احلاكم بأمر االحتالل األمريكي

بهم في متاهة ،ال س���يما أن أخبار االضطراب اإلقليمي بدأت

مرة أخرى كما فعلوا في عامي  2005و ،2007لكن ليس في كل

مرة تسلم اجلرة كما يقال.

احلقيقة التي تظهر للمراقب للشأن العراقي ويجب اإلشارة
إليها ،هي أن هذه العملية صنعت أناس���اً لم يكونوا قبل دخولها

ش���يئاً يذكر ،مبعنى أنهم ل���م يصنعوها لكنه���م متكئون عليها
يس���تندون إلى توجيهات مخرج هذا العمل البائس الذي ع ّينهم

واعتمدهم أدوات ملشروعه.

وفي الفسطاط الثاني القوى املناهضة لالحتالل واملمانعة

م���ن بني أخطر التحدي���ات التي واجهت الق���وى العراقية

صحيح أنها من خارج هذه احلركات ،لكن التقس���يم البرميري
في العراق) يجعل هذه النماذج محسوبة على مكون معني ،فتمت
محاربة احلركات مبن ينتمون إليها نس���باً عشائرياً أو انتساباً
مذهبياً؛ لتشويه صورة احلركة مرة ،وشيطنتها في مرة أخرى،
واإليحاء بأن ثمة أناس���اً ينتمون للش���ريحة نفسها التي تنتمي

إليها حركات الرفض في غالبها ،يقبلون االنخراط في مشروع
ً
فع�ل�ا احملتل األمريكي في اس���تقطاب
االحت�ل�ال ،وقد جنح
بعضه���م واإلغداق عليه���م ملدة معينة ،والي���وم تعمل احلكومة
باألسلوب نفسه فيما يسمى املصاحلة الوطنية ،فهي أكذوبة ال

ملش���روعه الرافضة بق���وة االنخراط فيه عل���ى مدى ما يقرب
م���ن العقد من الزمن تكللت جهوده���ا بنجاحات وإجنازات ق ّل

خالصة القول :إن االنس���داد في األفق السياس���ي ينبغي

وم���ع ذلك فإن هذه اإلجنازات وذلك الصم���ود ال يعني مطلقاً

نتيجة أس���باب ميكن معاجلتها ،فال ب���د من تتبع طرق العالج.

ضوء هذه التط���ورات ،فال يجب أن يقودنا االكتفاء باإلجنازات

اجلارية في العراق ،فإنه راجع بالتأكيد إلى بنيوية هذه العملية،

نظيرها في جتارب حفظها التاريخ وتغنت بها الش���عوب احلرة،
عدم مراجعة اخلطوات الس���ابقة والتهيؤ خلطوات الحقة في

ميكن تصديقها إال ممن ارتضى لنفسه بيع موقفه.

أن ال يك���ون نهاي���ة املطاف ،فإذا كان االنس���داد في طريق ما
أما بالنس���بة النس���داد أفق العمل السياسي للعملية السياسية

إلى عدم االلتفات إلى مواطن الفشل ،فالفشل في موضع ما لو
تأملناه بعني النقد واملواجهة لد ّلنا بالتأكيد على طريق لم نسلكه

إقامة حكوم���ة تكنوقراط تعمل على إدارة الدولة ملدة س���نتني

السياس���ي ،بعضها داخلية ،وأخرى خارج���ة عن إرادتها؛ نظراً

يستطيع أبناء العراق فيها ممارسة حقهم من دون تأثير خارجي

القوى العراقي���ة الرافضة لالحتالل ومش���روعه ميدانها

وإقامة احلكم الرش���يد على أساس صحيح ،أما غير ذلك فلن

ملعاجلت���ه .لقد عانت هذه القوى بعض االنس���دادات في أفقها
لتكالب القوى الدولية ووقوف القوى اإلقليمية ضدها بشدة.

الواق���ع بكل تش���ابكاته ،ومعايش���ة الواقع تدعوه���ا ملراجعة
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وه���و نتيجة طبيعية لها ،واحلل يك���ون بتمكني أبناء العراق من

لتهيئة الظروف واألحوال لعمل األحزاب وإقامة انتخابات حرة

أو إره���اب داخلي ،لتأتي بعد ذلك مس���ؤولية كتابة الدس���تور
تكون له نتيجة سوى االنسداد السياسي.
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Mdaoud_88@hotmail.com

منذ أن تولى الدكتور عصام ش���رف ،رئيس الوزراء
املصري األسبق ،رئاس���ة احلكومة في مارس من العام
املاض���ي؛ حتى بدأ احلديث ي���دور عن حاجة مصر إلى

ق���رض دولي .وعرض البنك الدول���ي على مصر قرضاً

بقيمة  3.2مليار دوالر ،إال أن املجلس العس���كري رفض
ه���ذا القرض حت���ى ال تتح ّمل األجي���ال القادمة أعباء
القرض وفوائده .وجاءت حكومة اجلنزوري ،ومتت إثارة

املوضوع مرة أخرى ،وتعرقلت املفاوضات ،وس���افر وفد
الصندوق الدول���ي يج ّر أذيال اخليبة ،لكن املوضوع عاد

من جديد ،وطفا على الس���طح بق���وة؛ بعد فوز الدكتور
محمد مرس���ي وتش���كيل احلكومة املصري���ة اجلديدة،
وبدأت املفاوضات حول القرض ،ومت رفع قيمته من 3.2
مليار دوالر إلى  4.8مليار دوالر!!
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مصر والقروض األجنبية:
لقد عاش���ت مصر جتارب مريرة مع القروض األجنبية ،س���واء
م���ن صندوق النقد الدولي أو من ال���دول األجنبية ،وقد بدأت مصر
تقترض م���ن الدول األجنبي���ة في عهد اخلديوي س���عيد (- 1854
 ،)1863حي���ث حصلت ف���ي عهده على أول ق���رض خارجي ،وكانت
هذه القروض بضمان حصيلة ضرائب األطيان واجلمارك .ومع حياة
البذخ التي كان يعيشها س���عيد ،بدأت مصر تدخل في أزمة طاحنة،
وزادت أعب���اء تلك الديون ،ولم ِ
تكف هذه احلصيلة وغيرها لس���داد
القروض ،وتضاءلت الثقة باحلكومة املصرية ،فبدأت الدول األوروبية
التدخل املباش���ر في سياس���ة احلكومة املصرية ،فكانت بعثة كييف
س���نة  1875واقترحت إنش���اء مصلحة للرقابة على مالية مصر ،وأن
يخضع اخلديوي ملش���ورتها ،وال يعقد قرضاً إال مبوافقتها ،وكان هذا
إيذاناً ببدء االس���تعمار ،حيث باعت مصر حصتها في قناة السويس

لبريطانيا ،وبعد سنوات قليلة قامت بريطانيا باحتالل مصر.

أم���ا صندوق النقد الدولي ،فقد رف���ض في عهد الرئيس

م���ن املوافقة على تصويت ما في األمم املتحدة ،واتخاذ مواقف

املصري الراحل جمال عبد الناصر ،طلب مصر احلصول على

سياسية معينة ،والسيطرة على موارد معينة في البلد املدين ،أو

قرض لتمويل بناء مشروع السد العالي ،أحد أهم املشاريع التي

قبول وجود عسكري فيه ...إلخ.

أقيمت في مص���ر خالل القرن املاضي ،حي���ث عرقلت الدول

وكش���ف بركنز عن أحد جوانب هدم الدول عن طريق هذه

العظم���ى هذا األمر لتمنع مصر من تنفيذ مش���روعها ،وحينها

القروض ،وهو جان���ب غير مرئي يتمثل ف���ي تكوين مجموعة

جلأ عبد الناصر إلى تأميم ش���ركة قناة الس���ويس ،وتع ّرضت

م���ن العائالت الثري���ة لتصبح ذات نفوذ اقتصادي وسياس���ي

وق����د نفذت مصر منذ الثمانينيات حت����ى اليوم أربعة برامج

داخل الدولة املقترضة ،تعتنق أف���كار ومبادئ وأهداف النخبة
األمريكي���ة ،وتصير امتداداً لها في ه���ذه الدول ،بحيث ترتبط

مصر بعدها للعدوان الثالثي عام .1956

اقتصادية بدعم مالي من الصندوق ،وذلك بقيمة إجمالية قدرها

س���عادة ورفاهية األثرياء اجلدد بالتبعية طويلة املدى للواليات

 1.1558مليار وحدة حقوق س����حب خاصة (تعادل  1.850مليار

املتح���دة ،وذلك رغ���م أن عبء القروض س���يحرم الفقراء من

دوالر أمريكي بأس����عار الصرف في نهاي����ة مايو  .)2011غير أن

اخلدمات االجتماعية لعقود قادمة .واحتوى الكتاب على أمثلة

نحو خُ مس املبل����غ املتاح فقط هو الذي مت صرف����ه بالفعل ،ولم

كثي���رة ،من أهمها :كيفية إس���قاط الرئي���س اإليراني املنتخب

تفل����ح كل هذه القروض ،والتي كان يالزمها تدخل في السياس����ة

محمد مصدق ،والرئيس العراقي السابق صدام حسني ،وكثير

االقتصادية املصرية؛ في حل املش����كالت االقتصادية ،بل تفاقمت
هذه املشكالت حتى بلغت حداً ال يطاق خالل الـ  15عاماً األخيرة.

من القادة الذين سقطوا في هذا الشرك األمريكي.

املنظمات الدولية والقتل االقتصادي:

مصر الثورة خطر:
لق���د كانت مصر في عهد الرئيس املخلوع حس���ني مبارك

ف���ي كتاب���ه الذي حم���ل اس���م (Confessions of an

مج���رد دولة تابعة للواليات املتحدة وسياس���اتها ،وحارس أمن

 )economic hit manوترجمت���ه «اعتراف���ات قرص���ان

للكي���ان الصهيوني اللقي���ط ،وحت ّولت مصر الدول���ة العريقة
العظيمة املنزلة في نفوس أبنائها والعرب واملسلمني جميعاً ،إلى

اقتص���ادي»؛ أوضح اخلبير االقتصادي العامل���ي «جون بركنز»
كيف يهيمن الوح���ش األمريكي البرجمات���ي على اقتصاديات
ال���دول النامية الضعيفة من خالل القروض التي حتصل عليها

كنز ثمني للكي���ان الصهيوني ،فصارت طيلة تلك الفترة خنجراً

مس���موماً في ظهر العرب واملس���لمني ،وص���ار النظام خنجراً

هذه ال���دول من املنظمات املالية الدولي���ة ،مثل صندوق النقد

في ظهر مص���ر ،فهي ال تتحرك لألمام ف���ي أي من املجاالت

الدول���ي .وبركنز مثل أقرانه من صفوة اخلبراء في الش���ركات

العلمية أو الصناعية أو الزراعية ،بل كان التراجع هو الس���مة

االستشارية األمريكية الكبرى؛ يعملون على إيجاد ظروف تؤدي

الظاهرة الواضحة خالل عقود ثالثة مضت ،حتى فش���ا اجلهل

إلى خضوع الدول النامي���ة لهيمنة النخبة األمريكية التي تدير

والتخل���ف ،وظنت الواليات املتحدة والكيان الصهيوني أن مصر

احلكومة والشركات والبنوك ،حيث يقوم بإعداد الدراسات التي

قد اس���تقامت لهم وصارت ألعوبة في أيديهم يحركونها كيفما

بنا ًء عليه���ا توافق املنظمات املالية عل���ى تقدمي قروض للدول

شاؤوا ،ولم يتوقعوا أن تكون مصدر خطر لهم.

النامية املستهدفة ،لكن هذه الطريقة ال تغادر الواليات املتحدة،

وف���ي ظل حالة االس���ترخاء واالطمئنان عل���ى الوضع في

حيث تتحول ببساطة من حسابات بنوك واشنطن إلى حسابات
شركات في نيويورك أو هيوس�ت�ن أو سان فرانسيسكو ،ويبقى

مص���ر واس���تمرار تبع ّيتها ،فج���أة اندلعت الث���ورة املصرية،

وس���قط نظام مبارك ،ورحل معه عمر س���ليمان رجل الواليات

على الدولة املتلقية سداد أصل القرض والفوائد.

املتحدة ،و ُرفع احلظر عن جماعة اإلخوان املسلمني ،واندمجت

واعت���رف بركنز أن مقياس جناح اخلبير يتناس���ب طردياً

التيارات اإلس�ل�امية األخرى في العمل السياس���ي ،وكان أول

م���ع حجم القرض ،بحيث يجبر املدي���ن على التعثر بعد بضعة

اختبار دميقراطي تعيش���ه مصر في االستفتاء على التعديالت

س���نوات ،وعندئذ تبدأ عملية فرض شروط الدائن التي تتنوع

الدس���تورية ،وظهرت قوة التيار اإلس�ل�امي وقدرته على حشد
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أبنائ���ه ومؤ ّيديه ،وهو ما أثار رعب الواليات املتحدة من وصوله
إلى احلكم في أي انتخابات يتم إجراؤها ،يعزز ذلك الدراسات

للتدخل في الش���ؤون الداخلية للبالد ،والتحكم في السياس���ة
املصرية؛ إلجهاض أي محاولة للتقدم واخلروج من حالة التبعية

األمريكية الس���ابقة بأنه في حال إجراء أي انتخابات حرة ،فإن

للواليات املتحدة والغرب ،مشيرين في ذلك إلى تصريحات وزير

اإلس�ل�اميني سيصلون إلى سدة احلكم ،وهي الفزاعة التي كان

املالية ب���أن البرنامج اإلصالحي الذي تزم���ع احلكومة تنفيذه
جتري حالياً مشاورات بشأنه مع خبراء صندوق النقد.

الضغوط عليه فيما يخص الدميقراطية.
لق���د أدركت الواليات املتحدة أن مص���ر الثورة خطر على

وتقول الدكتورة هبة رؤوف عزت ،أستاذة العلوم السياسية،
تعليقاً عل���ى هذه األنب���اء« :القروض ال تمُ ن���ح مجاناً ..حتى

مصاحلها ،وخط���ر حقيقي على الكيان الصهيوني اللقيط ،ولم

لو بش���روط ميس���رة .وأم���ور االقتصاد أخطر م���ن أن تُترك

تنتظر أن ترى إال َم س���تؤول األمور ومن س���يحكم مصر ،ولهذا
قررت محاصرة مصر اقتصادياً ،وإغراقها في الديون وأعبائها؛

لالقتصاديني» .ودعت إلنشاء صندوق وطني لدعم املشروعات
التي س���يذهب لها القرض املقترح ،معلنة استعدادها تقدمي 30

حتى تستطيع أن متلي عليها شروطها السياسية ،وتفرض عليها

أل���ف جنيه مصري لبدء الصندوق .وأضاف���ت «إذا كنا جادين

الس���يطرة ،لتعيدها إلى احلظيرة األمريكي���ة الصهيونية مرة

بش���أن اإلصالح فالشعب الذي تبرع عبر تاريخه لغايات عربية

أخرى ،ولكي ال تقوم لها قائمة وال تنهض من كبوتها فتوقظ ما

وإسالمية ،قادر على دفع ثمن استقالله ..أقترح إنشاء صكوك

حولها من الدول العربية واإلسالمية.

ملكية عامة للمشروعات» .وتابعت «سندفع من أجل حترر مصر

نظام مبارك يس���تخدمها لتخويف الغرب ومنعه من ممارس���ة

غموض وتباين املواقف:

واس���تقالل قرارها وإرادتها ونهضة مشروعات قومية ،وندعم
هذا الوطن حتى يصبح في صدارة األمم».

تتس���م املواقف احلكومية حول س���بب جلوئه���ا إلى هذا
القرض مجدداً وأهدافها منه واملجاالت التي سيتم صرفه فيها؛

وجه إليها من نقد« :فكرتي ليست
وقالت في تعليق على ما ِّ

بالغم���وض والضبابية ،فبينما تعلن احلكومة على لس���ان وزير

في ظل فلس���فة أوس���ع لوقف القروض أو تخفيضها لألدنى.

لتبرع في حس���اب ،بل زيادة مشاركة شعبية في دعم االقتصاد

املالية ممتاز الس���عيد أن القرض يعتمد على برنامج إصالحي

صكوك ورقابة وش���فافية .مستعدون؛ نريد االنتقال من فلسفة

األزم���ة االقتصادية الراهنة ،كما أوضح أن مس���اهمة صندوق

اقتص���اد تدور حول حترير الس���وق ألخرى تق���وم على حترير
الوطن .س���تأخذ وقتاً وستتنوع أدوات وتتمازج حلني ،وال بد من

اقتص���ادي واجتماع���ي أعدته احلكومة املصري���ة للخروج من
النقد الدولي في متويل البرنامج اإلصالحي ودعمه لالقتصاد
املص���ري ،تعطي مصر ش���هادة أمام العالم كل���ه بأن اإلصالح
االقتصادي في مصر يس���ير في املسار الصحيح ،إال أنه أشار
إلى أن مصر قد ال تس���حب قيمة القرض املتفق عليه كله ،رغم
أنها تفاوضت لرفع قيمة القرض من  3.2إلى  4.8مليار دوالر.
وينطل���ق املؤيدون له���ذا القرض من األس���باب ذاتها التي
أعلنتها احلكومة ،مؤكدين أنه ال يوجد بديل آخر عن االقتراض،
وأن البدائ���ل املطروحة ال يُعتمد عليها في مواجهة األزمة التي
متر بها البالد.

ثمن ندفعه».
من جانبه ،يقول الباحث السياس���ي واخلبير في الش���ؤون
السياس���ية والبرملانية أمجد اجلباس« :املش���كلة ليس���ت في
االقتراض ،بل على العكس ،قدرة الدولة على االقتراض وقبول
طلبها القرض مؤشر على استقرارها االقتصادي ،لكن املشكلة
في ش���روط القروض ،ومع األس���ف ال توجد شفافية في هذا
األم���ر» .وأضاف «نطالب احلكومة مبزيد من الش���فافية لغلق
الباب على الشائعات التي ال تريد للحكومة النجاح في مساعيها
إلصالح أحوال البلد».

إال أن كثيراً من النش���طاء واملفكري���ن يعترضون على هذا

وحول البدائل لهذا القرض قال« :أعتقد أن مرس���ي بحث

التي تهدف إلى حتقيق أهداف مشبوهة من وراء تلك القروض،

ولم يجد ،وبخاصة ال ميكن إنكار املوقف احلذر الذي تتخذه دول
اخلليج من الثورة املصرية حتى اآلن» ،مشيراً إلى أن مقترحات

الق���رض ،محذرين من خطورة االقتراض من املنظمات الدولية
واألعب���اء التي تتحملها الدول املقترض���ة ،مؤكدين أن القرض
س���يفتح املجال أمام صندوق النقد ومن ورائ���ه الدول الغربية
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الدكتورة هبة رؤوف عزت «جيدة ،لكنها حتتاج ابتدا ًء إلى تغيير

في ثقافة املصريني حتى ميكن تطبيقها وتؤتي ثمارها املرجوة».

تغير موقف الرئيس:
ّ

كان موق ��ف الدكتور محمد مرس ��ي من فك ��رة االقتراض من
البن ��ك الدولي واضح� � ًا بالرفض عندما كان رئيس حزب احلرية
والعدالة ،وكذلك كان موقف جماعة اإلخوان املسلمني ،وأكدوا في
بيان ��ات وتصريحات أن مصر ليس ��ت في حاجة إلى هذا القرض،
وق ��د التقى الدكتور مرس ��ي وفد الصندوق قبل ش ��هور وأخبرهم
تتحمل أعباء إضافي ��ة ،إال أن وفد الصندوق
حينه ��ا أن مص ��ر ال
ّ
ك ��رر عرضه ،حت ��ى التقى مؤخ ��را الرئيس محمد مرس ��ي ،الذي
فاجأ اجلميع مبوقفه املؤ ّيد لهذا االقتراض من ذلك الصندوق،
وه ��و املوقف الذي يخالف ما كان عليه حينما كان رئيس� � ًا حلزب
احلرية والعدالة أثناء حكومة كمال اجلنزوري!!
ال ت ��زال أس ��باب تغ ّي ��ر موق ��ف الرئيس مرس ��ي م ��ن القرض
غامض ��ة ،حي ��ث ل ��م يت ��م اإلع�ل�ان رس ��مي ًا عنه ��ا ،إال أن الباحث
أمج ��د اجلب ��اس يقول« :رمبا س ��اعتها ل ��م يكون ��وا يدركون عمق
الكارث ��ة االقتصادية وقيود الدول اخلليجية فيما يتصل بإتاحة
التموي ��ل ،وحني وصلوا إلى احلكم وعرفوا كل املعلومات لم يكن
أمامهم من بديل سوى القرض».

أما الدكتور طارق الدس ��وقي ،رئيس اللجنة االقتصادية في
مجلس الش ��عب ،فقد أوضح أن وجود حكومة الدكتور اجلنزوري
كان السبب الرئيسي في رفض القرض سابق ًا ،ألنها لم تتخذ أي
خطوة إيجابية ملكافحة الفساد اإلداري ،أو سد العجز في املوازنة
ع ��ن طريق حتصي ��ل الديون الداخلي ��ة ،أو محصل ��ة بيع أراضي
الدول ��ة وش ��ركات القطاع العام بت ��راب الفل ��وس ،أو دعم للطاقة
والغ ��از يذهب لفن ��ادق خمس جن ��وم ،ومصانع أس ��منت وحديد،
واملرتبات الال معقولة التي يتقاضاها املستشارون ،واملنح واملزايا
التي يتقاضاها كثير من املوظفني للس ��كوت عن فساد اإلداريني،
أحس ��ت
وكذل ��ك الش ��ك ف ��ي قنوات ص ��رف هذا الق ��رض بعد أن َّ
الق ��وى السياس ��ية أن حكوم ��ة اجلن ��زوري تتبع سياس ��ة جتفيف
املناب ��ع وجتري ��ف املوارد ،لذلك مت إرج ��اء احلصول على القرض
وقتها حلني وجود حكومة منتخبة.
ال تزال املفاوضات جارية ،والغموض سيد املوقف ،والنشطاء
ب�ي�ن مؤ ّيد ومع ��ارض ،حتى حزب احلرية والعدال ��ة الذي ينتمي
إلي ��ه الرئي ��س؛ يش ��هد اختالف ًا ب�ي�ن قياداته حول ه ��ذا القرض،
وبعض القوى واملفكرين يطرحون حلو ًال بديلة له ،ويظل القرار
النهائي احلاسم بيد احلكومة والرئيس محمد مرسي.
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[المسلمون والعالم]

يحدث في تونس..
م���ح���ط���ات م����ن اإلث�������ارة
واالستفـ ـ ـ ـ ــزاز ونظ ـ ـ ــرية
الث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور اإلسبـ ـ ـ ـ ــاني
ح��س��ن ب���ن م��س��ع��ود ع��ب��اس

أمام تنامي التيار الس���لفي بني األوس���اط الشبابية بشكل

للضحية وكل رمح يرشق به ظهره وكل قطرة دم تسيل منه؛ إلى

واسع وكبير في مختلف املدن والقرى التونسية ،نشطت ظاهرة

نكاية وشماتة في غفلة عن كونه ضحية ،وما نقموا منه إال كونه

االس���تفزاز العقدي ونصب الكمائن واالستدراج للخطأ والعنف

ميلك كل مقومات القوة والفتوة.

ضمن آلة علمانية ماكرة تهدف إلى تبشيع صورة السلفيني وبث
الكراهية واألحقاد بني مختلف الفئات االجتماعية في تونس.
ولعل أب���رز النظريات االجتماعية في االس���تدراج وإنهاك
الق���وى وتصفية اخلصوم التي مورس���ت بده���اء على هؤالء
الش���باب؛ هي نظرية الثور اإلسباني الشهيرة ،ومن خالل جملة

منهج اإلثارة املتبع واالس���تفزاز غارق في دراس���ة نفسية
وعقلية اخلصم املستد َرج للصراع ،فالتلويح بطرف أحمر يستفز

املش���اعر ،وتعمل األلوان املثيرة على عملية التهييج ،فتأتي ردة
الفعل عظيمة وكبيرة ،لكنها ال تصيب هدفاً ،بل تسهم في إخارة
القوى ،وبتكرار االستجابة لها يحصل اإلنهاك.

األعمال االس���تفزازية املختارة بعناية التي متت في تونس بعد

ِ
يخاط���ب املصارع اللبق عي���ون اخلصم القوي ويس���تثير

الث���ورة ،أردنا أن نورد لها أمثلة لنبينّ للقارئ مدى دقة اتباعهم
لهذه النظرية وإميانهم بجدواها ،وس���نورد شيئاً من مرتكزاتها،

عاطفت���ه ال عقله ،إذ ليس ثمة وقت إلعم���ال عقل أو تدبر أو
تفكير ،وتكون االس���تجابة السلبية سريعة وقوية ،لكن إذا غاب

ونوضح أساسات فكرتها التي تتلخص في التالي:

العقل حضر العطب فتقع الهزمية واإلنهاك.

إن مجرد اس���تدراج القوي إلى حلب���ة الصراع املغلقة متثل

إدارة الصراع مفروضة ومرس���ومة م���ن طرف واحد وفي

نصف عملي���ة تصفيته ،حيث ينحصر م���كان حركته ويضيق،

إط���ار زماني ومكاني مح���دد ،وبها يخ���رج الصغير الضعيف
منتصراً وغالباً ،والقوي املتني منهكاً منتهياً ،وما أبش���ع صورة

وتجُ عل إمكانية استهدافه أكبر.

يص ّر اخلص���م املصارع على أن يكون ذلك أمام جمهور من

فارغ ال مبدأ له وال قضية ،وببراعة
الناس يعشق متعة الفرجةٍ ،

املصارِ ع ورش���اقته يتحول املستد َرج املعتدى عليه إلى مجرم في
نظر املتفرجني ،وأمام تسليط أضواء اإلعالم تتحول كل سقطة
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القوي املهزوم الذي ميلك جسماً وال ميلك عق ً
ال.

التكرار واإلص����رار على اإلثارة بفك����رة واحدة وتنويع

في احلركة ومع االس����تجابة الغافلة ،يُنهك القوى ويُ ّ
بش����ع

الصورة.

تنش���يط اجلري واالندفاع نحو هدف وهم���ي مبني على

وتهيي���ج ،ما حول القائمني على االعتداء على املقدس���ات إلى

مناطح���ة الهواء وما في ذلك من إفراغ للطاقة واجلهد إلى حد

دعاة حلري���ة تعبير منتهكة ومعرضة للخطر ،وهو ما يدعو إلى

حلظة اإلنهاك واالنهيار.

التعاطف والتغافل عن اجلرمية.
بدؤوا بالكالم عن أم املؤمنني عائشة ووصفوها بأبشع النعوت

بجملة املفاهيم هذه عشق علمانيو تونس مصارعة الشباب،
معتبرينه���م ثيران���اً هائجة ال متلك إال املناطح���ة واملغالبة في

التي يخجل منها الس����امع لتلك األوصاف حتى لو كانت في حق

مفاصلة كاملة للحكمة والتعقل ،فقاموا بسلس���لة من األعمال

غيرها من الناس ،في وسيلة إعالمية مرئية واسعة االنتشار.

املثي���رة املختارة التي أضاف���وا إليها سياس���ة رصد األخطاء

وتالها االعتداء على الرسول  ،#ثم االعتداء على القرآن،

مهما صغرت وتضخيمها وتهويلها ونش���رها بأشكال واسعة في

وجاء ذلك بصورة وأحداث مختلفة ،حيث قاموا بنزع القدس���ية
عنه والطعن في ك���ون مصدره إلهياً؛ في برنامج حواري تلفزي

واملج�ل�ات ،حتى باتت صورة الش���اب املتدي���ن امللتزم بالهدي

مشهور ،أو في صور أخرى عندما مت رمي املصحف في القمامة

الظاهر مثا َر جدل واستهجان لدى قطاعات كثيرة من الناس.

وفي مراحيض اجلوامع ،كما مت انتهاك حرمة املس���اجد بشكل

املواق���ع االجتماعية والقنوات التلفزيونية وعلى أعمدة اجلرائد

املوجهة املشينة التي قام بها العلمانيون
ومن جملة األعمال
َّ

والتي قارب���وا أن يحققوا به���ا أهدافهم؛ ه���ي االعتداء على
متتال ومتكرر ،واستطاعوا
املقدسات والتفنن في ذلك بش���كل
ٍ
على قبيح أفعالهم أن يصرفوا أنظار العامة على تلك البش���اعة
إلى ردود أفعال مستهجنة من الشباب من عنف وحرق وتظاهر

منظم ،حيث رس���موا جنمة داود على اللوحة الرخامية ملسجد
كبي���ر في العاصمة ،وتزامن ذلك م���ع موجة من اقتحام لبيوت
الله لي ً
ال وما صاحبها من إتالف ألثاثاتها ونهبها ،كما مت عرض
صور مجس���مة للذات اإللهية ،وآخر أعمالهم ما ُعرف مبعرض

العِ بدِ ل َّية الذي علقت فيه رسوم ساخرة ومسيئة للمقدسات.
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كل ه���ذه كانت محطات إلث���ارة الش���غب والتهييج وردود
األفعال الطائش���ة وغير احملس���وبة متاماً كما يفعل ذلك الثور

التيار السلفي.

