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االنتصـــــــار

لرسول الله #
وتوقــــــــيره

احلم ��د لل ��ه رب العامل�ي�ن ،والص�ل�اة والس�ل�ام على
محمد النبي األمني خير األولني واآلخرين ،أما بعد:

فمحب���ة املس���لمني للرس���ول األعظ���م محمد #
وال���ذب عنه ،ليس مجرد عمل
وتعظيمه���م وتوقيرهم له
ّ
عاطفي جتاه ش���خصية محبوبة ،وإمنا هو دين يتد ّينون

ب���ه أثبته الله تعالى في كتاب���ه ،وجعل الفالح من نصيب
ي���ن آ َم ُنوا بِ��� ِه َو َع َّز ُرو ُه
القائمني به ،كما ق���ال تعالى{ :فَا َّل ِذ َ
ور ا َّل ِذي ُأنزِ لَ َم َع ُه ُأ ْو َل ِئ َ
���ك ُه ُم ال ُْـم ْف ِل ُحونَ }
َو َن َص ُرو ُه َوا َت َّب ُع���وا ال ُّن َ

[األع���راف .]١٥٧ :وقد ق���ام أصحاب الرس���ول الكرام
األماجد  -رضي الل���ه عنهم  -بذلك خي َر قيام ،وتابعهم

في ذلك التابعون ،وذلك مس���تمر بإذن الله تعالى إلى يوم
الدين يوم أن يرث الله األرض ومن عليها.
وقد اقتضت س���نة الله تعالى أن يكون للحق أعداء
{وكَ ذَ ِل َك َج َع ْل َنا ِل ُك ِّل َنب ٍ ِّي َع ُد ًّوا ِّم َن
محاربون كما قال تعالىَ :

{وكَ ذَ ِل َك
ال ُْـم ْجرِ ِم َ
ني} [الفرقان ،]٣١ :وكما في قوله تعالىَ :
���ن ُي ِ
وحي َب ْع ُض ُه ْم إلَى
ني
ِ
اإلنس َوالْـجِ ِّ
���ي ِاط َ
َج َع ْل َنا ِل ُك ِّل َنب ٍ ِّي َع ُد ًّوا شَ َ

ورا} [األنع���ام ،]١١٢ :وقولهَ { :ما
���ر ً
���ر َف ا ْلق َْولِ غُ ُ
َب ْع ٍض ُز ْخ ُ
���ل ِمن َق ْب ِل َك} [فصلت ،]٤٣ :وكلما
ُي َقالُ ل ََك إ َّال َما َق ْد ِقيلَ ِل ُّلر ُس ِ

كان احلق أوضح وأش���د نصاعة؛ َجهِ د األعداء احملاربون
لله ورس���له من اجلن واإلنس في عداوتهم للحق والسعي

الش���ديد والكيد إلطفاء نوره .وأشد صور احلق نصاعة
هو ما جاءت به رس���ل الله تعالى  -صلوات الله وسالمه
عليه���م جميعاً  ،-وما جاء به رس���ولنا الكرمي محمد بن
عبد الله  #في الذروة العليا في ذلك .ومن ش���أن احلق
الواضح اجللي الذي ال تش���وبه شائبة أن ميتلك القدرة
الفائقة التي ال يُس���تطاع مقاومتها على خلع املش���ركني

وأه���ل اجله���ل والضاللة مما هم فيه ،ونقلهم بس���رعة
وقوة إلى معس���كر اإلميان والتوحي���د؛ ليكونوا من جنده
املخلصني ،ومن ثم كانت عداوة أهل الش���رك والضاللة
له  ،#سواء في القدمي أو احلديث ،أشد وأشد ،فقالوا
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عنه  #في القدمي ش���اعر ،وقالوا ساحر ،وقالوا مجنون ،لكن

واستهزاء ،وليس ذلك رأياً ،بل فجور وسفاهة وإجرام وعدوان،

أقوالهم الفاجرة اآلثمة ،إضافة إلى حربهم ،لم تق َو على إطفاء

ونح���ن نتحداهم إن كان لهم رأي يقوم عل���ى أدلة وبراهني أن

نور احلق أو حجبه عن الناس ،فآمن به َمن كان مِ ن أشد الناس

له عداوة وانتقل إلى حزب املؤمنني وصار من املدافعني بأموالهم
وأنفسهم عن رسول الله  ،#وذلك كله تصديق لقوله تعالى له:
{ َو َكفَى ِب َر ِ ّب َك َهادِ ًيا َونَ ِصي��� ًرا} [الفرقان ،]١٣ :فقد تكفّل الله

يبرزوا ملناظرة علماء اإلس�ل�ام وليستعينوا في ذلك مبا شاؤوا،
وليس ينتظرهم غير اخليبة واخلس���ران وانكشاف باطلهم كما
حاق مبن قبلهم من بني جلدتهم في كل مناظراتهم التي حدثت
مع علماء املسلمني.

تعالى بهدايته للحق وتبصيره بالرش���د ،وضمن له النصر على

من ناوأه وعاداه من اإلنس واجلن جميعهم.
ولم تقتصر عداوة من عاداه  #على القدمي ،بل في العصر
احلديث أيضاً ،ورمبا كانت العداوة اآلن أش���د وأقس���ى ،وذلك
من جانبني:
 1جانب تيقن املشركني من قوة هذا الدين وثبات حقائقه
وم���ن ثم ثبات أهله وتيقنهم منه ،ومن ثم ال بد من بذل
اجلهود القوية املضاعفة لزحزحة بعض أتباعه عنه.
2

ضعف املس���لمني اآلن بالقياس إلى قوتهم في األزمنة
الغابرة ،والذي يغري املشركني بالتطاول عليهم والطمع
في حتقيق اختراق في جبهتهم ،متهيداً إلزالة احلق دين
اإلسالم ،وهيهات ثم هيهات ،ولو اجتمع من بأقطارها
على ذلك فلن يفلحوا ولن ينجحوا.

فبعدما بَهرت أضواء احلق أبصار املشركني ،وغزت دالئله

ثانيًا :أن احلرية التي يزعمون يكبتونها ويسنون لها القوانني
ملنعها وعقوبة فاعلها إذا كان في ذلك ما يحقق للمسلمني بعض
أحكام دينهم؛ كما منعت فرنس���ا ارتداء املس���لمات حلجابهن
الشرعي ،ثم سنت قانوناً ملعاقبة كل من تخالف ذلك من النسوة
يتشدقون؛ وكذلك
املسلمات ،ولم ينظروا ملسألة احلرية التي بها
ّ
منعت هولندا بناء املآذن ولم تنظر ملسألة احلرية.

ثالث��ًا :أن هناك من األمور الت���ي ميكن بقوة إدراجها في
حري���ة التعبير ،إال أنه يمُ نع الناس من التعبير فيها ،بل ُس���نّت
القوانني لتج���رمي من يخالف الرواية املعتمدة من الس���لطات،
ولم ينظروا ملس���ألة احلرية؛ فحرق اليهود في أفران الغاز من
قبل النازيني مس���ألة تاريخية تثبت أو تنفى بالدالئل ،ومع ذلك
اعتمدت س���لطات كثير من البلدان الرواية اليهودية في حرقهم

وب ّيناته عقولهم وقلوبهم ،رغم ضعف إمكانات املسلمني العسكرية

ف���ي أفران الغاز بحي���ث يج ّرم من خالفه���ا ويعاقب على ذلك

إلى دائرة التوحيد واإلس�ل�ام واإلميان ،وشعور أهل الكفر بغلبة

ينفي هذه الواقعة أو من يبني املبالغة املتعمدة فيها.

والتقنية ،وانتقال كثير من املش���ركني من دائرة الكفر والشرك

بالسجن ،ولم ينظروا حلرية الرأي ،وال لألدلة التي يقدمها من

اإلسالم لهم وأنه قادم إلى عقر دارهم ليقتلع جذور الشرك من

املدعاة أكذوبة من أكذوباتهم التي ال تفنّد.
فحرية الفكر ّ
ولو ُق ّدر أن هؤالء القوم عندهم حرية تعبير فع ً
ال ويقدرونها

إلى اإلنس واجلن أجمعني ،رمبا يعوق تقدم اإلسالم في ديارهم،

بل هي قائمة على أدلة ،وما يزعم من فكر في هذا املجال فهو

أرضهم النكدة؛ رأوا بأفكارهم العفنة وعقولهم النتنة أن القدح
والطعن في س���يد اخللق أجمعني محمد رسول رب العاملني #
فاعتم���دوا هذه اخلط���ة اخلبيثة وراحوا يطعنون ويس���خرون
ويرس���مون وميثلون بزعم حقهم في حري���ة التعبير .واحلقيقة
التي تفضحها الوقائع أن املسألة ليست مسألة حرية تعبير ،بل
هي احلرب والكيد لإلسالم ولرسوله العظيم ،وذلك:

حق قدرها ،فإن مسائل ديننا ال تؤخذ من مجرد الفكر والتصور،
من كذبهم واختالقهم.
وال ينبغي لنا أن نس���كت على كذبهم وإفكهم وس���خريتهم
برس���ولنا الكرمي واستهزائهم به لرؤيتهم أن هذا من قبيل حرية
التعبير ،فديننا ورس���ولنا ورس���ل الله جميعهم ال ميكن للمسلم
أن يتنازل في حقهم وتعظيمهم ملن يرى أن من حقه الس���خرية

أو ً
ال :ألن ما يذكرونه ليس تعبيراً عن رأي في مس���ألة في

اإلسالم أو في رس���وله  ،#وإمنا هو كذب واختالق وسخرية

منه���م والطعن فيه���م ،وما جت ّرأ الكفار املش���ركون على تكرار
التنقص من رس���ولنا الكرمي إال ملا رأوا من ضعف رد املسلمني
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على إفكهم ،ولو كان رد املسلمني رداً مكافئاً
جلرمهم باملقياس الش���رعي مل���ا ك ّرروا ذلك

األم���ر وألدبهم الرد الش���رعي عن محاولة
تكراره ،فقد بدأ ذلك املجرم املرتد س���لمان
رش���دي بكتابة آيات ش���يطانية ،وقد لعبت
السياس���ة دورها في حصر املشكلة في رد
فعل الشيعة على سلمان رشدي ،لكن الفتوى
التي أصدرها إمام الشيعة في زمنه أخافته
وأخافتهم كثيراً ،فلما هدأت العاصفة ك ّرمت
ملكة بريطانيا املرتد س���لمان رشدي وقلدته
وس���ام الفارس وهو لم يقدم شيئاً يخدم به
أم���ة اإلجنليز ،وكان الذي قدم���ه هو كتابه
الفاجر «آيات ش���يطانية» ،فهي تكرمه على
قدحه في اإلس�ل�ام ،ما يدل على أن املسألة
خارجة عن حري���ة التعبير ،ثم قامت جريدة
دمناركي���ة بنش���ر رس���وم كاريكاتورية فيها
س���خرية بسيد البش���ر محمد  ،#وكان رد
الفعل ضعيفاً لم يتجاوز املقاطعة االقتصادية

لم ي��زد رد الفع��ل عن مقاطع��ة موقعي
«جوج��ل» و«يوتيوب» املس��ؤو َلني عن
نشر املقطع على املواقع اإللكترونية
يحدد القائمون بذلك العمل العدواني على مقدس���ات املسلمني ،وجترى التحقيقات
َّ

التي م���ا لبثت أن تروجع عنه���ا ولم متكث
طوي ً
ال ،ثم كانت ثالث���ة األثافي الفيلم الذي

حول ذلك ،وتطالب البلدان التي تأويهم بتس���ليمهم حملاكمتهم على ما اقترفوه ،فإن
أبت تلك الدول تس���ليمهم حوكموا غيابياً ،فإذا صدرت األحكام بحقهم طولبت تلك

فيه من س���يد البش���رية ،ولم يزد رد الفعل

تأوي مجرمني مطلوبني للعدالة اإلس�ل�امية ،ثم تبي���ح الدولة التي أصدر قضاتها

أنتجه النصارى العرب في أمريكا يسخرون
عن مقاطع���ة موقعي «جوج���ل» و«يوتيوب»
املسؤولني عن نشره على املواقع اإللكترونية،
واملقاطعة ليست كافية في ذلك وال متنع من
هذا العمل وال من تك���راره مرة أخرى ،كما
أن هناك حكماً ش���رعياً فيمن سب الرسول
 #أو سخر منه أو تنقصه ،وحكمه في ذلك
القتل حداً ،فلو أس���لم وتاب لم يسقط عنه
حد القتل ،فالساب أو املستهزئ أو الساخر
من سيد ولد آدم يقتل حداً ،سواء كان مسلماً
أو كافراً معاهداً أو كافراً حربياً ،ولن يوقف

هذا املس���لك املش�ي�ن من هؤالء املش���ركني
إخوان القردة واخلنازير؛ غير تطبيق احلكم
الش���رعي عليهم ،وال���ذي أراه في ذلك أن

6

العدد 304

الدول طلباً حثيثاً بتسليمهم ،فإن لم تقبل بتسليمهم نظر لتلك الدول على أنها دول

احلك���م لرعاياها العمل على تنفيذ احلكم الصادر ،ومثل هذا س���يؤدي بكل تأكيد
إلى دخول هذه الفئران إلى جحورها وعدم قدرتها على الظهور العلني ،وس���يقلص
إل���ى أكبر حد ممكن من هذه التصرفات املجرمة ،وستش���عر تلك الدول التي تأوي
هذه اجلراثيم البشرية أن املسلمني جادون في عقوبة من ينتقص دينهم بكل سبيل،
عقوب���ة حقيقية موجعة ،ومن ثم فإنهم س���يتعاهدون على كف س���فهائهم عن تلك
التصرف���ات .لقد أباحت أمريكا لقواته���ا أن تقوم بتنفيذ العدالة من وجهة نظرهم
على من يعاديها ،وس���نت لذلك القوانني ،ورأينا لذلك الطائرات التي تعمل من دون
طيار تخترق أجواء ال���دول دون أذن ،وتقوم بالدخول إلى املناطق التي يظنون فيها
وج���ود من يبحثون عنهم ،وقتلهم ،ويعدون ذلك التصرف تصرفاً قانونياً ،فال يصلح
أن يك���ون حرص هؤالء على دنياهم أش���د من حرصنا على ديننا وتعظيم رس���ولنا
وال���ذب عنه ،فليس هناك ما يحول بيننا وب�ي�ن إجراء هذه احملاكمات إذا كنا ننوي
ّ
االنتصار لرسول الله .#
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[العقيدة والشريعة]

ما بقــاء األمـــة

نبيها وصحابته وأزواجه؟
بعد ِّ
األمين الحاج محمد أحمد

(*)

ح���ب النبي  ،#وآل���ه ،وأصحابه ،وأزواج���ه ،وورثته؛ من

اإلميان ..وبغضهم ،وإذاؤهم ،وانتقاصهم؛ كفر ،وزندقة ،ونفاق.

رضي الله عن إمام دار الهجرة مالك بن أنس عندما سأله

الرش���يد  -رحمه الله  -عن رجل ش���تم النب���ي  ،#وذكر له
أن فقه���اء العراق أفتوه بجلده!! فغض���ب مالك وقال( :يا أمير
املؤمنني ما بقاء األمة بعد نبيها؟! من ش���تم األنبياء ُقتِل ،ومن

ضرِ ب)(((.
شتم أصحاب النبي ُ #

إي وربي ..ما بقاء األمة بعد نبيها؟ فمن ش���تم نبينا أو نبياً

من األنبياء ،أو ملكاً من األمالك ،تلميحاً كان أو تصريحاً؛ ُقتِل،
وكذلك من اتهم عائش���ة مبا ب ّرأها الل���ه منه ،أو كفَّر ،أو ضلَّل
س���ائر أصحاب رسول الله  ،#أو كفَّر السادات الغرر أبا بكر،
وعلي  -رضي الله عنهم؛ ُقتِل كذلك.
وعمر ،وعثمان،
ّ

أ َّما من تنقّصهم وس���بهم مبا دون ذل���كُ ،جلِد أو أ ِّدب أدباً

غليظاً مبرحاً زجراً له وألمثاله.

إج�ل�ال الصحابة م���ن إجالل الل���ه ورس���وله ،وذلك أن

أصحاب رس���ول الله  #أفضل اخللق بعد األنبياء واملرسلني،
وبفضلهم نطق القرآن الكرمي ،وش���هدت س���نة سيد املرسلني،

وعلى ذلك أجمعت األمة ،وذل���ك أن الله اصطفاهم واختارهم
اختياراً لصحبة نبيه ،ولنصرة دينه ،فعلى املس���لمني أن يعرفوا
له���م قدرهم ،ويؤدوا واجب حقهم عليهم ،ولهذا عندما بينَّ الله

جزاء الذين يؤذون الله ورس���وله ،أعقبه بالذين يؤذون املؤمنني،
ين ُي ْؤذُونَ ال َّل َه َو َر ُس���و َل ُه
وفي مقدمتهم الصحابة املرضيونَّ :
{إن ا َّل ِذ َ
الد ْن َيا َو ِ
ين ُي ْؤذُونَ
���م ال َّل ُه ِفي ُّ
اآلخ َر ِة َو َأ َع َّد َل ُه ْم َعذَ ًابا ُّمهِ ي ًنا َ )#^٥٧^#وا َّل ِذ َ
َل َع َن ُه ُ

() رئيس الرابطة الشرعية للعلماء والدعاة في السودان ،ورئيس رابطة علماء املسلمني.
((( (املعيار املعرب للونشريسي جـ.)356/2
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���بوا َفق ِ
ني َوال ُْـم ْؤ ِم َن ِ
َ���د ْاح َت َملُوا ُب ْه َتا ًنا َوإث ًْما ُّمبِي ًنا}
ال ُْـم ْؤ ِم ِن َ
ات ِب َغ ْيرِ َما اكْ َت َس ُ

[األحزاب.]٥٨ - ٥٧ :

هذا احلق يشمل جميع أصحاب رسول الله  ،#ال فرق في

ذل���ك بني الصحابة والقرابة ،فالصحابة ليس فيهم دغل ،وإمنا
الدغل في غيرهم ،أمثال اب���ن زياد واحلجاج  -عليهم من الله

ما يستحقون  ،-فأهل السنة يحبون جميع أصحاب رسول الله،
وقرابت���ه ،وأزواجه ،ولم يفرق بني ه���ؤالء وأولئك إال الرافضة
املخذولون احملرومون.