املسكني الذي يضرب الهواء وال يجده فينهك وتنهار قواه ويظهر

الس ��لفيون يجبرونن ��ا عل ��ى التخل ��ي ع ��ن أفكارن ��ا ولباس ��نا

في صورة القوي املهزوم وما يصاحب تلك الصورة من س���خرية

واختالط الذكور واإلناث.

وتهكم.

السلفيون بعنفهم الديني يهدمون قطاع السياحة في تونس.

كما عمدوا إل���ى افتعال أخبار كاذبة وتش���ويه متعمد من

حياتن ��ا وعاداتن ��ا اليومي ��ة أصبحت مه ��ددة من ج ��راء تنامي

احلكوم ��ة بقي ��ادة حركة النهضة ال تق ��وم بدورها في التصدي

خالل عناوين إخبارية متلفزة أو مقروءة تخاطب عاطفة الناس

للعنف السلفي.

وتخوفه���م وتفزع مش���اعرهم ليكرهوا امللتزمني من الش���باب

س ��لفيو تونس يهددون الس ��لم الدولي بترديدهم لشعار «أبامة

ويَ ُحول���وا من ثم بينهم وبني املجتم���ع والتأثير فيه وتقريبه إلى
السنة والفضيلة ،وإننا نريد أن ندرج شيئاً من تلك العناوين التي

أبامة كلنا أسامة».

باتت خبزاً يومياً وس���لوكاً مس���تهجناً تسلطوا به على أسماعنا
وأبصارنا في كل آن وفي كل حني ،ومن أمثلة ذلك التالي:

هذا غيض من فيض حتى يخيل إليك من جراء هذه العناوين
اليومية وأمثالها التي تراها وتسمعها أنك في حرب مفتوحة مع
جماعة هائجة ليس لها من هم إال اإلفس���اد والتكفير والضرب

الس ��لفيون يهدم ��ون ت ��راث تون ��س ويعت ��دون عل ��ى الذاك ��رة

والتخري���ب ،لكن إذا نظرت إلى األمر بحيادية وموضوعية جتد

الوطنية.

اخلبر في أغلب أحيانه يكذبه الواقع وال شيء إال اإلثارة والكذب

جماعات «سلفية وهابية» قامت بهدم أضرحة صوفية في عدد

واملبالغ���ة في الفجور في اخلصومة ،وليس ملن يعيش في تونس

م ��ن مناط ��ق البالد وه ��ددت املواطنني ودعتهم إل ��ى الكف عن

إال أن يتسلح بالصبر وينصرف إلى عمل بناء مثمر طويل األمد

زيارتها ألن في ذلك «شرك بالله».

يعي فيه أبعاد االستدراج ويرتفع فيه عن اخلصومة مع املجتمع

جتاوزات التيار الس ��لفي تؤدي إلى اضطراب األوضاع إلى حد

ويدرك غباء الثور وانسياقه بني يدي خصومه وجالديه ،وبذلك

كبير في تونس.

يتحول إلى صانع لألحداث راسم ملعاملها ال ملفعول به ساقط في

مواجه ��ات بني الس ��لفيني وب�ي�ن الطلبة وتعطيل الدراس ��ة في

املكائد والفخاخ وكاشف ظهر الدعوة لطعنة اخلصوم.

اجلامعات للمطالبة بحق املنتقبات في دخول االمتحانات.

وكما ينتظر هواة تلك املصارعة أن يسقط الثور ويخرج من
احللبة مضرخاً بدماه ،يتمن���ى قِ لة آخرون من الثور أن يخطئ

تون ��س ت ��رجت وتهتز بع ��د قيام بعض الس ��لفيني بإن ��زال العلم
التونسي في كلية منوبة واستبداله بعلم اخلالفة األسود.
تواص ��ل اعت ��داءات الس ��لفيني مبن ��ع املس ��رحيني م ��ن تنظيم
احتفالهم باليوم العاملي للمسرح والدعوة حملاسبتهم.

اله���واء ويصيب املصارِ ع في مقتل ،وهو أمر على ندارته إال أنه
يقع دون أن يدرك الثور شيئاً أكثر من دفع غريزته له للمناطحة.
أما إذا اش���تد الثور على خصومه واستعصى على املصارع،

مجموعات سلفية عمدت إلى تعطيل تظاهرة ثقافية نظمتها

اجتمعوا عليه وركبوا اخليل لصرعه ،فإن لم تنفع اخليل فرمبا

اجلمعية التونسية خلريجي معاهد الفنون الدرامية.

ركبوا «د ّبابة» ول ّوحوا له برايات أجنبية.

العلماني ��ون ين ��ددون بالس ��لفيني ملمارس ��ة العن ��ف اجلس ��دي
واللفظي وتكفير خصوهم.

ثور
وف���ي األخير ال منلك إال أن نقول :إن األمل مفقود في ٍ
يعق ُل فيُ ِ
فش���ل املهزلة القاتلة ..إال أن األمل معقود على شباب

الس ��لفيون يرددون خالل تظاهرة ضد قناة نس ��مة ش ��عار «عار

سيثور على التّــــث ّور ويفقه املآالت.

صحيف ��ة املغ ��رب احمللي ��ة تتلق ��ى تهدي ��دات بقت ��ل صحفيني

للوق���وع في املزالق ،والعِ برة بكمال النهايات ال بنقص البدايات،

يعملون بها وحرق مقرها.

وال ش���ك أن تدارك النقص واجلنوح إلى الكمال يقتضي كسر

تنامي التيار السلفي يسعى بوضوح إلى دفع البالد للعنف.

أركان احللبة وإسقاط نظرية االستدراج ..والله ولي التوفيق.

عار يا كفار».
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ثم إن التفاف الش���باب حول أهل العلم وأهل الرأي مف ِّوت

[مرصد األحداث]

ج����ل����ال س�����ع�����د ال������ش������اي������ب

(*)

مرصد األخبار

galal_elshayp@hotmail.com

دبلوماسي أمريكي ألمريكاَّ :
تعلموا من ماضيكم
نشرت صحيفة نيويورك تاميز في تقرير ألليسا جي روبن

من العاصمة األفغانية «كابل» ،على لس���ان السفير األمريكي
لدى أفغانستان «ريان سي كروكر»  -ناصحاً ألمريكا « -على
صنّاع القرار في أمريكا أن يتعلموا من دروس املاضي القريب

لدى التفكير في اخليارات العس���كرية ،مبا في ذلك املتعلقة
بسورية وإيران».
وذ َّكر كروكر صنّاع القرار في أمريكا مبا مر من أحداث؛
ً
قائ�ل�ا« :تذكروا قان���ون النتائج غير املس���تهدفة ،واعترفوا
مبحدودي���ة ق���درات الواليات املتحدة الفعلي���ة ،وافهموا أن

اخل���روج من أي ص���راع مبجرد أن تدخل���ه يكون في بعض
األحيان مص���دراً للخطر ومدمراً للب�ل�اد التي يجري فيها
الصراع أكثر من تدمير الصراع األصلي».

قلق بلجيكا من السلفيين!
نقلت عدة صحف بلجيكي���ة عن وزيرة العدل

(أنيمي تورتلبوم) قولها :إن الس���لطات البلجيكية
تش���عر بالقلق م���ن الدعاية الوهابية في عش���ر
مدارس توفر دروس���اً في اللغة العربية ولنُس���خ

متطرفة لإلسالم.

وأضاف« :من األفضل أن تقوم بعمل حس���اب بارد حول

الطريقة التي تود بالفعل أن تؤثر بها على سير األحداث إلى

األفضل».

وعل���ق كروكر على املس���تقبل قائ ً
ال« :مع عالم يش���تعل

باحلروب والثورات ،وهو فصل سيحبط أفضل النوايا وأكثر
االستراتيجيات األمريكية تطوراً».
وم���ن أبرز النتائج التي خرج بها الس���فير األمريكي لدى
أفغانس���تان ريان س���ي كروك���ر بعد  38عام���اً قضاها بني
العراق وأفغانس���تان؛ أن األمريكيني في األراضي األجنبية ال

يستطيعون أن يكونوا أكثر من «غرباء بأرض غريبة».

[نيويورك تاميز بترجمة اجلزيرة ]2012/7/29

استنكارٌ لتأليب الشعب على تطبيق
شرع اهلل
استنكرت الهيئة الشرعية للحقوق واإلصالح في مصر -

بيان صدر على لسان رئيسها األستاذ الدكتور علي أحمد
في ٍ

الس���الوس -؛ تأليب الشعب املصري على احلاكم الذي يريد
تطبيق شرع الله ،وذلك بخصوص الدعوة إلى تظاهرة الرابع

وأش���ارت الصحف إلى أنه من بني نحو 600

والعشرين من أغسطس املاضي.

وتقول وسائل اإلعالم البلجيكية إن اإلسالميني

وأس���تنكر الدعوة إلى اخلروج على احلاكم املسلم ،الذي أنعم
الله به علينا ،والدعوة أيضاً إلى إتالف املال العام واخلاص.»..

ألف مسلم يعيشون في بلجيكا ،هناك ألف سلفي.
الراديكاليني كثفوا أنشطتهم هذه األيام في بلجيكا.

وأضاف الدكتور الس���الوس قائ ً
ال« :فإني أش���جب بشدة

وأضاف���ت أنه ف���ي يونيو (حزي���ران) نظموا
إضرابات في إحدى مقاطعات بروكس���ل رداً على

الل����ه تعالى أن يحفظ مص����ر وأهلها من عب����ث العابثني ،وكيد

[موقع ميدل إيست أونالين ]2012/8/23

ويرزقه البطانة الصاحلة التي تدله على اخلير وتعينه عليه.»...

اعتقال شابة ترتدي النقاب.

واختتم «الس����الوس» بيانه داعياً ملصر وأهلها قائ ً
ال« :أسأل

الكائدين ،وأن يؤ ّيد ولي أمرنا مبدد من عنده ،وأن يسدد خطاه،
[مفكرة اإلسالم ]2012/8/23

() نرحب مبقترحاتكم البنَّاءة في باب مرصد األحداث على بريد الكاتب.
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«حزب اهلل» في أوروبا دون قيود

مت الكشف مؤخراً عن أن اآلالف من أفراد حزب الله اللبناني ومؤ ّيديه ينشطون دون أي قيود تذكر في أوروبا ،ويجمعون أمواالً

تنقل تلقائياً إلى قيادة احلزب املوجودة في لبنان؛ وذلك رغم التحذيرات التي يطلقها املس���ؤولون األمريكيون من جتدد التهديدات
التي يشكلها احلزب وأعوانه ،ورغم إصرار أمريكا وإسرائيل على أن احلزب هو منظمة إرهابية حتظى بدعم إيران ،وتعمل عن قرب

مع طهران؛ لتدريب وتسليح ومتويل حملة اجليش السوري القمعية واملميتة ضد االنتفاضة الشعبية املشتعلة هناك.

تعده وكالة االستخبارات الداخلية األملانية ،إلى أن أملانيا هي مركز نشاط
وقد أش���ار تقرير «التهديدات السنوي» الذي ّ

حزب الله في أوروبا ،وذلك في الوقت الذي يُعتَقَد أن احلزب ينشط في أنحاء القارة كافة ،وأن  950من أعضائه ومؤ ّيديه

تواجدوا في أملانيا خالل العام املاضي ،بعد أن كانوا  900خالل عام .2010

[شبكة محيط ]2012/8/17

تحذير من مخاطر تراجع ختان الذكور في أمريكا
كش����فت دراس����ة حديثة أعدتها جامعة أمريكية أن انخفاض معدالت ختان الذكور في الواليات املتحدة ،يرفع احتماالت اإلصابة بفيروس

نقص املناعة املكتسب.

وأكد الدكتور آرون توبيان ،بروفيس����ور علم األمراض في جامعة «جونز هوبكينز» ،والذي قاد الدراس����ة؛ أن «الفوائد الطبية خلتان الذكور
واضح����ة ،فرغ����م األدلة الطبية اإليجابية إال أن معدل ختان الذكور في الواليات املتحدة في انخفاض» .وح ّذر العالم من أن التخلي عن اخلتان
يزيد من مخاطر اإلصابة بفيروس نقص املناعة املكتسب  HIVواألمراض املنقولة عبر املمارسات اجلنسية التي قد يؤدي بعضها إلى السرطان.
وبحس����ب الدراس����ة التي نُشرت في دورية «أرشيف طب األطفال والبالغني» ،فإن ثالث جتارب علمية أثبتت أن ختان الذكور يقلل من خطر

اإلصابة بالهربس ،وفيروس نقص املناعة املكتسب ،وفيروس الورم احلليمي البشري  HPVاملس ّبب لسرطان عنق الرحم والقضيب.
[شبكة ]2012/8/23 CNN

اتفاقٌ بين الشمال والجنوب السوداني على النفط
التفاق إلنهاء النزاع املس���تمر منذ فترة طويلة بشأن النفط؛ والذي أ ّدى إلى عواقب اقتصادية
توصل الس���ودان وجنوبه
ٍ
َّ
ً
وخيمة ،كما أثار مخاوف من اندالع حرب بني البلدين؛ وذلك طبقا ملا أعلنه كبير الوسطاء في محادثات السالم.
وق���د ص ّرح ثابو مبيكي ،رئيس جنوب إفريقيا الس���ابق ،للصحافيني في اجتماع ملجلس الس���لم واألمن التابع لالحتاد

اإلفريقي في العاصمة اإلثيوبية أديس أبابا حيث جرى التوصل لالتفاق؛ «سيبدأ النفط في التدفق».
وكان املجلس قد عقد اجتماعاً لبحث كيفية تس���وية األزمة بني البلدين بعد أن فش�ل�ا في التوصل التفاق حول األمن
حدده مجلس األمن الدولي في الثاني من أغسطس املاضي.
والنفط قبل انقضاء موعد نهائي ّ
توصل اجلانبان التفاق بش���أن جميع الترتيبات املالية املتعلقة بالنفط ،وبقي االتفاق على املوعد الذي ستستعد
وأخيراً َّ
فيه شركات النفط الستئناف اإلنتاج والصادرات.

وأكد مبيكي في تصريحاته أن «الوضع النهائي ألبيي سيتم تناوله الشهر املقبل في اجتماع قمة للرئيسني».
[االقتصادية اإللكترونية ]2012/8/5
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بالعنوة ..ترحيل الجئي ميانمار من الصين

ص��� َّرح بيل فريليك ،مدير برنامج الالجئني في هيومان رايتس ووت���ش ،أن «الصني تخالف التزاماتها القانونية الدولية
بإعادتها الجئي الكاش���ات عنوة إلى منطقة صراع نشط تزخر باالنتهاكات على يد اجليش البورمي» .ودعا فريليك الصني
إلى «أن تغير على وجه السرعة مسارها وأن توفر حماية مؤقتة لالجئني».
وكان���ت الصني قد أعادت اآلالف من الجئي الكاش���ات عنوة إلى ميامنار بعد أن فروا إليها بس���بب اضطهاد البوذيني
والنظام لهم هناك ،وإنهم أصبحوا في خطر التعرض لعنف مسلح وانتهاكات على يد اجليش هناك.
ويذكر أن أكثر من عش���رة آالف من الكاشيني طلبوا اللجوء في إقليم يونان بجنوب غرب الصني بعد نشوب معارك بني
جيش استقالل الكاشيني وحكومة ميامنار في منتصف عام  2011في أعقاب هدنة استمرت  17عاماً.
وم���ن اجلدير بالذكر أن بعض اجلماعة احلقوقية قالت :إن احلكومة الصيني���ة منعت وكاالت األمم املتحدة والوكاالت
[موقع اإلسالم اليوم ]2012/8/24
				
اإلنسانية الدولية من الوصول إلى هؤالء الالجئني.

«هاآرتس» :مرسي لم يحترم «األدب الدبلوماسي» في قمة عدم االنحياز

ذكرت صحيفة هاآرتس اإلس����رائيلية أن هجوم مرسي على النظام السوري أوضح أن الرئيس املصري لم يكن يعتزم منذ البداية احترام ما
وصفته بـ «األدب الدبلوماسي» جتاه إيران ،باعتبارها الدولة املضيفة ملؤمتر دول عدم االنحياز ،واملنحازة بقوة إلى جانب نظام بشار األسد.
وقال احمللل السياس���ي للصحيفة ،تسفاي برئيل :إن من كان ينظر إلى زيارة مرسي إليران باعتبارها ستؤدي إلى حتول
في العالقات املصرية  -اإليرانية؛ «عليه أن ينتظر فرصة أخرى حلدوث ذلك» .وأضاف« :مرس���ي الذي س���يزور الواليات
املتحدة بعد  3أسابيع ،لم يكن مستعداً لتغيير سياسة مصر اخلارجية جتاه إيران اآلن».
ووصف الزيارة بأنها أول محاولة يبذلها مرسي إلدارة سياسة مصر اخلارجية التي تستهدف إعادة البالد إلى مكانتها اإلقليمية.

[جريدة املصري اليوم ]2012/8/31

عالمة تعجب

مستشار عباس يزور موقع محرقة اليهود!!
نددت حركة املقاومة اإلسالمية «حماس» ،بزيارةٍ قام بها مسؤول في السلطة الفلسطينية إلى موقع معسكر اعتقال نازي
َّ

في بولندا ،ووصفت «محرقة اليهود» بأنها «مأساة مزعومة».

وقام زياد البندك  -مستش���ار لرئيس الس���لطة محمود عباس  -بزيارة فريدة من نوعها ملس���ؤول فلسطيني إلى موقع
معسكر أوشفيتز مؤخراً.
وأك���د فوزي برهوم ،املتحدث باس���م حماس« :كانت زيار ًة غير مبررة وغير مفي���دة خدمت فقط االحتالل الصهيوني»،

ووصفها بأنها «تسويق ملأساة صهيونية مزورة ومزعومة».

كما قال :إنه ينظر إلى هذا على أنه يأتي «على حساب مأساة فلسطينية حقيقية» ،في إشارة إلى االحتالل اإلسرائيلي

البغيض لألراضي الفلسطينية.

يُذكر أن زيارة البندك ملوقع معس���كر أوش���فيتز  -حيث وضع إكلي ً
ال من الزهور  -جاءت بدعوة من مجموعة عمل في

بولندا تعمل من أجل التسامح.
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منعت س���لطات االحتالل الصهيوني رفع األذان في

املسجد اإلبراهيمي في مدينة اخلليل بالضفة الغربية،

نحو  50مرة خالل شهر يوليو املاضي فقط.

وقالت وزارة األوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية

في الضفة الغربية« :إن سلطات االحتالل اإلسرائيلي
منعت رفع األذان في احلرم اإلبراهيمي  50مرة خالل

شهر يوليو» ،مشيرة إلى أن س����لطات االحتالل ب َّررت
ذلك بأن األذان يس���� ِّبب «إزعاجاً للمس����توطنني الذين
يتواجدون في القسم املستولى عليه من احلرم».

قال���ت املفوضية العليا لش���ؤون الالجئني في األمم

املتحدة ،إن عدد الفارين الس���وريني إل���ى تركيا ارتفع
بشكل كبير في األيام القليلة املاضية ليصل إلى  66ألفاً.
أم���ا في األردن ولبنان ،فتعمل املفوضية على حتس�ي�ن

ظروف عيش الالجئني هناك ،مع تواصل توافد الفارين

من املعارك.

وقالت املنظم���ة إنه بني يومي الثالثاء واألربعاء عبر

محافظت���ي كيليس
ثالثة آالف ش���خص احل���دود إلى
ْ
وهاتاي ،وفقاً ملسؤولني محليني[ .وكاالت ]2012/8/17

[املفكرة ]2012/8/1

أكد دارهيم هاشم ،رئيس مؤسسة التحالف الدولي

ماليني سوري بحاجة إلى الغذاء واملساعدة في مجاالت

مليار مس���لم على مستوى العالم اس���تفادوا من جتارة

أعلنت منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة ،أن 3

لتكام���ل احلالل في ماليزيا ،في دراس���ة له؛ أن 1628

احملاصيل الزراعية واملواشي ،مستندة في تقديراتها إلى

احلالل في عام  ،2008وبلغ حجم هذه التجارة في هذا

إحصاء لألمم املتحدة واحلكومة السورية.

وقالت الفاو :إنه من أصل الرقم املذكور هناك 1.5

مليون س���وري يحتاجون إلى «مس���اعدة غذائية عاجلة
وفورية خالل األشهر الثالثة إلى الستة املقبلة» ،ال سيما

ف���ي املناطق التي طالها النزاع ونزوح الس���كان بصورة

خاصة.

[جريدة الشروق ]2012/8/2

َّ
حذرت منظمات إغاثة من أن ش���بح مجاعة طاحنة
يخيم على العالم ،وأن مليار نسمة تقريباً يعانون اجلوع،
وهو رقم يعادل ُسبع سكان املعمورة.

وقد ذكرت صحيفة إندبندنت أون صنداي البريطانية
في تقرير ،أن  43مليون ش���خص أُضيف���وا إلى قائمة

اجلوع���ى حول العالم هذا العام بس���بب النقص احلاد

باملواد الغذائية على نحو غير مسبوق.

العام نحو  635.8مليار دوالر.

وتتوقع التقارير الصادرة في هذا الش���أن أن تواصل

جتارة املنتج���ات احلالل منوها مبع���دالت ال تقل عن
 %4.8س���نوياً ،لتصل إلى نح���و  4.6تريليون دوالر في

عام  ،2020ما يوضح أن فرصاً اس���تثمارية بنحو 2.9

تريليون دوالر تنتظر الدخول في مجال املنتجات احلالل
خالل األعوام الثمانية القادمة.

أجرت صحيفة «يس���رائيل هيوم» استطالعاً للرأي

وسط طالب املرحلة الثانوية ،فتبني أن  % 60من طالب

املرحلة الثانوية في إسرائيل يكرهون العرب ويرفضون
العيش بالقرب منهم ،فيما أعرب  % 65من املس���تطلعة
آراؤهم عن رفضهم إقامة األفارقة في إسرائيل وطالبوا

احلكومة بطردهم من الدولة.

وأوض���ح االس���تطالع أن  % 64من ط�ل�اب املرحلة

كما يعاني س����تة ماليني نس����مة في منطقة الس����احل

الثانوي���ة يرفض���ون اخلدم���ة العس���كرية في اجليش

يتعرض أكثر من مليون طفل هناك خلطر سوء تغذية حاد.

أبيب ،أي (الضفة الغربية واجلوالن) ،فيما أعرب % 20

اإلفريقي بفعل تقلبات حادة باإلم����دادات الغذائية ،بينما

[إندبندنت واجلزيرة ]2012/8/5

اإلس���رائيلي ،خاصة في املناطق التي تسيطر عليها تل
من املستطلعة آراؤهم عن رغبتهم في التجنيد بالوحدات
القتالية وباللواء جوالني.

58

[العربية ]2012/8/23

العدد 303

[اليوم السابع ]2012/8/23

األقليات اإلسالمية

مسلمو إثيوبيا وهالك الطاغية
اختلفت مش���اعر املس���لمني في إثيوبيا أثن���اء عيد الفطر
املبارك لعام 1433هـ 2012م بعد س���ماع خبر هالك الطاغية
ميلي���س زيناوي ،حي���ث غمرتهم الفرحة واألمل في مس���تقبل
أفض���ل داخل وطنهم مب���ا يتفق مع عدده���م وإمكاناتهم ،فقد
حكم البالد باحلديد والنار ،وأذاق املس���لمني ويالت كثيرة قت ً
ال
وس���جناً وتعذيباً وحصاراً اقتصادي���اً وتضييقاً في العبادة وفي
بناء املساجد واستبعاداً وتهميشاً سياسياً واجتماعياً ،حتى في
أثناء مرضه لم يسلم املسلمون اإلثيوبيون من أذاه ،وظل زيناوي
على عداوته وحقده للمس���لمني حتى وه���و على فراش املوت؛
فف���ي أثناء فترة عالجه من مرض موت���ه أصدر قراراً باعتقال
جميع املس���ؤولني املس���لمني في احلكومة اإلثيوبية ومنعهم من
ممارس���ة أعمالهم حل�ي�ن التحقيق معهم بخص���وص تأييدهم
ملطالب املس���لمني اإلثيوبي�ي�ن ،وهدد بطرد جمي���ع املوظفني
املسلمني من أعمالهم احلكومية ..وفض ً
ال عن عدائه الشخصي
والرسمي لإلسالم واملس����لمني في إثيوبيا وخارجها ،فهو صاحب
قرار احلرب واحتالل الصومال ،ومن قبل قرار ضرب املس����لمني
في إريتريا ،وصاحب اليد الطولى في فصل اجلنوب عن الشمال
في السودان ،واحلليف االستراتيجي إلسرائيل وأمريكا في ضرب
املس����لمني ووقف املد اإلس��ل�امي في ش����رق إفريقيا ،ولعب دور
الش����رطي األمريكي واحلارس الصهيوني للقرن اإلفريقي مبهارة
إجرامية فائقة.
ميثل املسلمون في إثيوبيا نسبة تتعدى  ٪ 40من إجمالي السكان
البالغ عددهم نحو  75مليون نس���مة (حس���ب إحصائية 2010م)..
وتقس���يمة األديان على النحو التالي :املس���لمون  ،٪ 40األرثوذوكس
 ،٪50معتقدات تقليدية  ،٪ 7وآخرون .٪ 3
والتركيبة الس���كانية في إثيوبيا تتكون من اإلثنيات التالية:
األورم���و  ،٪ 40األمه���رة والتيج���راي  ،٪ 32الس���يدامو ،٪ 9
الصوماليون  ،٪ 6الشانكيال  ،٪ 6العفر  ،٪ 4وآخرون .٪ 3
تتحدث هذه اإلثنيات عدداً م���ن اللغات ،أهمها :األمهرية
(اللغة الرسمية) ،والتجرينية ،واألورومو ،والصومالية ،والعربية،
واإلجنليزية ،وأخرى محلية.

د .أمح����د حم���م���ود ال��س��ي��د

mr.ah54@hotmail.com

وموقع إثيوبي���ا مبنزلة القلب من الق���رن اإلفريقي ،حيث
يحدها من اجلنوب والش���رق الصومال ،ومن الش���رق جيبوتي،
ّ
ومن الشرق والش���مال إريتريا ،ومن الشمال والغرب السودان،
ومن اجلنوب كينيا.
لقد أصبح الطريق ممهداً بعد هالك الطاغية أمام املسلمني
للمطالبة بحقوقهم الدينية والسياس���ية واالجتماعية ،وأهمها:
اإلف���راج عن قياداته���م ،ومتثيلهم متثي ً
ال ع���ادالً في احلكومة
اإلثيوبية يتوافق مع أعدادهم التي تتقارب مع أعداد النصارى،
فض ً
ال عن الس���ماح لهم ببن���اء املدارس واملعاهد اإلس�ل�امية
وبحري���ة الدعوة ،وإعطائهم احلرية في انتخاب قياداتهم وعدم
فرض فرق ومذاهب من قبل احلكومة عليهم كما فعل الطاغية
حني فرض على املس���لمني الذين هم في غالبيتهم من السنة –
فرض جماعة األحباش لتسيطر على احتاد الشؤون اإلسالمية
وتدعو لس���ب الصحابة وحتقير علماء املسلمني من أمثال :ابن
تيمي���ة ،ومحمد ابن عبد الوهاب ،والدع���وة للدخول في فرقة
شبيهة بفرق الصوفية وشبيهة بفرق الشيعة.
لقد انتهى دور الش���رطي الذي يعمل للقضاء على اإلسالم
حتت مس���مى ضرب اإلرهاب ،بهالك ذل���ك الطاغية ،وكذلك
بجالء القوات األمريكية عن املنطق���ة وانتهاء احلرب العراقية
وانته���اء عهد بوش البغيض؛ فعلى الدول اإلس�ل�امية أن تدعم
مطالبهم في أي مفاوضات م���ع احلكومة بعد هالك الطاغية،
وأن مته���د لعالق���ات اقتصادي���ة واجتماعية وسياس���ية مع
املسلمني في إثيوبيا ،وتكون ظهراً لهم في التعامل مع احلكومة
تس���تخدمهم كورقة ضغط في االتفاقيات االقتصادية املختلفة
لصالح حتسني أحوالهم.

املصادر واملراجع:

• موقع ال لألحباش.
• موقع ليسمع صوتنا.
• موقع قصة اإلسالم.
• د .حممد عاش��ور ،دلي��ل ال��دول اإلفريقية ،معهد
البحوث والدراسات اإلفريقية ،القاهرة 2007 ،م ،ص .117
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[قصة قصيرة]

للحياة

مذاق آخــــــر!..

حممود حسني عيسى

"طبيب القلب األش���هر" ..عبارة س���معها فؤاد املصري من

اهتمامه منصباً على دراسته فقط ..إذ لم يسلك درباً سياسياً..

أستاذه وهو يتابع حديثه التلفزيوني ..أذهلته املفاجأة ..لم يكن

ول���م تكن له عالقات اجتماعية إال ف���ي أضيق احلدود ..حتى
زواجه كان تقليدياً عن طريق األهل ..ولم تكن له ش���روط تذكر

يتوقع أن يذكره أس���تاذه ..فكيف بنعت���ه بهذه الصفة الكبيرة..
التي راح صداها يتكرر في رأس���ه رغماً عنه "تلميذي الدكتور
فؤاد املصري طبيب القلب األشهر."...
رجعت به ذاكرته إلى سنوات دراسته في كلية الطب ..وتذكر
تش���جيع أستاذه له ..وتوقعه املس���تقبل الباهر الذي ينتظره!..
وكيف كان لهذا التشجيع من أثر كبير في نفسه ..وكيف كان جل
60
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في ش���ريكة حياته! ..وتذكر حياته العملية التي انحصرت بني
العمل في التدريس اجلامعي ..واملستشفى اجلامعي ..والعيادة
اخلاصة ..روتني يأكل َّ
جل وقته ..حتى أوالده لم يكن لهم نصيب
إال فضول وقته ..فقد س���لَّم دفة إدارة ش���ؤون البيت واألوالد

لزوجته منذ البداية ..انتبه إلى حديث أس���تاذه الذي كرر مرة

أخ���رى وهو يدعي الفخر أن تلميذه الدكتور فؤاد املصري صار
رمزاً من رموز جراح���ي القلب ليس في مصر فقط ..بل يُذكر

في املنتديات الطبية الدولية!..

فؤاد :أه ً
ال ..هيثم ..أنت في الطريق إلى املنزل؟
هيث���م بصوت ملؤه الرجاء :ال ..يا أب���ي ..أنا في امليدان..
أحاول مع زمالئي تضميد جراح الثوار األبطال ..وأرجوك يا أبي

قال فؤاد بصوت مسموع وهو في قمة السعادة موجهاً حديثه

أمس
ش���اركنا بعلمك وخبرتك هذا الشرف العظيم ،فنحن في ِّ
احلاجة إلى أس���تاذ كبير مثلك ..فاملصابون األبطال يرفضون

أومأت برأسها ..ولم تنبس ببنت شفة..
س���ألها فؤاد مندهشاً من موقفها :ماذا بك؟! لم أ َر الفرحة

ت���رك امليدان ..أرجوك يا أبي ..كن لهؤالء األبطال الذين تركوا

إلى زوجته :أعظم شهادة نلتها بعد هذا املشوار الطويل!..

في عينيك ..بل على العكس أرى حزناً عميقاً يكس���و وجهك!..
هل هناك شيء ما حدث معك اليوم في عملك؟
قالت وهي متسح دمعة ف َّرت من عينها :ال ..لكن..
فؤاد :ماذا حدث؟!

ابنن���ا هيثم حدثني ظهر الي���وم بالهاتف وأبلغني أنه انضم
للثوار في ميدان التحرير ..وأنا خائفة جداً عليه ..وأخش���ى أن
يصيبه مكروه!..
تظاهر فؤاد بالتماس���ك ..ليبثَّ الطمأنينة في قلب زوجته
املريض ..وقلبه كاد يتوق���ف من خوفه على ابنه ..وقال لها :ال
تخافي سأتصل به اآلن ..وأطلب منه أن يعود فوراً!..
قالت واألمل يداعب فؤادها :ليته يسمع كالمك ويعود إلى
املنزل !..ألول مرة يعصي لي طلباً !..رجوته كثيراً ..وبكيت في
الهاتف ..وانتحبت ..وكان يقول لي وهو يبكي :آس���ف يا أمي..
لم أكن ألعيش يوماً أعصي لك فيه أمراً ..ولكن أرجوك يا أمي
ال حترميني ش���رف مشاركة األحرار هذا احلدث العظيم الذي
انتظرناه طوي ً
ال ..وإن شاء الله سأعود إليك منتصراً!..
اتصل األب بابنه الذي أص َّر على موقفه ..مردداً العبارات
نفسها !..طالباً الدعاء من والديه..
تغ َّير وجه فؤاد ..وبدت على مالمحه عالمات متداخلة بني

يعص له وال
الغضب والدهش���ة من موقف ابنه هيث���م الذي لم ِ
ألمه أمراً يوماً ما !..وتس���اءل في نفسه :متى اهتم هيثم بهذه

األمور السياس���ية؟ لم نتحدث سوياً في أي شأن سياسي ..كان
حديثنا دائماً ف���ي مجالنا الطبي ..فهو في الس���نة النهائية..

دياره���م وأهليهم ومالهم وأعمالهم فدا ًء ملصرنا احلبيبة ..طلباً
حلريتنا وكرامتنا ..كن سبباً في تخفيف آالمهم ..فكم من شهيد

سقط بني أيدينا بسبب قلة خبرتنا؟!..
األب :يا بني أنا عندي مسؤوليات كبيرة ال أستطيع التخلي
عنها سويعات قليلة!..
االبن باكياً راجياً :أرجوك يا أبي نحن في حاجة إليك وإلى
أمثالك من األساتذة.

األب وقد رقَّ قلبه لبكاء حبيبه :حاضر سآتي غداً.

االبن :ال ..يا أبي اآلن ..بني أيدينا عشرات املصابني.
*

*

*

تهلل وجه هيثم بالفرحة ..وانطلق نحو أبيه يحتضنه ويقبل
يده..
األب :دلني على مكان اجلرحى..
راح فؤاد يُ ْعمِ ُل مشرطه الطبي ..ولم يعبأ مبا يسمع من دوي

الرصاص احلي ،وقنابل الغاز املسيل للدموع ..وقد هاله ما رأى
م���ن عزمية األبطال املصابني؛ ٌّ
فكل منهم يرفض املكوث للراحة
بعد تضميد جراحه ..وينطلق إلى سدِّ ثغرة ميكن أن ينفذ منها
بلطجي مأجور فيصيب أحد الثوار األبطال وسط امليدان!..
هيثم مش���فقاً على أبيه :استرح يا أبي بعض الوقت ..يبدو
أثر اإلرهاق الشديد على وجهك!..

األب وق���د اغرورقت عين���اه بالدمع :اس���ترحت كثيراً يا

الدين!..
حبيبي ..وحان وقت دفع جزء من َّ
*

*

*

األم الصابرة تأتي بالطعام والدواء بصحبة ابنتها ..وتش��� ُّد

وأخش���ى أن تؤثر هذه االهتمامات عل���ى تقدير االمتياز الذي

م���ن أزر زوجها وابنها طوال عش���رة أيام ..حت���ى جاء موعد

يحتاج منه إلى كل وقته!..

النصر ..سقوط النظام الظالم الذي جثم على صدور املاليني،

رنَّ هاتف فؤاد بالنغمة املخصصة البنه هيثم ..تهلل وجهه

بالفرحة ..وقال في نفسه :مؤكد سيعتذر عن عصيانه أمري..
ويبلغن���ي بأنه في طريقه إلى املنزل !..وأنه لن يعود إلى امليدان
مرة أخرى ..ويعود إلى مذاكرته..

وس���لبهم حريتهم وأموالهم ،وأذاقهم ال���ذل والهوان ..وأورثهم
الضعف واملرض والفقر...
عاشت األس���رة اللحظة التي انتظرتها مع ماليني األبطال
األحرار في امليادين ..وسجدوا شكراً لله.
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[عين على العدو]
ولهذا الغ���رض ،أجرى اجليش مناورة حرب أركانية

واس���عة النطاق مبش���اركة القيادات املناطقية الثالث:

اجلبهة الداخلية ،الشرطة ،والشرطة العسكرية ،وجهات

أخرى؛ بهدف االس���تعداد لنقل فرق من جنوب ووسط

الكيان إلى الشمال خالل احلرب.

وقد جاءت املناورة بسبب تعقّد التهديد ،وعدم وجود

محاور طولية في «إسرائيل» ،وقد أنشئت منظومة تعمل
ما بوسعها من أجل خطة النقل املسماة «شنهاف» ،تندرج

فيها مطالبها ،وحتاكي نقاط الضعف.

وتأتي أهمية املناورة في ضوء التقديرات الس���ائدة

بأن س���يناريوهات احلرب القادمة تتضمن من بني جملة

من األمور :استهداف البنى التحتية ،وحوادث استثنائية

كاستهداف قادة وزعماء.

وبحس���ب اخلطة التي وافقت عليه���ا هيئة األركان

الجبهة الداخلية
الصهيونية..
قراءة ميدانية
في جاهزيتها لحرب قادمة
د .ع��دن��ان أب���و ع��ام��ر

(*)

adnanaa74@hotmail.com

ل ��م يعد الس ��ؤال األكث ��ر إحلاح ًا ف ��ي «إس ��رائيل»« :هل هناك
ح ��رب ف ��ي املنطق ��ة أم ال؟» ،وإمن ��ا« :مت ��ى ،وم ��ع َم ��ن ،وعل ��ى أي
ُوجه األنظار بصورة مركزة نحو حجم وكيفية
جبهة؟» ..ولذلك ت َّ
استعداد اجلبهة الداخلية لهذه احلرب ،على اعتبار أنها ستكون
ساحة قتال حقيقية.
(*) كاتب فلسطيني.
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العامة بتوصية من ش���عبة «التكنولوجيا واللوجستيكا»،
فستح ّدد شعبة العمليات ُس���لّم األولويات لقيادة الفرق
واأللوية ،وس���يكون مركز مصلحة إدارة س���ير الشركة
القومية للطرقات حتت سيطرة اجليش ،حيث ستخضع

له كتيبة شرطة عسكرية ،وشرطة املرور القطرية ،وقوات
إضافية من ش���رطة «إس���رائيل» ،ومصلح���ة التصوير،
وطائ���رة من دون طيار تقوم مبراقبة واس���عة ملا يجري

في املنطقة.

وقد اختيرت محاور طولية أساس���ية في «إسرائيل»
س���تُغلَق أمام حركة مركبات اجليش في الساعات التي

ُخصص
ست َّ
ُحدد بحسب تقديرات الوضع ،ووفقاً لذلك ست َّ
محاور حلركة الصهاينة في ساعات محددة.

• التجهيزات العملياتية:

وبنا ًء على نتائج املناورة ،أمر قائد اجلبهة الداخلية

«أيال آيزنكوت» قادةَ األلوية بتقدمي املساعدة بأي وسيلة
ملواصلة قيادة الدباب���ات وناقالت اجلند املد ّرعة ،حيث

تدربت قي���ادة اجلبهة الداخلية على تدمير مفترق طرق
أساس���ي جداً .وأكد قائد اجلبهة الداخلية «رأينا عم ً
ال
منظم���اً جداً للقيادة مع جتهيزات ميكانيك ّية هندس��� ّية
عدة س���اعات ..وأعتبر
افتتح���ت محوراً في غض���ون ّ

أن اجليش يس���ير في االجتاه الصحيح ،لكنه س���يواجه
صعوبات ومآزق».

وفي إطار جاهزية الس���ائقني لس���قوط صواريخ ،ستُوزَّع

عليهم في ساعة الطوارئ خوذات ،وسترات واقية من االنفجار،

وس���تُحفر حفر في املواقف املخصصة للش���احنات وشاحنات

النقل ،كما تقرر ربط جميع قواعد مركز النقل في «إسرائيل»

مبنظومة الصافرات القطرية كسائر املستوطنات.

على الصعيد ذاته ،أكدت أوس���اط عسكرية صهيونية قلة

عدد املالجئ احملصنة في األحياء القدمية الواقعة في منطقة
«غوش دان» وسط الكيان ،ونقصاً في عدد الكمامات الواقية؛
ألن  % 61من سكانها فقط مزودون بها.

وم���ا زالت  % 70من املدن والقرى العربية من دون مالجئ

في السياق ذاته ،أكدت اجلبهة الداخلية الصهيونية وجود

عامة وغرف واقي���ة حتميهم من تبعات ح���رب محتملة رغم

حيث تقدم  600صهيوني بطلب التزود بها ،مقابل معدل يومي
ف���ي الظروف االعتيادية ال يتج���اوز  150طلباً ،وتلقت مراكز

عام  ،2006مبا يشير إلى أن الفجوة في خدمات الطوارئ بني
العرب واليه���ود كبيرة جداً ،كما ال تتواف���ر خدمات الطوارئ

حالة من االرتفاع احلاد الذي س���جلته مراكز توزيع الكمامات،

التوزيع  9آالف مكاملة هاتفية ع ّبرت عن خوفها وخش���يتها من

اندالع احلرب ،ما أدى إل���ى انهيار عدد من خطوط االتصال
التي لم حتتمل الضغط املفاجئ ،كما مت توزيع  4ماليني و200

ألف كمامة ،وحتتفظ الشرطة في مخازنها بـ  200ألف كمامة

أخرى.

التصريحات والوعود بتحسني األوضاع منذ حرب لبنان الثانية

واإلسعاف األولية التابعة لـ «جنمة داود احلمراء» في غالبيتها.
وقال قائد اجلبهة الداخلية في لواء الشمال «أمير صعب»،

إن اجليش انتهى من تأمني جاهزية الصهاينة ملواجهة سيناريو
احلرب ،مشيراً إلى تنفيذ سلسلة متارين الطوارئ واحملاضرات

الوقائية واإلرش���ادية وبناء أجهزة اإلن���ذار املبكر ،منها 500

من جه���ة أخرى ،فإن اجلبهة الداخلية غير جاهزة حلرب
يحضره «األعداء» من حول إسرائيل ..فهناك
متوقعة؛ نظراً ملا
ّ

مع احلرب القادم���ة ،وانتقالها إلى اجلبه���ة الداخلية؛ تتعلق

الصعب القول إنها جاهزة ،وما ينقصها بش���كل أساس���ي هو

األساس���ية» في الدولة في احلرب القادمة كأنفاق الكرمل في

أكثر م���ن  200ألف صاروخ موجهة نح���و الداخل ،لذلك من

حتصني ربع الس���كان ،فهناك  400ألف منزل ليس فيها غرف

صاف���رة ..مع العلم أن املعضلة الصهيونية الكبرى في التعامل

باإلجابة عن الس���ؤال التالي :كيف س���يتم العمل بـ «الشرايني

حال حدوث هجمة ،ال سيما مع فرضية عمل احلرب القادمة،
حيث س���يتم قصفها بالقنابل بش���كل قاس ج���داً ،رمبا بـ 10

محصن���ة وال مالجئ ،وأغلبه���ا موجودة ف���ي األماكن األكثر
تهديداً؛ وسط املدن القدمية.

أضعاف الصواريخ التي س���قطت عام  ،2006ما يعني سقوط

لدى سكان تل أبيب  120ثانية للتوجه نحو املالجئ ،أما سكان

كما أن سياسة اإلخالء في املرة القادمة ستكون من نوعني:

ومن اللحظة التي ستس���مع فيها صافرة اإلنذار ،سيكون

حيفا فسيكون لديهم  60ثانية ،وللكثيرين منهم لن يكون لديهم
مكان للتوجه إليه ،وفي حلظة سقوط الصواريخ سيغادر مليون

ونصف شخص بيوتهم ،وسيبحثون عن ملجأ في مكان آخر.

• املالجئ والكمامات:

حتدثت أوس���اط عس���كرية صهيونية أن قي���ادة اجلبهة
الداخلية أجرت مس���حاً ميدانياً للحكم عل���ى جاهزية مدينة

القدس للمواقف الطارئة ،وقد تبينّ أنها ال متتلك ما يكفي من
املالجئ العامة للحماية م���ن القنابل في األحياء األكثر قِ دماً،
حي���ث هناك  200ملجأ عام من القنابل تتركز وس���ط املدينة

وجنوبه���ا ،كما أن جميع املالجئ العام���ة للحماية من القنابل
ال يتم اس���تخدامها ،كاملعابد اليهودية واملراكز املجتمعية؛ ملنع
إساءة االستخدام.

 40ألف صاروخ وقذيفة مقارنة بـ  4آالف في ذلك الوقت؟

ّ 1 .1
منظ ��م ،حيث س ��يتم اس ��تيعاب  300ألف صهيوني بش ��كل
منظ ��م ف ��ي مناطق تع � ّ�د أقل خط ��راً ،خصوص ًا ف ��ي عربة
والضفة الغربية /غور األردن.
2 .2التجدي ��د ،وه ��و أن املجال ��س البلدي ��ة ،الت ��ي فيه ��ا البنى
التحتي ��ة ،مهددة باالنهيار حت ��ت العبء املفاجئ ملواطنني
ال يدفع ��ون ضريب ��ة األم�ل�اك ،وس ��يحصلون على تعويض
فوري.
أخيراً ..فإن التقدير الصهيوني السائد أن احلرب القادمة

ستس���تهدف مئات آالف الصهاينة ،وستتقصد بالدرجة األولى
أهدافاً تتعلق بالبنى التحتية؛ كهرباء ،اتصاالت ،ومواصالت ،ما
يتطلب تخصيص قوة جوية أكبر في س���احات أخرى حلمايتها

من طوفان الصواريخ القادمة من عدة جبهات قتالية.
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[في دائرة الضوء]

السلفيون والتنظير السياسي
ط��������ارق ع��ث��م��ان

مقدمة:

الثورة في أبسط مدلوالتها تعبير عن تغيير جذري لنظام

سياس���ي قائم ،هذا التغيير السياسي تتبعه تغ ّيرات في باقي

البنية املجتمعية للبيئة التي قامت فيها الثورة .وكم وكيف هذا
التغيير تتحكم فيهما حزمة من الشروط تتعلق إجماالً بطبيعة
البيئة الداخلية واخلارجية للثورة ،وكذلك طبيعة الفعل الثوري

نفسه ،وطبيعة النظام السياسي املـُثار عليه(((.

((( عن مفهوم الثورة ،راجع :أرندت ،حنا ،في الثورة ،ت :عبد الوهاب عطا ،بيروت :مركز
دراسات الوحدة العربية واملنظمة العربية للترجمة.
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هذا وق���د أنتجت موجة الثورات الت���ي اجتاحت املنطقة
العربية ،والتي اُصطلح عليها ب���ـ «الربيع العربي»(((؛ تغيرات
عل���ى بنية تلك املجتمع���ات التي قامت فيها ه���ذه الثورات،

خاصة في املس���توى السياسي؛ حيث تش���كلت بيئة سياسية
تتسم بالتعددية تتنافس فيها أحزاب وحركات سياسية تنطلق

من أيديولوجيات مختلفة؛ ليبرالية ويس���ارية ،وكذلك أحزاب
تنطلق من املرجعية اإلسالمية.

((( ثمة جدل مصطلحي دائر بني الباحثني واألكادمييني حول تسمية األحداث التي متر بها
املنطقة؛ هل هي ثورات أم انتفاضات أم صحوة؟ ولعل تسمية «الربيع العربي» هي
التسمية األكثر تداوالً ،وقد كان أول من استخدم هذا املصطلح هو «مارك لينش» في
مقال له مبجلة «فورين بوليسي» ،ثم انتشر هذا املصطلح.

ولع���ل صعود التي���ارات اإلس�ل�امية مجتمعياً عامة،
وسياس���ياً على وجه اخلصوص  -حيث حققت األحزاب

السياسية اإلسالمية في كل من مصر وتونس جناحاً كبيراً

ال سياسياً مهماً ورقماً
في االنتخابات البرملانية يجعلها فاع ً
مهماً في املعادلة السياس���ية في بلدان الربيع العربي((( -
م ّثل ظاهرة حازت الكثير من االهتمام اإلقليمي والدولي.

وبالتركيز على التيارات اإلس�ل�امية املش���تركة في
العملية السياس���ية ،جند أن تغيراً جذرياً قد حدث في
تركيبة هذه التيارات؛ حيث لم تعد اخلريطة السياس���ية

اإلسالمية مقتصرة على جماعة اإلخوان املسلمني ،وإمنا

انضاف إليها العب جديد هو «التيار الس���لفي» ،والذي
حقق صعوداً كبيراً ف���ي مصر ،ذاك الصعود الذي مثل
مفاجأة قوية لكل الدوائر األكادميية ودوائر صنع القرار

السياسي على املستوى اإلقليمي والدولي؛ حيث انشغلت

مراك���ز األبحاث ( )think tanksبإعداد الدراس���ات
والبحوث حول القوى الس���لفية الصاعدة سياس���ياً في

مصر واملرشحة للصعود في باقي بلدان الربيع العربي؛
في محاولة الكتش���اف هذا الفاعل السياسي اجلديد،

واالقت���راب منه ،لفه���م منطلقاته السياس���ية ،وحتليل
ممارساته في البيئة السياس���ية ،مق ّدمة لصناع القرار

على املس���توى اإلقليمي والدولي ما يس���تطيع أن يكون
به تصور كامل عن القوى الس���لفية مي ّكنهم من صياغة
سياسة التعامل معها(((.

 - 1السلفيون والسياسة ..من القطع إىل الوصل:
نحاول أن نقدم هنا وصفاً إجمالياً ملس���ار عالقة القوى

السلفية باملمارسة السياس���ية ،والذي يتسم بطبيعة جذرية
انتقلت من الرفض الصارم إلى االنخراط العميق.
 - 1 - 1منطلق القطع:

اتسمت عالقة القوى الس���لفية بالسياسة بنقلة نوعية؛

فقبل ثورة  25يناي���ر املصرية كانت هناك حالة من القطيعة

بني القوى الس���لفية والسياسة ،حيث كانت ترفض االنخراط

في العملية السياس���ية ،واختلفت منطلقات هذا الرفض من
فصيل إلى آخر؛ فثمة فصيل س���لفي كان يرى في املش���اركة
السياسية في ظل النظام الدميقراطي القائم ،مخالفة عقدية

تتنافى مع عقيدة التوحيد القاضية بكون التشريع لله وحده،
ومن ثم راح هذا الفصيل ينظر حلرمة االنش���غال بالسياسة

هذا الصعود يفرض على القوى السلفية الكثير من

(مبختل���ف درجات هذا االنش���غال) ،وينكر عل���ى الفصائل
األخرى التي تقبل املش���اركة السياس���ية ،خصوصاً جماعة

معه���ا في البيئة اجلديدة ..وس���نتناول في هذه الورقة
اس���تحقاقاً نظرياً جتابهه القوى الس���لفية متخذين من

بينم���ا هناك فصيل آخر قد أخرج مس���ألة املش���اركة

االس���تحقاقات النظرية واملمارسية التي يلزم أن تتعامل

احلالة املصرية منوذجاً.

((( ثمة صعود للتيارات اإلسالمية في بلدان أخرى لم تقم فيها ثورات؛ ففي
املغرب شكل حزب العدالة والتنمية احلكومة ،وفي الكويت حقق اإلسالميون
فوزاً كبيراً في االنتخابات البرملانية (قبل حل البرملان الكويتي) ،بينما في
اجلزائر لم يحقق التيار اإلسالمي جناحاً يذكر ،وكذلك في احلالة الليبية،
حيث جاء حزب العدالة والبناء (الذراع السياسية جلماعة اإلخوان املسلمني)
في املرتبة الثانية بفارق كبير ،بعد التحالف الليبرالي (حتالف القوى
الوطنية) بحسب نتائج أولية.
((( من هذه الدراسات :الصحوة السلفية ،دراسة نشرت في مجلة «املصلحة
الوطنية» املرموقة في يوليو  .2012وكذلك دراسة :شيوخ وسياسيون
من معهد بروكينجز .وأيضاً دراسة :أخف الضررين :السلفيون حتولوا إلى
حزب سياسي ،من مركز سابان.

اإلخوان املسلمني(((.

السياس���ية من السياق العقدي ،فجعل من أصل املشاركة في
العملية السياسية أمراً جائزاً ،لكنه في الوقت عينه يرى عدم

جواز املش���اركة في ظل طبيعة البيئة السياس���ية التي كانت

موج���ودة قبل الثورة ،حيث كانت ه���ذه الطبيعة تقتضي من
متس العقيدة (كاملوقف
القوى السلفية أن تقدم تنازالت كبيرة ّ
من األقباط وقضايا املرأة) في سبيل السماح لها باالنخراط

في السياس���ة ،وف���ي الوقت عينه كانت العملية السياس���ية
((( يتبنى هذا الرأي في الغالب التيار املدخلي /اجلامي من املجال السلفي العام .من أهم
رموزه في مصر :محمد سعيد رسالن ،لطفي عامر ،وطلعت زهران.
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مصمم���ة بطريقة حتافظ على س���يطرة احلزب احلاكم على
َّ

 - 2الس��لفيون والتنظ�ير السياس��ي ..يف
معاجلة القصور :

مصالح سياسية منها؛ وعليه قررت تلك الفصائل أن تبتعد عن

رغم انخراط القوى السلفية في العملية السياسية

مجمل العملية ،في حني لن يتسنى للقوة السلفية أن حتقق أي
العملية السياسية(((.

وبغض النظر عن منطلقات رفض القوى السلفية املشاركة

السياس���ية ،فقد أثمر هذا الرف���ض حالة من القطيعة بينهما

في بيئة ما قبل الثورة ،فلم تخض القوى الس���لفية االنتخابات
البرملانية إطالقاً (أحياناً كان يصل األمر إلى النهي عن مجرد

التصويت ألي مرش���ح ومقاطعة العملية برمتها .وأحياناً كان
البعض يوصي بالتصويت لإلخوان املسلمني)؛ وكذلك ابتعدت

عن أي صورة أخرى من صور املشاركة السياسية كاالعتراض
على السياسات العامة للنظام احلاكم داخلياً أو خارجياً.
 - 2 - 1مظاهر الوصل:

لك���ن تبدل الوضع متام���اً في بيئة ما بع���د الثورة ،حيث

كس���رت القوى الس���لفية حالة القطيعة تلك منتقلة إلى حالة

م���ن الوصل واالنخراط العميق في العملية السياس���ية؛ حيث
انغمست في الشأن العام متفاعلة مع كل األحداث السياسية،
ومنها االستفتاء على التعديالت الدستورية في مارس ،2011

حيث حش���دت القوى السلفية املجتمع للتصويت بـ «نعم» على
التعدي�ل�ات الدس���تورية ،والتي أُجيزت بالفعل بنس���بة %70
تقريب���اً ..من حينها ص���ارت القوى الس���لفية محطة للنظر

والتدقيق املجتمعي ،واهتمت اآللة اإلعالمية بها كثير اهتمام.
ثم راحت القوى السلفية تؤسس أحزاباً سياسية لعل أهمها

حزب النور((( ،الذراع السياسية للدعوة السلفية((( ،والذي ح ّل
ثانياً في البرملان بعد حزب احلرية والعدالة ،الذراع السياسية

جلماعة اإلخوان املسلمني .وعليه صارت القوى السلفية رقماً

مهم���اً في املعادلة السياس���ية ملصر ما بعد الثورة؛ تش���ارك
وتتفاعل في كل القضايا السياس���ية التي ُطرحت طوال الفترة
االنتقالية منذ س���قوط مبارك في فبراي���ر  2011حتى تولي

محمد مرسي الرئاسة في يونيو .2012

((( لتفاصيل هذه املواقف راجع :الشريف ،محمد شاكر ،املشاركة في البرملان والوزارة:
عرض ونقد ،كتاب البيان.
((( هناك عدد من األحزاب السلفية األخرى مثل :البناء والتنمية ،األصالة ،الفضيلة،
اإلصالح ،مصر البناء واإلصالح والنهضة.
((( من أهم رموزها :ياسر برهامي ،سعيد عبد العظيم ،وعبد املنعم الشحات.
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به���ذا العمق ،إال أننا ميك���ن أن نلحظ كونها لم تقدم
التنظير الكافي لهذه املمارسة السياسية؛ يتبدى ذلك
في عدم تقدمي القوى الس���لفية املنطلقات الشرعية

الت���ي على أساس���ها انتقلت من حال���ة القطيعة إلى
حالة الوصل مع السياسة ،فثمة معاجلات غير كافية
لهذا التحول صدرت من بعض الرموز الس���لفية ،لعل

أهمها املعاجلة التي قدمها د .ياس���ر برهامي والتي

جادل فيها بكون القوى الس���لفية أقبلت على العملية
السياس���ية ألن املوازين تغيرت ،ولم يعد هناك تزوير

في االنتخابات ،ومن ثم لم تعد املش���اركة في العملية
السياسية دوراناً في حلقة مفرغة لن تعود إال بالضرر

على الدعوة ،فض ً
ال عن حتقيق أي مكاسب .
(((

واملالحظ أن تلك املعاجل���ات جاءت كردود على

أس���ئلة واستفس���ارات من املجال العام موجهة للقوى

السلفية بشأن التغير اجلذري في موقفها من املشاركة

السياسية ،بينما يتطلب الواقع أكثر من ذلك ،إذ يلزم
القوى السلفية أن تقدم من لدنها تنظيراً فكرياً شام ً
ال

للممارس���ة السياس���ية في بيئة ما بعد الثورة ،تنظير
يتضمن النقاط التالية:

 - 1 - 2يف بيان املنطلق الشرعي:

ما مي ّيز القوى الس���لفية عن غيرها من الفواعل

السياسية (حتى املنطلق من مرجعية إسالمية منها)،

أنه���ا تعطي عناي���ة لعملية توفير ما ميكن تس���ميته
«الغطاء الشرعي» ملمارساتها السياسية ،وذلك يرجع

في جزء منه إلى طبيعة املنهج الس���لفي نفس���ه الذي
يعطي أولوية للنص الشرعي في حتديد بنائه الفكري،

وكذلك في ضبط كل املمارس���ات احلياتية املختلفة،
ومنها املمارس���ة السياس���ية ،وعليه فالعقل السلفي
لكي يتقبل االنخراط في العمل السياس���ي يحتاج إلى
منطلقات شرعية تبرر عملية االنخراط تلك .وفي جزء

((( راجع تفصيل كالمه في :ياسر برهامي ،ملاذا تغير موقف السلفيني من
املشاركة السياسية؟ موقع أنا السلفي ،على الرابط:
http://www.anasalafy.com/play.php?catsmktba=25230

آخر ترجع تلك احلاجة إلى كون الفعل السياسي السلفي فرعاً

وليس أص ً
ال؛ مبعنى أن املش���اركة السياسية للسلفيني ليست
غاية مس���تقلة بذاتها ،إمنا هي جزء من األجندة اإلصالحية
السلفية العامة التي تسعى القوى السلفية لتطبيقها مجتمعياً،
تل���ك األجندة التي يتمثل جوهرها في« :الس���عي نحو ضبط

املجتمع املسلم في كل مستوياته الفردية واجلماعية ومجاالته
الفكرية والسياسية واالقتصادية بالضابط الشرعي» .ومن ثم

فاملمارسة السياسية آلية من آليات تطبيق تلك األجندة ،وعليه
يلزم أن تكون هذه املمارسة مؤطرة شرعياً.