يدعون العصمة ألحد من الصحابة ،أ َّما الشيعة
أهل السنة ال ّ

فبينما هم غلوا في أهل البيت ،وا ّدعوا لهم العصمة ،بالغوا في
تكفير الصحابة اآلخرين ،وتضليلهم ،وس���بهم ،وانتقاصهم ،بل
ليس لهم شغل سوى ذلك ،واخلوارج على العكس والنقيض منهم

عل���ي رضي الله عنه،
في تضليله���م وتكفيرهم ألمير املؤمنني
ّ
فاحلسنة بني س���يئتني ،وخير األمور أوسطها ،وهو الذي سلكه

أهل السنة واجلماعة.

الذب والدفع عنه وعن سنته،
فمن حق الرس���ول  #علينا
ّ

وح َملة رسالته وورثة األنبياء
وش���رعته ،وعن أصحابه وأزواجه َ

بعدهم ،وهم العلماء.

الطعن ف���ي أصحاب رس���ول الله  #طعن غير مباش���ر

في املصدر الثاني في ش���رعنا ،في الس���نة ،كما قال أبو زُرعة
الرازع���ي  -رحمه الله ( :-إذا رأي���ت الرجل ينتقص أحداً من
أصحاب رس���ول الله  ،#فاعلم أنه زنديق؛ ألنَّ الرس���ول #

عندنا حق ،والقرآن حق ،وإمنا أدى إلينا هذا القرآن والس�ن�ن
أصحاب رس���ول الله  ،#وإمنا يريدون أن يجرحوا ش���هودنا
ليبطلوا الكتاب والسنة ،واجلرح بهم أولى ،وهم زنادقة).

قل���ت :إذا كان اإلمام الذهبي  -رحمه الله  -قد أمس���ك

ع���ن ذكر األئمة املتبوعني في الفروع مب���ا يقدح فيهم ملكانتهم
في اإلس�ل�ام ،وفي نفوس أتباعهم؛ فكيف مب���ن يتقربون إلى

الش���يطان وليس للرحمن بتضليل وتفس���يق وتكفير السادات
الغرر ،والصحابة األماجد ،وبعض أمهات املؤمنني األفاضل؟!

قال ابن الوزير اليماني  -رحمه الله ( :-وقد أشار الذهبي

إل���ى االعتذار عن ذكر اإلمام أبي حنيف���ة وأمثاله ،وإلى أنه ال
يقدح عليه مبا ذكر فيه من االختالف ،فقال في خطبة امليزان –

ميزان االعتدال – :وكذا ال أذكر من األئمة املتبوعني في الفروع
أحداً ،جلاللتهم في اإلسالم ،وعظمتهم في النفوس .فإن ذكرت

أحداً منهم فأذكره على اإلنصاف ،وما يضره ذلك عند الله وال

عند الناس ،إذ إمنا يضر اإلنس���ان الكذب واإلصرار على كثرة
اخلطأ ،والتحري على تدليس الباطل ،فإنه خيانة وجناية ،فاملرء
املسلم يطبع على كل شيء إال اخليانة ،والكذب .انتهى كالمه.

فانظر كيف تأدب أبو عبدالله الذهبي ،وذكر جاللة األئمة

املتبوعني في اإلس�ل�ام ،ونص عل���ى أن ذكرهم في كتب اجلرح

والتعدي���ل ال يضرهم عند الله وال عن���د الناس ،وهكذا فليكن

ذكر العالم مل���ن هو أعلم منه بأدب وتواض���ع وتعظيم وتوقير،
جعلن���ا الله ممن عرف قدر األئمة ،وعصمنا من مخالفة إجماع
األمة)(((.

وح َملتها من
مناذج ملن ّ
ذب ودفع عن صاحب الشرع ،وسنتهَ ،

الصحابة والعلماء:

ذب ودفع عن
س���نورد في هذه العجالة مناذج يس���يرة ملن ّ

صاحب الش���رع ،وسنته ،وحملتها من الصحابة األخيار األبرار،
والعلماء الربانيني احلكماء؛ لعلها تصادف آذاناً صاغية ،ونفوساً
زاكية صافية ،وقلوباً من األحقاد واألضعان خالية ،ورجاالً عوفوا

من التقليد والتعصب ،بل يستمعون القول فيتبعون أحسنه ،وإذا
ظهر لهم احلق أتوا إليه مذعنني غير معاندين.

فنقول وبالله التوفيق والسداد ،والعون والرشاد:

 - 1قال سعيد بن املس ِّيب  -رحمه الله  :-كان ابن البرصاء

الليثي من جلساء مروان بن احلكم أمير املدينة في زمن معاوية

يس���مر معه  -فذكروا الفيء عند مروان ،فقالوا( :الفيء
– وكان ْ

مال الله ،وقد وضعه عمر في موضعه.

فقال مروان :إنَّ الفيء مال أمير املؤمنني ،معاوية يقس���مه

فيمن شاء.

فلقي سعد بن أبي وقاص ،فأخبره.
فخرج ابن البرصاء
َ

قال سعيد :فلقيني سعد وأنا أريد املسجد ،فقال :احلقني،

فتبعته حتى دخلنا على مروان ،فأغلظ له.

فقال م����روان :ترون من قال هذا لهذا الش����يخ؟ قالوا:

فأتي ب����ه ،وأمر بتجري����ده ليضرب ،فدخل
اب����ن البرصاء،
َ

البواب يستأذن حلكيم بن حزام – رضي الله عنه  ،-فقال:
ردوا عليه ثيابه ،وأخرجوه حتى ال يهيج علينا هذا الش����يخ

اآلخر) .
(((

((( (الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم – لإلمام ابن الوزير اليماني املتوفى
840هـ  -جـ.)166/2
((( (اإلصابة في متييز الصحابة – للحافظ ابن حجر– في مجلد واحد ضخم ص .)230
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ِ
أنف معاوية مع رسول الله  #خير من عمر بن عبدالعزيز(((.

 - 2وعن عائذ بن عمرو  -رضي الله عنه  -أنه دخل على
الطاغية ابن زياد ،فقال :أي بني ،إ ِّني س���معت رس���ول الله #

 - 6أخرج احلاكم في املس���تدرك وغيره( :أن معاوية صعد

اجلس فإمنا أنت من نخالة أصحاب رسول الله  ،#فقال :وهل

والفيء فيؤنا ،من ش���ئنا أعطينا ،ومن ش���ئنا منعنا .فلم يجبه

يقول :إن ش���ر الرعاء احلطمة ،فإ َّياك أن تكون منهم ،فقال له:

كانت لهم نخالة؟ إمنا كانت النخالة بعدهم ،وفي غيرهم(((.

 - 3وقال أبو سعيد اخلدري – سعد بن مالك – رضي الله

املنب���ر يوم اجلمعة فقال في خطبته :أيها الناس ،إن املال مالنا،

أحد .فلم���ا كان في اجلمعة الثانية قال كذلك ،فلم يجبه أحد،

فلما كان���ت اجلمعة الثالثة قال كذلك ،فق���ام إليه رجل فقال:

عنه يرفعه« :ال مينعن أحدكم مخافة الناس أن يتكلم باحلق إذا

كال يا معاوية ،أال إن املال مالن���ا ،والفيء فيؤنا ،من حال بيننا

معاوية فمألت أذنيه ،ث َّم رجعت».

الرج���ل ،فأدخله عليه ،فقال القوم :هلك الرجل ،ث َّم فتح معاوية

رآه أو علمه» ،قال أبو س���عيد« :فحملني ذلك على أن ركبت إلى

وبينه حاكمناه إلى الله تعالى بسيوفنا .فنزل معاوية ،وأرسل إلى

وعن���ه رضي الله عنه ،أن رس���ول الل���ه  #كان يخرج يوم

األبواب ،فدخل عليه الناس ،فوجدوا الرجل معه على الس���رير،

ق���ام فأقبل على الناس وهم جلوس في مصالهم ،فإن كان لهم
حاج��� ٌة ببعث ذكره للناس أو كانت ل���ه حاجة بغير ذلك أمرهم

سمعت رسول الله  #يقول :ستكون أئمة من بعدي يقولون ،فال

الفطر ويوم األضحى فيبدأ بالصالة ،فإذا صلى صالته وسلم،

بها ،وكان يقول« :تصدقوا ،تصدقوا ،تصدقوا!» ،وكان أكثر من

يتصدق النس���اء ،ث َّم ينصرف ،فلم ي���زل كذلك حتى كان مروان
بن احلكم ،فخرجت مخاصراً مروان – محاذياً له – حتى أتينا

فق���ال معاوية :أيها الناس إنَّ هذا الرج���ل أحياني أحياه الله.
يُ َرد عليهم ،يتفاحمون في النار كما تتفاحم القردة ،وإني تكلمت
علي أحد ش���يئاً ،فخشيت أن أكون منهم ،ث َّم
أول جمعة فلم يرد َّ
علي أحد ش���يئاً ،فقلت في
تكلمت في اجلمعة الثانية فلم يرد َّ

إلي
نفس���ي :أنت من القوم ،فتكلمت في اجلمعة الثالثة ،فقام َّ
علي فأحياني أحياه الله ،فرجوت أن يخرجني
هذا الرجل ،فر َّد َّ

املصلى ،فإذا َكثِيــر – كان اسمه «قليل» فسماه عمر « َكثِيــر» –
ب���ن الصلت قد بنى منبراً من طني ولنب – طوب – ،فإذا مروان

الله منهم ،ث َّم أعطاه وأجازه)(((.

فلما رأيت ذلك منه قلت :أين االبتداء بالصالة؟ فقال :ال ،يا أبا

علي رضي الله عنه ،لم يغيرها عن كونها صدقة –
اخلالفة إلى ّ

ينازعني يده ،كان يجرني نحو املنب���ر ،وأنا أجره نحو الصالة،
قلت :كال – أي ال – والذي نفس���ي
س���عيد! قد تُرِ ك ما تعلمُ .

بيده! ال تأتون بخير مما أعلم – ثالث مرات – ث َّم انصرف(((.

قلت :يستفاد من ذلك جواز اجلهر باإلنكار على من خالف
الس���نة أمام الناس ،إذا كانت املخالف���ة مجمعاً عليها ،حيث ال

يجوز تأخير البيان عن وقت احلاجة ،ومعلوم أن اجلميع يخرج

لصالة العيد حتى احليض ،وذوات اخلدور.

 - 4قال الذهبي عن احلاكم ....:سمعت الفريابي :سمعت

س���فيان الثوري ورجل يسأله عمن ش���تم أبا بكر؟ فقال :كافر

بالله العظيم .ق���ال :نصلي عليه؟ قال :ال ،وال كرامة .فقيل له:
هو يقول :ال إله إال الله ،ما نصنع به؟ قال :ال متس���وه بأيديكم،

ارفعوه باخلشب حتى تواروه في قبره(((.

 - 5ق���ال عبدالله بن املبارك  -رحمه الله  ،-وقد قيل له:

أيهما أفض���ل معاوية أم عمر بن عبد العزيز؟ فقال :لتراب في
((( (مسلم رقم [.)]1830
((( (متفق عليه) ،البخاري رقم [ ،]304ومسلم رقم [.]889
((( (سير أعالم النبالء للذهبي).

10

العدد 304

 - 7قال النووي رحم���ه الله( :قال أبو داود :أنه ملا صارت

أي فدك ونحوها التي تركها رسول الله  .– #وبنحو هذا احتج

الس���فاح – أبو العباس اخلليفة العباسي – ،فإنه ملا خطب أول

خطبة قام بها ،قام إليه رجل ش���يعي – خبيث ،زنديق – معلق

ف���ي عنقه املصحف ،فقال :أنش���دك الله إال حكمت بيني وبني
خصمي بهذا املصحف.

فقال :من هو خصمك؟

قال :أبو بكر في منعه فدك.
قال :أظلمك؟
قال :نعم.

قال :فمن بعده؟
قال :عمر.

قال :أظلمك؟
قال :نعم.

((( (البداية والنهاية للحافظ ابن كثير ،جـ .)139/8
((( (رواه ابن سبع في شفاء الصدور ،والطبراني في معجمه الكبير واألوسط ،واحلافظ
أبو َي ْعلى املوصلي ،ورجاله ثقات .كما قال ال ُّدميري في حياة احليوان الكبرى
جـ.)331/2

وقال في عثمان كذلك.

فعلي ظلمك؟
قال – السفاح –:
ّ

فأدخلت على الرشيد ،فإذا هو جالس على كرسي من
قال:
ُ

ذهب ،حاسر عن ذراعيه وبيده السيف ،وبني يديه النطع ،فلما

فس���كت الرجل – اخلبيث – فأغلظ عليه السفاح ،وقال:

رآني قال :يا ابن حبيب ما تلقاني أحد بالرد ودفع قولي مثل ما

قلت :ليته ضرب عنق���ه ،فضرب عنق هذا الزنديق أفضل

إزراء على رسول الله  ،#وعلى ما جاء به ،فقال :كيف ويحك؟

 - 8روى أبو القاس���م الزجناني ،قال( :حدثنا أبو إسحاق

واألحكام من الص�ل�اة ،والصيام ،واحلج ،والن���كاح ،والطالق،

الطيب أنه قال :كنا في حلقة النظر – املناظرة – بجامع املنصور

بواسطتهم .فرجع الرشيد إلى نفسه ،وقال :اآلن أحييتني يا ابن

والله لوال أن هذه أول خطبة خطبتها لضربت عنقك)(((.
من خطبته.

الش���يرازي الش���افعي  -رحمه الله  -عن القاضي اإلمام أبي
ببغداد ،فجاء شاب خراساني يسأل عن مسألة املصراة – الشاة

أو البقرة ال حتلب ليومني أو ثالثة إلخداع املش���تري – ويطالب

بالدليل ،فاحتج املستدل بحديث أبي هريرة  -رضي الله تعالى

تلقيتن���ي به؟ فقلت :يا أمير املؤمنني ،إن الذي حاولت عليه فيه

قلت :ألنه إذا كان أصحابه َّ
كذابني ،فالشريعة باطلة ،والفرائض

واحلدود؛ كلها مردودة غير مقبولة؛ ألنهم رواتها ،وال تُ ْع َرف إال

حبيب أحياك الله ،ث َّم أمر له بعشرة آالف درهم)(((.

 - 10قال أبو عثمان الصابوني رحمه الله( :سمعت احلاكم

يقول :س���معت أبا احلس���ن محمد بن أحمد احلنظلي ببغداد

عن���ه  -الثابت في الصحيحني وغيرهما .فقال الش���اب ،وكان
حنفياً :أبو هريرة غير مقبول احلديث.

وأحمد بن احلسن الترمذي عند إمام الدين أبي عبدالله أحمد

عظيمة من س���قف اجلامع ،فهرب الناس وتبعت الش���اب دون

البن قتيلة مبكة أصحاب احلديث ،فقال :أصحاب احلديث قوم

قال القاضي :فما اس���تتم كالمه حتى س���قطت عليه حية

ُبت ،فغابت احلية ولم يبق لها أثر).
غيره ،فقيل له :تب ،فقال :ت ُ

قال ابن الصالح :هذا إس���ناد ثابت فيه ثالثة من صاحلي

أئمة املسلميـــن :القاضــي أبو الطيب بن الطبري ،وتلميذه أبو

إسحاق ،وتلميذه أبو القاسم الزجناني(((.

 - 9روى أبو اليمن الكندي ،قال( :حدثنا عبيدالله بن محمد

بن حمدان ،قال :حدثنا أبو بكر محمد بن القاسم النحوي ،قال:

أخبرنا الكرميي ،قال :حدثن���ا يزيد بن قرة الدراع ،يرفعه إلى
عمر ابن حبيب ،قال :حضرت مجلس الرش���يد فجرت مسألة

املصراة ،فتنازع اخلصوم فيها ،وعلت أصواتهم ،فاحتج بعضهم
باحلدي���ث الذي رواه أبو هري���رة  -رضي الله تعالى عنه  -عن
النبي  ،#ف���ر َّد بعضهم احلديث وقال أب���و هريرة متهم فيما
يرويه ،ونحا نحوه الرشيد ،ونصر قوله.

فقلت :أ َّما احلديث فصحيح ،وأبو هريرة صحيح النقل فيما يرويه

إلي الرشيد نظر مغضب ،فقمت من املجلس إلى
عن النبي  ،#فنظر َّ
منزلي ،فلم يس���تقر بي اجللوس حتى قيل :صاحب الشرطة بالباب،

إلي فقال :أج���ب أمير املؤمنني إجابة مقتول ،وحتنط ،وتكفن،
فدخل َّ

فقلت :اللهم إنك تعلم أن���ي قد دافعت عن صاحب نبيك محمد ،#
وأجللت نبيك أن يطعن على أصحابه ،فسلمني منه.
((( (صحيح مسلم بشرح النووي جـ.)73/2
((( (حياة احليوان للدميري جـ.)395/1

يقول :س���معت محمد بن إس���ماعيل الترم���ذي يقول :كنت أنا
ب���ن حنبل ،فقال له أحمد بن احلس���ن :يا أب���ا عبدالله ذكروا
س���وء!! فقام أحمد بن حنبل وهو ينف���ض ثوبه ،ويقول :زنديق،

زنديق ،زنديق حتى دخل البيت)(((.

 - 11وقال الصابوني( :وس���معت احلاكم يقول :س���معت

الش���يخ أبا بكر أحمد بن إس���حاق بن أيوب الفقيه ،وهو يناظر
رج ً
ال ،فقال الشيخ أبو بكر :حدثنا فالن ،فقال له الرجل :دعنا

حدثنا! فقال الش���يخ :قم يا كافر ،فال يحل
حدثنا ،إلى متى َّ
من َّ
ل���ك أن تدخل داري بعد هذا أبداً ،ث َّم التفت إلينا وقال :ما قلت
ألحد ما تدخل داري إال هذا)(((.

 - 12ق���ال اإلمام ابن الوزير اليماني ف���ي ذبه ودفعه عن

اإلمام أبي حنيفة في تضعيفه في احلديث( :اعلم أن اإلمام أبا

حنيفة طلب العلم بعد أن أس���ن ،وكان احلافظ املشهور بالعناية
في هذا الشأن إذا كبر وأسن تناقص حفظه ،فلهذا لم يكن في

احلفظ في أرفع املراتب ،وكذلك غيره من األئمة)(((.

 - 13ق���ال ابن خلكان في وفي���ات األعيان جـ  399/6في

الس���كيت( :جلس أبو يوس���ف
ترجمة أبي يوس���ف يعقوب بن ِّ

((( (حياة احليوان الكبرى للدميري جـ.)395/1
((( (رسالة عقيدة السلف وأصحاب احلديث ،ألبي عثمان إسماعيل الصابوني ،املتوفى
449هـ ،املطبوعة ضمن مجموعة الرسائل املنبرية جـ.)132/1
((( (املصدر السابق).
((( (الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم ،البن الوزير اليماني جـ-165/1
.)166
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الس���كيت يوماً مع املتوكل ،وكان يؤدب أوالده ،فجاء
يعقوب بن ِّ

املعتز واملؤيد ولدا املتوكل ،فقال له :يا يعقوب أميا أحب إليك..
ابناي هذان أم احلسن واحلس�ي�ن؟ فقال :والله إن قنبراً خادم
علي خير منك ومن ابنيك!
ّ

حماد بن
 - 17وق���ال اإلمام أحمد( :إذا رأيت الرجل يغمز َّ
سلمة ،فاتهمه على اإلسالم؛ فإنه كان شديداً على املبتدعة).

 - 18وقال أس���ود بن سالم( :كان ابن املبارك إماماً يُقتدى
ب���ه ،كان من أثبت الناس في الس���نة ،إذا رأيت رج ً
ال يغمز ابن

فقال املتوكل لألتراك :سلّوا لسانه من قفاه ،ففعلوا به ذلك،

املبارك ،فاتهمه على اإلسالم).

ث َّم إن املتوكل أرسل لولده عش���رة آالف درهم ،وقال :هذه

أحمد فهو عندنا فاسق) ،وقيل( :أحمد محنة ،به يُ ْع َرف املسلم

فمات ليلة اإلثنني خلمس خلون من رجب 244هـ.

بالس���كيت؛ ألنه كان كثير الس���كوت،
دية والدك)ُ ( ..ع ِّرف أبوه ِّ
طوي���ل الصمت ،كان إماماً في اللغة مكثراً من نقل الغريب ،وله
تصانيف مفيدة).

قلت :قتله ليس خطأ ،إذ ال ميكن إلنسان أن يعيش إذا قطع

لسانه بهذه الطريقة الوحش���ية ،فكان الواجب القصاص على
األقل ملن مارس ذلك ،وإن كان مأموراً؛ حيث ال يحل للمسلم أن

يفدي نفسه بأخيه املسلم.

 - 19وقال سفيان بن وكيع( :أحمد عندنا محنة ،من عاب

من الزنديق).

 - 20وق���ال الدورقي( :من س���معته يذكر أحمد بن حنبل

بسوء ،فاتهمه على اإلسالم).

أضحى اب��ن حنبل محنة مأمونة

ُ
املتنسك
وب��ح��ب أح��م��د يُ��ع��رف
وإذا رأي��ت ألحمـــد متنقصـــــاً
ُ
ستهتـــك
فأعلـــم ب���أنَّ س��ت��وره

 - 14عن مصعب بن عبدالله ق���ال( :حدثني أبي عبدالله

ومن ذلك حرص األبواق املنافقة على الطعن في املجددين

بكر ،ما تقول فيمن تنقص أصحاب رسول الله #؟ قال :قلت:
زنادقة ،قال :ما س���معت أحداً ق���ال هذا قبلك ،قال :قلت :هم

اإلس�ل�ام ابن تيمية ،وش���يخ اإلس�ل�ام محمد بن عبدالوهاب،

وغيرهما من املجددين إلى يومنا هذا.

يتابعهم عل���ى ذلك ،فتنقصوا هؤالء عن���د أبناء هؤالء ،وهؤالء

أعانه���م من حيث ي���دري أو من حيث ال ي���دري ،على حتقيق

بن مصعب الزبيري قال :قال ل���ي أمير املؤمنني املهدي :يا أبا

قوم أرادوا رس���ول الله  #بنقص ،فلم يجدوا أحداً من األئمة
عند أبناء هؤالء ،فكأنهم قالوا :رسول الله  #يصحبه صحابة

السوء ،وما أقبح بالرجل يصحبه صحابة السوء ،فقال :ما أراه
إال كما قلت)(((.

 - 15وق����ال اإلمام أحمد  -رحمه الله ( :-إذا رأيت أحداً

يذكر أصحاب رسول الله  #بس����وء ،فاتهمه على اإلسالم).

وق����ال اإلمام أبو زرعة ال����رازي  -رحمه الل����ه ( :-إذا رأيت
الرجل ينتقص أحداً من أصحاب رس����ول الله  ،#فاعلم أنه
زنديق ،وذلك أنَّ رس����ول الله  #ح����ق ،والقرآن حق ،وما جاء
ب����ه حق ،وإمنا أ َّدى إلينا ذلك كلّه الصحابة ،وهؤالء يريدون أن

يجرحوا ش����هودنا ليبطلوا الكتاب والسنة ،واجلرح بهم أولى،
وهم زنادقة)(((.

 - 16قال اإلمام يحيى بن معني  -رحمه الله ( :-إذا رأيت

حماد بن س���لمة ،وعكرم���ة مولى ابن عباس،
الرجل يتكلم في َّ

فاتهمه على اإلسالم).

((( (تاريخ بغداد ،جـ.)174/10
((( (فتح املغيث ،جـ.)101/3
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الذين بعثوا س���نة النبي  ،#وذبوا عن دعوة التوحيد؛ كش���يخ

فمن وافق الق���وم في تطاولهم على رموز اإلس�ل�ام ،فقد

وشمت بنا أعداء الدين ،وصدق القائل:
غاياتهم اخلبيثة،
َّ
وك��ل املصائب قد متر على الفتى

وت��ه��ـ��ون غ��ي��ر شماتــة األع���داء
وقال هارون ألخيه موس���ى عليه الس�ل�امَ « :ف َ
ال ت ُْشمِ ْت ب َِي
األع َداء»( ،سورة األعراف ،)150 :وقد أمرنا رسول الله  #أن
ْ

نتعوذ بالله تعالى من (شماتة األعداء) .
(((

وع���ن أيوب قال :مرض أبو قالبة بالش���ام ،فعاده عمر بن

تشدد ال يشمت بنا املنافقون)(((.
عبدالعزيز ،وقال( :يا أبا قالبةَّ ،

نكتفي بهذا القدر ،ونس���أل الله أن ينفع به ،وأن يكون مثاالً

يُحت���ذى به للذب والدفع عن هذا الدين ،وعن رس���وله األمني،
وصحبه األكرمني ،والعلماء ،والصاحلني.

وصلى الله وسلم وبارك على خير البرية أجمعني ،وعلى آله

وصحبه والتابعني.

((( (أخرجه البخاري رقم [ ،]6616جـ .)513/11
((( (تذكرة احلافظ جـ( ،)94/1من  20-14انظر حرمة أهل العلم للمقدم ص -332
.)334

[الغرب :قراءة عقدية]

هل ستنتصر األمم املتحدة

لســــــيد املرســــــــلني؟!

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

(*)

popedia@windowslive.com

تر َّددت في أعقاب الهجمة األخيرة املعهودة من أهل الكتاب

دعوات من جهات
على خير البش���ر  -صلى الله عليه وسلم -
ٌ
ش���تى مطالب ًة األمم املتحدة باس���تصدار ق���رار يقضي بعدم
االعتداء على املقدسات أو املساس باألديان.
إنه ملن املؤس���ف حقاً أن يظن بعض املسلمني أن استصدار
مثل هذا القرار س���يضمن حماية ملقدس���اتهم وعقيدتهم دون
التنازل عن ثوابتهم مقابل هذه «احلماية الدولية» .فهذه الدعوة
ليس���ت نتيجة األحداث األخيرة التي هي س���نة ربانية في حق
{وكَ ذَ ِل َك َج َع ْل َنا ِل ُ
���ك ِّل َنب ٍ ِّي َع ُد ًّوا ِّم َن
الرس���ل وأتباعهم من املؤمننيَ ،

�ي�ن} [الفرقان ،]٣١ :بل ه���ي واحدة من محاوالت بدأت
ال ُْـم ْجرِ ِم َ

على األقل منذ عام 1999م لوض���ع ضوابط كلية تهدف األمم
املتحدة من خاللها إلى توجيه عقائد العالم كما توجه سياساته،
وهو ما ميكن تسميته «عوملة الدين».
(*) باحث سعودي متخصص في دراسة األديان  -يعمل في مركز الدراسات
والبحوث التابع ملجلة البيان.
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ملا قامت ش���ركة األزياء الفرنسية (Marithé François
 )Girbaudع���ام  2005بتمثي���ل املس���يح  -عليه الس�ل�ام -
وحوارييه (وفق���اً للمعتقد الكاثوليك���ي) بطريقة حتاكي لوحة
«العش���اء األخير» التي رس���مها ليوناردو دا فنش���ي؛ س���ارع
القضاء الفرنس���ي إلى جترمي هذا الفعل ومنع نش���ر اإلعالن،
واصفاً إياه بـ «التدخل الس���افر غير املب���رر في عقائد الناس

اجلوهري���ة»((( ،ثم أصدرت احلكومة اإليطالية قراراً مش���ابهاً

ألن في اإلعالن اعت���داء على الطائفة الكاثوليكية .لقد توقفت
حرية التعبير عندما ُجرحت مشاعر البابوية ،فسارعت الدولتان

الكاثوليكيتان فرنس���ا وإيطاليا إلى تكميم األفواه ملا كان األمر
متعلقاً مبرجعيتهما ،لكن اعتداء زعيم الصليبية على اإلس�ل�ام
ونبي���ه  #لم يحرك في دول الغرب س���اكناً ولم يعتذر هو عن

ذل���ك ،بل لم تتجرأ احلكومة األمريكية على نقده ملا تعدى على
((( BBC News «French Court Bans Christ Advert».

الطائفة البروتستانتية في زيارته للواليات املتحدة عام 2007م

 ٢٠٠٠ﻣﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻋﻠﻰ اتخ���اذ تدابي���ر ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ

وع َّد كنائسها باطلة.
َ

ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ ﻭﻛﺮﺍﻫﻴﺔ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﺍﳌﺘﺰﺍﻳﺪﺓ في مجتمعات كثيرة».

لكننا ه���ذه املرة أمام جت���اوز غير كاثوليك���ي (بل قبطي

«ﻭﺇﺫ ﺗﻌﺮﺏ [اجلمعي���ة] ﻋﻦ ﺑﺎﻟﻎ ﺍﻟﻘﻠﻖ ﺇﺯﺍﺀ ﺍﺯﺩﻳﺎﺩ ﺍﻟﻌﻨﻒ

أورثودكس���ي في الظاهر) ميكن أن يستغل ليُستصدر به قانون

ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻱ وﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺪﺍﻋﻴﺔ ﺇل���ى ﻛﺮﺍﻫﻴﺔ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ف���ي أنحاء

يحفظ حق���وق األقليات النصرانية باس���م الدفاع عن األديان،

ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎل���م وف���ي ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﻟﺪﻯ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ

وله���ذا أعرب الفاتيكان عن رفضه للفيلم ودعوته إلى الس�ل�ام

ﻭف���ي املجتمع ﻛﻜﻞ ،ﻧﺘﻴﺠﺔ ألم���ور ﻋﺪﺓ ،ﻣﻨﻬﺎ :ﻣﻌﺎﻭﺩﺓ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ

ف���ي لغة مزدوجة مألوفة من معقل الصليبية الذي كان باألمس
القريب ط ّعاناً في اإلسالم .وتبعاً لذلك سارع البطريرك املاروني

ﻭﺍﻟﺮﺍﺑﻄﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﳌﻨﺸﺄﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻭﻣﻮﺍﺛﻴﻖ

بشارة الراعي بعد لقائه سيده البابا بندكت السادس عشر ،إلى

ﻋﻨﺼﺮﻳﺔ ﻭمح���رﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺮﺍﻫﻴﺔ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﻭﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮﺓ
ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ ﺍﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ ...ﻭﺍﻟﺘﻤﺎﺩﻱ ف���ي ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺗﻠﻚ ﺍﻟب���راﻣﺞ

الدع���وة لقانون مينع االعتداء على األدي���ان ،وأعرب في ثنايا

ﻭﺍﳌﻮﺍﺛﻴﻖ ﻟﻠﺘﺮﻭﻳﺞ ﻟﻺﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﻋﻠﻰ

دعوته عن أن النيل من اإلس�ل�ام نيل م���ن جميع األديان .لكن

ﺍﻋﺘﻨﺎﻗﻬﺎ».

يخف غرضه من الدعوة ،بل صرح  -وفقاً
بطري���رك املارون لم ِ

«ﺗﻼﺣﻆ [اجلمعي���ة] ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻠﻖ ﺃﻥ ﺍﳊﻂ ﻣﻦ ﺷﺄﻥ ﺍﻷﺩﻳﺎﻥ
ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺮﺍﻫﻴﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎً ،ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺆﺩﻳﺎ إل���ى

لوكالة األنباء ( – )Romereportsبأن النصرانية مس���تهدفة
غالباً ،وأن يس���وع (عيس���ى عليه الس�ل�ام) والكنيسة والكتاب

ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺮ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ،ﻭﺇﺫ يثي���ر ﺟﺰﻋﻬﺎ

املقدس ،يتعرضون للهجوم والش���تم ف���ي األفالم والوثائقيات،

ﻋﺪﻡ اتخ���اذ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺃﻱ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﲡﺎﻩ

وللحيلول���ة دون ذلك يريد من األمم املتحدة أن تتدخل بإصدار

ﺍﳌﺘﻨﺎﻣﻲ ﻭﻣﺎ ﻳﻨﺠﻢ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﳑﺎﺭﺳﺎﺕ ﲤﻴﻴﺰﻳﺔ ﺿﺪ ﻣﻌﺘﻨﻘﻲ

قرار(((.

ﺃﺩﻳﺎﻥ ﻣﻌﻴﻨﺔ».