ملمارس���اتها السياسية ..وفي هذا الس���بيل ينبغي أن تناقش
شرعياً حزمة من املطالب الفكرية ،لعل أهمها:
 -ما موقع االنش���غال بالسياسة عامة في النسق الفكري

الس���لفي ،فتبني مفهوم السياس���ة عندها وموقعها في البناء

الفقهي والشرعي اإلسالمي؟

 ما النظام السياس���ي األمثل الذي يقدمه الشرع ويجبالسعي لتم ّثله وتطبيقه؟
 -ما التكييف السياسي الشرعي للواقع السياسي الراهن؟

وبالتالي فالقوى السلفية أمامها استحقاق مهم يتمثل في

وهل أحكام ومفردات نظام اخلالفة اإلسالمية ميكن تطبيقها
كلها راهناً وتنزيلها على الواقع؟

 -االنتقال اجلذري من القطع إلى الوصل مع السياس���ة

(من حيث اجلذور النظرية ومف���ردات التطبيق العملي لها)،
التي متثل النظام السياسي األكثر رواجاً في العالم راهناً؟ وما

تقدمي التنظير الش���رعي الكافي ملمارساتها السياسية .ويُزيد
هذا االستحقاق أهمية التالي:
يلفت االنتباه ويثير التساؤالت.

 -ما املوقف الش���ــــرعي م���ن الدميقـــراطية الليبرالية

منطلقات االنخراط في عملية سياسية محكومة بهذا النظام؟

 أن منطلق القطع كان ش���رعياً ،ومن ثم فمنطلق الوصليجب أن يكون شرعياً أيضاً.

يلزم الق���وى الس���لفية أن تصوغ اس���تراتيجية واضحة

هناك فجوة بني التربية السلفية في مستوى النظر واملمارسة

استراتيجية نابعة من وعي بالواقع املصري (طبيعته املجتمعية

 -حاج���ة القواعد الس���لفية لهذا التنظي���ر كي ال تكون

السلفية للسياسة.

 -كون القوى السلفية تقع حتت عني املراقبة واملساءلة من

قبل املجال العام في بيئة ما بعد الثورة ،ومن ثم عليها أن تكون

جاهزة باألجوبة عن تلك السؤاالت.

وعليه فالقوى السلفية ُمطالبة بتقدمي املقاربات الشرعية

 - 2 - 2يف صوغ استراتيجية املمارسة:

تنتظم مجمل ممارس���اتها السياس���ية في بيئة ما بعد الثورة،

والسياسية) .وفي هذا السبيل يلزم توضيح النقاط التالية:

 ما األهداف الكلية (الغائية) من املمارسة السياسية؟ -ما األهداف املرحلية (التكتيكية) لهذه املمارسة؟

 ما أدوات وآليات حتقيق هذه األهداف؟وأيضاً ينبغي للقوى الس���لفية أن تضع في استراتيجيتها
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ماهي���ة عالقتها م���ع الفواعل السياس���ية املختلفة في

املش���هد السياس���ي املص���ري (األحزاب اإلس�ل�امية

خامتة:

صارت القوى الس���لفية العباً سياس���ياً مهماً في بيئة ما

األخرى ،األحزاب العلمانية((( ،النظام السابق ،واملجلس

بعد الثورة املصرية ،ولم يعد الفاعل السياس���ي اإلس�ل�امي
مقتصراً على جماعة اإلخوان املس���لمني كما كان احلال فيما

أم عالقة تعاونية؟ وما حدود ومحددات ذاك الصراع أو

من االس���تحقاقات ،لعل من أهمها :اس���تحقاق فكري متمثل

وكذلك حت���دد طبيعة عالئقها مع البيئة اخلارجية،

املنطلقات الش���رعية التي سوغت للقوى السلفية االنتقال من

العس���كري)؛ فتضع اخلطوط العريضة لطبيعة عالقتها

مع كل طرف من تلك األطراف :هل هي عالقة صراعية

قبل الثورة .هذا الصعود يفرض على القوى الس���لفية حزمة

هذا التعاون؟

ف���ي تقدمي تنظير ٍ
كاف للممارس���ة السياس���ية لها؛ لتوضيح

املتمثلة في الفاعل اإلقليمي (دول اخلليج ،إيران ،وتركيا)،

والفاع���ل الدول���ي (الواليات املتح���دة ،أوروبا ،والقوى
الصاعدة كروس���يا والصني)؛ هل ه���ي أيضاً صدام أم

تعاون؟ معتمدة في حتديد تلك املاهية على قراءة واقعية
للوضعية اجليوسياس���ية ملصر .وكذلك ما تتطلبه تلك

املرحلة (أو ما تس���مح به) من عالقات مع هذا الفاعل،
وذلك كون القوى السلفية صارت رقماً مهماً في املعادلة

السياسية املصرية ،ومن ثم ستشارك بدرجة أو بأخرى

حالة القطيعة الصارمة مع السياسة ،إلى حالة من االنخراط

العميق في العمل السياسي.

وكذلك يلزم القوى السلفية أن تصوغ استراتيجية واضحة

تنتظم ممارس���اتها السياس���ية ،وتوضح أهدافها السياسية

املختلفة الغائية والتكتيكي���ة ،وكذلك تبينّ طبيعة عالئقها مع
الفواعل السياسية املختلفة داخلياً وخارجياً.

الدخول السلفي املفاجئ للمشهد السياسي في بيئة ثورية
قلق���ة بطبيعتها ،يفرض عليها جه���داً مضاعفاً؛ إذ يكون ُجل

في صنع القرار السياس���ي ملصر ،وعليه ينبغي أن تكون

همها التكيف مع األحداث السياس���ية سريعة التقلب والتغ ّير

ويزداد األمر أهمية كون الفاعل اخلارجي يسعى ليتع ّرف
على القوى السلفية ،القادمة حديثاً للمشهد السياسي،

الوض���ع يحرمها من فرص���ة أخذ زمام املب���ادرة أو التنظير

الكافي ملمارساتها السياسية.

ينبغي على القوى الس���لفية أن تكون جاهزة لتقدمي هذه

إلدارة العمل السياس���ي تكون متمايزة عن مؤسس���ات إدارة

حتديد القوى السلفية لهذه االستراتيجية السياسية
يس���اعدها على وض���ع أُطر تفصيلية تنتظ���م فيها كل

لصياغة اس���تراتيجيات العمل السياس���ي الس���لفي ،وتعطي
الفرصة لرجاالت العمل الدعوي أن يهتموا به.

باقي الفاعلني في املشهد.
وأيضاً هذه االس���تراتيجية مت ّكن القوى الس���لفية

السياس���ية وانعكاساتها املختلفة عليها ..هذا التقييم املستمر
يُكس���ب الفعل السلفي السياسي قدراً من املرونة في التفاعل

السياس���ي ،وللمجتمع ككل ،وللقواعد السلفية نفسها،

وعلى القوى الس���لفية أن تعتني بنشر الدراسات الرصينة

السياسية املتكاملة للقوى السلفية في مختلف القضايا

املجتمعي���ة واملجال املجتمعي العام لتجيب عن أي تس���اؤالت
تكون مطالبة باإلجابة عنها بوصفها فاع ً
ال سياسياً مهماً.

جاهزة بتصور لها ع���ن طبيعة هذه العالقات املختلفة.

ليع���رف تصوراتها لعالقات مص���ر اخلارجية ،ومن ثم

التصورات.

وس���ط بيئة صراعية بني قوى الثورة والنظ���ام القدمي .هذا

على القوى الس���لفية أن تشكل بداخلها ما يشبه مؤسسة

العمل الدعوي ،وتتش���كل من كوادر سياس���ية محترفة تسعى

تفاعالتها السياسية ،ما يجعلها تفاعالت متسقة ومنزهة
عن التناقضات التي تؤثر س���لباً في ثقلها السياسي بني

كذل���ك وينبغي عل���ى القوى الس���لفية أن جتعل جتربتها
السياسية قيد التقييم الذاتي دائماً ،بتحليل طبيعة ممارساتها

قدم لكل أطراف املشهد
من صياغة خطاب سياس���ي يُ َّ

السياسي عامة ،وبالتالي تنصقل خبرتها السياسية.

خطاب يحت���وي على الرؤية
وكذل���ك للبيئة اخلارجية.
ٌ

الت���ي تع ّبر عن طبيعة فكرها السياس���ي ،لتقدمها لقواعدها

الداخلية واخلارجية.

((( نظراً لكون وصف علمانية يكاد يكون وصفاً غير مقبول مجتمعياً ،مت استبداله
بوصف «األحزاب املدنية» ،فكلمة مدني في هذا السياق تعني علماني.
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[نص شعري]
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َ
المضمون العلماني

[فكرية]

في االتجـــاه التنـــويري

أمح����������������د س��������امل

(المشروعية السياسية)

@abufhrelsalafy

ذكرن ��ا في املقال الس ��ابق أن احملدد الذي
على أساس ��ه نفصل ب�ي�ن التنوير اإلس�ل�امي
وب�ي�ن مذاه ��ب الفقه ��اء الس ��ائغة ،أن رج ��ال
ه ��ذا التي ��ار قام ��وا بعملي ��ة مواءم ��ة وتوفيق
ب�ي�ن مفاهيم التنوير الغرب ��ي العلماني وبني
نصوص الوحي والش ��ريعة ،وأنهم في عملية
التوفيق هذه أضاعوا قطعيات من الش ��ريعة
وخالفوه ��ا؛ إم ��ا بقبول باط ��ل ،وإما برد حق،
فكانت مخالفة القطعي ،بقبول ما هو باطل
م ��ن املفاهي ��م الغربي ��ة ،أو ب ��رد م ��ا ه ��و ثابت
قطعي م ��ن الدين؛ ه ��ي املوج ��ب لتصنيفهم
على الصورة السابق ذكرها.
والواقع أن العامل األساسي الذي ُيخرج
عملي ��ة التوفي ��ق هذه عن مس ��ارها الصحيح
وي ��ؤدي إل ��ى تضيي ��ع القطعي ��ات ،ه ��و قبول
الباط ��ل ،وه ��و الذي ي ��ؤدي بعد ذل ��ك إلى رد
احل ��ق ،وأكثر هذا الباطل الذي يتو ّرطون في
قبول ��ه يك ��ون ُمحم�ل ً�ا مبضام�ي�ن علمانية ال
ينتبهون إليها ،ما يؤدي الس ��تحالة التوفيق
بين ��ه وب�ي�ن الوح ��ي الصحي ��ح إال بتضيي ��ع
ش ��يء من الدين احلق ،فاس ��تبطان مضامني
علماني ��ة بص ��ورة ال ش ��عورية ه ��و أس ��اس
الضاللة في التنوير اإلسالمي.
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وسنفرد لهذه املضامني العلمانية عدداً من املقاالت تجُ ليها على النحو
الذي يُرش���د للحق ويُ ِض ُل عن الباطل ،ويهتدي ب���ه إخواننا التنويريون إن
ش���اء الله .وحديثنا في هذه املقالة هو عن الشرعية السياسية في التنوير

الغرب���ي العلماني ،وطريقة اس���تقبال التنوير اإلس�ل�امي لها ،واملضمون

العلماني الكامن خلف طرح التنوير اإلس�ل�امي ملفهوم الشرعية ،وقطعيات
الوحي التي أهدرها الطرح التنويري.

( )1مفهوم الشرعية السياسية في التنوير العلماني:
يُعد فكر األنوار فكراً إنس���ياً بامتي���از؛ أي أنه يقوم على

مركزية اإلنس���ان في الك���ون كمقابل للمركزي���ات الالهوتية
السابقة عليه ،وهذا األفق القيمي اإلنساني هو الذي تشكلت
فيه املـُثل السياس���ية التنويرية؛ فاألفكار السياسية التي تنشأ

في عصر معني تتصل بش���كل وثي���ق مبنظومة األفكار العامة
التي تسيطر على هذا العصر ،وهو ما عبر عنه هنري ميشيل
أستاذ كرس���ي األفكار السياسية في الس���وربون بقوله« :إن

اإلنسان ال يُ َك ّون عن العالقات التي يجب أن توجد في الدولة
فكرة مس���تقلة عن تلك التي يتبناها حول احلياة األخالقية،

وحول معنى الكون وهدفه»(((.
من هنا كانت مكونات الش���رعية السياسية ،والتي يُقصد
بها القي���م التي ميكنها أن تُضفي طابعاً ش���رعياً على طاعة

احلكام وتُرس���ي أُسس اإللزام السياس���ي؛ مستمدة كلها من
هذا الفضاء اإلنسي ،بحيث ال تبقى الدولة في خدمة املشيئة
اإللهية كما كانت في العصور الوس���طى ،وإمنا ليُصبح هدفها

العمل على حتقيق رفاه مواطنيها.

يقول جون لوك« :الدولة – حسب ما أعتقد  -هي جماعة
م���ن الناس تكونت من أجل هدف واحد هو حتقيق مصاحلهم
املدني���ة واحلفاظ عليها واالرتقاء بها إلى األحس���ن .وأقصد
باملصالح املدني���ة احلياة واحلرية وصحة اجلس���م وامتالك
اخلي���رات اخلارجية مثل املال واألراضي واملنازل واألثاث وما
شابه ذلك»(((.
وعليه ،فال يخضع أولئ���ك املواطنون ألي وصاية خارجة
ع���ن إراداتهم ،وال ينق���ادون طوعاً إال إل���ى القوانني والقيم
والقواعد التي يرغبون هم بالذات فيها ،وبهذا صار الش���عب
هو مصدر الشرعية السياس���ية ،وصارت السلطة العليا التي
تُكسب الشرعية وتنزعها هي اإلرادة العامة فيما ُعرف مببدأ
السيادة.

إن أس���اس الفكر السياس���ي في التنوير الغربي العلماني
كما يقول تودوروف هو «التخلي عن الله بقيام دول حديثة على
أسس بشرية خالصة»(((.
((( انظر« :تاريخ الفكر السياسي  -من املدينة الدولة إلى الدولة القومية» جلان جاك
شوفالييه (ص.)8/
((( «رسالة في التسامح» (ص.)23/
((( «روح األنوار» ،تزفيتان تودوروف( ،ص.)40-39/

وقد أنت���ج جعل اإلنس���ان ،ممُ َ ث ً
ال في اإلرادة الش���عبية

العامة ،القيمة الرئيسية التي تستمد منها السلطة السياسية
شرعيتها؛ نتيجتني:
األولى :أن كل س���لطة لم يخترها الشعب ولم يرضها فهي
سلطة غير شرعية ،وال طاعة لها في ذمة الشعب.
الثانية :أنه وفقط« :وحدها القوانني الصادرة عن اإلرادة
التش���ريعية للشعب من تستحق تس���مية القوانني ..والقوانني
ال تستمد ش���رعيتها من س���لطة متعالية تضفي عليها طابع
القداسة» .
(((

يقول جون لوك في «الرسالة الثانية حول احلكم املدني»:
«الش���عب وحده هو الذي يحق له حتديد مكونات الدولة عن
طريق تش���كيل السلطة التش���ريعية واختيار من ستكون هذه
الس���لطة بني أيديهم ،وعندما يقول الش���عب( :سوف نخضع
للقواع���د وللحكم مبوجب قوانني يضعها رجال كهؤالء وبصيغ
كه���ذه)؛ فإنه ال يحق ألحد آخر القول بأنه ميكن ألش���خاص
آخرين وضع قوانني للش���عب؛ كما أن الشعب ليس ملزماً بأي
قوانني عدا تلك التي وضعها أولئ���ك الرجال الذين انتخبهم
الناس وفوضوا سن القوانني لهم».
وترتب على هذا أمران:
 -1أن أي إل���زام يأت���ي به الوح���ي أو الكتاب املقدس ال
يكتسب صفة القانونية إال إذا اختاره الناس ليكون قانوناً.
املقدس ال يصب ُح قانوناً إلاَّ
الكتاب
يقول توماس هوبز« :إنَّ
َ
َ
السلط ُة املدن َّي ُة الشرع َّي ُة كذل َ
ِك»(((.
إذا جعلَتْ ُه ُّ

ويقول اس���بينوزا« :إنَّ الدي َن ال تكو ُن لَ��� ُه قوةُ القانونِ إلاَّ
احلكم»(((.
بإراد ِة َم ْن لَ ُه احلقُّ في
ِ

ويقول جون لوك« :هذه السلطة التشريعية ال ميكن ألي

مرسوم صادر عن أي جهة أخرى مهما كانت صبغته ،ومهما
كانت القوة التي تدعمه؛ أن تك����ون له قوة القانون وإلزامه
إذا لم يكن ُمصادقاً عليه من تلك الس����لطة التشريعية التي
انتخبها وعينها الشعب؛ ألنه دون ذلك ،فال ميكن أن يحوي
القانون ما هو ض����روري بصفة مطلقة جلعله قانوناً ..ومن
ثم فإن كل طاعة ميكن إلزام أي إنس����ان بها بأكثر الروابط
((( العبارة للفيلسوف األملاني الكبير يورجن هابرماس ،بواسطة« :الفلسفة السياسية
املعاصرة»( ،ص ،)258/بتصرف يسير.
((( «اللفياثان» (ص.)258/
((( «رسالة في الالهوت والسياسة» (ص ،)422/وانظر( :ص.)424/
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احترام����اً تنتهي عند هذه الس����لطة الرفيع����ة وتتوجه وفق
القوانني التي تسنها».

 -2أن إقامة السلطة لقانون لم يختره الناس تُعد استبداداً.

ويق���ول« :إن بناء الدول على أس���اس م���ن قانون الفتح
والتضامن العرقي (كما كان احلال في اإلمبراطورية الرومانية
واملغولي���ة) ،أو على قانون الفتح وأخوة العقيدة (كما كان حال
في اإلمبراطورية اإلس�ل�امية)؛ لم يعد مناس���باً أخالقياً ،وال

يقول كانط« :احلكومة االس���تبدادية هي التي ينفذ فيها
رئيس الدولة تعسفياً القوانني التي وضعها على مقاسه ،ويحل

ممكناً عملياً؛ فالدولة املعاصرة ال تتأس���س على االش���تراك

بذلك إرادته اخلاصة محل اإلرادة العامة».

في الدين أو العرق ،بل على أس���اس اجلغرافيا ..بل إن العدل

( )2مفه ��وم الش ��رعية السياس ��ية ف ��ي التنوي ��ر

اإلسالمي:
تأ ّث���ر كثي���ر من رجال تي���ار التنوير اإلس�ل�امي مبفهوم

واملصلحة يكمنان اليوم في بناء دول دميقراطية حرة يس���توي
فيها مواطنوها بغض النظر عن املعتقد والعرق».
ويقول عبد الله املالكي« :والسلطة ال تستمد شرعيتها إال

الشرعية السياسية العلماني هذا تأثراً عظيماً أفضى بهم إلى

من إرادة األمة»(((.

تضييع محكمات وثوابت من الدين ،وأدى إلى أن يكون كالمهم

ويقول املالكي في عبارة مقاربة لعبارة هابرماس الس���ابق
نقلها« :وليست وظيفة الش���عب فلسفة وتنظيراً وتبرير القيم

الذي حاولوا به التوفيق بني الوحي وبني النظرية التنويرية في
ِ
مستبطناً ملادة علمانية فاسدة من حيث
الش���رعية السياسية؛

واألفكار كما يتصور بعضهم ،إمن���ا وظيفته تنحصر في خلع

ال يشعرون.

السلطة والسيادة على تلك القيم واألفكار وحتويلها من مجرد

ونبدأ بأن نسوق بعض كالمهم الدال على تأثرهم باملفهوم
التنويري الغربي للشرعية السياسية:
يقول راشد الغنوش���ي معرفاً الدميقراطية كما يرضاها:
«هي جملة من التس���ويات والترتيبات احلس���نة التي تتوافق
عليه���ا النخب املختلفة؛ من أجل إدارة الش���أن العام بش���كل
توافقي بعيداً عن القهر وعلى أس���اس املس���اواة في املواطنة

قناعات أخالقية إلى قوانني دستورية سيادية تطبيقية»(((.
وإذن فما يقرره املالكي يش���مل أن���ه حتى الوحي املقدس
من دون اختيار الناس ال يتحول إلى قانون ملزم ،وهذا مطابق
متاماً ملا قرره هوبز واسبينوزا.

( )3اس ��تبطان املضمون العلماني عند التنويريني

اإلسالميني:

حقوقاً وواجبات ،على اعتبار أن الوطن مملوك لكل س���كانه
بالتساوي ،مع التسليم بس���لطة الرأي العام مصدراً لشرعية

على محاربة االس���تبداد ،وحكومات التغلب الظاملة ،ويركزون

السلطة ،وذلك بصرف النظر عن نوع العقائد السائدة»(((.

في طرحهم لفكرة الدميقراطية كنظام سياس���ي ،على املقابلة

يقول أحمد الريس���وني« :والية احلاكم وسلطته إمنا تأتي
وتستمد شرعيتها من توكيل األمة وتفويضها»(((.
«األمة هي مصدر السلطات جميعاً ،وهي مانحة الشرعية
وسالبتها عند الضرورة»(((.
يقول محمد الشنقيطي« :فلن تقام أحكام الشريعة إال إذا
احتضنتها الغالبية من أبناء الشعب ،وأصبحت تعبيراً إجرائياً

يركز عدد من أولئك الباحثني جهده الفكري واإلصالحي

بينها وبني حكومة املستبد ،وأن الدميقراطية في أسوأ أحوالها
س���تكون أقل شراً من االس���تبداد؛ نظراً ملا تتيحه من فضاء
للمعارضة وإمكانات لتغيير القوانني(((.
ولذل���ك يقرر عدد م���ن الباحثني التنويري�ي�ن أن موجب
الدخول ف���ي العملية الدميقراطي���ة يقتضي حرمة االنقالب
عل���ى خيار األغلبية ،ولو كان ه���ذا اخليار فيه إهدار لتطبيق

عن إرادة أمة حرة يلتزم بها جميع السياس���يني طوعاً وكرهاً،

الش���ريعة ،واالكتفاء بدعوة العامة ،مبا يؤدي إلى تغيير خيار

كما هو شأن األحكام الدس���تورية والقانونية في دول الغرب

األغلبية لصالح الشريعة بعد ذلك.

اليوم».
((( «الدميقراطية وحقوق اإلنسان في اإلسالم» ،راشد الغنوشي( ،ص ،)62/الدار
العربية للعلوم.
((( «فقه الثورة» (ص ،)21/نشر :مركز مناء.
((( «فقه الثورة» (ص ،)30/وانظر( :ص.)89/
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((( «سيادة األمة قبل تطبيق الشريعة» ،عبد الله املالكي( ،ص ،)12/الشبكة العربية
لألبحاث والنشر.
((( «سيادة األمة قبل تطبيق الشريعة» ،عبد الله املالكي( ،ص ،)12/الشبكة العربية
لألبحاث والنشر.
((( راجع مث ً
ال« :أشواق احلرية» ،لنواف القدميي ،نشر :الشبكة العربية لألبحاث والنشر.

والواقع أن بناء الشرعية السياسية عند التنويريني متأثر

يقول شيخ اإلسالم« :فلما صارت اخلالفة في ولد العباس

بنفس الفكرة العلمانية التي جتعل الشرعية السياسية للنظام

واحتاجوا إلى سياس���ة الناس وتقلد لهم القضاء من تقلده من
فقهاء العراق ولم يكن ما معهم من العلم كافياً في السياس���ة

احلاكم يعطيهم النظام احلاك���م فيه حقوقهم وال يتعدى على

العادلة؛ احتاجوا حينئذ إلى وضع والية املظالم ،وجعلوا والية

حرياتهم الفردي���ة مقابل حق الطاعة ،دون اس���تحضار ألي

حرب غير والية ش���رع ،وتعاظم األمر ف���ي كثير من أمصار

مرجعية متجاوزة؛ ألن التأس���يس التنويري للنظرية السياسية
الغربية كان علمانياً.

املس���لمني حتى صار يقال :الش���رع والسياس���ة ،وهذا يدعو

احلاكم مس���تمدة من تعاقد متبادل ب�ي�ن األفراد وبني النظام

ولذل���ك ،ملا أخ���ذ التنويريون هذا التص���ور العلماني لم
تكن إقامة كتاب الله في الناس جزءاً من مكونات الش���رعية
السياس���ية عند كثير منهم((( ،وم���ن ثم لم يعدوا النظام الذي
اختاره الشعب ونحى فيه الشريعة فاقداً للشرعية السياسية؛
ألنهم سبق وأطروا الشرعية السياسية بنفس اإلطار العلماني

خصمه إلى الشرع ،وهذا يدعو إلى السياسة».
ويقول« :ثم قول القائل بعد هذا سياس���ة :إما أن يريد أن
الناس يساس���ون بشريعة اإلس�ل�ام أم هذه السياسة من غير
ش���ريعة اإلس�ل�ام .فإن قيل باألول فذلك من الدين وإن قيل
بالثاني فهو اخلطأ»(((.
تأملت جيداً في صراع التنويريني مع املستبد ،ستجد
وإذا
َ

الذي يراعي فقط احلقوق املدنية للش���عب ،م���ا انبنى عليه

أنهم نزعوا الش���رعية السياسية عنه ويجيز بعضهم مصاولته

تصحيحهم إلتي���ان الدميقراطي���ة بغير الش���ريعة من جهة

للتغل���ب عليه عند القدرة ،وإذا نظ���رت للمعاني التي يديرون

الش���رعية؛ ألن ذلك لم يخرج عن مقتض���ى التعاقد ،فيبقى
هذا النظام املعرض عن الشريعة نظاماً سياسياً شرعياً يمُ نع

عليها صراعهم مع املستبد ،ستجدها هي نفس دائرة احلقوق

اخل���روج عليه ..هذا القدر بالضبط ه���و املضمون العلماني
الذي يستبطنه التنويريون في تنظيرهم السياسي.