وهذا مربط الفرس بالنس���بة لكبراء النصارى الداعني إلى
قانون يج ّرم االعتداء على األديان واملقدس���ات ،فهم سيتخذون
من هذا احلدث ُس���لَّماً يرتقون به إلى م���ا يضمن مصاحلهم،
وعلى رأس هذه املصالح حماية وتسمني األقليات النصرانية في
بالد اإلس�ل�ام بعد أن تبينّ جلياً سعي دول الغرب االستعمارية
في األع���وام األخيرة إلى اس���تغالل بعض األح���داث املتعلّقة

خالصة القول :إن قرار األمم املتحدة امل َع ّد سابقاً سيساوي

بني الضحية واجلالد ،وسيسعى إلى تسوية دين الله احلق بغيره
من أديان البش���ر حتت ذريعة محاربة األح���زاب واجلماعات
التي متارس العن���ف لقيامها «على فكرة التفوق اإليديولوجي».
وس���يترتب على هذا متييع القضايا العقدية اجلوهرية كالوالء
والبراء ،وسيعد اس���تعمال بعض األلفاظ الشرعية كـ «الكافر»

باألقلي���ات في الع���راق ومصر وغيرهما ف���ي محاولة للتدخل

و«املبتدع» من الدعوة إلى الكراهية والتعدي على حقوق اإلنسان،

في ش���ؤون البالد اإلس�ل�امية ،لكن هذا التدخل قد يتخذ في
مجرى رسمياً دولياً حتت مظلة األمم املتحدة.
املستقبل
ً

وقد مينع املسلم من نقض عقائد التثليث والصلب ونحوهما في
سياق دعوته النصارى باعتباره جتاوزاً على خصوصيات اآلخر،

لعل صيغة القرار النهائي���ة لقانون مناهضة االعتداء على

األديان ،محفوظة في األدراج حلني احلاجة إليها ،بل إننا منتلك

وقد يُج َّرم القائل بأن كتب اليهود والنصارى محرفة .وقد قلت
قبل عامني تقريباً ألحد اإلخوة ُمتندِّراً :يوماً ما قد يُصا َدق على

صيغة مش���ابهة صادرة عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة في

األحكام الش���رعية في بالد اإلسالم من قبل األمم املتحدة ،وال
أراه بعيداً.

القرار «مناهضة تش���ويه صورة األديان» ،وهاك فقرات من تلك

إن دور األمم املتح���دة على الصعيد الديني لن يقل خطورة

دورتها اخلامس���ة والس���تني بتاريخ  11أبري���ل 2011م ،عنوان
الوثيقة:
«ﺗﺮﺣﺐ [اجلمعية] ﲟﺎ ﺃﻋﺮﺏ ﻋﻨﻪ في إعالن ﺍﻷﻢﻣ املتحدة
ﻟﻸﻟﻔﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻋﺘﻤﺪﺗﻪ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ف���ي  ٨ﺃﻳﻠﻮﻝ /ﺳﺒﺘﻤب���ر

ومراوغة ع���ن دورها على الصعيد السياس���ي ،وهو حلقة في
مشروع العوملة (أو النظام العاملي اجلديد) ،الذي يسعى للقضاء
على ثوابت الدين وتتبناه هذه املنظمة ،بل تتولى كبره.

(1) http://www.romereports.com/palio/catholic-patriarch-unresolution-thatoutlaws-religious-defamation-is-needed-english-7740.html#.UGaqTpjMiJo.
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[قضايا دعوية]

منهـــج القــرآن الكــــرمي

في التشريع والتكليف
د .أم�������ي�������ن ال������دم������ي������ري
amindemery51@hotmail.com

لق ��د رف ��ض زعماء املش ��ركني دع ��وة التوحي ��د ألنها
تصطدم مبناصبه ��م ومصاحلهم ،فق ��د كانوا حريصني
عل ��ى حقه ��م ف ��ي التحلي ��ل والتحرمي ظن ًا منه ��م أنهم
األعل ��م واألجدر بجل ��ب املصالح لقومهم ودرء املفاس ��د
عنهم ،كما ظنوا أن دخولهم في الدين اجلديد سيجلب
���دى َم َع َك
{و َقالُ���وا إن َّن َّتب ِِع ا ْل ُه َ
عليه ��م التخط ��ف والفق ��ر َ
ُن َتخَ َّط ْف ِم ْن َأ ْر ِض َنا} ،وهي مقولة كاذبة وحجة واهية { َأ َو
���يءٍ ِّر ْزقًا ِّمن َّل ُد َنّا
َ���م مُ َن ِّكن َّل ُه ْم َح َر ًما آ ِم ًنا ُي ْج َبى إل َْي ِه ث ََم َر ُ
ل ْ
ات كُ ِّل شَ ْ
َول َِك َّن َأكْ َث َر ُه ْم ال َي ْعل َُمونَ } [القصص.]٥٧ :
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وملا نزل حكم منع املش���ركني من دخ���ول مكة زعموا أن

فاإلله املعبود (املشرع املطاع) ليس هو الشيطان وال املأل

مكة س���تغلق أبوابها في وجوه الزائرين (الس���ائحني!) ،قال
ين آ َم ُنوا مَّ َ
إنا ال ُْـمشْ ���رِ كُ ونَ جَ َن ٌس فَال َيق َْر ُبوا ال َْـم ْس���جِ َد
تعالىَ { :يا َأ ُّي َها ا َّل ِذ َ
���و َف ُي ْغ ِن ُ
���م ال َّل ُه ِمن ف َْض ِل ِه
ال َ
���را َم َب ْع َد َعا ِمهِ ْم َهذَ ا َوإنْ ِخ ْف ُت ْم َع ْي َل ًة ف ََس ْ
يك ُ
ْـح َ
يم} [التوبة ،]٢٨ :وال ش���ك أنهم ناقضوا
إن شَ َ
يم َح ِك ٌ
���اء َّإن ال َّل َه َع ِل ٌ

الس���وء؛ كما ب ّينت س���ورة األعراف وأمثالها من سور القرآن،

هذا األمر س���يضر مبعايش���هم (بحالتهم االقتصادية)؛ ألن

أنفسهم  -أيضاً  -في هذه الذريعة؛ ألنهم مق ّرون بخصائص
الربوبي���ة ومنها الرزق ،وهو الورقة الت���ي يتاجر بها الزعماء

ويزايدون بها!

(الس���ادة والقادة وأعضاء املجال���س!!) وال الهوى وال علماء
وحق اإلله املعبود أن يكون هو احلكم وفيه الوالء وله النسك؛
كما ب ّينت س���ورة األنعام في قوله تعالىَ { :أ َف َغ ْي َر ال َّل ِه َأ ْب َت ِغي َح َك ًما

اب ُمف ََّصالً} [األنعام ،]١١٤ :وقوله{ :قُلْ
���و ا َّل ِذي َأن َزلَ إل َْي ُك ُم ال ِْك َت َ
َو ُه َ
���ر ال َّل��� ِه َأ َت ِّخذُ َو ِل ًّيا ف ِ
���م َو ِ
���م َوال ُيطْ َع ُم}
الس َ
ات َوا َأل ْر ِض َو ُه َو ُيطْ ِع ُ
َاطرِ َّ
َأغَ ْي َ

[األنعام ،]١٤ :وقوله {قُلْ َّإن َصال ِتي َو ُن ُس ِ
اي َو مَ َما ِتي ِل َّل ِه َر ِّب
���كي َو َم ْح َي َ

ني  )#١٦٢#ال شَ رِ َ
يك َل ُه} [األنعام ،]١٦٣ - ١٦٢ :ومتام ذلك وكماله
ا ْل َعالمَ ِ َ

أما حقيقة أمرهم فهم رافضون خلصائص األلوهية؛ وهي

أن تكون العبادة خالصة ل���ه من دون الناس وأغراض الدنيا؛
ْـح ِّق
كما في س���ورة الزمر ،قال تعالى {إ َنّا َأن َز ْل َنا إل َْي َك ال ِْك َت َ
اب بِال َ
ين َ )#!٢!#أال ِل َّل ِه ِّ
َاع ُب ِد ال َّل��� َه ُمخْ ِل ًصا َّل ُه ِّ
ص} [الزمر- ٢ :
ف ْ
ين ا ْلـخَ ا ِل ُ
الد َ
الد ُ

حتى ملكوا العرب ،ودفع���ت العجم اجلزية ،وأغناهم الله من
فضله ،ورزقهم رزقاً كرمياً ،و َم َّن عليهم بالنعم واملنعة.

 - 2التهيئة لقبول التش���ريعات :وه���و ما متيز به القرآن

أن حق التشريع إمنا هو لله – تعالى – وحده ،لذا كان مدخل

النب���ي  #في دعوتهم هو قوله (قولوا «ال إله إال الله» متلكوا
به���ا العرب وتدفع لكم بها العج���م اجلزية) ،وكان وقع كالمه
عليهم شديداً ،فلم يقبلوه وعادوه وعاندوه ،وما مات النبي #

ومن هنا كانت أهمية البدء بترسيخ معنى «ال إله إال الله»،

والثبات عليها ،وبيان مقتضياتها؛ وأولها :أن حق التشريع إمنا

هو لله عز وجل وحده ،واحلكم له ال لغيره من األش���خاص أو
الهيئات أو اللج���ان ِ
���دوا إ َّال إ َّيا ُه َذ ِل َك
ْـح ْك ُم إ َّال ِل َّل ِه َأ َم َر َأ َّال َت ْع ُب ُ
{إن ال ُ
ِّ
اس ال َي ْعل َُمونَ } [يوس���ف ،]٤٠ :وهذا هو
ي���ن ا ْل َق ِّي ُم َول َِك َّن َأكْ َث َر ال َّن ِ
الد ُ

املدخل واملنهج األساس في التشريع والتكليف ،وقد استغرقت
قضية التوحي���د أكثر من نصف عمر دع���وة النبي  ،#كما
اس���تغرق شرحها أكثر س���ور القرآن عدداً ( 86سورة مكية)،

ني َل ُه
{و َما ُأ ِم ُروا إ َّال ِل َي ْع ُب ُدوا ال َّل َه ُمخْ ِل ِص َ
 ،]٣وس���ورة البينة في قولهَ :
ِّ
ين ُح َنف ََاء} [البينة.]٥ :
الد َ

املك���ي ،فقد كانت التهيئ���ة للجهاد بفرض اجله���اد بالقرآن

{و َمن
ِيرا} [الفرقان ،]٥٢ :وجهاد النفس َ
َ
{و َج ِاه ْد ُه���م ِب ِه جِ َه ًادا كَ ب ً
���د ف مَّ َ
َإن���ا ُي َج ِاه ُد ِل َنف ِْس��� ِه} [العنكب���وت ،]٦ :وتزكيتها { َق ْد َأ ْفل ََح
َج َاه َ

َمن َز َّك َاها} [الش���مس ،]٩ :وهي س���ور مكية ..كما كانت التهيئة
ين ُه ْم
لفرض الزكاة بالترغيب فيها وبيان فضل معطيها َ
{وا َّل ِذ َ
ِلل َّزكَ ا ِة ف َِاعلُونَ } [املؤمنون ،]٤ :وهي سورة مكية.
 - 3نزول القرآن منجماً؛ أي مفرقاً س���ورة سورة وآية آية

حسب املناس���بة وظروف املرحلة ،قال تعالى {فَال ُأ ْق ِس ُم بمِ َ َوا ِق ِع
ال ُّن ُج���و ِم} [الواقع���ة ،]٧٥ :أي مواقع ن���زول القرآن ،وقال تعالى

وعلى ذلك ميكن إلقاء الضوء على منهج القرآن في التش���ريع

{وال َّن ْج ِم إذَا َه َوى} [النجم ،]١ :أي القرآن إذا نزل؛ وهذا يسهل
َ

 - 1ترسيخ مفاهيم توحيد العبودية؛ فالعبادة هي الطاعة
في التش���ريع ،قال تعالى ع���ن أهل الكتاب {ا َّتخَ ���ذُ وا َأ ْح َب َار ُه ْم

فرض األحكام والتكاليف ،كما يعني ذلك على ترك املألوفات

والتكليف فيما يلي:

���م َأ ْر َب ًاب���ا ِّمن ُد ِ
ون ال َّل ِه} [التوبة ،]٣١ :وقد ذكر املفس���رون
َو ُر ْه َبا َن ُه ْ

قصة عدي ابن حامت ملا س���معها قال يا رس���ول الله :نحن ال

نعبدهم! قال :أليسوا يحلون لكم ما حرم الله ويحرمون عليكم
ما أحل الله فتتبعوهم؟ قال :بلى .قال :فذلك عبادتكم إياهم.

فكان من معاني العبادة الطاعة في التشريع ،ومصدر التكليف
ال يكون إال من الله؛ فمن له اخللق له األمر { َأال َل ُه ا ْلـخَ ل ُْق َوا َأل ْم ُر
ني} [األعراف.]٥٤ :
َت َب َار َك ال َّل ُه َر ُّب ا ْل َعالمَ ِ َ

العم���ل باألحكام ،ألن نزول التش���ريعات جملة واحدة مما ال
يطيق���ه الناس ،وهو أيضاً من احلكم���ة القاضية بالتدرج في
القدمية ،والتخلي عن ع���ادات اجلاهلية وموروثاتها املتجذرة
ف���ي العق���ول والقلوب ،فلم تن���زل تكالي���ف إال بعد أن صار

تأثير اإلميان وس���لطانه أقوى من تأثير املألوفات وس���لطان
يف ا ْلـخَ ب ُِير} [امللك.]١٤ :
املوروثات!!َ { ..أال َي ْعل َُم َم ْن َخل ََق َو ُه َو ال َّل ِط ُ
 - 4رب���ط التكاليف بالتقوى :فإمنا تظهر التقوى وتتجلى

ف���ي التعامل مع األحكام ،وإن اخلضوع لألحكام دليل التقوى،

كما أن التق���وى هي ثمرة أداء التكالي���ف ،وجند هذا الربط
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واضحاً في سورة البقرة ،وهي متثل أولى مراحل التشريع في

الرب���ط في أن التق���وى هي احملرك والداف���ع لترك التعامل

واألمر بها في الس���ورة أكثر من ثالث�ي�ن مرة ،وأضرب لذلك

الدنيوي) مل���ن لم ميتنع عن التعامل بالربا ،كما أن اآلكل للربا
ين
لم يتقِ العقاب يوم القيامة ،وهو ما جاء في قوله تعالى {ا َّل ِذ َ
ان ِم َن ال َْـم ِّس}
���يطَ ُ
ُومونَ إ َّال كَ َما َيقُو ُم ا َّل ِذي َي َتخَ َّبطُ ُه َّ
َي ْأكُ لُونَ ِّ
الر َبا ال َيق ُ
الش ْ

املدينة املنورة بعد الهجرة .وجدير بالذكر أنه تكرر ذكر التقوى

بعض األمثلة في السورة الكرمية:

اس ْاع ُب ُدوا َر َّب ُك ُم
 العب���ادة والتقوى :قال تعالىَ { :يا َأ ُّي َه���ا ال َّن ُا َّل ِ
ين ِمن َق ْب ِل ُكم َل َع َّل ُك ْم َت َّتقُونَ } [البقرة ،]٢١ :فالتقوى
���ذي َخ َلق َُك ْم َوا َّل ِذ َ

ثمرة الطاعة وأداء التكاليف وهو معنى العبادة.

{ول َُك ْم ِفي
 -التقوى وآيات القص���اص :ومنها قوله تعالى َ

���اص َح َيا ٌة َيا ُأ ْو ِل���ي ا َألل َْب ِ
اب َل َع َّل ُك ْم َت َّتقُ���ونَ } [البقرة ،]١٧٩ :يقول
ا ْل ِق َص ِ

القرطب���ي« :املراد تتقون القتل فتس���لمون من القصاص ،ثم

يكون ذلك داعية ألن���واع التقوى في غير ذلك؛ فإن الله يثيب
بالطاعة على الطاعة.»..

ي���ن آ َم ُنوا كُ ِت َب
 الصيام والتقوى :ق���ال تعالىَ { :يا َأ ُّي َها ا َّل ِذ َين ِم���ن َق ْب ِل ُك ْم َل َع َّل ُك ْم َت َّتقُونَ } [البقرة:
���م ِّ
الص َيا ُم كَ َما كُ ِت َب َعلَى ا َّل ِذ َ
َعل َْي ُك ُ
 .]١٨٣وبع���د آخر آية من آيات الصيام وف���ي آخرها { َل َع َّل ُك ْم

بالربا ،وأن ذلك هو املانع من حرب الله ورسوله (وهو العقاب

[البقرة( ]٢٧٥ :وهو العقاب األخروي).

 -تبش���يع أمر احملرمات وتغليظ العقوبة؛ ففي أمر الزنا

{إ َنّ��� ُه كَ انَ ف ِ
���اء َس���بِيالً} [اإلس���راء ،]٣٢ :وفي عقوبته
َاح َش��� ًة َو َس َ
َاج ِل ُدوا كُ َّل َو ِاح ٍد ِّم ْن ُه َما ِمائَ��� َة َجل َْدةٍ َوال َت ْأ ُخذْ كُ م بِهِ َما َر ْأ َفةٌ} [النور:
{ف ْ

ني
َاج ِل ُدو ُه ْم ث ََما ِن َ
 ،]٢وفي عقوبة القاذف بغير أربعة ش���هود {ف ْ
َجل َْد ًة َوال َتق َْبلُوا َل ُه ْم شَ َها َد ًة َأ َب ًدا َو ُأ ْو َل ِئ َك ُه ُم ا ْلف ِ
َاسقُونَ } [النور.]٤ :

 -بيان أن ما ش���رعه الله تعالى وكل���ف به هو ما يحقق

الس���عادة والفالح واخلير للمكلفني ف���ي الدنيا واآلخرة ،وأن
االستجابة الفورية القوية الكاملة لله عز وجل وللرسول صلى

الله عليه وس���لم ،هي الطري���ق لتحقيق احلياة الكرمية؛ وهي

[البقرة ،]١٨٨ :فالصوم عبادة تثمر التقوى ،وإمنا تتجلى التقوى

حي���اة العزة في الدنيا ،وحياة النعي���م في اآلخرة ،قال تعالى
اس��� َتجِ ُيبوا ِل َّل ِه َو ِل َّلر ُس���ولِ إذَا َد َعاكُ ْم ِل َـما ُي ْحي ُ
ِيك ْم}
ين آ َم ُنوا ْ
{ َيا َأ ُّي َها ا َّل ِذ َ

الله – ف���ي تبويبه ،فقد ذكر كتاب البي���وع بعد كتاب الصوم

جل���ب للفتن���ة التي تصي���ب العامة واخلاصة؛ وهي س���يادة

{وال َت ْأكُ لُ���وا َأ ْم َوال َُكم َب ْي َن ُك���م بِال َْب ِاط ِل}
َت َّتقُ���ونَ } جاء قوله تعالى َ

في أحكام املعامالت كالبيوع؛ وهذا ما أثبته البخاري – رحمه
وص�ل�اة التراويح واالعتكاف ،للتنبي���ه على أن من صام وقام
واعتكف فال يأكل مال الناس بالباطل وال يكسب حراماً.