املدنية التي تدعو إليها الشريعة ويدعو إليها التنوير العلماني
في الوقت نفس���ه ،والدليل على أنه���م ال يبنون صراعهم مع
املستبد على مظامله مع تكييف هذه املظالم مبخالفة الشريعة

ثم تورط بعضه���م ،كعبد الله املالكي ،في محاولته اجلمع

فحسب دون البناء على منظومة احلقوق املدنية؛ أنهم لو فعلوا

بني ه���ذا التقرير وبني تقريره إللزامية الش���ريعة ،فقال :إن

ذلك لزمهم اعتبار اخليار الش���عبي الذي يأتي بغير الشريعة
استبدادياً جتب مصاولته إلعراضه عن الشريعة.

الديني���ة ،ومثله تصور نواف القدميي أن الس���لفيني ينزعون

وهم ل���ن يفعلوا ذلك ،والفارق املؤثر عندهم هو أن تنحية

الشرعية الدينية فحسب عن احلاكم بغير الشريعة الذي أتت

الش���ريعة ها هنا جاءت باخليار الش���عبي ،وه���ذا يدل داللة

ب���ه الدميقراطية((( ،وهذا تورط ف���ي العلمانية بلبها ولبابها؛

قاطع���ة على البناء املدني العلمان���ي ملنظومة احلقوق املهدرة

ألن املتف���ق عليه بني التي���ارات اإلس�ل�امية أن فصل الدين

واملخالفات الواقعة التي صاولوا املستبد بسببها.

ه���ذا الط���رح منهم إمنا هو تقرير للش���رعية السياس���ية ال

عن السياس���ة في املواطن التي ن���ص الوحي على التحامهما
فيها ،هو ع�ي�ن العلمانية ،ومن ثم فال وجود أص ً
ال في الرؤية

فالذي أفقد املس���تبد شرعيته السياس���ية عندهم ليس
مخالفته للش���ريعة ،وإمنا تضييعه حلقوق وحريات ش���عبه.
والذي أكس���ب تنحية الش���ريعة باختيار الش���عب الشرعية

اإلس�ل�امية لشيء هو مشروع سياسة غير مشروع دين ،وإمنا
يس���تقيم هذا على أصول العلمانية بدءاً من امليكافيلية حتى

السياسية عندهم ،هو أنها جاءت باالختيار الشعبي ،مبا يدل

البراجماتية النفعية ،والس���لفية ترى أن احلاكم الذي ال يحكم

على أن منوط الشرعية السياسية عندهم هو اختيار الشعب،

بالش���ريعة فاقد للشرعية السياسية الدينية وإن أتى به لسدة

ولذلك فطاعة النظام والقانون الذي أتى به اختيار الش���عب

احلكم اختيار الناس ،وال يثبتون فيما نطق به الوحي سياس���ة

طاع���ة ملزمة عندهم؛ ألنها هي الط���رف الثاني من التعاقد

تصح بال شرع يحكمها.

الش���عبي ،ما يفرغ مضمون الش���رعية السياسية عندهم من

((( وحتى من جعلها من مكونات الشرعية السياسية كالغنوشي لم يلتزم مقتضياتها كما
سنوضحه.
((( «أشواق احلرية» (ص ،)55/نشر :الشبكة العربية لألبحاث.

شرط التزام الشريعة ،ويجعل أساس نظام احلكم الذي يصح
((( انظر كالمه بتمامه في« :مجموع الفتاوى» (.)393-391/20

العدد 303

73

عندهم أساساً مدنياً ال سلطة للشرع عليه ،وهو نفس التصور

س���تجد مذهبهم متعلق فقط بالقتال؛ بسبب األخبار املعروفة

العلماني لنظام احلكم ومصدر الشرعية السياسية.

ف���ي منع اخلروج ،فهم يقولون بعدم القتال ألنه ال يجوز قتاله

ومما يدل على اس���تبطانهم للمضم���ون العلماني أيضاً:

إال إن كفر.

أنهم قد اس���تحضروا نصوص اإلك���راه في الدين والنهي عنه

عندما تس���أل التنويري�ي�ن :لم تنكرون علين���ا إذا جوزنا

عن���د رد القول الذي نقرره ،وهو وجوب حمل املس���لمني على

لالنقالب على أغلبية التصويت إذا اختارت تنحية الشرع عند

التزام الش���رع وعدم اعتبار رضاه���م أو اختيارهم في هذا،

االس���تطاعة ،وال جتوزون لنا هذا كما ج���وزمت اخلروج على

واحلقيقة أن اس���تحضار نصوص اإلكراه في الدين في هذا

املستبد؟

املق���ام يعني تناقض التنويريني؛ فهم أنفس���هم ال يلتزمون به،
وإمنا أوردوه لتدعيم الرؤية التنويرية الغربية لشرعية السلطة

ل���ن يخ���رج جوابهم عن كون املس���تبد فاقداً للش���رعية

السياسية بخالف النظام الدميقراطي الذي اختاره الشعب.

دون أن يتأملوا في النتائج التي س���تترتب على االحتجاج بهذه

فهنا يقال لهم :كال النظامني (املستبد والدميقراطي) فاقد

النص���وص؛ فالواق���ع أن حقيقة إمضاء ما تخت���اره األغلبية

للشرعية؛ ألن منوط فقدان الشرعية في املستبد كان تضييعه

التصويتي���ة أنه إك���راه لألقلية ،واألدبي���ات التنويرية الغربية

ألوامر الدين بإقامة الشرع ،وهي نفسها األوامر التي أضاعها

تنص على أن األغلبية إمنا متنح سلطة معينة حق االستخدام

النظام الدميقراطي ،فكالهما نظام غير شرعي يجوز اخلروج

احلص���ري لإلكراه والعنف((( ،بل إن مش���روعية اس���تخدام

عليه بالقوة عند االستطاعة ،فكل سلطة سياسية ال تقي ُم كتاب
الله هي فاقدة للشرعية السياسية فقداناً هو أشد من فقدان

أصل النزاع بني الدميقراطي���ة والليبرالية ،وهو الباعث على
العصيان املدني الذي ينشأ احتجاجاً على إكراهات األغلبية.

املس���تبد لهذه الش���رعية؛ ألن نفس فقدان املستبد للشرعية

الدولة لإلكراه والعن���ف وأثر ذلك على احلريات الفردية ،هو

فتب�ّي�نّ مبا ال يدع مجاالً للش���ك أن إخواننا التنويريني –

ش���عروا أم لم يش���عروا  -ال ميانعون في اإلك���راه ،وإمنا هم

راج���ع لعصيان���ه أمر الله ف���ي طريق تول���ي احلكم؛ فأصل
الش���رعية هو إقام ُة كتاب الله ،ويتفرع عنها فقدان املس���تبد
واألغلبية التصويتية جميعاً للشرعية متى أضاعوا كتاب الله.

فقط يريدون حصره فيما يحصره فيه التنوير العلماني ،وهو

واتس���ق هذا في قولنا الحتفاظنا بإقامة الشريعة كقدر حاكم

األغلبي���ة التصويتية ،فمرادهم في احلقيقة ليس منع اإلكراه،
وإمن���ا حصر اإلكراه – تبعاً ملقتضيات احلداثة السياس���ية -

مقيد للنظام السياسي ،واختل األمر عندكم بسبب ما دخلكم

فيمن له الش���رعية السياس���ية ،وهو من اختاره الناس ،وهذه
هي نفس أهداف التنوير العلماني الذي بُني على نزع السلطة
من يد الدين وأن تقوم الدولة مقام املطلق الديني وأن تستبدل
األمة املدعومة مبفاهيم السيادة والتمثيل بالدين بحيث تقوم
الدولة – األمة بوظيفة الدي���ن في حتديد املقدس اجلماعي
عن طريق الناس أنفسهم دون اإلحالة إلى وحي متجاوز ملزم.

من اخللل العلماني الذي ال يدخل في تصوره السياس���ي دين
أص ً
ال.

( )4فلم ��اذا إذن كان هذا تأثر ًا ول ��م نعده علمانية

خالصة؟
اجلواب :إنهم يجعلون اختيار الش���عب ه���ا هنا اختياراً

محرماً مخالفاً للش���رع تس���تحق األمة عليه العقاب من الله،
وال يجوز التلبس بش���يء من حتكيم غير الشريعة من جهتهم؛

( )3مثال وإلزام:

فهم ال يجيزون ألنفسهم تولي والية اختارهم فيها شعب اختار

يش���دد كثير من التنويريني النكير عل���ى القائلني بطاعة

تنحية الشريعة((( ،بل جتب الدعوة لتغيير هذا النظام بالسبل

املتغل���ب وعدم قتاله((( ،وأنت لو س���ألت القائلني بعدم اخللع

الدميقراطية ،وه���ذا مخالف للتص���ور العلماني الذي يخلو
ال من تلك األوصاف الدينية ويعتبر خيار الش���عب خياراً
أص ً

عن حجتهم ،لوجدت حجتهم ليس���ت أن هذا احلاكم مستوف
للشرعية السياسية بدليل أنهم يجيزون عزله بغير قتال ،وإمنا
((( راجع في هذا املعنى كالم ماكس فيبر عن أسس مشروعية الدولة في« :الدولة»
مجموعة نصوص ترجمها :محمد الهاللي وعزيز لزرق ،نشر :دار توبقال (ص.)36/
((( انظر مث ً
ال« :فقه الثورة» (ص.)36/
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مشروعاً وال س���لطة للدين حتى في العقاب األخروي لألمة،

((( هذا على األقل ما أخبرني به بعضهم ،وسمع غيري كالماً آخر منهم يخالف هذا؛ لذا
أعتقد أن توضيح التنويريني ملوقفهم من هذه القضية مهم ،وهذه دعوة مني لهم ألن
يبينوه.

وال ينيطون املطالبة بتغيير النظام دميقراطياً ملخالفته شريعة
دينية؛ ألن الش���ريعة الدينية ليس لها محل أص ً
ال في النظام
السياسي كي نطالب بها.
فمحل التأثر العلماني لم يكن نفي الدين عن السياسة كما

يح���رم أن يؤمهم رجل وهم له كاره���ون((( ال يجوز لهم اختيار
إم���ام للصالة ال يُحس���ن القراءة ،وكما أن امل���رأة التي يجب
استئمارها((( فيمن ترضاه زوجاً لها ال يجوز لها أن تَنكح رج ً
ال

ليس مسلماً.

هي العلمانية الظاه���رة ،وإمنا محله علمانية كامنة حاصلها:

فاختي���ار الناس ملن يحكمهم ليس قيمة مطلقة في الرؤية

منع قدرة الدين مبجرده على نفي املش���روعية السياسية عن

اإلسالمية كما هو احلال في الرؤية التنويرية العلمانية ،وإمنا

نظام احلكم ،فهو فصل بني الدين والسياس���ة من جهة إمكان
عقوبة السياس���ي على ترك الدين أو تنحيته وليس فص ً
ال بني

ه���و في احلقيقة مفردة قيمية خاضعة إلطار الوحي املقدس،

الدين والسياس���ة مبنع الدين عن أن يكون له سلطة التحرمي
والتحليل في السياسة(((.
فمح���ل التأثر العلماني :أن العلماني يجعل حقوق األفراد
وحرياتهم فقط هي القيد احلاكم للسياس���ي ،فمتى أخل بها

فهي حتت مظلته وليست سلطة فوقية لها حرية الدخول حتت
مظلت���ه أو ال ،فبمجرد اختيار الرجل أن يكون مس���لماً صار
خاضعاً مبجرد اإلسالم للشريعة ومظلتها القيمية والتشريعية.
فالوحي هو مصدر كل شيء:

 -1مصدر التش���ريعات حتى في املسكوت عنه إمنا يُ َّشرِ ع

وجب عقابه بخلع نظام���ه واالنقالب عليه أو على األقل نفي

املسلمون بإذن الوحي لهم أن يُشرعوا.

أما التنويري :فهو يجعل حقوق األفراد وحرياتهم والدين
والش���ريعة جميعاً ،قيداً للحاكم السياسي ،ويعاقبه كالعلماني

تُقيمه فهي فاقدة للش���رعية ،وحتى اش���تراط اختيار الناس

املشروعية السياسية عنه.

إن أهدر احلقوق واحلريات ،ويس���ميه نظاماً مس���تبداً ،لكنه

 -2مصدر الس���لطات؛ فكل س���لطة ال تخضع للوحي وال

ملن في الس���لطة إمنا هو بنص الوحي على أن الناس هم من
يختارون والة أمورهم.

ال يعاقبه بنزع الش���رعية السياس���ية عنه إن أضاع الدين ما

فه���ل التنويريون ف���ي تلقيهم للمفه���وم التنويري الغربي

دام تضييع الدين جاء مع احلف���اظ على احلقوق واحلريات،
وال يعده بذلك مس���تبداً؛ ألن مفهوم االستبداد عنده كمفهوم

للش���رعية السياس���ية قد تلقوه في هذا اإلطار ،أم أنهم قد

الش���رعية السياس���ية مؤطر باإلطار العلماني الذي منوطه
احلقوق واحلريات وليس مخالفة الشريعة.

( )5القطعي ��ات امله ��درة ف ��ي املفه ��وم التنوي ��ري

للشرعية السياسية:

تلق���وا هذا املفهوم ومعه مضامينه العلمانية ما أدى إلفس���اد

هذه املضامني العلمانية ألدواتهم الش���رعية ،ما أنتج إهداراً
للقطعيات الشرعية؟
ه���ذا ما س���يُظهره بيانن���ا للقطعيات امله���درة في طرح

التنويريني  ،لكن ننبه إلى شيء مهم:
(((

إطار ضيق من احلق نراه نحن ف���ي رؤية التنوير الغربي

وه���و أن احلكم القطعي الذي يضيع���ه التنويريون قد ال

للش���رعية السياسية ،يتحدد هذا اإلطار في وجوب أال يحكم

يؤس���س على أساس واحد ،بل قد يؤسس على أكثر من حجة،

املس���لمني إال من يرضونه ،واختيار املسلمني حلاكمهم مؤطر

وال���ذي يهمنا هنا ه���و وجود حجة (اختيار الناس وإكس���ابه

في رؤيتنا بشروط وضوابط ش���رعية ،كما أن املصلني الذين

للش���رعية السياس���ية) ضمن حجج القول ال���ذي خالفوا به

((( تنبيه :هذا التقرير الذي يرفع تهمة العلمانية عن التنويريني اإلسالميني هو من جنس
عدم تكفير من يرى أن املرتد ال يعاقب ،ما دام هذا الذي ال ُي َكفِّر مقر معنا بأن الردة
كفر ،ومن جنس عدم تكفير من يرى أن تارك جنس العمل ليس كافراً ما دام مقراً معنا
أنه مذنب معاقب؛ فأقوالهم هذه بدعة وليست كفراً ،وال عالقة لهذا التقرير الذي ذكرته
بعدم إكفار من لم يستحل النواقض كما رأيته قد توهمه بعض إخواننا ،وإمنا يكون
هذا من جنس عدم إكفار من لم يستحل النواقض إذا تلبس واحد من هؤالء بالردة ولم
أكفره؛ ألنه يرى الردة كفراً ،أو ترك واحد منهم العمل مطلقاً ولم أكفره ملجرد أنه يرى
ترك العمل ليس كفراً ،أو تلبس واحد منهم بالتشريع الوضعي ولم أكفره أنا ملجرد أنه
يعتقد إلزامية الشريعة ،فتنبه لهذا فهو دقيق.

القطعيات ولو وجد غيره؛ فال���ذي يهمني أن يُذكر في حجج
ً
(مث�ل�ا) أن هذا اختيار الناس املـُكس���ب
ج���واز تولي الكافر
للشرعية ،مع إقراري بأنهم قد يذكرون حججاً أخرى معه.
((( ورد النهي عن إمامة من له كارهون ،وال تخلو األخبار فيه من مقال ،وقد اعتمدها
الشيخ األلباني رحمه الله  ،فانظر« :السلسلة الصحيحة» (رقم.)2325 ،650 /
((( أخرجه البخاري (رقم ،5136 /وأطرافه فيه) واللفظ له ،ومسلم (رقم )1419 /من
حديث أبي هريرة مرفوعا« :لاَ ُت ْن َك ُح الأْ َيمِّ ُ َحتَّى ت ُْس َت ْأ َم َر».
((( وظاهر جداً أننا ال نزعم حصول تضييعها من كل تنويري.
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أو ً
ال :جتويز طرح الشريعة للتصويت:

ال���ذي نراه أن ما يحدث في نظم احلكم القائمة في بالد
املسلمني من طرح الشريعة للتصويت؛ فعل محرم بنص القرآن
���ن َوال ُم ْؤ ِم َنةٍ إذَا َق َضى ال َّل ُه َو َر ُس���و ُل ُه َأ ْمر ًا َأن
{و َما كَ انَ ِل ُـم ْؤ ِم ٍ
القاط���عَ :
َي ُك���ونَ َل ُه ُم ال ِ
���م َو َمن َي ْع ِص ال َّل َه َو َر ُس���و َل ُه َفق َْد َض َّل َضال ًال
ْـخ َي َر ُة ِم ْن َأ ْمرِ ِه ْ

ُّمبِيناً} [األحزاب.]٣٦ :
وال نرى بأس���اً من توجه املسلمني لإلدالء بأصواتهم فيها
ولسان حالهم «نحن نصوت لتلك الشـريعة شهادة لله أن احلكم
له خاضعني حلكمه وس���لطانه داعني إياكم أيها املخالفني ملثل
ما نحن فيه من اخلضوع لشريعة الله».
وسواء تُصور أن الناس ميكن أن يختاروا غير اإلسالم أم
ال ،فهذا خارج محل البحث ،فالبحث في حكم طرح الش���ريعة
للتصويت بقطع النظر عن نتيجة هذا الطرح كما أنه ال يجوز
لك أن تطلب من رجل ش���رب اخلمر ول���و كنت تقطع أنه لن
يشربها.

أما كثير من النخ���ب التنويرية وتأث���راً منهم باملضامني

العلماني���ة للتنوي���ر الغربي ،فق���د جوزوا إخضاع الش���ريعة
للتصويت وزعم���وا أن هذا هو مقتضى طلب رضا الناس عن
الدين املضاد إلكراههم عليه املنهي عنه.

يقول عب���د الله املالكي« :يكون املجتم���ع حراً في اختيار

األفكار والرؤى واملعتقدات الت���ي يرى أنها هي احلق ،أو في
اختيار املرجعية واملبادئ التي تتأسس عليها قوانينه»(((.
وقد ح���اول املالكي أن يجمع بني هذه احلرية وهذا احلق
الذي يقرره وبني أنه يرى الش���ريعة مهيمنة ملزمة وأن الناس
يأثمون لو لم يختاروا الش���ريعة ،وذل���ك بأن جعل اإلرادة هنا
جبلية (أي مج���رد القدرة على أن يفع���ل وأن ال يفعل بقطع
النظر عن حكم الفعل أو عدمه في الش���رع) ،وليست شرعية،
واحلق أنها كانت محاولة فاشلة ،وذلك لسببني:
األول :أن اإلرادة اجلبلية ال تجُ عل قيمة ،وإرادة اإلنس���ان أن
يقتل بريئاً هي إرادة جبلية ليس لها أي مضمون قيمي يمُ دح ،بينما
الواقع أنه في بحثه يس���وق حرية اختيار الش���ريعة مساق القيمة

ويجعلها فضاء أمثل لتجس���يد مبادئ اإلسالم ويسوق شواهدها
من نفس املدونة التنويرية الغربية التي تتعامل مع اإلرادة كقيمة.
((( «سيادة األمة قبل تطبيق الشريعة» ،عبد الله املالكي( ،ص ،)123/الشبكة العربية
لألبحاث والنشر.
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الثان���ي :أن محل النزاع هو في أن ه���ذه اإلرادة اجلبلية
(تصويت الناس على الش���ريعة) غير جائزة وال يجوز التلبس
بها وال دعوة الناس إليها كأي إرادة جبلية تعارض الش���ريعة،
وهذا ثابت ال ينفعه فيه التفريق بني التخيير الشرعي والتخيير
الكوني ،فالكفر األصلي ال يُجبر صاحبه على تركه ،لكنه غير

جائز وال ندعوه ملمارسته.

واحلقيق���ة أن ه���ذا اخللط والضعف االس���تداللي إمنا
هو بس���بب التضارب الش���ديد الذي يعاني���ه الفكر التنويري
في عملياته التوفيقية ب�ي�ن املنظومة التنويرية العلمانية وبني
اإلس�ل�ام ،فرغم احملاوالت اجلهيدة تظل العلمانية كامنة في
محاوالتهم هذه تُطل برأسها من حتت آباطهم ،سلمهم الله من
لدغاتها املميتة.
ثاني��ًا :القول بع��دم جواز إنف��اذ الش��ريعة يف الناس
بالقوة ولو أُمنت املفسدة(((:

ال���ذي نراه هو مقتضى الش���ريعةِ نصاً وإجماعاً أن

كت���اب الله في الناس واجب ش���رعي ،وأن هذه
إقام��� َة
ِ
اإلقام َة تك���ون بالنصح والبيان ،وتك���ون أيضاً باجلهاد
والس���نان ،وأن اس���تعما َل القو ِة واجب ض���د من امتنع
عن حتكيم الش���ريعةِ  ،س���واء كان حاكماً فرداً أو أغلبي ًة
وأمن املفسدة الغالبةِ ،
تصويتية ،بش���رط توافر القدرة
ِ
ُ
شرط مساملتِها هو كما قال النبي
فإن أي سلطة حاكمة
 :#ما أقام فيكم كتاب الله  .وقد اتفق الفقهاء على أن
(((

من منع شريعة من شرائع الله يُقاتل ملنعه لها ،قال مالك:

«األمر عندنا فيم���ن منع فريضة من فرائض الله تعالى
فلم يستطع املسلمون أخذها كان حقاً عليهم جها ُده حتى
يأخذوها منه»(((.

ويقول شيخ اإلس�ل�ام :أجمع علماء املس���لمني على أن
كل طائفة ممتنعة عن ش���ريعة من شرائع اإلسالم الظاهرة
املتوات���رة ،فإنه يجب قتالها ،حتى يك���ون الدين كله لله ،فلو
قالوا :نقوم مبباني اإلسالم اخلمس وال نحرم دماء املسلمني
وأموالهم ،أو ال نترك الربا وال اخلمر وال امليس���ر؛ فإنه يجب
((( واستتبع ذلك تضييعهم جلهاد الغزو املشروع بالنص واإلجماع ،لكن يضيق املقال ها
هنا عن حترير القول فيه.
((( أخرجه اإلمام أحمد ( ،70 /4وغيره) واللفظ له ،ومسلم (رقم ،)1298 /وأبو داود
(رقم ،)1834 /والترمذي (رقم )1709 /وصححه ،وابن ماجه (رقم )2861 /من
حديث أم احلصني.
((( «املوطأ» (ص 269 /كتاب الزكاة ،باب ما جاء في أخذ الصدقات والتشديد فيها ).

جهاد هذه الطوائ���ف جميعاً ،كما جاهد املس���لمون مانعي

ولم يقبل منهم رس����ول الل����ه أن يُس����لموا دون إجراء حكم

ولذل���ك قال أبو بكر :والل���ه ألقاتلن من فرق بني الصالة

وم���ن هنا تعلم خطأ االس���تدالل بآيات من���ع اإلكراه أو

والزكاة ،فإن الزكاة حق املال((( .فجعل املنوط هو التفريق بني

أحادي���ث التعليق على الطاعة في جه���اد الغزو ؛ ألن هذا

ش���رائع الله في االس���تجابة لها .وصريح قوله أنهم لو منعوا

االستدالل:
أوالً :في���ه غفلة ع���ن أن هذه األدلة هي ف���ي حق غير

والسياس���ة ،ولذلك نص الفقهاء عل���ى القتال على املندوبات

املس���لمني والبحث إمنا هو في إلزام املسلمني مبقتضى عقد

املتواترة وليس فيها حق لإلمام.

اإلسالم املس���تلزم عدم التفريق بني ش���رائع الله في وجوب

الزكاة»(((.

الص�ل�اة لقاتلهم ،فدل ذلك على عدم تعل���ق القتال باإلمامة

اإلسالم عليهم.

(((

وأبو بكر نفسه يحتجون بخطبته عند تولي اخلالفة ولكن

االستجابة لها وأن لإلمام مقاتلة من منعها.
ثاني���اً :أن هذه األخبار ليس فيه���ا أن أولئك املغزوين لو

قوله رضي الل���ه عنه« :أطيعوني ما أطع���ت الله فيكم ،فإذا

لم يجيبوا ويطيع���وا أنهم يتركوا ،بل فيها النص على إلزامهم

عصيت الله ورسوله فال طاعة لي عليكم»(((.

باجلزية أو قتالهم ،وعلى أنهم لو أس���لموا يُجرى عليهم حكم
اإلسالم وجوباً مبجرد إسالمهم.

يغفلون عن تأسيس���ه األصيل ملصدر الشرعية السياسية وهو

وهل اختيار الناس لنظام حكم يُضيع الشريعة يُعد طاعة

لله ولرسوله؟!

وحكم الل����ه إمنا ينعقد وجوبُ����ه وإلزاميتُه مبجرد كون
الرجل مس����لماً ،فليس قتا ُل الناس لاللتزام به إكراهاً على
الدي����ن ،وإمنا هو عقوبة لهم على ع����دم التزام الدين الذي
س����بق وآمنوا به ،ولذلك في حديث بريدة في جهاد الغزو:
«ا ْد ُع ُه ْم ِإلَى الإْ ِ ْس�َل�اَ ِمَ ،ف���� ِإ ْن أَ َجابُ َ
وكَ ،فا ْق َب���� ْل مِ نْ ُه ْمَ ،و ُك َّف
اجرِ ي َن،
َعنْ ُه���� ْم ،ثُ َّم ا ْد ُع ُه ْم ِإلَى الت ََّح ُّولِ مِ ْن دَارِ ِه ْم ِإلَى دَارِ المْ ُ َه ِ
َوأَخْ ِب ْر ُه ْم أَ َّن ُه ْم ِإ ْن َف َعلُ����وا َذل َ
اجرِ ي َنَ ،و َعلَيْهِ ْم
ِك َفل َ ُه ْم َما ِلل ْ ُم َه ِ
اجرِ ي َنَ ،ف ِإ ْن أَبَ ْوا أَ ْن يَت ََح َّولُ����وا مِ نْ َهاَ ،ف َأخْ ِب ْر ُه ْم
َما َعلَ����ى المْ ُ َه ِ
اب المْ ُ ْسلِمِ نيَ ،يَ ْجرِ ي َعلَيْهِ ْم ُح ْك ُم اللهِ ا َّلذِ ي
أَ َّن ُه ْم يَ ُكونُو َن َك َأ ْع َر ِ
يَ ْجرِ ي َعلَى المْ ُؤْمِ ِننيََ ،ولاَ يَ ُكو ُن لَ ُه ْم فِ ي الْ َغنِي َمةِ َوالْف َْيءِ َش ْي ٌء

ِإلاَّ أَ ْن يُ َج ِ
اه ُدوا َم َع المْ ُ ْس����لِمِ نيََ ،ف ِإ ْن ُه ْم أَبَ ْوا َف َسل ْ ُه ُم الجْ ِ ْزيَ َة،
َف ِإ ْن ُه ْم أَ َجابُ� َ
���وك َفا ْق َب ْل مِ نْ ُه ْمَ ،و ُك َّف َعنْ ُه���� ْمَ ،ف ِإ ْن ُه ْم أَبَ ْوا

استَعِ ْن ِباللهِ َو َقا ِتل ْ ُه ْم»(((.
َف ْ

فتأمل كي����ف كان عدم قبول أولئك الذين أس����لموا ألن
يُجرى عليهم حكم اإلس��ل�ام كان موجباً للجزية أو لقتالهم،
((( في «مجموع الفتاوى» ( )470 ،469 /28بتصرف واختصار ،وانظر« :مجموع
الفتاوى» ( ،)556 ،502 ،308 /28 ،51 /22و«الفتاوى الكبرى» (/3 ،32 /2
 ،)529 /5 ،473و«مختصر الفتاوى املصرية» (ص.)468 ،167 /
((( أخرجه البخاري (رقم ،1400 /وأطرافه فيه) ،ومسلم (رقم )20 /من حديث أبي
هريرة.
((( انظر« :تاريخ الطبري» (.)210/3
((( أخرجه مسلم (رقم ،)1731 /وأبو داود (رقم ،)2614 /والترمذي (رقم،)1617 /
وابن ماجه (رقم )2858 /من حديث سليمان بن بريدة عن أبيه بريدة بن احلصيب،
وفي سماع سليمان من أبيه خالف ،والراجح سماعه ،والله أعلم.