 -آيات القتال والتقوى :وهي ست آيات تأمر بالقتال ورد

العدوان ،كما تأمر بالتقوى في ممارسة أحكام القتال والنهي
عن جتاوز الغ���رض منه ،وأنه حال االلتزام بالتقوى فإن ثمرة

ْـح َرا ُم
ذلك معية الله وهي اجلالبة للنصر ،قال تعالى:
َّ
{الش ْه ُر ال َ
َاع َت ُدوا َعل َْي ِه بمِ ِ ْث ِل
ب َّ
ْـح ُر َم ُ
اص ف ََمنِ ْاع َت َدى َعل َْي ُك ْم ف ْ
ات ِق َص ٌ
ِالش ْهرِ ال َ
ْـح َرا ِم َوال ُ

َما ْاع َت َدى َعل َْي ُك ْم َوا َّتقُوا ال َّل َه َو ْاعل َُموا َأ َّن ال َّل َه َم َع ال ُْـم َّت ِق َني} [البقرة.]١٩٤ :
 -التقوى وأحكام األس���رة من زواج ومعاش���رة وش���قاق

وط�ل�اق ،حيث تكرر ذك���ر التقوى واألمر به���ا خمس مرات

ألهميتها وضرورتها في مث���ل هذا النوع من املعامالت ،وكان
األمر األول قوله تعالى { ِن َسا ُؤكُ ْم َح ْر ٌث َّل ُك ْم َف ْأ ُتوا َح ْرث َُك ْم َأ َنّى ِش ْئ ُت ْم
َو َق ِّد ُموا َألنف ُِس ُك ْم َوا َّتقُوا ال َّل َه} [البقرة.]٢٢٣ :

 التق���وى وآيات أحكام الربا والتداي���ن ،فقد تكرر ذكرين آ َم ُنوا ا َّتقُوا
التقوى خمس مرات ،ومنها قوله تعالىَ { :يا َأ ُّي َها ا َّل ِذ َ
الر َبا إن كُ ن ُت���م ُّم ْؤ ِم ِن َني} [البقرة ،]٢٧٨ :ويتجلى
ال َّل��� َه َوذ َُروا َما َب ِق َي ِم َن ِّ
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[األنف���ال .]٢٤ :وفي اآلية التي تليها بيان أن عدم االس���تجابة

{وا َّتقُوا
الشرك وتس���لط الظلمة وغياب العدل وضياع الدين َ
ين ظَ ل َُموا ِم ُ
اص ًة َو ْاعل َُموا َأ َّن ال َّل َه شَ ِ
يد ا ْل ِعق ِ
َاب}
���د ُ
ِف ْت َن ًة َّال ُت ِص نَ َّ
نك ْم َخ َّ
يب ا َّل ِذ َ

[األنفال.]٢٥ :

ومن هنا فقد تبينَّ أن منهج اإلسالم في التشريع يتفق مع

فطرة اإلنس���ان وطبائع البشر ،ويسهل لهم قبول التشريعات،
وييس���ر للناس االس���تجابة للتكاليف ،كما يرفع عنهم احلرج

واملش���قة ،ويأخذ بأيديهم ملا يحقق مصاحله���م ويجلب لهم

اخلير والس���عادة في الدنيا واآلخرة ،ومما ال شك فيه أنه ال
يوجد تش���ريع وضعي وال قانون بشري يتسم بالعدل والرحمة

واليسر واإلنصاف كما في شرع الله ،والدليل على ذلك أن تلك
التشريعات والقوانني متغ ّيرة؛ فتارة توضع ح ً
ال لوضع قائم أو

ملش���كلة طارئة ثم تزول بزوال املش���كلة ،ثم توضع تشريعات
أخرى ...وهكذا ،فال ثبات لتلك التش���ريعات! وتارة لتحقيق

مصلحة لطبقة دون طبقة أو لنصرة طائفة على أخرى ،ولهذا
ال يتعامل معها الناس بالرضا والقبول.

[ب ِّلغوا عني ولو آية]

لاّ
ّ
ْ
َ
ِ
َ
ور ُه}
ن
م
ت
ي
ن
أ
إ
ه
ل
ال
ى
ب
أ
{و َي
ُ
ُ
ّ
َ
ُ
َ
َ

مستقــــــبل اإلسالم..
بني نور دائم ووعد قائم
د .ع��ب��د ال��ع��زي��ز كامل
d.amk@hotmail.com

هناك ضمانت���ان باقيتان جتعالن املس���لم مطمئناً على
املسار املستقبلي لإلسالم مهما تضاعفت حمالت العداء له
أو الكيد ألهله ،أوالهم���ا :الكمال الذاتي في هذا الدين مبا
يجعله وهاجاً باله���دى والنور على مر الدهور ،بحيث يضمن
هذا إقب���ال اخللق على اإلميان به للعي���ش بأمان في وارف
ظالله ،والضمانة األخرى :هي وعد الله القائم للقائمني بأمر
الدين واملناصرين له ،بإعالء شأنهم بقدر قيامهم به ونصرهم
له؛ ولذلك فإن احلرب املستعرة ضد هذا الدين من كل أعدائه
تفت في عضد مسلم أو
الظاهرين واملستخفني ،ال ينبغي أن ّ
َاس َت ْم ِس ْك
توهن من عزمه على التمس���ك به والتشبث بعراه {ف ْ
بِا َّل ِذي ُأ ِ
وح َي إل َْي َك إ َن َّك َعلَى ِص َر ٍاط ُّم ْس َت ِق ٍيم} [الزخرف.]٤٣ :
فماذا يس���تطيع الكارهون احملا ّدون لدين الله أن يحققوا
أو يقدموا من جديد ،بتجديد حمالت الكراهية والعدوان بني
احلني واحلني ،مرة برسوم بذيئة ،وأخرى بتصريحات بابوية
أو حاخامية قميئة ،وت���ارات بحرق املصاحف أو التبول على

أجساد الشهداء أو االعتداء اجلنسي على األسرى والسجناء،
أو تلطيخ جدران املس���اجد أو هدمه���ا أو حتريق اجلثث أو
التمثيل بها؟! ..ماذا يس���تطيعون فعله بحروبهم العس���كرية،
وحصاراتهم االقتصادي���ة ،ومعاركهم السياس���ية والثقافية
واإلعالمية؛ أمام دين ينتصر ودعوة تنتشر رغماً عن كل تلك
احلم�ل�ات املتواصلة منذ عقود بل ق���رون؟! ماذا ميكنهم أن
ينج���زوا أو يحرزوا بهجمات همجية غير حضارية ،في صور
متنوع���ة من (حرب األفكار) التي تتك���رر وتتطور في أمناط
شيطانية نلطفها نحن أحياناً ونخففها فنقول (إساءة)؟! ..مع
أنها ليس���ت مجرد إس���اءة تصدر من مخبول أو غير مسؤول
 كم���ا يقولون في كل مرة  ،-لكنها أعمال تصل إلى مصاف(إع�ل�ان حرب) في األحكام الش���رعية يقيناً ،وفي األعراف
القانوني���ة أحيان���اً ،بدليل أن بعضاً من تلك (اإلس���اءات) -
كالفيلم العدائي االستعدائي األخير  ،-لو حصل مثله عالنية
عل���ى وجه اإلهانة وبتلك الوقاح���ة ضد رمز قومي أو وطني
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محترم ،أو زعيم مزعوم يك���رم؛ لقطعت ألجل ذلك عالقات،
وأغلقت س���فارات ،ورمبا ثارت لذلك ح���روب ونزاعات ،كما
حدث ويحدث كثيراً على مر التاريخ.
املعلنون لتلك احلروب  -من طرف واحد دائماً  -يجهلون
أو يتجاهلون أنهم لن يفلحوا فيما لم يفلح فيه أسالفهم ،ولن
ينتصروا في معركة خس���رها آباؤهم وأجدادهم عندما أرادوا
أن يطفئ���وا نور الله بأفواههم ،متصوري���ن أنهم قادرون على
مواجه���ة إرادة اخلالق القادر القاهر بإرادة مخلوق ذليل لكنه
متم���رد كافر أراد  -لفرط كفره  -أن يق���ف ضد إرادة الله:
ور ُه َول َْو
{ ُيرِ ُ
ي���دونَ َأن ُيطْ ِف ُئوا ُن َ
ور ال َّل��� ِه ِب َأ ْف َو ِاههِ ْم َو َي ْأ َبى ال َّل��� ُه إ َّال َأن ُي ِت َّم ُن َ
كَ رِ َه ال َْكا ِف ُرونَ }.
في تلك اآلية  -بني آيات قبلها وآيات بعدها  -يحتاج املرء
املسلم إلى أن يس���تعيد توازنه النفسي ،ومتاسكه الوجداني،
كلما أوش���ك ذلك التماس���ك والتوازن أن يخت���ل حتت وقع
الضربات والصدمات والفنت التي يثيرها األعداء في موجات
متالحقة ،صار بعضها يُنسي بعضاً ،ويرقق بعضها بعضاً.
فلنقف مع اآلي���ات في تأمالت توصلنا إلى بصائر جاءت
فيها مما جادت ب���ه قرائح املتدبرين ،وفتوحات املفس���رين،
قدماء ومعاصرين.
بني يدي اآلية:
يبدأ س���ياق اآلية التي نحن بصدده���ا بذكر قبائح أهل
الكتاب وش���نائعهم وغلظ كفرهم  -وبخاصة أهل الزعامات
والرئاس���ات الدينية والسياس���ية فيهم -؛ تعلي ً
ال ملش���روعية
التصدي لهم ،والس���عي لتصغير وحتقير ش���أنهم الرامي إلى
فرض عقائد الكفر بالله على سائر عباد الله ،وذلك في قوله
ين ال ُي ْؤ ِم ُن���ونَ بِال َّل ِه َوال بِال َْي ْو ِم ِ
اآلخرِ َوال ُي َح ِّر ُمونَ َما
تعالىَ { :قا ِتلُوا ا َّل ِذ َ
اب َح َّتى
ي���ن ُأو ُتوا ال ِْك َت َ
ين ال َ
ْـح ِّق ِم َن ا َّل ِذ َ
���ر َم ال َّل ُه َو َر ُس���و ُل ُه َوال َي ِدي ُنونَ ِد َ
َح َّ
ُي ْعطُ وا الْـجِ ْز َي َة َعن َي ٍد َو ُه ْم َص ِاغ ُرونَ } [التوبة ،]٢٩ :وقد كان معموالً
بذل���ك التوجيه القرآني في غالب عهود التاريخ اإلس�ل�امي؛
حفظاً ملقام الوحدانية من تغول العقائد الشركية ألهل الكتاب.
وأول هذه الشنائع أنهم {ال ُي ْؤ ِم ُنونَ بِال َّل ِه} مهما قالوا غير
ذلك ،ألن اإلله الذي يقولون إنهم يؤمنون به ليس���ت له صفات
اإلله احلق الذي دلت عليه الرس���ل .وثاني تلك الشنائع عدم
إميانه���م باليوم اآلخر ،حي���ث إن إميانهم املدعى بذلك يرجع
إلى اإلميان مبعاد روحي ال جس���دي ،فه���م بذلك ال يؤمنون
{وال بِال َْي ْو ِم ِ
اآلخرِ } .وثالث ش���نائعهم أنهم مع كونهم ال
بالل���ه َ
يلتزمون بش���ريعتهم {ال ُي َح ِّر ُمونَ َما َح َّر َم ال َّل ُه َو َر ُسو ُل ُه} فيما جاء
20
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به اإلسالم من حترمي ما دلت التوراة واإلجنيل على حترميه،
{وال
كش���رب اخلمر وأكل حلم اخلنزير ونحو ذلك .ورابعهاَ :
ين ال َْـح ِّق} ،فال يعترفون إال بدين يعرفون أن ديناً آخر
َي ِدي ُنونَ ِد َ
غيره هو دين احلق ،وهو اإلس�ل�ام ال���ذي جاء به محمد #
املذكور صراحة في كتبهم .وخامس���ها :اعتداؤهم على جالل
الذات اإللهية وإساءتهم إليها بنسبة الولد لله تعالى ،وفي ذلك
ما فيه من نس���بة النقص واحلاجة واحل���دوث واحللول إليه
{و َقال ِ
َ���ت ال َْي ُهو ُد ُع َز ْي ٌر
س���بحانه وتعالى عما يقولون علواً كبيراً َ
���يح ا ْب ُن ال َّل ِه } [التوبة .]٣٠ :وسادسها:
ا ْب ُن ال َّل ِه َو َقال َِت ال َّن َص َارى ال َْـم ِس ُ
وقوعهم في شرك التش���ريع ،جاعلني من علمائهم وع ّبادهم
مش ّرعني من دون الله ،يحلون لهم احلرام فيحلونه ،ويحرمون
عليهم احلالل فيحرمونه {ا َّتخَ ذُ وا َأ ْح َب َار ُه ْم َو ُر ْه َبا َن ُه ْم َأ ْر َب ًابا ِّمن ُد ِ
ون
يح ا ْب َن َم ْر مَ َي} [التوبة .]٣١ :وسابعها :سعيهم إلبطال أمر
ال َّل ِه َوال َْـم ِس َ
يدونَ
دين احلق الذي دعتهم رس���لهم إلى اإلميان برسوله { ُيرِ ُ
���م} .وثامنها :صدهم الناس عن احلق،
ِل ُيطْ ِف ُئ���وا ُن َ
ور ال َّل ِه ِب َأ ْف َو ِاههِ ْ

مع أكل أمواله���م بالباطل ،مانعني عنهم بذلك اخلير ومنزلني
الر ْه َب ِان
بهم الش���ر والضر { َيا َأ ُّي َها ا َّل ِذ َ
ين آ َم ُنوا َّإن كَ ِث ًيرا ِّم َن ا َأل ْح َبا ِر َو ُّ
ِيل ال َّل ِه} [التوبة.]٣٤ :
ل ََي ْأكُ لُ���ونَ َأ ْم َوالَ ال َّن ِ
اس بِال َْب ِاط ِل َو َي ُص ُّدونَ َعن َس���ب ِ
وتاسعها :اش���تراكهم مع املشركني في العبث باألوقات وتغيير
الزمن؛ هؤالء بالنسء والتأجيل ،وأولئك بالنسخ والتغيير ،وهو
احلاص���ل بإلغائهم العمل بالش���هور القمرية التي بنيت عليها
{إن ِع َّد َة
أكثر أحكام الش���رائع التعبدية في األديان السماوية َّ
الس َم َو ِ
الش ُهو ِر ِع َند ال َّل ِه ا ْث َنا َع َش َر شَ ْه ًرا ِفي ِك َت ِ
ات َوا َأل ْر َض
ُّ
اب ال َّل ِه َي ْو َم َخل ََق َّ
ِم ْن َها َأ ْر َب َع ٌة ُح ُر ٌم َذ ِل َك ِّ
ين ا ْل َق ِّي ُم} [التوبة.]٣٦ :
الد ُ
إن أقواماً تصدر منهم تلك الش���نائع والفظائع ،جديرون
بالتواري واخلج���ل مما هم عليه من الظلم والظالم ،بدالً من
سعيهم الدائم والدائب إلخراج الناس من النور إلى الظلمات.
ور ال َّل ِه ِب َأ ْف َو ِاههِ ْم}
{ ُيرِ ُ
يدونَ َأن ُيطْ ِف ُئوا ُن َ

وفي هذا اجلزء من اآلية من احلقائق والبصائر ما يلي:
• ه���م يريدون ب���كل ما ذكر أن يطفئوا ن���ور الله ،فيظل
اجل���رم األعظم اجلام���ع ملا ذكر من اجلرائ���م هو اعتقادهم
بأنه���م قادرون على حتدي إرادة الله في أن يحق احلق ويبطل
الباطل بإرادة معاكس���ة ف���ي إبطال احلق وإحق���اق الباطل
ور ال َّل ِه ِب َأ ْف َو ِاههِ ْم} ،فهذه إرادة موجهة منهم
{ ُيرِ ُ
يدونَ َأن ُيطْ ِف ُئ���وا ُن َ
نحو ذلك الغرض ،ولهذا ال تخرج قبائحهم وشنائعهم السابق
أوع َرض���اً ،وإمنا جتيء على وجه من التعمد
ذكرها مصادفة َ