ويقول ش���يخ اإلس�ل�ام« :فليس ُحس���ن النية بالرعية

واإلحس���ان إليهم أن يفعل ما يهوونه ويترك ما يكرهونه،
ات
ْـح ُّق َأ ْه َو َاء ُه ْم َلف ََس� َ
���م َو ُ
{و َل����وِ ا َت َّب َع ال َ
فق���د قال الله َ
الس� َ
���د ِت َّ
ض َو َم����ن ِفيهِ َّن} [املؤمن����ون ،]٧١ :وقال تعالى للصحابة:
َوا َأل ْر ُ
{و ْاعل َُموا َأ َّن ِف ُ
يك ْم َر ُسولَ ال َّل ِه ل َْو ُي ِطي ُع ُك ْم ِفي كَ ِث ٍير ِّم َن ا َأل ْمرِ َل َع ِن ُّت ْم}
َ

[احلجرات ،]٧ :وإمنا اإلحس���ان إليه���م فعل ما ينفعهم في
الدي���ن والدنيا ولو كرهه من كرهه؛ لكن ينبغي له أن يرفق
بهم فيما يكرهون���ه ،ففي «الصحيحني» عن النبي  #أنه
قال« :ما كان الرفق في ش���يء إال زانه ،وال كان العنف في
شيء إال شانه»(((.
وهذا التقرير ال يتس����ق بالطبع م����ع ما قررته النخب
التنويرية من اس����تمداد الش����رعية السياسية من اختيار
الناس؛ فكانت الس����لطة التي اختارها الناس شرعية ولو
كانت حتكم بغير الش����ريعة ،وكانت القوانني التي اختارها
الناس ش����رعية ول����و كانت وضعية على خالف ش����ريعة
الوحي.
يقول يوسف القرضاوي« :ال عالج لهذه األمة إال باحلرية..
وأن���ا قلت في بعض برامجي إنني أق���دم احلرية على تطبيق
الشريعة اإلسالمية؛ ألنه ال ميكن أن تطبق الشريعة اإلسالمية
واحلرية مفقودة ،فإذا اختار الناس الشريعة طبقناها عليهم،
((( كما فعل نواف القدميي في «أشواق احلرية» (ص.)62/
((( «مجموع الفتاوى» (.)364/28
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وإذا رفضوها ،نتج���ه لتعليم الناس ودعوته���م حتى يختاروا
الشريعة»(((.

فإتاحة الفرصة للناس ليعبروا تعبيراً حراً عما في نفوسهم
وعما في عقولهم ،س���واء سمي دميقراطية أو سمي بأي اسم

يقول س���عد الدين العثماني« :من جهة أولى ال ميكن بأي
حال من األحوال فرض قانون على املجتمع ،وإذا كان اإلسالم

آخر ،إمنا تكشف لنا احلقيقة وتتيح لنا معرفة احلقيقة ،فهل
هناك أحد ضد كشف احلقيقة وضد معرفة احلقيقة.

يق���رر أن ال إكراه ف���ي الدين والذي يعني أن اإلميان نفس���ه

لي���س من اإلس�ل�ام وليس في مصلحة اإلس�ل�ام وال في

ال يج���وز إك���راه أي كان – كذا  -عليه ،فمن ب���اب أولى أن

مصلحة املس���لمني ،أن نقيم على الناس دولة إسالمية ليست

ينطبق األمر على ما دون اإلميان في شعائر اإلميان وشرائعه،

نابعة من قلوبهم ،وأن ننفذ عليهم قوانني هم لها كارهون»(((.

وم���ن جهة ثانية فإن إميان املؤمن بوج���وب أمر ديني عليه ال
يعطي���ه احلق بفرضه على اآلخرين ،فهو مكلف به ديناً ،وذلك

ويقول راشد الغنوش���ي« :نعم نقبل ولو جاءت االنتخابات
بأشد خصومنا العقائديني ،نحن نقبل حكم الشعب ،نثق بوعي

ال يكف���ي جلعله قانوناً عاماً ف���ي املجتمع ،بل عليه أن يحاول

ش���عوبنا وبأنها لن تختار إال ما يرضي الله والرس���ول ،وإذا

إقناع اآلخرين به حتى يتبن���اه املجتمع بالطرق الدميقراطية،

اختارت غير ذلك فليس أمامنا س���وى أن نقوم بتوعيتها حتى

فال ميكن أن تعطى س���لطة أو يعطى حاكم حق فرض أحكام

تغير رأيها»(((.

على الناس بأي مس���مى كان ،وميكن أن يتس���اءل البعض ما

ثالثًا :جتويز أن يكون رئيس الدولة كافرًا:

هي الضمانة حتى ال يخرج الناس في تشريعهم عن محكمات

ملا تأثر التنويريون اإلس�ل�اميون باملفهوم التنويري الغربي
العلماني للشرعية السياس���ية ،جرهم هذا إلى سؤال هو من

الدين؟
واجلواب بأن الضمانة هي األم���ة التي قررت النصوص

مقتضيات املواطنة مبفهومها العلماني ومن مقتضيات املفهوم

احلديثي���ة أنها ال جتتمع على ضالل���ة ،واالجتماع هنا التبني

العلماني عن شرعية اختيار الناس ،وهو :ماذا لو اختار الناس

الع���ام ،أي ال تتبنى ف���ي عمومها وال يتبن���ى أكثريتها ما هو
ال أو جه ً
مناقض للش���ريعة ،لكنها إذا تبنت ذل���ك تأوي ً
ال فال

غير مسلم حلكم بالد املسلمني؟

ميكن إلزامها بغير ما اقتنعت به»(((.

ويقول أحمد الريسوني« :لنفرض فرضاً أن شيئاً من هذه

املخاوف قد وقع وظهر بدميقراطية حقيقية أن غالبية املسلمني

احل���ق أن هذا الس���ؤال ال محل له من اإلع���راب لو كنا
في الفضاء القيم���ي واملفاهيمي للدين ال���ذي أوحى الله به
إلى نبيه محمد  #ليكون رس���الة خامتة مهيمناً على األديان
والفلسفات؛ ولذلك لن جتد قط تناوالً لهذه املسألة في الصدر

في قطر من األقطار قد اختاروا ما يتنافى مع اإلس�ل�ام وما
يعد خروجاً عن اإلس�ل�ام ،فهل العيب ف���ي الدميقراطية أم

األول كغيرها من البديهيات التي لم يخطر ببالهم قط أن تنشأ
بدع وض�ل�االت تتكلم بها ،فض ً
ال عن أن تزعم أنها ال تعارض

العيب في الواقع القائم؟

الدين وحتتج لها بالوحي.

فليس���ت الدميقراطية هي التي أتتن���ا بهذا العيب ،وإمنا

وحده الفضاء العلماني التنويري هو الذي ينزع الدين عن
أن يكون مهيمناً على القيم السياسية املتداولة ،ووحده الفضاء

الدميقراطي���ة كش���فت لنا هذا العيب ،فهذا س���بب لش���كر
الدميقراطية والتمسك بها وليس سبباً لرفضها والقدح فيها

العلماني التنويري هو الذي طرح فكرة املواطنة كمنظومة والء

واتهامها.

بديلة عن الدين مما استتبع بعد ذلك إخراج دين أبناء الوطن

((( برنامج الشريعة واحلياة على فضائية اجلزيرة بواسطة« :أشواق احلرية» (ص.)69/
وها هنا تنبيه مهم حاصله :أن بعض النصوص التي تنقل عن سياسيني ومفكرين -
خاصة من السلفيني  -فيها قبول نتيجة الدميقراطية ولو أتت مبا يخالف الشريعة =
يكون املقصود بها تقرير مقتضى العجز احلاصل وليس تقريراً ملا ينبغي أن يكون لو
وجدت القوة ،ومثله ما يصدر عن بعض السياسيني في البالد التي دارت فيها عجلة
الدميقراطية بعد الربيع العربي مما يراعون في صياغته جتنب التشنيع عليهم خاصة
واالتفاق حاصل على أن حصول القوة التي تلزم الناس بالشريعة ال يبدو ظاهراً في
األفق خاصة مع إكراهات وشروط الواقع الدولي؛ فال ينبغي إذاً أن يحمل أي نفي
إللزام الناس بالشريعة على أنه مؤسس على األصول التنويرية للشرعية واإللزام.
((( «الدين والسياسة متييز ال فصل» (ص.) 41-40 /

اجلغرافي الواحد عن أن يكون له أثر قانوني بالكلية.
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وملا كان اختيار الناس وحده هو الذي يُكس���ب الس���لطة

صفة الش���رعية ،لم يكن اختيار رجل غير مس���لم حلكم بالد
املسلمني إال اختياراً شرعياً من وجهة نظر التنويريني.
((( «الشورى في معركة البناء» ،أحمد الريسوني( ،ص.)170/
((( «جتربة نضال  -حوارات مع راشد الغنوشي» (ص ،)264/مركز الناقد الثقافي.

يقول محمد الش���نقيطي« :تش���ترط العديد من دساتير
ال���دول العربية أن يكون رأس الدولة مس���لماً .وهو أمر يثير

إشكاالً حول املساواة السياسية بني املواطنني ،واألهم من ذلك

فس���ق بع َد انبِرام
ِ���ي« :اإلمام إذا نُ ِّ
صب ثم َ
وقال القرطب ُّ

العق���د ،فقال اجلمهو ُر :إ َّنه تنفس���خ إمامتُه ويُخلَع بالفس���ق

َّ
الظاهر املعلوم»(((.

حاكم له والية وبيعة ،ثم طرأ عليه
فإن كان هذا قولَهم في
ٍ

أنه يجعل أساس العقد االجتماعي الذي تتأسس عليه الدولة
العربية املعاصرة ملتبس���اً ..اإلمبراطوريات القدمية هي التي

بكافر أصلي ال بيع َة له وال والية؟ كيف
الكفر أو الفِ سق ،فكيف
ٍ

حتدد ديانة الدولة والش���عب ،لكننا ل���م نعد نعيش في عصر

ش���رع أو عقل أن تُعطى الوالية وحكم املسلمني
يَس���تقيم في
ٍ

إمبراطوريات ،ولم يعد من اخلطر على اإلسالم أن يكون رأس
الدولة غير مسلم ،ألن عالقة الدولة بالدين يحددها الدستور،
ال عقيدة الرئيس أو ذوقه الش���خصي .والناس اليوم على دين
دساتيرهم ال على دين ملوكهم»(((.

لكافر أصلي؟
ابتدا ًء
ٍ
رابعاً :القول بأن الس���لطة السياس���ية للنبي  #وطاعته

بوصفه إماماً ،ال ترتكز على مجرد النبوة ،بل كانت ناجمة عن
عقد بيعة على اإلمامة مستقل.

قلت :وهذا تأس���يس فاس���د ،ويلزم منه ج���واز أن تنكح

تش����كل اإلمامة السياس����ية للنب����ي  #حتدياً كبي����راً ملفهوم

املسلمة غير مسلم ما دمنا سنضمن في عقد الزواج أن يكون
دين أوالدها تبعاً لها.

الش����رعية السياس����ية الذي أخذه التنويريون م����ن التنوير الغربي
العلماني ،والس����بب في ذلك أن الذي نقرره نحن أن النبي  #إمام

وس���بب هذا الفس���اد هو غفلة هذا الكاتب عن مقاصد

من حيث هو نبي ال تفتقر إمامته ووجوب طاعته السياسية الختيار

التش���ريع في الوالية وقص���وره عن معرفة عل���ل جعلها في

الناس له كإمام ،وأن أث����ر ذلك فيمن يخلفه خالفة النبوة أن تظل

املس���لمني ،فهو يعجل إلى علة أو علتني ويزعم إمكان احلفاظ

إقام����ة كتاب الله ووراثة النبي في إقامة الش����ريعة في الناس هي

على مقتضاهما بالدستور.

أعظم مكونات الشرعية السياسية ،وأن رضا الناس واختيارهم هو

وال يُخبرنا هذا الكاتب بعد أن نولي غير املس���لم هل نعد
العدة للخروج عليه مبقتضى قوله ِ « :#إلاَّ أَ ْن تَ َر ْوا ُكفْراً بَ َواحاً

بعض إقامة كتاب الله وخاضع في الوقت نفس����ه لتقييد كتاب الله؛

ِعنْ َد ُك ْم مِ َن اللهِ فِ يهِ بُ ْر َها ٌن»(((.

وهل يا ترى هذا الكافر سيصلي صالة املسلمني؟

فإن ل���م يُصلها ،هل نعد العدة ملنابذته بالس���يف امتثاالً

���ي ِف؟ َفقَا َل« :لاَ ،
ِالس ْ
لقول النبي  #ملا قيل له :أَ َفلاَ نُنَا ِب ُذ ُه ْم ب َّ
الصلاَ ةََ ،و ِإ َذا َرأَيْتُ ْم مِ ْن ُولاَ ِت ُك ْم َشيْئاً تَ ْك َر ُهونَهُ،
َما أَ َقا ُموا فِ ي ُك ُم َّ

«ستَ ُكو ُن أ ُ َم َراءُ َفتَ ْعرِ ُفو َن َوتُنْكِ ُرونََ ،ف َم ْن َع َر َف بَرِ َئَ ،و َم ْن
وقولهَ :
أَنْ َك َر َس��� ِل َمَ ،ولَكِ ْن َم ْن َر ِض َي َوتَابَ َع» َقالُوا :أَ َفلاَ نُقَا ِتل ُ ُه ْم؟ َقا َل:

اع ٍة»(((.
صلَّ ْوا»(((َ .فا ْك َر ُهوا َع َملَهَُ ،ولاَ تَنْزِ ُعوا يَداً مِ ْن َط َ
«لاَ َ ،ما َ
قال القاضي عياض« :فلو طرأَ عليه ُكف ٌر وتغيير َّ
للش���رع،
َ
وسقطت طاعته ،ووجب على
أو بدع ٌة ،خر َج عن حكم الوالية،

املس���لمني القيا ُم عليه َ
عادل إن أمكنَهم
وخل ْ ُعه ،ونصب إم���ام
ٍ

لطائفة وج���ب عليهم القيا ُم ب َ
ٍ
ِخلع
ذل���ك ،فإن لم يقع ذلك إال
الكافر»(((.

((( مقال له على موقعه بعنوان :الناس على دين دساتيرهم.
((( أخرجه مسلم.»1709« :
((( أخرجه مسلم.»1854« :
((( أخرجه مسلم.»1855« :
((( «شرح صحيح مسلم» للنووي (.)314 /6

فال شرعية سياسية أو دينية خارجة عن سلطة الوحي.
فلم���ا انتبه بع���ض التنويريني لهذا املعن���ى ،اختلفوا في
التعامل مع���ه ،فمنهم من جعل والية النب���ي  #من وظائف
النبوة واله الله إياه���ا مع النبوة ،وأن هذا من خصائصه ،#
كما قرر ذلك محمد الشنقيطي.
وهذا مع كونه حقاً إال أنه يتناقض مع تأسيس هذا القائل
نفسه ملدنية الشرعية السياسية بعد ذلك؛ فاخللفاء بعد النبي
 #س���موا خلفاء نبوة؛ ألنهم خلفوا النبي  #في إقامة كتاب
الله في الناس ،فإما أن يسلم ذلك التنويري بهذا املعنى فينزع
الشرعية عن كل سلطة ال تقيم كتاب الله في الناس ،وإال فال
يس���تقيم له القول بش���رعية والية النبي  #بغير أن يؤسسها
عل���ى عقد مدني منفك الصلة عن النبوة ومعانيها ،وإال فمتى
أبقى النبوة ف���ي اإلمامة وجب عليه أن يُبق���ي خالفة النبوة

ووظائفها في اإلمامة.

والق���و ُل باآلخر للتنويريني :هو أن إمامة النبي السياس���ية

مؤسس���ة على عق���د مدن���ي ،وأن النبي  #اس���تحق الطاعة
((( «اجلامع ألحكام القرآن» (.)271 /1
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السياسية مبوجب هذا العقد ال مبوجب النبوة ،هو ما ذهبت إليه

فالدين كله طاعة لله ورس���وله ،وطاعة الله ورسوله هي

طائفة أخرى من التنويريني ليطرد لها قولها في مدنية السلطة

الدين كله ،فمن يطع الرس���ول ،فقد أطاع الله ،ودين املسلمني

السياسية وتأسيس شرعيتها على اختيار الناس فحسب(((.

بع���د موته طاعة الله ورس���وله ،وطاعتهم لول���ي األمر فيما

يقول لؤي صافي« :ش���كلت بيعة العقبة التي أعلنت والدة

أمروا بطاعت���ه فيه هو طاعة لله ورس���وله ،وأمر ولي األمر

األمة ،األس���اس العقائدي الذي ح���دد التزامات قيادة األمة

الذي أمره الله أن يأمرهم به ،وقس���مه وحكمه ،هو طاعة لله

املتش���كلة واملتمثلة بالرس���ول القائد  ،#كما حدد التزامات

ورس���وله ،فأعمال األئمة واألمة في حياته ومماته التي يحبها

القاع���دة املتمثلة باألنصار ،وأس���س العقد الرئاس���ي الذي

الله ويرضاها ،كلها طاعة لله ورسوله ،ولهذا كان أصل الدين
شهادة أن ال إله إال الله وأن محمداً رسول الله.

متخضت عنه بيعة العقبة حدود الس���لطة السياسية املنوطة
بالقي���ادة وحدود واجب الطاعة والنصرة املنوط بالقاعدة ،ما

فإذا قيل :هو كان إمام���اً ،وأريد بذلك إمامة خارجة عن

حدا برسول الله إلى اإلحلاح في طلب دعم األنصار وتأييدهم

الرسالة ،أو إمامة يشترط فيها ما ال يشترط في الرسالة ،أو

لق���رار احلرب في معركة بدر قبل إنفاذه؛ لعلمه بوقوع القرار

إمامة تعتبر فيها طاعته بدون طاعة الرسول؛ فهذا كله باطل،

خارج حدود التزامات األنصار في بيعة العقبة»(((.

فإن كل ما يطاع به داخل في رسالته ،وهو في كل ما يطاع فيه
يطاع بأنه رس���ول الله ،ولو قدر أنه كان إماماً مجرداً لم يطع

ويكفي في إبطال هذا القول ثالث حجج:
 -1ع���دم البينة على اس���تقاللية بيعة النب���وة عن بيعة
اإلمامة.

حتى تكون طاعته داخلة في طاعة رسول آخر ،فالطاعة إمنا
جتب لله ،ورسوله ،وملن أمرت الرسل بطاعتهم»(((.

 -2يلزم من قولهم أن يكون رسول الله  #عقد بيعة مثلها

تأس���س في الفضاء العلمان���ي لعصر األنوار
خالص ��ةَّ :

 -3م���ا تقدم في حديث بريدة م���ن إيجاب إجراء أحكام

واختيارهم في عملية إنشاء الدولة وحتديد غرضها وإصدار
قوانينها ،وكان ذلك التأسيس سعياً للتخلص من قبضة الوحي

مع املهاجرين وال بينة عليه.
اإلسالم وشرائعه مبجرد اإلسالم ولم يدعهم إلى بيعة جديدة
على اإلمامة.

مفهوم الش���رعية السياس���ية القائم على مركزية رضا الناس

والكنيس���ة ،فأتى التنويريون اإلس�ل�اميون فأغشت عيونهم

وأختم بهذا النص اجلامع من كالم ش���يخ اإلس�ل�ام ابن

منظومة احلقوق املدنية التي كافح بها عصر األنوار س���لطة

تيمية والذي يع ّبر بأحس���ن عبارة عن املفهوم احلق للشرعية

الكنيس���ة ،وما صحب تلك املنظومة من أدوات إجرائية ،ورأوا

السياس���ية« :وكل من أمر مبا أمر به الرسول وجبت طاعته،

أنها مما تنفعهم في صراعهم مع السلطات املستبدة ،غافلني

طاعة الله ورس���وله ال له ،وإذا كان للن���اس ولي أمر قادر ذو

ع���ن املضامني العلمانية التي ترتك���ز عليها منظومة احلقوق

شوكة ،فيأمر مبا يأمر ،ويحكم مبا يحكم ،انتظم األمر بذلك،

واألدوات ه���ذه ،فكان ال ب���د أن تقود ه���ذه الغفلة عن تلك

ولم يجز أن يولى غيره ،وال ميكن بعده أن يكون شخص واحد

املضامني العلمانية إلى تضييع قطعيات من الش���ريعة ال يريد
التنوير الغربي أص ً
ال س���وى تضييعها وعقلنة األداء السياسي

بخالفة نبوته أقربهم إلى األمر مبا يأمر به ،والنهي عما نهى

كله وفك ارتباط���ه بأي منظومة قيمية متج���اوزة ترتكز إلى

عن���ه ،وال يطاع أمره طاعة ظاهرة غالبة إال بقدرة وس���لطان

وحي مقدس؛ فتبعهم إخواننا ه���ؤالء في تضييعها ،محتجني

يوجب الطاعة ،كما لم يطع أمره في حياته طاعة ظاهرة غالبة

لذلك التضييع بالوحي احملرف ،وقد أوشك طرحهم أن ينقلب
علماني���اً خالصاً ال حتول بينه وبني العلمانية س���وى بقية من

مثل���ه ،إمنا يوجد من هو أقرب إلي���ه من غيره ،فأحق الناس

حتى صار معه من يقاتل على طاعة أمره.
((( وبعض الكتاب قال بهذا القول الباطل من حيث أراد تعظيم اختيار الناس للحاكم ال من
حيث أنه مينع أن تكون إقامة كتاب الله مكوناً للشرعية السياسية كالدكتور حاكم
املطيري في «حترير اإلنسان» (ص.)166/
((( «العقيدة والسياسة» ،لؤي صافي( ،ص ،)244 /دار الفكر.
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مفاهيم الدين احلق لدى التنويريني لم تصل إليها بع ُد معاول
حتريف نصوص الشريعة لصالح مفاهيم احلداثة السياسية.
((( «منهاج السنة»(.)85-84/1
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َ
ما فعل ِشراد جم ِلك؟

[بأقالمهن]

س�����ح�����ر ش���ع�ي�ر

إنّ وقوع األخطاء من األبناء ُيعد أمر ًا طبيعي ًا ومتوقع ًا ،خصوص ًا
إذا كان ��وا صغ ��اراً ..ول ��م تكتمل لديه ��م املعايير التي ميي ��زون بها بني
الص ��واب واخلط ��أ ،والض ��ار والناف ��ع ،وما يلي ��ق وما ال يلي ��ق ،لكن إذا
كب ��ر األطف ��ال وصاروا مراهق�ي�ن ومراهقات ف ��إنّ أخطاءهم تكون من
ن ��وع جدي ��د ومختلف عن ذي قبل ،وكثير منه ��ا يتعلق بآثار التغيرات
النفسية واجلسمية التي تعتريهم في هذا املرحلة املهمة من عمرهم.

وليست املشكلة في أن يخطئ االبن؛ فلوال اخلطأ ما أدرك الصواب،

لكن املشكلة احلقيقية هي :كيفية معاجلة اخلطأ بطريقة سليمة حتول

دون تكراره ،ونك ّون خبرة سليمة لديهم مفادها أن هذا السلوك خاطئ
ومرفوض وال يليق بهم أن يفعلوه.

وإذا كنا نحن  -املربني واملربيات  -نس���تخدم األس���لوب احلاسم

املباش���ر في عالج كثير من أخطاء األبناء وهم صغ���ار ،إال أننا يجب
أن ندرك أنّ هذا األس���لوب قد ال يكون دائماً هو العالج املناسب جتاه
األبناء األكبر س���ناً في مرحلة املراهقة وبواكير الش���باب ،فهناك من
الس���لوكيات اخلاطئة ما حتتاج إلى انتهاج األساليب غير املباشرة في

معاجلتها ،والتي تكون مبنزلة إش���ارات قوية ووخزات موجعة للضمير

احل���ي الذي ربيناه بداخلهم من قب���ل ،ومن ث َّم يدفعهم ذلك إلى جتنب
السلوك الس���يئ أو اإلقالع عنه ذاتياً إن كان موجوداً ،والذي غالباً ما
يكون استجابات طائشة لألهواء والشهوات يحاولون االستخفاء بها عن

أعني الكبار.

قدر الله أن تطلع على شيء من ذلك؟
فماذا تفعل عزيزي املربي إذا ّ
وكيف ستعالج املوقف؟ إليك اجلواب النبوي الرائع عبر هذه السطور.

أعزائ���ي ..إنّ نبين���ا الك���رمي  #صاحب

أكبر وأفضل مدرس���ة تربوية ميك���ن أن يتعلم
منه���ا اآلباء واألمه���ات واملرب���ون ،نقتبس من
هدي���ه اليوم أس���لوباً رائعاً عال���ج به  #خط ًأ
وقع فيه أحد ش���باب الصحاب���ة  -رضوان الله

عليهم  -هو خ��� ّوات بن جبير  -رضي الله عنه

فلنم���ض معه وهو يحكي ويروي لنا بنفس���ه
،ِ

قصة اخلطأ ال���ذي ارتكبه ،وكيف عاجله النبي
 ..#يقول خ ّوات  -رضي الله عنه  :-أس���لمت

وهاج���رت إلى النب���ي  ،#فبينما أنا في بعض

ببغي من بغايا اجلاهلية قد
طريق املدينة إذ أنا
ّ
كانت لي ِخ ً
ال (صديقة) فحجبني إسالمي عنها،
ودعتني نفس���ي إليها ،فلم أزل ألتفت إليها حتى

تلقاني جدار بني جذرة (صدمه اجلدار) فسالت
الدماء وهشم وجهي ،فأتيت النبي  #على تلك

احلال���ة فقال« :مهيم؟» (يعني :ماذا حدث لك؟)
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فأخبرت���ه ،فقال « #فال تعد ،إنّ الله ع ّز وج ّل إذا أراد بعبد
عجل له عقوبته في الدنيا» ..لكن بعد هذا املوقف بأيام
خيراً ّ

في كثير من األحيان ،وهذه ش���كوى كثير من املربني  -تكرار

بصورة مختلف���ة ،فقد روى الطبراني أن خ��� ّوات بن جبير -

يق���ول« :فخرجت م���ن خبائي فإذا أنا بنس���وة يتحدثن،

يك���رر خ ّوات بن جبير  -رضي الله عنه  -اخلطأ نفس���ه لكن

رضي الله عنه  -قال« :نزلنا مع رس���ول الله ُ #م ّر الظهران،
قال :فخرجت من خبائي فإذا أنا بنسوة يتحدثن ،فأعجبنني،

فرجعت فاس���تخرجت عيبتي فاستخرجت منها حلة فلبستها،
وجئت فجلست معهن ،وخرج رسول الله  #من ق ّبته فقال :أبا

عبد الله ،ما يجلس���ك معهن؟ فلما رأيت رسول الله  #هبته،
واختلطت ،قلت :يا رس���ول الله ،جمل لي شرد فأنا أبتغي له
قي���داً ،فمضى واتبعته ،فألقى رداءه ودخل األراك كأني أنظر

حيث قال« :فال تعد» ،لكن النفس اإلنس���انية تأبى إال أن تعود
اخلطأ مع سابق التحذير منه.

فأعجبنن���ي ،فرجعت فاس���تخرجت عيبتي ،فاس���تخرجت

منها حلة فلبستها وجئت فجلس���ت معهن» ..وهنا يحدث مع
الصحاب���ي اجلليل ما ميكن أن يحدث لن���ا جميعاً مع أبنائنا،
إنه اطالع املربي على ولده أو من يربيه حال تلبس���ه بارتكاب
السلوك اخلاطئ أو مقارفة الذنبّ ،
واطالعه عليه فجأة!!
يقول خ ّوات  -رضي الله عنه  :-وخرج رسول الله  #من

قبته فقال« :أبا عبد الله ما يجلس���ك معهن؟» ..إنه استفسار

إل���ى بياض متنه في خض���رة األراك ،فقضى حاجته وتوضأ
فأقبل ظاهراً (راجعاً) يس���يل من حليت���ه على صدره أو قال

في تلك اللحظات على نفس خ ّوات (املتربي) ،فقد يدعوه إلى

ش���راد جملك؟» ،ثم ارحتلنا ،فجعل ال يلحقني في املسير إال

يقول خ ّوات  -رضي الله عنه « :-فلما رأيت رسول الله #

يقطر من حليته على صدره ،فقال « :#أبا عبد الله ،ما فعل

قال« :السالم عليك أبا عبد الله ،ما فعل شراد ذلك اجلمل؟»،
فلما رأيت ذلك تعجلت إلى املدينة واجتنبت املسجد واملجالسة

إلى النبي  ،#فلما طال ذلك حتينت س���اعة خلوة املس���جد
فأتي���ت املس���جد فقمت أصلي ،وخرج رس���ول  #من بعض

حج���ره فجأة فصلى ركعتني خفيفتني وط ّولت رجاء أن يذهب
ويدعني ،فقال :ط ِّول أبا عبد الله ما ش���ئت أن تطول فلست
قائماً حت���ى تنصرف ،فقلت في نفس���ي :والله ألعتذرنّ إلى

وألبرئن صدره ،فلما قال« :السالم عليك أبا عبد
رس���ول الله
ّ
الله ما فعل شراد ذلك اجلمل؟» ،فقلت :والذي بعثك باحلق ما
ش���رد ذلك اجلمل منذ أسلمت ،فقال « :#رحمك الله ثالثاً،

ثم لم يعد لشيء مما كان»(((.

واضح ومباش���ر يحتاج إلى إجابة ،لكن املوقف ليس بالسهل
الكذب وإخفاء احلقيقة!!

هبته ،واختلطت» ،وهذا رد فعل طبيعي يصيب أي إنس���ان إذا
اطلع عليه كبير يحبه ويحترمه حال ارتكابه اخلطأ ،فيضطرب

ويتلعثم كما حدث للصحابي اجلليل ،فينطق لسانه بأمر آخر
بعيد ع ّما رآه املربي محاوالً بذلك أن يع ّمي عليه احلقيقة التي
رآها واطلع عليها.

يقول خ ّوات  -رضي الله عنه « :-قلت يا رسول الله ،جمل
لي ش���رد ،فأنا أبتغي له قيداً ،فمضى واتبعته ..»...وهنا يبدأ

العالج النبوي الرائع ..لم يعقب النبي  #في احلال مع علمه

التام أن إجابة خ ّوات  -رضي الله عنه  -ليس���ت صحيحة وال
حقيقية ..فلم يتهمه بالكذب ولم يواجهه بحقيقة السبب الذي
أجلسه مع النسوة ..ولم يذ ّكره بخطئِه السابق وبأن الله عاقبه

ما أروع ه���ذا املوقف العملي ،ولك���م يحتاج كل من يقوم

فلم يرتدع ،أو أنه خالف حتذير النبي  #من معاودة الذنب..

خ ّوات ب���ن جبير  -رضي الله عنه  -ل���م يبخل علينا بذلك،

واحداً واستفساراً حول السبب الذي أبداه ،وكأنه يبلّغه رسالة

بالتربية إلى أن يعايشه ويقتبس من فوائده ،والصحابي اجلليل
ق���ص علينا جتربته كاملة بكل تفاصيلها الزمانية واملكانية
بل
ّ

والنفس���ية وكأننا نراها من داخله هو رض���ي الله عنه ،فهو

يخبرن���ا أنه كان���ت له جتربة أولى مع االلتف���ات نحو أخطاء
اجلاهلية التي حجبته عنها نعمة اإلسالم ،وكيف أنّ الله تعالى
عاجله بالعقوبة وح��� ّذره النبي  #من العودة إلى ذلك الذنب

لم يفعل النب���ي  #كل ذلك ..وإمنا جعل يكرر عليه س���ؤاالً
تقول :أعلم أن هذا الس���بب غير حقيقي وما كان يليق بك أن

الرقي،
تفعل ذلك !..فيا له من توبيخ مؤثر بأسلوب في منتهى
ّ
ث ّم اس���تمر النبي  #يكرر عليه الس���ؤال كلما رآه قائ ً
ال« :أبا
عبد الله ،ما فعل شراد جملك؟!» ليعمل التكرار عمله ،فتزيد

مشاعر الندم وتتصاعد في نفس خ ّوات بن جبير  -رضي الله

عنه  -مع كل مرة يتكرر فيها س���ؤال النبي  ،#فيقرر خ ّوات

((( أخرجه الطبراني في املعجم الكبير.203/4 :

العدد 303

83

بن جبير االنعزال والتواري عن رس���ول الله  #مبجرد وصولهم إلى املدينة ،يقول« :فلما رأيت ذلك

تعجلت إلى املدينة واجتنبت املس���جد واملجالس���ة إلى النبي  ..»#لكن هل ينتهي املوقف عند ذلك؟!
ال ..ال ب���د أن يتعقب املربي ويتابع أثر العتاب والتأنيب على املخطئ حتى يؤتي ثماره ،وذلك ما فعله

النب���ي  #حينم���ا خرج فجأة فوجد خ ّوات بن جبير يصلي ،وقد فهم النبي  #أنه يط ّول في صالته
رجاء أن يتركه وينصرف ،وما ذلك إال هرباً من سماع السؤال الالذع« :ما فعل شراد جملك؟» ،فأعلمه
 #بأنه ال فائدة من إطالته لصالته قائ ً
ال« :ط ّول أبا عبد الله ما ش���ئت أن تط ّول فلست قائماً حتى

تنصرف» ..وهنا يقرر الصحابي اجلليل خ ّوات بن جبير وقد بلغ القمة من تصاعد االنفعال اإليجابي
نح���و التخلص التام من اخلطأ وإعالن التوبة من الذنب الذي ارتكبه أمام املربي احلبيب  #فيقول:

وألبرئن صدره ،فلما قال« :السالم عليك أبا عبد
فقلت في نفسي :والله ألعتذرن إلى رسول الله #
ّ
الله ،ما فعل ش���راد ذلك اجلمل؟» ،فقلت :والذي بعثك باحلق ما شرد ذلك اجلمل منذ أسلمت ..ما

أروع���ه من اعتذار وبيان ..إنّ هذه التصرفات اخلاطئة ما هي إال أخطاء لم أتعمدها ولم أقترف ما
يقدح في إس�ل�امي منذ أس���لمت وها أنا قد تبت عنها وال أعود إليها أبداً إن ش���اء الله .ويأتي الرد
املباشر من املربى احلكيم  #مؤيداً ومدعماً ملوقف خ ّوات بن جبير  -رضي الله عنه  -بالدعاء املؤكد
ثالثاً« :اللهم ارحمه ..اللهم ارحمه ..اللهم ارحمه».

أعزائي املربني واملربيات..
إنّ املتأمل في هذا احلديث الش���ريف يضع يده على

عديد من وس���ائل ضبط سلوك األبناء ،وتقومي أخطائهم،
ومساعدتهم على مقاومة األهواء والشهوات ،مثل:

 -تذكي���ر املترب���ي بالله تعالى ورب���ط املصائب التي

يتع���رض لها مبا يق���ع فيه من أخطاء وذن���وب« ،ما نزل

ب�ل�اءٌ إال بذنب ،وما رفع إال بتوب���ة» ،إن ذلك يجعل االبن
يكبر وقد ارتبط في ذهنه أن املعاصي سبب رئيس جللب

النبي ( #املربي) وخ��� ّوات بن جبير  -رضي الله عنه -

(املتربي) ،فإنه هو نفسه الذي روى احلديث ولم يصلنا إال
من خالل روايته له.

 -م���ن أول احلديث إلى آخره لم يتخ ّل النبي  #عن

نداء الصحابي خ ّوات بن جبير  -رضي الله عنه  -بكنيته
(أبا عبد الله) ،مبعنى أنه ل���م يتخ ّل عن خطابه باحترام
رغ���م وقوعه في اخلطأ ،وهذا درس تربوي مهم ،فمعاملة

املصائب لإلنسان ،وأن اخلالص منها ال يكون إال بالرجوع
إلى الله تائباً ،وعدم اإلقامة على الذنوب واإلصرار عليها،

في اخلطأ  -كفيلة بأن حتفظ على االبن احترامه وتقديره

 -من واجبات املربي االستفس���ار والسؤال عند رؤية

مالبسته له ،حيث إنه يك ّون من خالل أسلوبنا في التعامل

فينتبه لذلك ويكون مجدِّ داً للتوبة على الدوام.

اخلطأ أو العل���م به وعدم التراخي في التعليق واتخاذ رد

الفعل املناسب.

االبن باحترام في جميع األحوال – حتى في حالة الوقوع

لنفسه ومن ثم إحساسه بالترفع عن اخلطأ وعدم استمراء
معه واأللفاظ التي نخاطبه بها ،صورة جيدة عن نفسه ال
يرضى غالباً أن ينزل عنها.

 -ع���دم التحدث بخط���أ االبن وهتك س���تره أمام

فلنقلع إذاً عن أساليب تربوية ّ
فظة وغليظة أو قاسية

الغزالي« :فإن إظهار ذلك عليه رمبا يزيده جس���ارة حتى
ال يبالي باملكاش���فة ،ولكن يعاقب س���راً ويعظم عنده أمر

والفاعلة في التربي���ة ومعاجلة األخطاء على طريقة« :ما

اآلخرين ،ال سيما إذا حاول أن يخفي خطأه ،يقول اإلمام

م���ا وقع» .ونحن نالحظ هنا أن القصة لم تتع َد ش���خص
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ومباش���رة طاملا جرحت مشاعر األبناء ولم تعالج خطأ أو
تصلح عيباً ،ولنح ّل محلها تلك األس���اليب النبوية الرائعة

فعل شراد جملك؟!!».
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[متابعات]

برحيله شمسه تشرق!

أس���ام���ة ش��ح��ادة

ل��ع��م��رك م���ا ال���رزي���ة ف��� ْق���د م��ال
وال ش������اة مت������وت وال ب��ع��ي��ر
ول���ك���ـ���ن ال�����رزي�����ة ف��ق��ـ��د ح��ـ��ر
مي������وت مب����وت����ه خ���ل���ـ���ق ك��ث��ي��ر
في ي���وم اجلمعة  22رمض���ان 1433هـ فق���دت األمة
اإلس�ل�امية رج ً
ال ربانياً وعاملاً محققاً وداعية موفقاً ،فقبل

العالمة األش���قر كان محط قبول اجلميع ونقطة يتالقى
عنده���ا كثير من الفرقاء في حياته وبعد مماته ،ففي جنازته
التي بلغ مش ّيعوها اآلالف ،جتمعت أطياف العمل اإلسالمي

كافة ،وسار خلف جثمانه مختلف املدارس العقدية والفقهية؛
ملا كان يتحلى به من ربانية الطاعة ونبوية األخالق واملعاشرة،
ويُنقل عن الشيخ األلباني أنه قال بحق الشيخ عمر األشقر:

ص�ل�اة العصر بس���اعة صعدت روح العالمة عمر األش���قر

عليه سمت العلماء.

إلى بارئه���ا ،وذلك بعد صبر جميل على آالم إصابته مبرض

وجنازة الشيخ أكدت دقة حكمة السلف حني جعلوا يوم اجلنازة
دلي ً
ال على فضل ومنزلة املتوفى ،قال اإلمام أحمد بن حنبل« :قولوا

السرطان ،فقد كان الش���يخ  -رحمه الله  -هو الذي يُص ّبر
ويُذ ّكر ويرفع من عزمية من جاء يعوده ،ويش���د من أزره في
مرضه ،فقد كان رحمه الله راضياً بقضاء الله فرحاً بعطائه!
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ألهل البدع بيننا وبينكم ي���وم اجلنائز» ،إذ إن اجلماهير ال تخرج
لتشييع من ال تثق به وحتترمه ،خاصة أنه قد مات وأفل جنمه.

واملكانة التي وصل إليها الش���يخ  -رحمه الله  -هي
بتوفيق الل���ه عز وجل له أوالً ،ثم بس���بب تعلمه وتر ّبيه

على يد علماء أعالم كانوا جنوم زمانهم وكانوا أصحاب
ع���ال وجتربة وحكمة
نهج مس���دد وعلم محك���م وخلق
ٍ
راقية ،فالشيخ  -رحمه الله  -في مجالسه وفي ترجمته
لنفس���ه في كتاب «صفحات من حياتي» ،كان دائم الذكر
لسيرة شيوخه واس���تفادته منهم ،مثل :العالمة ابن باز،
والعالمة األلباني ،والعالمة الش���نقيطي ،والعالمة عبد
الرزاق عفيفي ،والشيخ محمد البنا ،وأخوه الشيخ محمد
األش���قر ،والشيخ عطية سالم ،والشيخ محمد املجذوب،
والشيخ مناع القطان  -رحمهم الله  ،-ويالحظ أن هؤالء
العلماء من ب�ل�اد مختلفة ،ومتيزوا ف���ي أبواب متعددة
من العلم الش���رعي ،وكان لكل واح���د منهم دور وتأثير
بالغ ،فمن كرامة الله عز وجل للش���يخ األش���قر أن ه ّيأ
له اللقاء بهم والتعلم منهم ،وكان الش���يخ  -رحمه الله -
الثم���رة الطيبة لهذا املزيج الزكي والفواح لعلماء ربانيني
ومجاهدين مخلصني لله.
لقد بدأ لقاء الش���يخ األشقر  -رحمه الله  -بهؤالء
العلماء منذ كان في الثالثة عش���رة من عمره ،ألنه سافر
من فلسطني إلى الرياض سنة 1953م عند أخويه الشيخ
محمد األشقر وعبدالقادر  -رحمهما الله  ،-وكانا على
عالقة بالشيخ ابن باز وغيره من العلماء ،فكان يرافقهما
في زياراتهما.
وحني قدر الله عز وجل على الشيخ مغادرة السعودية
س����نة  1964واالستقرار في الكويت ،كان رحمه الله قد
أصبح طالب علم متمكن����اً وداعية له دوره ،يقول رحمه
الله عن هذه املرحلة« :فقد حططت رحالي بها وأنا في
مطلع مرحلة الش����باب ،وكنت حصلت على بعض العلم
والعم����ل في الفترة التي كنت فيه����ا في املدينة املنورة..
عملت عدة س����نوات في اجلامعة اإلس��ل�امية صحبت
فيها علماء أعالماً ،منهم :فضيلة ش����يخنا الش����يخ ابن
باز ،والشيخ األلباني ،والعالمة الشنقيطي ..وقد عملت
في مجال الدعوة إلى الله في مساجد املدينة ،وكان لي
شرف اإلش����راف مع إخوة على الرحالت التي تقوم بها
اجلامعة إلى املدن ،ورحالت احلج والعمرة ،وس����افرت

للس����ودان ،وتعرفت على عدد كبير م����ن العلماء والدعاة الذين
ي����ردون املدينة ،أمثال :الش����يخ أبو األعلى املودودي ،والش����يخ
الندوي ،والشيخ أمني احلس����يني .لذا فإنني لم أبدأ العمل من
الصفر عند حلولي في الكويت ،بل تابعت مسيرة سابقة حافلة
بالعطاء ،وكان لي من اخلبرة ما ميكنني من االنطالق بالدعوة»
(ص .)98
ولذلك؛ فالش���يخ  -رحمه الله  -حني بدأ بالدعوة إلى الله
في الكويت بصحبة الشيخ عبد الرحمن عبد اخلالق ،لم يكن له
ارتباط بجهة أو جماعة ،يقول رحمه الله« :وانطلقت أنا والشيخ
عبد الرحمن عبد اخلالق نعمل في مس���ارين :األول :في تعليم
الناشئة اإلس�ل�ام في املدارس .والثاني :التدريس في املساجد.
ولم تكن لنا خلفية حزبية تأمرنا وتنهانا» (ص .)92
ولذلك؛ فإن ارتباط الشيخ  -رحمه الله  -بجماعة اإلخوان
املس���لمني كان الحقاً لتك ّون ش���خصيته العلمية ودوره الدعوي،
ولذلك فإنه يع ّد ضمن العلماء السلفيني الذين انضموا جلماعة
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مح���ب الدين اخلطيب،
اإلخوان املس���لمني ،مثل العالمة
ّ
أو العلم���اء الس���لفيني الذين تعاونوا م���ع جماعة اإلخوان
املسلمني ،مثل العالمة األلباني ،مدة من الزمن.

لكن الش���يخ كتب عن هذا الدور أوراقاً لم تكتمل ولم تنشر
بعد.
ولذل���ك؛ فإن احلضور البارز لرئي���س وأعضاء املكتب

والش���يخ  -يرحمه الله  -لم متنعه عضويته بل زعامته

السياس���ي حلماس جلنازة الش���يخ ،وتولي خالد مش���عل
ش���خصياً إنزال الش���يخ في قبره ،ثم تصريحات مش���عل

نقد مؤس���س اجلماعة الشيخ حس���ن البنا  -رحمه الله ،-
حيث ّ
مذهب البنا القائل بالتفويض
خطأ الش���ي ُخ األش���قر
َ

بحقيقة مكانة ودور الش���يخ في حركة حماس بأن الشيخ -
رحمه الله  -من كبار وأوائل املؤسسني والقادة؛ كان مفاجئاً،

في جماعة اإلخ���وان من املناصحة ،حت���ى لو تطلب ذلك

في باب األس���ماء والصفات في كتاب���ه العقيدة في الله..

ليس لغير اإلس�ل�اميني ،بل لكثير من قادة وشباب حماس

وموقف���ه املخالف جلماعة اإلخوان م���ن ثورة اخلميني في

واإلخوان أنفس���هم ،والذين كان بعضه���م زاهدين في علم

مؤمتر طلبة بريطانيا وأمريكا سنة  ،1980معلو ٌم ومشهو ٌر..

الشيخ واللقاء به!

كما أن الشيخ  -رحمه الله  -اعترض على نص البيعة التي

أما استغراب بعض األش���خاص الهتمام الشيخ ،ال بل

كانت تؤخ���ذ من أفراد جماعة اإلخوان في األردن ملخالفته

ملبادرة الش���يخ وتفانيه في اجلهاد في سبيل الله عز وجل

الشرع ،وقد استجابت القيادة العتراضه ومت تصويبه ..وله

رغم أن كتبه وخطبه ودروس���ه وشخصيته قد ال تدل على

مواقف عديدة مشابهة.

هذا ال���دور املركزي في اجلهاد في س���بيل الله عز وجل؛

ويحدثن���ا الش���يخ عمر عن تطور نش���اطه ودعوته مع

فإمنا هو اس���تغراب في غير محل���ه ،ألن العلماء الربانيني

الش���يخ عبد الرحمن عبد اخلالق فيقول« :ومتخض العمل

كان���وا هم طليعة املجاهدين من عهد الصحابة رضوان الله

اإلسالمي في الكويت إلى التشكل في عدة اجتاهات ،األول:

عليهم وإلى عصرنا احلاضر ،ومن العلماء املعاصرين الذين

العم���ل اإلخوان���ي ،وكان أغزره العمل الكويت���ي ،ثم العمل

قادوا اجلهاد :احلاج أمني احلس���يني ،وعز الدين القسام،

الفلسطيني ..والثاني :العمل السلفي الذي رعاه الشيخ عبد

وعبدالل���ه عزام ،وعم���ر املختار ،وعبدالك���رمي اخلطابي،

الرحمن حتى جتذر وتأصل ..ول���م نكن أنا وعبد الرحمن

والشهيد أحمد عرفان.

نريد تكوين عمل خاص بنا» (ص.)93

وهذا احل���ب للجهاد ورثه الش���يخ  -رحمه الله  -من

ويدلن���ا هذا على أن الش���يخ عمر تقاس���م األدوار مع
الش���يخ عبد الرحمن ،فالش���يخ عمر يعمل في الوس���ط

يحدث عن رحلة مع الشيخ ابن باز قبل
شيوخه ..انظر إليه ّ

 40س���نة ،فيقول« :وقد حضرت شيخنا الشيخ عبدالعزيز

اإلخواني الكويتي والفلسطيني ،والشيخ عبد الرحمن يعمل

 -رحمه الل���ه  -في إحدى رحالتنا م���ع الطلبة ،فأحضر

في الوسط السلفي الكويتي.
 -واستطراداً ،لقد س���ألت شيخنا الشيخ عبدالرحمن

أحدهم بندقية ،فأخذها الش���يخ بيديه ،وأخذ يتلمس���ها،
ويذكر مقاطعها ،ويتغنى بها كأمنا هي عروس» (ص .)44
وختام���اً ،إذا كان الله عز وجل كتب للش���يخ األش���قر

عن عالقته بالش���يخ عمر بعد أن قرأت كتاب الشيخ عمر
والذي ذكر فيه الشيخ عبدالرحمن كثيراً ،فقال لي :لعله لم

القبول ف���ي األرض في حياته ب���رواج كتبه واحلرص على

يتحاب اثنان مثلنا!! -

لقائ���ه وتقديره بني أهل العلم ،كما ش���هدت جنازته زحف

لكن هذا الدور للش���يخ عمر في الوس���ط الفلسطيني
جت���اوزه في كتابه ،ألن���ه حرص على أن يبق���ى بعيداً عن

األلوف من الناس على اختالف مشاربهم؛ فإنني متفائل بأن
جنمه سيبزغ أكثر وأن شمسه ستشرق أجمل بعد موته حني

األضواء ،ولقد رفض الش���يخ طلبات متكررة لألستاذ عزام

علم الناس حقيقة دوره اجلهادي ،بحيث أعاد للناس ضرب

التميمي ،مالك قناة احلوار ،للخروج في برنامج مراجعات،

املثل بكونه العالم العامل املجاهد الرباني اخلفي الشهيد..

بس���بب إصرار التميمي على احلديث عن دور األشقر في

نحسبه كذلك والله حسيبه.

تأس���يس حركة حماس ،وهو ما كان الشيخ يرفضه بشدة،
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[الباب المفتوح]

وجود األعداء
سنـــة كونيـــــة

(*)

د .زياد موسى عبد املعطي أمحد

zeiadmoussa@gmail.com

وجود األعداء س ��نة كونية أودعها الله عز وجل في خلقه ،وهذه العداوة موجودة بني البش ��ر والش ��يطان ،وبني البشر بعضهم
بعض ًا ،وبني البشر وبعض الكائنات الضارة ،وبني الكائنات املختلفة .وعندما نتأمل ونتفكّ ر ونتد ّبر ،جند أن وجود األعداء نعمة
من الله عز وجل ال تستقيم احلياة من دونها ،وهذه املقالة هي محاولة للتفكّ ر والتد ّبر في هذه النعمة.

العداء مع إبليس
أول عداء في تاريخ البش����رية كان مع إبليس أعاذنا الله منه،

حي����ث أخبرنا الله عز وجل في الق����رآن الكرمي أن إبليس أعاذنا

الله منه رفض واستكبر السجود آلدم ،ورفض طاعة أمر الله عز
وجل ،فطرده الله من رحمت����ه ،وحقداً على آدم وذريته فإنه أخذ

عهداً على نفسه بأن يضل آدم وذريته ليتبعوه ،وجنح الشيطان في
حتقيق أول أهدافه وأغوى أبوينا آدم وحواء فأكال من الش����جرة

الت����ي نهاهما الله عن األكل منها ،وكان العقاب اخلروج من اجلنة
���يطَ ُان َع ْن َها َف َأ ْخ َر َج ُه َما مِ َّم���ا كَ ا َنا ِفي ِه
والنزول إل����ى األرض { َف َأ َز َّل ُه َما َّ
الش ْ
اع إلَى ِح ٍني}
َو ُق ْل َنا ْاهبِطُ وا َب ْع ُض ُك ْم ِل َب ْع ٍض َع ُد ٌّو َول َُك ْم ِفي ا َأل ْر ِض ُم ْس��� َتق ٌَّر َو َم َت ٌ
[البقرة ،]٣٦ :أي أن الله عز وجل جعل العداء موجوداً بني بني آدم
كي تس����تقر احلياة ،وفي غواية إبليس ألبوينا درس لذرية آدم إلى

ي����وم القيامة نتعلم منه أن من يطيع الش����يطان لن يدخل اجلنة.

والعداوة والبغضاء بني البش����ر تكون بفعل عدونا األول الشيطان
���يطَ انَ إ َّن ُه ل َُك ْم َع ُد ٌّو
اللع��ي�ن { َأل َْم َأ ْع َه ْد إل َْي ُك ْم َي���ا َب ِني آ َد َم َأن َّال َت ْع ُب ُدوا َّ
الش ْ
الش ْيطَ انَ ل َُك ْم َع ُد ٌّو فَا َت ِّخذُ و ُه َع ُد ًّوا مَّ َ
إنا َي ْد ُعو ِح ْز َب ُه
ني} [يس ،]٦٠ :و َّ
{إن َّ
ُّم ِب ٌ
ِل َي ُكو ُنوا ِم ْن َأ ْص َح ِ
الس ِعيرِ} [فاطر.]٦ :
اب َّ

(*) معهد بحوث أمراض النباتات ،مركز البحوث الزراعية ،مصر.
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األعداء من البشر
بل إن من س�ن�ن الله س���بحانه وتعالى أن���ه جعل لكل نبي
ني َوكَ فَى ب َِر ِّب َك َه ِاد ًيا
{وكَ ذَ ِل َك َج َع ْل َنا ِل ُك ِّل َنب ٍ ِّي َع ُد ًّوا ِّم َن ال ُْـم ْجرِ ِم َ
عدواً َ
{وكَ ذَ ِل َ
ني
���ي ِاط َ
ي���را} [الفرقانَ ،]٣١ :
���ك َج َع ْل َنا ِل ُك ِّل َنب ٍ ِّي َع ُد ًّوا شَ َ
َو َن ِص ً
اإلن���س َوالْـجِ ِّن ُي ِ
���اء
ِ
ورا َول َْو شَ َ
وح���ي َب ْع ُض ُه ْم إلَى َب ْع ٍض ُز ْخ ُر َف ا ْلق َْولِ غُ ُر ً
َر ُّب َك َما َف َعلُو ُه فَذَ ْر ُه ْم َو َم���ا َي ْف َت ُرونَ } [األنعام ،]١١٢ :وجعل الله لنبيه

محمد أعداء من الكفار واليهود ،وطلب الله س���بحانه وتعالى

منه صلى الله عليه وس���لم الصبر واالقت���داء بأولي العزم من
���ل َوال َت ْس َت ْعجِ ل َّل ُه ْم}
الر ُس ِ
الرس���ل {ف ْ
َاصب ِْر كَ َما َص َب َر ُأ ْولُوا ا ْل َع ْز ِم ِم َن ُّ
[األحقاف ،]٣٥ :فوجود األعداء والصبر عليهم ومحاولة التغلب

عليهم ،يزيد أجر األنبياء واملؤمنني ،ويرفع درجاتهم يوم الدين.
اس
َ���وال َد ْف ُع ال َّل��� ِه ال َّن َ
وكذلك قال الل���ه تعالى في قرآنه َ
{ول ْ
���م
َب ْع َض ُهم ب َِب ْع ٍض َّل ُه ِّد َم ْت َص َوا ِم ُع َوب َِي ٌع َو َصل ََو ٌ
ات َو َم َس���اجِ ُد ُيذْ كَ ُر ِفي َها ْ
اس ُ
ال َّل ِه كَ ِث ًيرا} [احل���ج ،]٤٠ :فتدافع الناس بعضهم لبعض ومقاومة

الظاملني واملس���تبدين ووجود صراع بني الق���وى املختلفة؛ من

السنن اإللهية التي تصلح بها احلياة على األرض ،وجتعل هناك
توازن���اً بني القوى ،فلوال خوف الناس والدول من بعضها بعضاً
ملا حدث التوازن في الدنيا وملا صلحت احلياة.

العداء واالقتصاد العاملي
ووج���ود األعداء يخلق فرص عم���ل ،حيث إن

وجود العداء بني بعض الش���عوب واخلوف من غزو
متوق���ع من األعداء ،جعل كل الدول تقريباً تنش���ئ
جيوش���اً لتدافع عن نفسها ،وهذه اجليوش يعمل
فيها املاليني من البشر في فرص عمل دائمة،
وهناك املاليني م���ن املجندين الذين يعملون
في اجليوش لفت���رات قصيرة ،وكذلك من
يعملون في أجهزة أخرى حساسة متصلة

باجليوش ،مثل أجهزة املخابرات.