واالستمرار واالس���تقرار؛ لغرض إطفاء نور اإلسالم ،وتشير
إلى ذلك صيغة (املضارعة) في حكاية ما وراء تلك األفاعيل،
فهم { ُيرِ ُيدونَ }على وجه مستمر أن يطفئوا نور الله.
• النور املذكور في اآلي���ة هو الدالئل الكثيرة الدالة على
صحة نبوة الرس���ول  ،#وأولها :ثبوت تلك النبوة مبعجزات
خارقة لم تثبت نبوة موس���ى وعيسى وغيرهما من األنبياء إال
مبثله���ا أو بأقل منها ،وعلى رأس ذلك القرآن الذي يس���عون
إلثبات أنه ليس مبعجز ،فيتكرر عجزهم في ذلك .وثاني تلك
الدالئل :أنه  #جاء بذلك القرآن املعجز في ألفاظه وأخباره
وتش���ريعاته مع كون���ه أمياً ال يعرف الكتاب���ة وال القراءة ولم
حتدث له طوال عمره قبل النبوة سابقة نظر في كتب أو تتلمذ
على عال���م ،بل ُعرف بأنه أمي ،وهو م���ا نصت عليه كتبهم.
وثالثها :أنه جاء بشريعة يدل العقل على أنه ال طريق إلى الله
غير طريقها ،ألن حاصله���ا تعظيم الله والثناء عليه واالنقياد
لطاعته وحده ،وصرف النفس ع���ن التعلق بالدنيا ،وترغيبها
في س���عادة اآلخرة .ورابع تل���ك الدالئل :أنه  #جاء بدين ال
نق���ص فيه ،فليس فيه إثبات ما ال يليق بالله ،وليس فيه دعوة
لتأليه غير الله .وخامسها :أن سيرة الرسول  #وقصة حياته
كلها تدل على نبل رجال النبوة وعلى خُ لق أصحاب الرس���الة،
حيث لم يتغير طبعه أو يتبدل شرعه ،فأصول دعوته وشريعته
ف���ي مكة هي هي في املدينة؛ من حي���ث جتريد العبودية لله
الواحد ،وكذلك ظل خلقه العظيم من الصدق والعفاف والزهد
في الدنيا مصاحباً له حتى مات ،وهو ما يدل على أنه لم يكن
طالب ملك أو سلطان أو عرض زائل.
• إرادة كف���ار أهل الكتاب إطف���اء ذلكم النور لم تكن
مجرد رغبات أو متنيات ،بل كانت وستظل سعياً باألفعال
واألقوال إلبطال أمر الرس���ول  ،#وإخفاء الدالئل الدالة
على صحة شرعه ودينه ،ومحاربة أتباعه في صور متعددة
ومتنوعة تبدأ بإضمار احلس���د الباعث على س���وء القيل
والقال ،متدرجة في س���وء األفعال التي تنتهي إلى احلرب
���م َح َّتى َي ُر ُّدوكُ ْم َع���ن ِدي ِن ُك ْم ِ
إن
والقتال َ
{وال َي َزا ُل���ونَ ُيقَا ِتلُو َن ُك ْ
اعوا} [البقرة.]٢١٧ :
اس َتطَ ُ
ْ
• هناك تبادل وتوزيع لألدوار بني املعادين من الكفار في
ور
مسعاهم املستحيل لهزمية اإلسالم ،فكلهم { ُيرِ ُ
يدونَ ِل ُيطْ ِف ُئوا ُن َ
���م} ،إال قلي ً
ال منهم ،لكن أدوار علمائهم في الكيد
ال َّل��� ِه ِب َأ ْف َو ِاههِ ْ

ه���ي األبرز واألقدم ،وكل ضالل وقع فيه صنف من أصنافهم
تقع تبعته على هؤالء العلماء اجلهال ،يفسر ذلك هذا التواطؤ
املذه���ل عبر القرون في إخفاء الدالئل الدالة على صحة نبوة
محمد  #في كتبهم ،والسعي املتواصل بال كلل أو ملل للطعن
في دينه وشريعته ،وتشويه صورته وسيرته.
• مع اس����تمرار املك����ر ال ُك ّبار من ه����ؤالء الكفار عبر
القرون ،إال أن حصيلته هزيل����ة ،وثمراته معطبة ،مع كونها
قليلة ،ولهذا وصفت مس����اعيهم حلجب هداية القرآن على
أنه����ا جتري مجرى م����ن يريد إبطال مفعول نور الش����مس
مبجرد النفخ فيها.
ور ُه}
َ
{و َي ْأ َبى ال َّل ُه إ َّال َأن ُي ِت َّم ُن َ

• إذا كان الكفار (يريدون) على وجه الدميومة واالستقرار
(أن يطفئوا نور الله) فالله (يأبى) على وجه التجدد واالستمرار
(إال أن يتم نوره).
• اإلباء يفيد زيادة على مجرد عدم اإلرادة والرضى ،فقد
ال تريد ش���يئاً لكنك ال متنع���ه أو متانعه ،ففرق  -مث ً
ال  -بني
م���ن ال يريد الظلم  -فالكل ال يري���ده  -وبني من يأبى الظلم
وميانعه .وإباء الله هنا هو عدم رضاه عن مرادهم ،مع امتناعه
ومنعه من حتقيق مسعاهم.
• إمت���ام النور ال���ذي يأبى الله غيره ،إش���ارة إلى أنه -
س���بحانه  -يريد لنور اإلس�ل�ام أال يخفت أبداً ،فهو سبحانه
ال يري���د له أن يلوح أو يش���رق فقط ،بل يري���د له أن يتم ،بل
كثيراً ما يجعل سعي الكافرين والضالني إلطفاء نوره سبباً في
زيادة انتشار ذلك النور ،فهم يريدون والله يريد وراء إرادتهم،
وميكرون والله يجعل مكرهم عليهم ،ويكيدون والله يكيد لهم،
ويبغون فيعود بغيهم على أنفسهم.
• مع امتناعه تعال���ى ومنعه أن يوصل من يريدون إطفاء
نور اإلس�ل�ام إلى غرضهم ،فقد تع ّهد سبحانه ووعد بإيجاد
أعظم األسباب املؤدية إلى بزوغ ذلك النور ثم شيوعه وإمتامه،
وكان أعظم ذلك بإرسال الرس���ول املتمم لهذا النور ،والتعهد
له مبزيد النصرة وعلو الرتبة وإمتام النعمة كما قال سبحانه:
{إ َنّا َف َت ْح َنا ل ََك َف ْت ًحا ُّمبِي ًنا ِ )#!١!#ل َي ْغ ِف َر ل ََك ال َّل ُه َما َتق ََّد َم ِمن َذ ْنب َِك َو َما َت َأ َّخ َر
نص َر َك ال َّل ُه َن ْص ًرا
���م ِن ْع َم َت ُه َعل َْي َك َو َي ْه ِد َي َك ِص َراطً ا ُّم ْس��� َت ِق ًيما َ )#!٢!#و َي ُ
َو ُي ِت َّ
َعزِ ي ًزا} [الفتح.]٣ - ١ :
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• من إمت���ام النور أنه مع كونه غي���ر قابل لإلطفاء فإن
وهجه يغطي على غيره مما تُدعى فيه النورانية ،فهو بذلك ال
يُطفأ ،بل يُطفئ ويحرق ما يعارضه.
• في اآلية وعد وبشارة إلهية للمؤمنني احلاملني ملشاعل
هذا النور بأن نصرهم سنة ربانية متضى بها األحكام القدرية.
{ول َْو كَ رِ َه ال َْكا ِف ُرونَ }
َ

• ميضي الله إرادته ويفرض مش���يئته بإمتام نوره رغماً

عن كراهة الكارهني من الكفار واملش���ركني ،فأشد ما يغيظهم
ومن على ش���اكلتهم من املنافقني وسائر املجرمني في القدمي
واحلديث ،هو السعي لنشر ما يكرهون.
• الباع���ث األكب���ر على أعمال الع���داء التي تصدر من
الش���انئني للدين ،هو تلك الكراهية ،فهي العنوان الكبير الذي
تندرج حتته تصرفاتهمَ { ،ذ ِل َ
���ك ِب َأ َّن ُه ْم كَ رِ ُهوا َما َأن��� َزلَ ال َّل ُه َف َأ ْح َب َط
���م} [محم���د ،]٩ :ولذلك يبادلهم الله عداء بعداء وكرهاً
َأ ْع َما َل ُه ْ
ين} [البقرة.]٩٨ :
بكره{ ،ف َّ
َإن ال َّل َه َع ُد ٌّو ِّلل َْكا ِفرِ َ

• يأت���ي في مقدم���ة الكارهني النتص���ار الدين :اليهود
والنصارى ،فالس���ياق يدل على ذلك ،وبخاصة أهل الرئاسات
منهم؛ ألن انتصار اإلس�ل�ام وانتش���اره يجيء على حس���اب
سياساتهم ورياس���اتهم ،ولهذا يكرهونه ويحاولون إطفاء نوره
بشتى الوسائل؛ سراً وعلناً ،سلماً أو حرباً ،هزالً أو جداً ،فهم
بني مستهزئني س���اخرين ،أو محاربني معتدين مستخفني ،أو
ين آ َم ُن���وا ال َت َّت ِخذُ وا
مس���تعلنني ،كما قال الله تعالىَ { :يا َأ ُّي َها ا َّل ِذ َ
اب ِمن َق ْب ِل ُك ْم َوال ُْك َّف َار
ين ُأو ُتوا ال ِْك َت َ
ين ا َّتخَ ذُ وا ِدي َن ُك ْم ُه ُز ًوا َو َل ِع ًبا ِّم َن ا َّل ِذ َ
ا َّل ِذ َ
{وال َي َزا ُلونَ ُيقَا ِتلُو َن ُك ْم َح َّتى َي ُر ُّدوكُ ْم َعن
َأ ْو ِل َي َاء} [املائدة ،]٥٧ :وقالَ :
اس َتطَ ُاعوا} [البقرة.]٢١٧ :
ِدي ِن ُك ْم ِإن ْ
• مهم���ا بلغت درجة الكراهية ،ومهم���ا تواصلت أقوالها
وأفعاله���ا ،فهي ليس���ت إال في تباب ،وس���عيهم لها ال يوصل
إال إلى س���راب ،ولذلك وصف القرآن حمالت الكراهية بأنها
مج���رد نفخ باألفواه ال يطفئ النور بل ينعكس عليهم زيادة في
الظالم ،وما يضلون إال أنفسهم وما يشعرون.
ْـحقِ }
{ ُه َو ا َّل ِذي َأ ْر َسلَ َر ُسو َل ُه بِا ْل ُه َدى َو ِدينِ ال َ

• إرسال الرسول  #بالهدى ودين احلق هو أعظم نعمة
ام�ت�ن الله تعالى بها ،حيث أنفذ من خاللها مش���يئته وإرادته
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بإمت���ام نوره دون أن يق���در أحد على منازعت���ه أو معاندته،
وبخاصة من أهل الكتاب الذين ظنوا أن الرسالة ستظل فيهم
وحدهم إلى يوم القيامة.
• تلك املنة العظمى في إرس����ال ذلك الرس����ول تتجدد
ببقاء احلق الذي جاء به ظاهراً جلياً ،في وحي معصوم غير
قابل للتحريف أو التزيي����ف ،كما فعل اليهود والنصارى في
دينهم ،وتقوم على ذلك احلق الظاهر  -بعد الرس����ول  -أمة
ه����ي خير األمم ،فيها طائفة ظاهرة على احلق منصورة إلى
يوم القيامة.
• األمران اللذان أُرس���ل بهما محمد  #يكمل أحدهما
اآلخر ،ويوصل أحدهما إل���ى اآلخر ،فأحدهما هو (الهدى)،
والهدى في اللغة هو الدليل ،ورس���ولنا  #لم يرس���ل بدليل
واحد ،بل بدالئل متكاثرة وبراه�ي�ن ملزمة ومعجزات قاطعة
كانت مبجموعها مبنزلة قبس عظيم يشع ضياء ،ينير الطريق
لكل س���الك ،ولذلك جمعت تلك الدالئ���ل في القرآن ووصف
بأنه (هدى للناس).
• وأم���ا األمر الثاني الذي أرس���ل الله به رس���وله ،#
{دينِ ال َْـحقِ } ،والش���يء ال يك���ون حقاً إال إذا كان صواباً
فهو ِ
ومطابق���اً للحكمة ونافعاً في الدنيا واآلخ���رة معاً ،ودين الله
الذي أرسل به محمد  #تنطبق عليه دون غيره تلك الصفات
الت���ي ال توجد في بعضه دون بعض ،بل إنها تش���مل نواحيه
كلها :عقائد وعبادات ومعامالت وس���لوك .فـ (الهدى) يتعلق
باجلان���ب النظري في تل���ك األمور ،و ِ
{دي���نِ ال َْـح���قِ } يتعلق
ْـحقِ }
باجلوانب العملية منها ،ولذلك ُفس���ر {ا ْل ُه َ
���دى َو ِدينِ ال َ
أيضاً بأنهما :العل���م النافع والعمل الصالح ،وهذا يك ِّمل هذا،
وذلك يوصل إلى ذاك.
{ ِل ُيظْ هِ َر ُه َعلَى ِّ
الدينِ كُ ِّل ِه}

• إيصال الهدى إلى دين احلق ،ثم اقترانهما ببعضهما،
يكسبهما ظهوراً ذي ش���قني :ظهور اتضاح وتبيني ،وظهور
انتص���ار ومتكني ،وذلك على كل دين مغاي���ر { ِل ُيظْ هِ َر ُه َعلَى
ِّ
الدي���نِ كُ ِّله} ،وكال الظهوري���ن يتناوبان في الزمان واملكان،
وكثي���راً ما يجتمعان ،وحتى لو تخلف ظهور القوة والتمكني
أو ضعف؛ ف���إن ظهور احلجة والبيان دائم البقاء إلى قيام
الساعة.

• الظهور بقس���ميه له محل يتحقق فيه ،ومحله األول هو
اإلس�ل�ام أو الرسول نفسه ُ { :#ه َو ا َّل ِذي َأ ْر َس���لَ َر ُسو َل ُه بِا ْل ُه َدى
ْـح ِّق ِل ُيظْ هِ َر ُه َعلَى ِّ
{علَى
الدينِ كُ ِّل ِه} ،أي :ليظهر الرس���ول َ
َو ِدينِ ال َ
ِّ
الدي���نِ كُ ِّل���ه} ،فقد نصر الله عبده وأجن���ز وعده وأعز جنده

وه���زم األحزاب وحده .ثم يُظهر الل���ه َم ْن بعده  - # -على
قدر قربهم من هدي���ه ،فأولهم الصحابة ثم التابعون ثم تابعو
التابعني ،ثم من سار على نهجهم إلى يوم الدين.
• أظهر الله تعالى الرسول وأمته على طوائف الكفر كلها،
م���ن الكارهني واملعاندين لهذا الدي���ن  -دين احلق .فهو #
أظهره الله على مش���ركي العرب حت���ى دانت له اجلزيرة كلها
وتخل���ت عن أصنامها ،ثم غلب هو وأمته اليهود حتى أخرجوا
صاغري���ن من جزيرة العرب لتضرب عليهم الذلة واملس���كنة،
وغلبوا النصارى في بالد الشام وأخرجوهم منها إلى غياهب
أوروبا في عصورها الوسطى املظلمة ،وغلبوا الفرس وأطفأوا
إلى األبد نار مجوسيتهم ،ثم طاردوا عبادة األصنام بعيداً عن
جزيرة العرب حتى غلبوهم على بالدهم في مواطن الش���رك
ببالد الهند والترك.
• ل���م تزل أمته  #تنازل أصحاب األديان الباطلة فوق كل
أرض وحتت كل س���ماء ،إلى أن جاء عهد االس���تضعاف العام
بتفريط من عامة األمة ،لكن مع ذلك ظلت في األمة بقية تنازل
الكافرين واملعتدين وتس���جل انتصارات تاريخية كان من بعض
نتائجه���ا املعاصرة إجلاء قوى الطغيان األوروبي إلى اجلالء عن
كثير من بالد املسلمني ،ثم إسقاط الطاغوت العسكري األضخم
في العالم  -وهو االحتاد الس���وفيتي السابق  ،-وها هي القوة
العظمى األكب���ر  -أمريكا  -يتوقع لها س���قوط أعظم بعد أن
تورطت باحتالل بعض بالد املسلمني ،فدخلت في حرب مفتوحة
مبعادتها أولياء الله الذين آذن الله من يعاديهم باحلرب.
• إظهار اإلس�ل�ام على الدين كله تضبطه ظروف زمانية
وظروف مكانية ،فأما الظروف الزمانية فإن اإلسالم الذي بدأ
غريباً لم يلبث أن زالت غربته ،فازدادت قوته في صدر تاريخ
الرس���الة ،ثم بعد أن عاد غريباً س���تزول غربته وتزداد قوته
حتى يبلغ ذروته في زمان املهدي َّ
املبشر بخروجه في األحاديث
الصحيحة ،حيث سيعم سلطان اإلسالم األرض كلها ،كما قال
الس��� ِّدي« :فال يبقى أحد إال دخل اإلس�ل�ام أو أدى اخلراج»،
ُ
ويبلغ األمر متامه في زمان نزول عيس���ى  -عليه الس�ل�ام ،-

حيث (يهلك الله في زمانه املِلل كلها إال اإلسالم)(((.
فزمان املهدي يكون اإلسالم فيه هو األعلى ،وزمان عيسى
يكون اإلسالم فيه هو األوحد.
• الظهور املكاني لإلس�ل�ام خص الل���ه به في أول األمر
أفضل بقاع األرض ،فانبعث نوره في مكة ،ثم ظهرت ش���وكته
في املدينة ،وينطلق الظهور بقسميه إلى بقية اجلزيرة العربية،
الت���ي هي أفضل األرض من حيث ه���ي أرض ،ملا خصها الله
 ش���رعاً  -بوجوب تطهيرها من الش���رك ،فال يجتمع فيهادينان .ثم انتشر ظهور اإلسالم بعد ذلك في البلدان احمليطة
بجزي���رة العرب ،فعم التوحيد بلدان الش���ام والعراق ومصر،
وتلك البلدان  -مع اليمن  -هي التي ظلت عبر التاريخ وستظل
إلى قيام الساعة ساحة لألحداث الدينية الكبرى ،وبقدر علو
شأن اإلسالم فيها سيكون شأنه في بقية العالم.
• تبقى هناك عالقة تالزم بني ظهور اإلس�ل�ام وانتصاره
ف���ي الزمان واملكان ،وبني العلم به والعمل بش���ريعته ،ولذلك
يتنق���ل املجددون للدين وتتنقل الطائف���ة الظاهرة على احلق
زمن���اً ومكاناً في أرض الله ،حتى يأتي الزمان الذي س���يكون
س���لطانها على جميع أركانها ،كما قال الرسول ( #زُويت لي
األرض فأريت مش���ارقها ومغاربها ،وسيبلغ ملك أمتي ما زُوي
لي منها)(((.
• أخيراً :يظهر لكل متابع أن سنن الله الكونية القدرية
في إمتام نوره تتطابق مع سننه الشرعية في ترتيب االنتصار
بها على االنتصار لها ،ولذلك جتري األحداث  -وس����تظل
جتري  -مبا يؤكد ذلك األمر ويبرهن عليه ،حتى نشهد عليه
كما ش����هد من س����بقونا إليه ،ومن هؤالء الصحابي اجلليل
«متيم الداري» الذي قال :س����معت رس����ول الله  #يقول:
���ن هذا األمر ما بلغ الليل والنهار ،وال يترك الله بيت
(ليبل ُ َغ� َّ
مدر وال وبر إال أدخل����ه هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل،
عزاً يعز به اإلس��ل�ام ،وذالً يذل الله به الكفر) ،فكان متيم
الداري يقول« :قد عرف����ت ذلك في أهل بيتي ،لقد أصاب
من أسلم منهم اخلير والشرف والعز ،ولقد أصاب من كان
منهم كافراً الذل والصغار واجلزية»(((.
((( أخرجه أبو داود ( ،)4224وصححه ابن حجر في فتح الباري (.)6 /569
((( أخرجه مسلم برقم (.)2889
((( أخرجه أحمد في املسند ( ،)103/4وقال الهيثمي في املجمع (« )14/6رجال أحمد
رجال الصحيح».
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[كلمات في المنهج]

توحيد
احلج..
ٌ
ٌ
وحتقيق للتقوى
أ.د.ناصربنسليمانالعمر

(*)

@naseralomar

احلمد لله رب العاملني ،والصالة والسالم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعني ..وبعد:
مفص ًال في القرآن كما هو في (احلج) ،علم ًا أنه الركن
فال أعلم ركن ًا من أركان اإلس�ل�ام جاء َّ
اخلام ��س ف ��ي اإلس�ل�ام ،وال يج ��ب في العم ��ر إال مرة واح ��دة ،بل هو أيس ��رها من حي ��ث الوجوب
وس ��قوط التكليف((( ،فكثير من املس ��لمني على م ّر العصور لم يس ��تطيعوا إليه سبي ًال ،ولو تأملنا
في العصر احلاضر لوجدنا أنّ أقل من  %0.2من تعداد املسلمني يؤدون احلج كل عام.
له ��ذا؛ نحت ��اج إلى وقفة تأمل ملاذا هذه العناية العظم ��ى باحلج والعمرة من حيث التفصيل
الذي ال جتده في بقية أركان اإلس�ل�ام س ��وى الشهادتني ،فالصالة والزكاة وردتا أكثر من احلج في
القرآن لكن بشكل إجمالي دون تفصيل ،حيث عنيت السنة بتفصيل ذلك ،والصوم جاء في آيات
محدودة في سورة البقرة ،مع تفصيل يسير.
أم ��ا احل ��ج فكان وروده في القرآن في عدة س ��ور مع تفصيل ظاهر ،مع ما جاء في الس ��نة من
بيان وتفصيل قولي وعملي.
كل هذا كان من أس ��باب الوقوف مع بعض آيات احلج س ��عي ًا إلى حتقيق هذا الركن على الوجه
األكمل ،حيث إن العمل يتوقف على العلم ،والتدبر من أعظم أبواب العلم ومسالكه ،وقد قال ربنا:
ِ
���ار ٌك ِّل َي َّد َّب ُروا آ َيا ِت ِه َو ِل َي َتذَ َّك َر ُأ ْولُوا ا َألل َْب ِ
اب} [ص ،]٢٩ :فجعل التذكر بعد التدبر،
{ك َت ٌ
اب َأن َز ْل َنا ُه إل َْي َك ُم َب� َ

وإن كانت الواو ال تقتضي تعقيب ًا وال ترتيب ًا ،لكن داللة السياق والواقع تؤكد ذلك والله أعلم.

ومل ��ا كان املقام ال يتس ��ع للحديث عن س ��ائر آي ��ات احلج في مثل هذا املق ��ام ،ولو مع اختصار
وإخ�ل�ال ،رأي ��ت أن أقتص ��ر هن ��ا عل ��ى آيت�ي�ن في مب ��ادئ هذا الش ��أن ،ول ��ن أقف معهم ��ا من حيث
الداللة الفقهية واألحكام التفصيلية ،وإمنا س ��أركز على القضايا اإلميانية والعقدية والتربوية
والسلوكية واألخالقية ،ومن الله أستمد العون والتوفيق.
يم َر ِّب ْاج َعلْ َهذَ ا ال َْبل ََد آ ِم ًنا َو ْاج ُن ْب ِني َو َب ِن َّي َأن َّن ْع ُب َد ا َأل ْص َنا َم}
قال الله عز وجلَ :
{وإذْ قَ���الَ إ ْب َر ِاه ُ

[إبراهيم.]٣٥ :

(*) املشرف العام على موقع املسلم.
((( قلَّ أن جتد مسلماً إال أدى الزكاة أو الصدقة ولو مرة في العمر.
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{و ْاج ُن ْب ِني َو َب ِن َّي َأن َّن ْع ُب َد ا َأل ْص َنا َم}
َ
كان ه���ذا هو دعاء إبراهيم  -عليه الس�ل�ام  -عندما بنى
البيت وس���أل ربه أن يجعل هذا البلد آمناً ،ففي س���ورة البقرة

وإبراهيم وإس���ماعيل  -عليهما السالم  -يرفعان القواعد من
{ر َّب َنا َو ْاج َع ْل َنا ُم ْس��� ِل َمينْ ِ ل َ
َ���ك َو ِمن ُذ ِّر َّي ِت َنا ُأ َّم ًة
البيت ،كان من دعائهما َ
ُّم ْس ِل َم ًة َّل َك َو َأ ِر َنا َم َن ِ
يم} [البقرة:
اس َك َنا َو ُت ْب َعل َْي َنا إ َن َّك َأ َ
نت ال َّت َّو ُ
الر ِح ُ
اب َّ

ْ���وى ا ْل ُقل ِ
ُوب} [احل���ج ،]٣٢ - ٣٠ :فاجتناب األوثان مقتضاه
ِمن َتق َ

َاء
توحيد الله في عبادته ،وأكد ذلك في اآلية التي بعدها ُ
{ح َنف َ
ني ِب ِه}،
ِل َّل��� ِه} أي موحدين ،ب���ل زاد تأكيداً وبياناً {غَ ْي َر ُمشْ ���رِ ِك َ

ِ
يكتف بذلك ،بل بينَّ عاقبة من يخالف هذا األصل العظيم
ول���م
الط ْي ُر
���ما ِء َف َتخْ طَ ُف ُه َّ
وهو التوحيد َ
الس َ
{و َمن ُيشْ ���رِ ْك بِال َّل ِه ف ََك َأ مَّ َنا َخ َّر ِم َن َّ

{و َمن َي ْرغَ ُب َعن
 ،]١٢٨ثم عقب الله على ذلك بقوله س���بحانهَ :
ِّم َّل ِة إ ْب َر ِاه َيم إ َّال َمن َس��� ِف َه َنف َْس ُه} [البقرة ،]١٣٠ :وهل ملة إبراهيم إال
التوحيد اخلالص ،حيث قال سبحانه{ :ث َُّم َأ ْو َح ْي َنا إل َْي َك َأ ِن ا َّتب ِْع ِم َّل َة

أعظم من التوحيد.

بني بناء البيت والتوحيد ،وكذلك جند آيات القصد للبيت العتيق

ذلك توحيده س���بحانه ،ل���ذا ملا غ َّير كفار الع���رب في التلبية،
وأدخلوا فيها الشرك ،كان عقاب الله لهم أليماً وشديداً كما في

إ ْب َر ِاه َيم َح ِني ًفا َو َما كَ انَ ِم َن ال ُْـمشْ رِ ِك َني} [النحل.]١٢٣ :
واملتأمل لآليات الواردة في البيت يلحظ االقتران والتالزم

تؤكد هذه احلقيقة ،فانظر إلى س���ورة احل���ج ،حيث أمر الله
{و َأ ِّذن
إبراهيم  -عليه الس�ل�ام  -بأن يؤذن في الناس باحلج َ
ْـح ِّج َي ْأ ُت َ
ني ِمن كُ ِّل ف ٍ َّج َع ِم ٍيق}
ِفي ال َّن ِ
وك ر َِجا ًال َو َعلَى كُ ِّل َضا ِم ٍر َي ْأ ِت َ
���اس بِال َ

[احل���ج ،]٢٧ :ثم عقب ذلك بآية عظيم���ة فيها الوصية بتعظيم

حرمات الله ،وأن أعظمها هو التوحيد ،حيث ال يليق الش���رك
به���ذا البيت ،وما بني لذلك ،تأمل قوله س���بحانهَ { :ذ ِل َك َو َمن
���م ُح ُر َم ِ
���م ا َأل ْن َعا ُم إ َّال َما ُي ْتلَى
ات ال َّل ِه َف ُه َ
ُي َع ِّظ ْ
���و َخ ْي ٌر َّل ُه ِع َند َر ِّب ِه َو ُأ ِح َّل ْت ل َُك ُ
الر ْج َس ِم َن ا َأل ْوث ِ
َاء ِل َّل ِه
َاج َت ِن ُبوا ِّ
���م ف ْ
َان َو ْاج َت ِن ُبوا َق ْولَ ال ُزّو ِر ُ )#^٣٠^#ح َنف َ
َعل َْي ُك ْ
الط ْي ُر َأ ْو
الس َما ِء َف َتخْ طَ ُف ُه َّ
غَ ْي َر ُمشْ رِ ِك َ
ني ِب ِه َو َمن ُيشْ ���رِ ْك بِال َّل ِه ف ََك َأ مَّ َنا َخ َّر ِم َن َّ
يح ِفي َم َك ٍان َس ِ
���ح ٍيق َ )#^٣١^#ذ ِل َك َو َمن ُي َع ِّظ ْم شَ َعا ِئ َر ال َّل ِه فَإ َّن َها
َت ْهوِ ي ِب ِه ِّ
الر ُ

يح ِفي َم َك ٍان َس ِ
���ح ٍيق} ،ثم عظم ذلك وجاله بقوله
َأ ْو َت ْه���وِ ي ِب ِه ِّ
الر ُ
{ َذ ِل َك َو َمن ُي َع ِّظ ْم شَ ��� َعا ِئ َر ال َّل ِه فَإ َّن َها ِم���ن َتق َْوى ا ْل ُقل ِ
ُوب} ،وأي شعيرة

إن ه���ذا البيت واألمن والرزق واحلج؛ كله لعبادة الله ،وأس

{و َض َر َب ال َّل ُه َم َث ًال َق ْر َي ًة كَ ا َن ْت آ ِم َن��� ًة ُّمطْ َم ِئ َّن ًة َي ْأ ِتي َها ِر ْز ُق َها
س���ورة النحل َ
وع َوا ْلـخَ ْو ِف
َرغَ ً
ْـج ِ
اس ال ُ
���دا ِّمن كُ ِّل َم َك ٍان ف ََكف ََر ْت ِب َأ ْن ُع ِم ال َّل ِه َف َأذَا َق َها ال َّل ُه ِل َب َ

بمِ َا كَ ا ُنوا َي ْص َن ُعونَ } [النحل.]١١٢ :
{و َمن ُيشْ رِ ْك بِال َّل ِه
بل إن التهديد كان واضحاً في سورة احلج َ
يح ِفي َم َك ٍان َس ِح ٍيق}
الس َما ِء َف َتخْ طَ ُف ُه َّ
الط ْي ُر َأ ْو َت ْهوِ ي ِب ِه ِّ
الر ُ
ف ََك َأ مَّ َنا َخ َّر ِم َن َّ

[احلج.]٣1 :

وص���رف العبادة لغير الله مض���اد للتوحيد اخلالص ،تأمل

دعاء النبي « :#تعس عب���د الدرهم ،تعس عبد الدينار ،تعس

وانتكس وإذا ش���يك فال انتث���ش» ،وتأمل قول الله س���بحانه:
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ني َل ُه ِّ
يموا
���روا إ َّال ِل َي ْع ُب ُدوا ال َّل َه ُمخْ ِل ِص َ
ي���ن ُح َنف َ
َ
الد َ
َاء َو ُي ِق ُ
{و َما ُأ ِم ُ
ي���ن ا ْل َق ِّي َم ِة} [البينة ،]٥ :وقد
َّ
الص�ل�ا َة َو ُي ْؤ ُتوا ال َّزكَ ا َة َو َذ ِل َك ِد ُ

فس���ر النبي  #كما في حدي���ث عدي بن حامت ،طاعة

املخلوقني بالعبادة.

لذا؛ فعلى احلاج واملعتمر أن يتأمل في هذا املقصد

العظيم ،وهو حتقيق التوحيد واحلذر من صرف أي نوع
من العبادة لغير الله ،فالرياء شرك أصغر ،فكم من حاج

حج ليقال :احلاج فالن؟
ّ

والتعلق باألحجار واملش���اهد قد يدخل صاحبه في

الش���رك فيحبط عمله ،وله���ذا كان عمر  -رضي الله

عنه  -يس���تحضر هذا املعنى العظيم وهو يق ّبل احلجر
األس���ود ،فيقول محققاً للتوحيد واملتابعة ،وقاطعاً ألي

تعلّ���ق قلبي به (إني أعلم أن���ك حجر ال تضر وال تنفع،

ولوال أني رأيت النبي  #يقبلك ما قبلتك)(((.

إن ما نراه من بعض احلجاج واملعتمرين – أصلحهم

متس���ح ببعض املشاهد واألحجار مما لم يرد
الله  -من ّ

به نص من الشارع ،ودعاء وتوسل باألموات ،وألفاظ في

بعض املش���اعر؛ كل ذلك يتعارض مع ما شرعه الله من

إقامة التوحيد وإخالص العبادة لله ،واحلذر من صرف
أي نوع من العبادة لغيره.

إن مقتض���ى التلبية التي تصاح���ب احلاج من أول

نسكه إلى رمي جمرة العقبة ،وتكرار تلك التلبية؛ يوجب
احل���ذر من الوقوع فيم���ا يضاد ه���ذه التلبية ،ويذكره

باس���تصحاب هذا األصل العظيم في كل مراحل حجه
وعمرته؛ لتكون خالصة من الشوائب منسجمة مع آيات
���د ا َأل ْص َنا َم}،
���ي َأن َّن ْع ُب َ
احلج وبناء البي���ت َ
{و ْاج ُن ْب ِني َو َب ِن َّ
الر ْج َس ِم َن ا َأل ْوث ِ
َان
َاء ِل َّل ِه غَ ْي َر ُمشْ ���رِ ِك َ
َاج َت ِن ُبوا ِّ
ني ِب ِه}{ ،ف ْ
ُ
{ح َنف َ
َو ْاج َت ِن ُب���وا َق ْولَ ال ُزّورِ} ..إن استصحاب هذه اآليات وتدبر
معانيه���ا ،والوقوف عند حدود الله في كل مناس���كنا؛

يجعل عملنا أحرى للقب���ول من الله خللوصه وصفائه،
فالله غني عن الشرك مهما صغر في عني صاحبه كما

في احلديث القدسي الصحيح« :أنا أغنى الشركاء عن
الش���رك ،من عمل عم ً
ال أشرك فيه معي غيري ،تركته
وشركه».