ووجود األعداء يخلق فرص عمل أخرى

ف���ي الصناع���ات احلربية ،فمنذ ق���دمي األزل

كانت صناعة الس���يوف والدروع والسهام والرماح
من الصناع���ات احلربية ،وتطورت هذه الصناعات
فأصبحت تنت���ج الطائرات والصواري���خ واملدافع

وال���رادارات والبنادق وغيرها من املعدات احلربية،
وهذه الصناعات تنتجها آالف املصانع ،ويعمل فيها

اإلسالم دين محبة وسالم
اإلسالم دين سالم وحتيته السالم ويدعو املسلمني إلى الوحدة ونبذ
{و ْاع َت ِص ُموا ب َِح ْب ِل ال َّل ِه َج ِم ًيعا َوال َتف ََّرقُوا
اخلالف والعداء ..يقول الله تعالى َ
َواذْ كُ ُروا ِن ْع َم َت ال َّل ِه َعل َْي ُك ْم إذْ كُ ن ُت ْم َأ ْع َد ًاء َف َأ َّل َف َبينْ َ ُقلُوب ُِك ْم َف َأ ْص َب ْح ُتم ِب ِن ْع َم ِت ِه ْإخ َوا ًنا}

[آل عمران .]١٠٣ :ومع األعداء يأمرنا الله أن نقاتلهم إذا اعتدوا علينا
{ف ََمنِ ْاع َت َدى َعل َْي ُك ْم ف َْاع َت ُدوا َعل َْي ِه بمِ ِ ْث ِل َما ْاع َت َدى َعل َْي ُك ْم} [البقرة ،]١٩٤ :وأن نأخذ

ماليني البشر في العالم ،وذلك غير من يعملون في

املهن األخرى املتصلة بهذه الصناعات ،مثل عمليات
النقل والتجارة ،بل إن جتارة السالح هي واحد من
أكثر أنواع التجارة ربحاً ،وحجم جتارة األسلحة في
العالم ميثل العديد من مليارات الدوالرات سنوياً.

العداء والتقدم العلمي

حذرنا ونتخذ ال ُعدة ،وإذا كان هناك نية صادقة من األعداء للسالم فيجب
اس َتطَ ْع ُتم ِّمن ق َُّوةٍ َو ِمن ِّر َب ِ
اط ا ْلـخَ ْي ِل ُت ْر ِه ُبونَ ِب ِه َع ُد َّو
{و َأ ِع ُّدوا َل ُهم َّما ْ
أن نتجه للسالم َ
ِيل
ال َّل ِه َو َع ُد َّوكُ ْم َو َ
ين ِمن ُدو ِنهِ ْم ال َت ْعل َُمو َن ُه ُم ال َّل ُه َي ْعل َُم ُه ْم َو َما ُتن ِفقُوا ِمن شَ ْيءٍ ِفي َسب ِ
آخرِ َ
َاج َن ْح َل َها َو َت َو َّكلْ َعلَى ال َّل ِه
لسل ِْم ف ْ
ال َّل ِه ُي َو َّف إل َْي ُك ْم َو َأن ُت ْم ال ُتظْ ل َُمونَ َ )#^٦٠^#وإن َج َن ُحوا ِل َّ

كان للصواري���خ بعيدة املدى فض���ل في تقدم علم

ومقاوم���ة األعداء له���ا أجر كبير عن���د الله يصل باملس���لم لدرجة

التي يتم إطالقها لتصل إلى س���طح القمر ،بل كان

يم} [األنفال.]٦١ - ٦٠ :
الس ِم ُ
يع ا ْل َع ِل ُ
إ َّن ُه ُه َو َّ

الش���هادة ،حيث قال رس���ول الل���ه « :#من قتل دون ماله فهو ش���هيد،
ومن قتل دون دمه فهو ش���هيد ،ومن قتل دون دينه فهو شهيد ،ومن قتل
دون أهله فهو شهيد» (األلباني – صحيح اجلامع) .وعن ثواب الشهيد قال
رسول الله « :#للشهيد عند الله ست خصال :يغفر له في أول دفعة ،ويرى

مقعده من اجلنة ،ويجار من عذاب القبر ،ويأمن من الفزع األكبر ،ويوضع
على رأس���ه تاج الوقار الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها ،ويزوج اثنتني

وس���بعني زوجة من احلور العني ،ويشفع في س���بعني من أقاربه» (أخرجه
الترمذي وصححه األلباني).

وجود األعداء كان س���بباً ف���ي التقدم العلمي

في عدة مج���االت ،مثل :مجاالت الفضاء ،والطاقة
واالتص���االت ...وغيرها .ففي مجال علوم الفضاء
الفلك ،حيث إن هذه الصواريخ حتمل سفن الفضاء

العداء أثناء احل���رب الباردة في القرن املاضي بني

الواليات املتح���دة األمريكية واالحتاد الس���وفيتي
السابق؛ سبباً في احتدام السباق بينهما في برامج

الفضاء واستكشاف القمر وتقدم علم الفلك.
وكذلك لعبت هذه الصواري���خ دوراً في إطالق
األقمار الصناعية لتدور في مداراتها حول األرض،

واألقم���ار الصناعي���ة كما هو معل���وم لها مجاالت
عدي���دة ،مثل :اإلع�ل�ام وبث القن���وات واإلذاعات
العدد 303

91

الفضائية ،واالستشعار عن بُعد لكشف ثروات األرض في باطن

الترب���ة ...وغير ذلك .فهل تخيلنا ل���و لم توجد الصواريخ التي
تس���تخدم في احلروب هل كان علم الفضاء يس���تطيع التقدم؟

وهل كنا نستطيع التمتع مبزايا األقمار الصناعية؟
والتقنيات التي تستخدمها اجليوش أيضاً كانت دافعاً للتقدم

ً
مث�ل�ا علوم الذرة التي تقدمت بس���رعة بعد
في علوم أخرى،
احلرب العاملية الثانية وإلقاء القنبلتني الذريتني على هيروشيما
وجنازاك���ي في اليابان من جانب الوالي���ات املتحدة األمريكية،

فشرعت الدول الكبرى في العالم في عمل برنامج نووي إلنتاج
قنابل نووية ،ونشط هذا املجال من العلوم ونشطت استخدامات
أخرى وف���روع أخرى لهذه العلوم ،مثل :إنت���اج الطاقة النووية،

وغيرها من مجاالت االستخدامات السلمية للطاقة النووية.

بل إن أجهزة الرادار التي تستخدمها اجليوش كأحد أهم أسلحة

الدفاع اجلوي لرصد الصواريخ املعادية ،مس����توحاة من اخلفافيش
التي متثل أعداء للبش����رية ،فاخلفاش مص����اص الدماء الذي ميص

دماء احليوانات األليفة في أمريكا اجلنوبية؛ هذه األجهزة تستخدمها
أجهزة املرور في مراقبة السيارات في مختلف أنحاء العالم.
واألعداء من الكائنات احلية التي تسبب أضراراً للبشرية،

هي الدافع الرئيس���ي لتقدم العديد من العلوم التجريبية ،مثل
الطب والزراعة وغيرهما.

األعداء والتوازن البيئي
وكذلك األعداء الطبيعية ف���ي البيئة نعمة إلهية من دونها

يحدث اخت�ل�ال للتوازن البيئي ويكون هناك أضرار جس���يمة،
والعالقات املختلفة بني الكائنات املعادية لبعضها بعضاً لها حكم
إلهي���ة من الله عز وجل ،فمث ً
ال  -كما يقدر العلماء  -لو لم يكن
هناك أعداء طبيعية حلشرات الصراصير الستطاعت أن تغطي

األرض كلها في فترة وجيزة بسبب سرعة تكاثرها .وكذلك لو لم
يكن في الغابة حيوانات مفترس���ة ،مثل األسد والنمر ،لتكاثرت

احليوانات اآلكلة لألعشاب بصورة كبيرة وملا وجدت ما تأكله.
وتدخُّ ل اإلنسان غير احملسوب يؤدي إلى اإلخالل بالتوازن

البيئي ،مثل التوسع في استخدام املبيدات للقضاء على اآلفات
الضارة ،ما يتسبب في القضاء على الكائنات الصديقة واملفيدة،
فمث ً
ال التوس���ع في اس���تخدام سم الفئران يتس���بب في تغذية
القطط على هذه الفئران امليتة ،أو تأكل الفئران السم مباشر ًة،

م���ا يقلل عدد القط���ط ،ويزيد من عدد الفئ���ران ،فمن العقل

واملنطق أن نحافظ على األعداء الطبيعية لآلفات لتساعدنا في
القضاء عليها ويحدث التوازن البيئي.
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ترويض األعداء من الكائنات
وميكننا بالعل���م أن نروض األعداء م���ن الكائنات ..بالعلم

نس���تطيع أن نحول األعداء من الكائن���ات إلى أصدقاء ،فهناك

أمثلة كثيرة على ذلك عبر تاريخ البش���رية التي اس���تفاد فيها
اإلنسان من األعداء الطبيعية التي تسبب له إزعاجاً ،سواء كان
ذلك إزعاجاً مباش���راً له ،أو لنبات���ات احلقول التي يزرعها ،أو

احليوانات األليفة التي يربيها.
فمث ً
ال النجيلة التي تسبب مشكلة كبيرة للمزارعني عندما
تنمو في احلقول وتأخذ منهم وقتاً وجهداً ملقاومتها ،اس���تطاع

اإلنس���ان أن يس���تفيد منها ويزرعها في مالع���ب كرة القدم،
فمالعب النجيلة الطبيعية هي أس���اس ك���رة القدم حالياً في
العالم على املستوى االحترافي.

والفئ���ران التي متثل مصدر إزعاج ألغلب الناس ،وتس���بب

خس���ائر اقتصادية في املنازل واحلقول؛ رغ���م ذلك تدين لها

البشرية بالفضل في التقدم في علوم الطب والصيدلة وغيرها
من العلوم البيولوجية ،فلوال اس���تخدام هذه احليوانات «فئران

التجارب» لتجريب العقاقير واألدوية كمرحلة من مراحل العديد
من األبحاث الدوائي���ة ،ما متكن الباحثون في العالم من ابتكار
األدوية لعالج العديد من األمراض.

وبكتيري���ا أجروبكتيرمي التي تس���بب مرض التدرن التاجي

في العديد م���ن احملاصيل الزراعية املهمة ،مثل القطن والقمح

وغيرها ،وتسبب خس���ائر اقتصادية في هذه احملاصيل؛ لعبت
دوراً مهماً في تقدم علم الهندس���ة الوراثية وتُستخدم في نقل

اجلينات إلى النباتات لتحسني صفاتها الوراثية.

بكتيريا «زانثومونس كمبس���ترس» التي تس���بب األمراض

لكثير من النباتات ذات األهمية االقتصادية ،ميكن استخدامها
إلنتاج مادة الزانثان التي لها أهمية اقتصادية كبيرة في صناعة

األدوية والصناعات الغذائية.

وكذل���ك ميكن جتنيد بعض امليكروبات املمرضة لإلنس���ان

فيما يشبه اس���تخدام أجهزة املخابرات للجواسيس ،وذلك عن
طريق املص���ل واللقاح ،فاملصل يتم حتضي���ره من خالل حقن

امليكروب املمرض في جسم أحد احليوانات ،مثل احلصان الذي
ينتج جسمه أجساماً مضادة ضد هذا امليكروب ،ثم يأخذ دم من

هذا احليوان ويتم تنقية األجس���ام املضادة وحتضيرها معملياً

في صورة حقن ،مثل :مصل داء الكلب ،ومصل التيتانوس ،ويتم
إعطاؤه للعالج والوقاية الس���ريعة ،ويستمر مفعوله في اجلسم

لفترة قصي���رة (ال تزيد على  3أو  4أس���ابيع) ،أما اللقاح (أو
ُ
الطعم) فإن جس���م اإلنس���ان هو الذي ينتج األجسام املضادة،

حيث يتم إعطاء اإلنس���ان امليكروب إم���ا ميتاً أو مت
إضعاف���ه بصورة كبي���رة ،وحينما يت���م احلقن يبدأ

اجلسم بتكوين أجس���ام مضادة ،ويدوم مفعول اللقاح
في اجلسم لفترة طويلة ،ويتم إعطاؤه للوقاية الطويلة

املفعول من األمراض ،ويس���تمر مفعوله في جلس���م
ملدة قد متتد لعدة س���نوات ،مثل لقاح شلل األطفال

واحلصبة. أي أن املصل هو أجس���ام مضادة جاهزة،
أما اللقاح فاجلسم نفس���ه ينتج أجساماً مضادة ،أي
أنه مت جتنيد ميكروب���ات للوقاية من أخطار جيوش

نفس األنواع من امليكروبات.

املكافحة احليوية
ميكننا أن نس���تخدم الكائنات الصديق���ة لنا أو بعضاً من

منتجاتها في مقاومة أعدائها من اآلفات الضارة لنا فيما يُعرف
بـ «املكافحة احليوية» ،فمث ً
ال اس���تغل العلماء عالقات التطفل
واالفت���راس والكائنات املمرضة في مكافحة احلش���رات التي

تصيب النباتات.

االفتراس ه���و مهاجمة كائن حي (املفت���رس) لكائن حي
آخر (الفريس���ة) والتهامه جزئي���اً أو كلياً تاركاً إي���اه ميتاً أو
مش���رفاً على املوت ،ومن أهم املفترس���ات حشرات أبو العيد
املن وغيرها التي تفترس العديد من احلشرات الضارة.
وأسد ّ
أما التطفل فهو مهاجم���ة كائن حي (املتطفل) لكائن حي آخر

(العائل) في أحد أطواره ،واعتم���اده عليه في غذائه وتطوره،
مس���بباً له املوت في النهاية ،مثل طفي���ل التريكو جراما الذي
يتطفل على بيض حشرات حرش���فيات األجنحة ،مثل :ديدان

اللوز على القطن ،ودودة ثمار التفاح ،ودودة ثمار العنب .وكذلك
تستخدم امليكروبات التي تسبب أمراضاً للحشرات الضارة في
القضاء على هذه احلشرات.

وكذلك يقوم العلماء باالستفادة من عالقة العداء في القضاء

على احلش���ائش ،حيث إنه يتم استخدام بعض امليكروبات التي

تصيب احلش���ائش وال تؤثر في نبات���ات احملاصيل احلقلية أو
البستانية في مكافحة هذه احلشائش.
وف���ي املقاومة احليوية أيضاً يت���م ترويض األعداء ،حيث
إن البكتيري���ا املس���ببة للعف���ن البني للبطاطس (رالس���تونيا

سوالناسيرم) من أخطر أنواع البكتيريا على االقتصاد العاملي،
هذه البكتيري���ا تصيب أكثر من  200نبات تنتمي ألكثر من 50

عائلة نباتية مت ّكن العلماء في أستراليا من استخدامها ملقاومة
احلش���ائش التي تنمو في الغابات ،حيث إنها ال تصيب أشجار

هذه الغابات وتصيب احلشائش فقط.

بل تس���تخدم فيروس���ات تصيب البكتيريا ف���ي مكافحة

األم���راض البكتيرية التي تصيب اإلنس���ان واحليوان والنبات،
حيث إن هناك فيروسات تستطيع أن تصيب البكتيريا وتقضي

عليها ،ويُعرف هذا األسلوب بـ «العالج بالفيروسات».

كذلك ميكن اس���تخدام بع���ض الزي���وت العطرية وبعض

املركبات التي يتم اس���تخالصها من بع���ض النباتات الطبية،
مثل :الينسون ،والزعتر ،والش���مر ،وحبة البركة؛ في مكافحة

امليكروبات املمرضة للنبات واحليوان واإلنسان ،وتستخدم هذه
املركب���ات في صناعة األدوية واملبيدات في جميع أنحاء العالم

ملكافحة امليكروبات الضارة.

كذلك استغل اإلنسان األسلحة التي تستخدمها امليكروبات

ضد بعضها أثناء تنافس���ها في البيئة ،فاملضادات احليوية تع ُّد
أس���لحة تس���تخدمها هذه امليكروبات للقضاء على غيرها من
امليكروبات األخرى ،فمث ً
ال يس���تطيع فطر البنيسيليوم أن ينتج

املضاد احليوي «البنسيلني» الذي يقضي على ميكروبات أخرى،
واس���تغل العلماء هذا املضاد احليوي بعد استخالصه وتنقيته
في عالج كثير من األمراض والقضاء على كثير من امليكروبات

املمرضة.

فهذه محاولة للتفكر في نعمة وجود األعداء ،والسنة الكونية

لوجود الع���داء ،ومحاولة لذكر القليل من أفض���ال هذه النعمة
اإلنس����انَ لَظَ لُو ٌم كَ َّف ٌار} [إبراهيم:
{وإن َت ُع� ُّ
���دوا ِن ْع َم َت ال َّل ِه ال حُ ْت ُص َ
َ
وها َّإن َ
ّ
ّ
ْ
حُ
ّ
ِ
ِ
ِ
يم} [النحل.]١٨ :
{وإن َت ُع ُّدوا ن ْع َم َة ال َله ال ت ُص َ
َ ،]٣٤
وها َإن ال َل َه َل َغف ٌ
ُور َّرح ٌ
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الدعوة إلى الله تعالى سبيل س ّيد املرسلني صلى الله عليه
وآله وس���لم ،وسبيل أتباعه إلى يوم الدين {قُلْ َه ِذ ِه َسبِي ِلي َأ ْد ُعو
إلَى ال َّل ِه َعلَى َب ِص َيرةٍ َأ َنا َو َمنِ ا َت َّب َع ِني} [يوس���ف ،]١٠٨ :والدنيا مظلمة
إال ما أشرقت عليه شمس الرسالة احملمدية التي فتح الله بها
أعيناً عمياً ،وآذاناً ص ّماً ،وقلوباً ُغلْفاً.

خيراً كثيراً ،وأسلم على أيدينا بشر كثير ،وإنا لنرجو ذلك»(((.
ومن ذلك أن ابن عباس رضي الله عنهما دعا اخلوارج إلى

لزوم السنة ،وناظرهم في مناظرة مشهورة معلومة ،حتى تاب
ورجع آالف منهم(((.

لقد تر ّفق ابن عب���اس رضي الله عنهما بهم ،وجتاوز عن
رعونته���م في قوله���م عنه« :بل هم قوم خصمون»! واس���ته ّل

والدع���وة إلى الله م���ن الواجبات الش���رعية والفروض
الكفائية كما ح ّرره اب���ن تيمية قائ ً
ال« :الدعوة إلى الله واجبة

مناظرته بقاعدة منهجي���ة متينة ،حيث قال« :جئتكم من عند

إلى الله.

القرآن ،وهم أعلم بتأويله» .

على من اتبع النب���ي  ،#وهم أمته؛ يدعون إلى الله كما دعا

أصحاب رس���ول الله  ،#وليس فيكم منهم أحد ،وعليهم نزل
(((

وكذلك يتضمن أمرهم مبا أمر به ،ونهيهم ع ّما ينهى عنه،

فهؤالء اخل���وارج مبتدعة ليس لهم س���لف من الصحب
الكرام ،والصحابة هم أب ّر هذه األم���ة قلوباً ،وأعمقها علماً،

فالدعوة إلى الله جتب على كل مس���لم ،لكنها فرض على

وحقيقته من غيرهم.

وإخباره���م مبا أخبرهم به ،إذ الدع���وة تتضمن األمر ،وذلك

يتناول األمر بكل معروف ،والنهي عن كل منكر..

الكفاي���ة ،وإمنا يجب على الرجل املعينّ من ذلك ما يقدر عليه

إذا لم يقم به غيره.(((»..
لق���د ّ
رغب نبينا  #في الدعوة إل���ى الله والنصح للخلق
ً
رج�ل�ا واحداً خي ٌر لك من
فق���ال« :فوالله ألن يهدي الله بك

ُح ُمر النّعم»(((.

ومل���ا كان الصحابة خير القرون ،وه���م فوقنا في كل علم

وفقه ودي���ن وهدى؛ فقد اس���تجابوا لهذه الوصي���ة النبوية

العظيمة كما جاء عن أبي موسى األشعري رضي الله عنه أنه
قال« :قد جاهدنا بعد رسول الله  ،#وصلّينا وصمنا ،وعملنا
(*) أستاذ مشارك في قسم العقيدة واملذاهب املعاصرة في جامعة اإلمام محمد بن سعود
اإلسالمية  -الرياض.
((( مجموع الفتاوى  = 166 ،165/15باختصار.
((( أخرجه البخاري ومسلم.

94

العدد 303

خاصه وعا ّمه ،فهم أعلم بتفسيره
وقد شهدوا التنزيل ،وعرفوا
ّ
واالحتجاج بالس���نة وما عليه الصح���ب الكرام هو أيضاً

حج���ة الصحابي الفقيه عبد الله بن مس���عود رضي الله عنه
ملا خاطب أقواماً قد بدت خمائر اخلوارج في أحوالهم! فقال
له���م« :هؤالء صحابة نبيكم  #متوافرون ،وهذه ثيابه لم تَبْ َل،
وآنيته لم تكس���ر ،والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى

من ملة محمد ،أو مفتتحو باب ضاللة»(((.
وكشفت املناظرةُ جهال َة اخلوارج وسوء فهمهم لكتاب الله،

فقد جاء في املناظرة« :أما قولكم« :إنه ح ّكم الرجال في دين
الص ْي َد َو َأن ُت ْم
ين آ َم ُنوا ال َت ْق ُتلُوا َّ
الله فإن الله تعالى يقولَ { :يا َأ ُّي َها ا َّل ِذ َ
���ر ٌم} إلى قولهَ { :ي ْح ُك ُم ِب ِه ذ ََوا َع ْد ٍل ِّم ُ
نك ْم} [املائدة ،]٩٥ :وقال
ُح ُ

(((
(((
(((
(((

أخرجه البخاري.
ينظر  :حلية األولياء .318/1
البر.104/2 ،
جامع بيان العلم وفضله ،البن عبد ّ
أخرجه الدارمي.79/1 ،

{وإنْ ِخ ْف ُت ْم ِش���قَاقَ َب ْي ِنهِ َما فَا ْب َع ُث���وا َح َك ًما ِّم ْن َأ ْه ِل ِه
في املرأة وزوجها َ
َو َح َك ًما ِّم ْن َأ ْه ِل َها} [النساء ..]٣٥ :أنشدكم الله! أفتحكيم الرجال

في حق دمائهم وأنفسهم وصالح ذات بينهم أحق أم في أرنب
ثمنه���ا ربع درهم؟ قالوا :الله���م في حق دمائهم وصالت ذات
بينهم .قال :أأخرجته من هذه؟ قالوا :اللهم نعم»(((.
حيث احتج اخلوارج بآية ِ
ْـح ْك ُم إ َّال ِل َّل ِه} [األنعام]٥٧ :
{إن ال ُ
{وإنْ
على تكفير أهل التحكيم ،فاحتج عليهم ابن عباس بآيةَ :
ِخ ْف ُت ْم ِش���قَاقَ َب ْي ِنهِ َما فَا ْب َع ُثوا َح َك ًما ِّم ْن َأ ْه ِل ِه َو َح َك ًما ِّم ْن َأ ْه ِل َها} [النساء:
 ،]٣٥وآيةَ { :ي ْح ُك ُم ِب ِه ذ ََوا َع ْد ٍل ِّم ُ
���م} [املائدة ،]٩٥ :فاخلوارج
نك ْ

َم���ن ُت ْد ِخ ِل ال َّن َار َفق َْد َأ ْخ َز ْي َت ُه} [آل عمران]١٩٢ :؟ فقال جابر :أفتقرأ
القرآن؟ قال يزيد :نعم .قال :فهل س���معت مبقام محمد #؟

ق���ال :نعم .فقال جابر :فإنه مق���ام محمد  #احملمود الذي
يُخ���رِ ج الله به من يُخْ ���رِ ج((( ،وأن قوماً يخرجون من النار بعد

أن كانوا فيها .
فم���ا َّ
أجل فقه جابر ،فاخلوارج ينتحلون كتاب الله ،لكنهم
(((1

ال يفقهونه ،يقرؤون الق���رآن ال يجاوز تراقيهم ،فاحتج عليهم
ّ
وتدل عليه..
تفسر القرآن وتب ّينه
بالسنة النبوية التي ّ
فذكر حدي���ث اجلهنميني ،وخروج عص���اة املوحدين من

قطعوا قوله تعالىِ :
ْـح ْك ُم إ َّال ِل َّل ِه} [األنعام ]٥٧ :عن قوله:
{إن ال ُ
{ َي ْح ُك ُم ِب ِه ذ ََوا َع ْد ٍل ِّم ُ
نك ْم} [املائدة.(((]٩٥ :

يخرج منهم غير رجل واحد.

القرآن عضني ،وقد وصف اب ُن عباس اخلوار َج فقال« :يؤمنون

الوداع« :ورس���ول الله  #بني أظهرنا ينزل عليه القرآن ،وهو

وهذا حال أهل األهواء ،فإنهم يبترون النصوص ،ويجعلون

مبحكمه ،ويضلون عن مشابهه»(((.
ويقال أيض���اً« :إنهم ظنوا العموم ف���ي قوله تعالىِ :
{إن

النار ..فأقلع يزيد الفقير وأصحابه عن مذهب اخلوارج ،ولم
ومقالة جابر ه���ا هنا تذ ّكرنا مبقالت���ه في حديث حجة

يعلم تأويله ،فما عمل به من شيء عملنا به»(.((1

فأعلم الناس بتأويل القرآن وتفس���يره هو رسول الله ،#

���م إ َّال ِل َّل ِه} [األنعام ،]٥٧ :ف�ل�ا يلحقه تخصيص ،وإال فلو
ال ُ
ْـح ْك ُ

سوا ًء في العقائد أو الشرائع ،وهذا أصل كبير أهمله اخلوارج،

واحلاص���ل أن اب���ن عباس دعا القوم إلى الس���نة بحجة
ظاهرة ،وسرعة بديهةّ ،
وتلطف مع القوم ،واطمأن لبلوغ حجته

وهكذا كان س���لف األمة الذين جاؤوا من بعد الصحابة،

علموا أن العموم يراد به اخلصوص لم يسرعوا إلى اإلنكار»(((.

وفهمها ،إذ كان يقول عقب اجلواب عن كل ش���بهة« :أأخرجته

من هذه» ،واس���تمر على ذلك في س���ائر املناظرة ،حتى رجع
منهم عشرون ألفاً.
ومما يحس���ن ذكره ها هنا أن ابن عب���اس خطب مبنى،

إذ بالقرآن يحتجون ،وعن السنة املب ّينة يعرضون.

واتبعوهم بإحسان ،فقد كانوا دعاة مباركني أينما كانوا ..فهذا
يوس���ف بن أس���باط يقول :كان أبي قدرياً ،وأخوالي روافض،

فأنقذني الله بسفيان الثوري(.((1

وهذا موس���ى بن حزام «كان في أول أمره ينتحل اإلرجاء،

وذب عنها ،وقمع
ثم أعانه الله بأحمد بن حنبل ،فانتحل السنة ّ

ويفس���روها حتى ختمها،
فافتتح س���ورة النور ،فجعل يقرأها
ّ

من خالفها مع لزوم الدين حتى مات»(.((1
وأخيراً؛ فالس���لف الدعاة يع ّول���ون على نصوص الوحيني

ومثال آخر :أن يزي َد الفقير((( قد ش���غف((( برأي اخلوارج

والشفاء ،واحلجة والظهور ،ولها من اإلجالل والتعظيم والنفع

الله رضي الله عنهما يحدِّث بحديث اجلهنميني((( ،فقال يزيد:

هذه األيام التي اس���تروح فيها جمل���ة من الدعاة إلى األذواق

رأيت كالي���وم ،والله لو س���معته الترك
فق���ال بعضهم :م���ا
ُ

ألسلمت(((.

الصحابي اجلليل جابر بن عبد
في تخليد العصاة ،حتى سمع
َّ

يا صاحب رسول الله! ما هذا الذي حت ّدثون والله يقول{ :إ َن َّك
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((

حلية األولياء .318/1
ينظر  :االعتصام للشاطبي .90/1
أخرجه اآلجري في الشريعة.343/1 ،
االعتصام للشاطبي ت :مشهور .40/2
ينظر :السير للذهبي .351/3
ألنه اشتكى فَقار ظهره.
شغف :أي لصق بشغاف قلبه ،وهو غالفه ،واملراد :شدة احلب.
وهم من عصاة املوحدين الذين يدخلون النار ثم يخرجون منها.

في دعوتهم {قُلْ مَّ َ
إنا ُأ ِنذ ُركُ م بِال َْو ْح ِي} [األنبياء ،]٤٥ :ففيها الغَناء

والتأثير ما ليس لغيرها ،فما أحوجنا إلى ذلك ،ال س���يما في

واآلراء واالنطباعات واخلطرات ب�ل�ا علم وال دليل وال كتاب

منير.

((( املقام احملمود يستوعب الشفاعة العظمى ألهل احملشر ألجل فصل القضاء ،والشفاعة
لعصاة املوحدين املعذّبني باخلروج من النار .ينظر :إكمال املعلم للقاضي عياض،
.571/1
( ((1صحيح مسلم ،كتاب اإلميان.)320( ،
( ((1أخرجه مسلم ،كتاب احلج.
( ((1أخرجه الاللكائي.60/1 ،
( ((1تهذيب التهذيب ،البن حجر.341/10 ،
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