واحلدي���ث عن التوحي���د وآية إبراهيم الس���ابقة

يقودونا للحديث عن آية أخرى متعلقة بها هي من متام

التوحيد الواجب أو املستحب وهي قوله:
((( متفق عليه ،البخاري ( ،)1597ومسلم (.)1270
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َإن َخ ْي َر ال َز ِ
ّاد ال َّتق َْوى} [البقرة.]١٩٧ :
{و َت َز َّو ُدوا ف َّ
َ

الذي يطيل النظر في آيات احلج ويتدبر تلك املعاني

واملقاصد التي وردت فيها ،ال يخاجله ش���ك بأن من أبرز

مقاصد احلج حتقيق التقوى ،حيث جاء األمر بها واحلث
عليه���ا وربط قبول العمل على حتقيقه���ا بصور متنوعة

وأساليب متعددة ،ما يؤكد منزلتها وأثرها في حياة املسلم
عموماً ،واحلاج خصوصاً.
لنقف مع بعض املواضع واآليات التي ورد فيها األمر

بالتقوى أو احلثّ عليها أو اإلشارة إليها:

ْـح َّج
{و َأ مِ ُّتوا ال َ
فف���ي آية األمر بإمتام احلج والعم���رة َ
{وا َّتقُوا ال َّل َه َو ْاعل َُموا َأ َّن
َوا ْل ُع ْم َر َة ِل َّل ِه} خت���م الله اآلية بقوله َ
ال َّل َه شَ ِ
يد ا ْل ِعق ِ
َاب} [البق���رة ،]١٩٦ :وفي اآلية التي بعدها
���د ُ

���ات} ختمت اآلية بقوله س���بحانه
���ج َأشْ ��� ُه ٌر َّم ْعلُو َم ٌ
{ال َ
ْـح ُّ
َإن َخ ْي َر ال َز ِ
{وا َّتق ِ
ُون
{و َت َز َّو ُدوا ف َّ
ّاد ال َّتق َْوى} وأكد ذلك بقوله َ
َ
َ
ُ
َي���ا أ ْو ِل���ي األل َْب ِ
اب} [البقرة ،]١٩٧ :ث���م ختم آيات احلج في
{و َمن َت َأ َّخ َر فَال إث َْم َعل َْي ِه ِل َـمنِ ا َّتقَى َوا َّتقُوا
سورة البقرة بقولهَ :
ال َّل َه َو ْاعل َُموا َأ َن ُّك ْم إل َْي ِه حُ ْت َش ُرونَ } [البقرة ..]٢٠٣ :فتأمل تكرار

التقوى في كل آية.

{و ُح ِّر َم َعل َْي ُك ْم
وفي املائدة ختم أحكام الصيد بقولهَ :
���رونَ } [املائدة:
َص ْي ُد ال َْب ِّر َما ُد ْم ُت ْم ُح ُر ًما َوا َّتقُوا ال َّل َه ا َّل ِذي إل َْي ِه حُ ْت َش ُ

اس ا َّتقُوا َر َّب ُك ْم َّإن
 ،]٩٦وافتتح سورة احلج بقولهَ { :يا َأ ُّي َها ال َّن ُ
يم} [احلج ،]١ :وملا بدأ باحلديث عن
الس َاع ِة شَ ْي ٌء َع ِظ ٌ
َز ْل َز َل َة َّ
احلج تكرر ذكر التقوى { َذ ِل َك َو َمن ُي َع ِّظ ْم شَ ��� َعا ِئ َر ال َّل ِه فَإ َّن َها ِمن
َتق َْوى ا ْل ُقل ِ
وم َها َوال ِد َما ُؤ َها
ُوب} [احلج{ ،]٣٢ :لَن َي َنالَ ال َّل َه ل ُ
ُـح ُ
َول َِكن َي َنا ُل ُه ال َّتق َْوى ِم ُ
نك ْم} [احلج.]٣٧ :

ومن هنا سنقف أمام هذا التركيز على حتقيق التقوى

لنستخرج منه بعض الدروس والعبر ،ومنها:

 - 1التقوى عم���ل قلبي (تظهر آثاره على اجلوارح)،
ونظراً لكثرة املش���اهد احملسوسة في احلج فقد ينشغل
احلاج عن إصالح باطنه وقلبه بتلك األعمال واملش���اهد

التي ال بد أن يقوم بها حتى يتم نسكه ،فجاء التركيز على

التقوى ليعلم أن هذه املش���اهد ليست مرادة لذاتها ،كما
وم َها َوال ِد َما ُؤ َها َول َِكن َي َنا ُل ُه
صرح بآية احلج {لَن َي َنالَ ال َّل َه ل ُ
ُـح ُ
ال َّتق َْوى ِم ُ
نك ْم} [احل���ج .]٣٧ :وعندما ذكر التعجل والتأخر
{و َمن َت َأ َّخ َر فَال إث َْم َعل َْي ِه ِل َـمنِ
في احلج أيام منى ذكر التقوى َ
���رونَ } [البقرة،]٢٠٣ :
ا َّتقَى َوا َّتقُوا ال َّل��� َه َو ْاعل َُموا َأ َن ُّك ْم إل َْي ِه حُ ْت َش ُ
حيث ينشغل الناس عادة باالستعداد للرحيل ،ما يضعف

عند بعضهم حتقيق التق���وى ومراعاة هذه املقاصد عند اتخاذ

قرار التعجيل أو التأجيل.

 - 2أركان اإلس�ل�ام ارتبطت بالتقوى والتزكية ،فهي وسيلة
ْ���وى ِم ُ
{خذْ ِم ْن َأ ْم َوا ِلهِ ْم
نك ْم} [احلجُ ،]٣٧ :
ال غاية َ
{ول َِكن َي َنا ُل ُه ال َّتق َ
ين آ َم ُنوا كُ ِت َب
َص َد َق ًة ُتطَ ِّه ُر ُه ْم َو ُت َز ِّكيهِ م ِب َها} [التوبةَ { ،]١٠٣ :يا َأ ُّي َها ا َّل ِذ َ

ين ِم���ن َق ْب ِل ُك ْم َل َع َّل ُك ْم َت َّتقُونَ } [البقرة:
���م ِّ
الص َيا ُم كَ َما كُ ِت َب َعلَى ا َّل ِذ َ
َعل َْي ُك ُ
ين ُه ْم ِفي َصال ِتهِ ْم َخ ِ
اش��� ُعونَ }
َ���ح ال ُْـم ْؤ ِم ُنونَ  )#!١!#ا َّل ِذ َ
َ { ،]١٨٣ق ْد َأ ْفل َ
ات
ْـح ُّج َأشْ ��� ُه ٌر َّم ْعلُو َم ٌ
[املؤمن���ون ،]٢ - ١ :ولذلك قال في احلج {ال َ

ْـح ِّج َو َما
ْـح َّج فَال َرف ََث َوال ف ُُس���وقَ َوال جِ َدالَ ِف���ي ال َ
َ���ر َض ِفيهِ َّن ال َ
ف ََمن ف َ
َإن َخ ْي َر ال َز ِ
ّاد ال َّتق َْوى َوا َّتق ِ
ُون َيا ُأ ْو ِلي
َت ْف َعلُوا ِم ْن َخ ْي ٍر َي ْعل َْم ُه ال َّل��� ُه َو َت َز َّو ُدوا ف َّ
ا َألل َْب ِ
اب} [البقرة .]١٩٧ :ومن دون التقوى لن تتحقق هذه األعمال

على وجهها الصحيح ،فجاء التركيز على التقوى ليتربى املسلم
على ذلك في احلج وبعده ،تدبر قوله سبحانهَ { :ذ ِل َك َو َمن ُي َع ِّظ ْم
شَ َعا ِئ َر ال َّل ِه فَإ َّن َها ِمن َتق َْوى ا ْل ُقل ِ
ُوب} [احلج ،]٣٢ :وتعظيم شعائر الله
ليس خاصاً باحلج والعمرة.

 - 3أخي احلاج ..طاملا قرأنا كلمة التقوى في القرآن ،حيث

وردت مئات املرات ،وكذلك في الس���نة ،وعلى ألس���نة العلماء
والدعاة ،فما حقيقة التقوى؟

اختلف���ت عبارات العلماء في بيان معناها  ،لكن تكاد تتفق
(((

على حقيقتها ومآالتها؟ فهناك من جعل التقوى الوصول لدرجة
اإلحس���ان كما في حديث جبريل« :أن تعبد الله كأنك تراه ،فإن

لم تكن تراه فإنه يراك»((( .وقيل :هي أن جتعل بينك وبني عذاب

الله وقاي���ة .وقيل :هي اخلوف من اجللي���ل ،والعمل بالتنزيل،
والقناعة بالقليل ،واالستعداد ليوم الرحيل.
وسأل عم ٌر أ ُ ّبي بن كعب  -رضي الله عنهما  -عن التقوى،
فقال :يا أمير املؤمنني :أما سلكت طريقاً ذا شوك؟
قال :بلى.
قال أ ُ ّبي :فماذا صنعت؟

قال عمر :شمرت واجتهدت.
قال أ ُ ّبي :فذلك التقوى.

فجاء ابن املعتز وترجم هذا املعنى بقوله:
خ ّل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى
***

كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى
واصنع
ٍ
***

ال حتقرنّ صغيرة إن اجلبال من احلصى
((( انظر :جامع العلوم واحلكم البن رجب ،ص.112
((( متفق عليه من حديث أبي هريرة ،صحيح البخاري ( ،)50ومسلم (.)9

واملهم أخي احلاج أن تستش���عر ه���ذه املعاني وأنت تؤدي

مناسك حجك وعمرتك ،وذلك مبراقبة الله في سرك وعالنيتك:
إذا ما خلوت الدهر يوماً فال تقل
خ��ل��وت ول��ك��ن ق���ل
ع��ل��ي رق��ي��ب
ّ

ف�لا حت��س�بن ال��ل��ه ي��غ��ف��ل ساعة

وال أن م��ا تخفي عليه يغيب

 - 4هناك من يفهم قول النبي « :#التقوى ههنا»((( ويشير

إلى صدره ،أن التقوى في القلب فحس���ب ،وال عالقة لألعمال

الظاه���رة بها ،وهذا فهم خاطئ ،فالتق���وى محلها القلب ،لكن
ثمرتها في الظاهر والباطن ،فإذا لم تتوافق أعمال الظاهر مع

الباطن لم تتحقق التقوى وإن زعم صاحبها ذلك.

وعند التأمل في آيات احلج {فَال َرف ََث َوال ف ُُس���وقَ َوال جِ َدالَ
ْـح ِّج} [البقرة ،]١٩٧ :وهذه أعمال ظاهرة ب ّينة؛ جنده ختمها
ِفي ال َ
{وا َّتق ِ
ُون َيا ُأ ْو ِلي ا َألل َْب ِ
اب} [البقرة ،]١٩٧ :وسبقها { َوتَ َز َّو ُدوا
بقوله َ
َفإ َّن َخيْ َر ال َزّادِ ال ّتَ ْق َوى} ،ما يؤكد أنه دون التقوى لن يسلم احلاج
ْـح َّج
{و َأ مِ ُّتوا ال َ
من اجلدل والرفث والفس���وق ،بل إن اآلية الت���ي َ

���ر َة ِل َّل ِه} تبينّ حكم من اضط���ر إلى اإلخالل بهذا اإلمتام
َوا ْل ُع ْم َ
كاإلحص���ار ،وحلق الرأس بس���بب األذى وهو محرم ،حيث بينّ

جزاء ذلك من الهدي والفدي���ة ،والبديل لذلك ،وحيث إن هذه
األعم���ال الظاهرة ال ميكن حتقي���ق أدائها إال إذا كان صاحبها
{وا َّتقُوا
مراقباً لله في سره وعالنيته ،وختم اآلية باألمر بالتقوى َ
{و ْاعل َُموا َأ َّن ال َّل َه
ال َّل َه} ،ثم هدد من لم ِ
يراع جانب التقوى بقولهَ :

يد ا ْل ِعق ِ
َاب} [البقرة.]١٩٦ :
شَ ِد ُ

بل إن التعجل في احلج والتأجل عمل ظاهر ،ومع ذلك قيد ذلك
{و ْاعل َُموا
بقوله { ِل َـمنِ ا َّتقَ���ى} ،ثم أمر بالتقوى في ختام هذه اآلية َ
���رونَ } [البق���رة .]٢٠٣ :وجند أن نحر الهدي عمل ظاهر
َأ َن ُّك ْم إل َْي ِه حُ ْت َش ُ

ب����ارز ،ومع ذلك جعل مدار قبول الدماء على حتقق التقوى {لَن َي َنالَ
وم َها َوال ِد َما ُؤ َها َول َِكن َي َنا ُل ُه ال َّتق َْوى ِم ُنك ْم} [احلج.]٣٧ :
ال َّل َه ل ُُـح ُ

ول���و تأملنا ف���ي كثير من اآليات الت���ي وردت فيها التقوى
التض���ح لنا أنها تعقب أعماالً ظاهرة ،ما يؤكد التالزم بني عمل

الظاهر والباطن ،وأي تقصير في أحدهما هو قصور في اآلخر.
وبهذا يتضح لنا خطأ فهم كثير من املسلمني عندما تنصحه

مبخالفة السنة في هديه الظاهر وتقول له اتقِ الله ،فيرد عليك
بقوله «التقوى ههنا» ويش���ير إلى قلب���ه؟ لو صدق مع الله لعلم
أن حتقق التقوى في القلب كما يزعم يس���تلزم ظهور ذلك على

جوارحه كما كان  #الذي أشار إلى صدره .
(((

((( كما في حديث مسلم (.)2564
((( كما في حديث مسلم (.)2564
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[قضايا تربوية]

تدافع القي ـ ــم
في التعــــليم
محمد ب��ن ع��ب��داهلل ال��دوي��ش
dweesh@dweesh.com

إن احلم ��د لل ��ه نحم ��ده ونس ��تعينه ونس ��تغفره
ونتوب إليه ،ونعوذ بالله من ش ��رور أنفسنا ومن سيئات
أعمالن ��ا ،م ��ن يهده الله فال مضل ل ��ه ،ومن يضلل فال
ه ��ادي له ،وأش ��هد أال إل ��ه إال الله وحده ال ش ��ريك له،
وأشهد أن محمد ًا  #عبده ورسوله ..أما بعد:

فق ��د يب��ّي�نّ لنا النب ��ي  #أن م ��ن مقاص ��د بعثته
العظيم ��ة بن ��اء القيم واألخالق ف ��ي املجتمع ،فيقول:

«إمنا بعثت ألمتم صالح األخالق»(((.
ويب��ّي�نّ  #االرتب ��اط الوثي ��ق بني القي ��م اخللقية
واإلمي ��ان باليوم اآلخر ،فعن أب ��ي هريرة عن النبي #
يؤذ جاره،
ق ��ال« :من كان يؤم ��ن بالله واليوم اآلخر فال ِ
وم ��ن كان يؤم ��ن بالل ��ه واليوم اآلخ ��ر فليك ��رم ضيفه،
وم ��ن كان يؤم ��ن بالل ��ه والي ��وم اآلخ ��ر فليقل خي ��ر ًا أو
ليصمت»(((.
ل ��ذا؛ فقد ُعنيت التربية اإلس�ل�امية ببن ��اء القيم
الفاضلة ل ��دى املتعلم ،وأصبحت تتب ّوأ مكانة عليا في
س ��لم األولوي ��ات التربوية ،ومما يؤك ��د أهمية االعتناء
بالقيم ما يعانيه الواقع املعاصر اليوم من أزمات حادة
يرجعها العديد من التربويني إلى أزمة القيم.
((( أخرجه أحمد .8729
((( أخرجه البخاري  ،6136ومسلم .47
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مجاالت التدافع القيمي في التعليم:

تعريف القيم:
كأي مصطلح م���ن املصطلح���ات العلمية تختلف

ميثل التعليم أحد املجاالت املهمة في ترسيخ القيم؛ فهو يتعامل

وإضاف���ة إلى م���ا يتصل بأي مفه���وم من عوامل

اهتمام كل من يس���عى لترس���يخ قيمه في املجتمع ،وأصبحت القوى

التعريفات للقيم باختالف املع ّرفني.

اخت�ل�اف تعود إلى طبيعة املع ّرف�ي�ن ومداخل تناولهم،

يش���ير عقل (1427هـ) إلى عوامل ثالثة تتصل مبفهوم

القي���م أدت إلى مزيد من التباين في تعريفه وحتديده،

وتشمل ما يلي:

•تعدد العلوم التي تناولت موضوع القيم.

•تن ��اول ه ��ذا املوض ��وع م ��دة طويلة في إط ��ار غير
منهجي.
•التداخ ��ل بني هذا املفهوم ومفاهيم أخرى ،مثل:
االجتاهات ،وامليول ،واملعتقدات.
ويصفه أحد الباحثني بأنه موضوع هالمي املالمح،

عالي التجريد ،يخضع للعوامل الذاتية (فهمي 1988م).
ورغم االختالف الواس���ع في تعري���ف القيم ،فإن

الفلسفات  -كما يرى الشعوان 1417هـ  -تتفق على أن

ُوجه سلوك الفرد ملا هو
القيم عبارة عن املعايير التي ت ِّ
مرغوب في مجتمعه.

وميكن أن نخلص من تعريفات القيم إلى عدد من

خصائص القيم ،وتتمثل فيما يلي:

وموجهات.
•عبارة عن معايير
ِّ
ُوجه الفرد في أحكامه على األعمال واملمارسات.
•ت ِّ
•تؤثر تأثير ًا واضح ًا في سلوك الفرد وحياته.

حتدد للفرد السلوك املقبول وغير املقبول.
• ّ
•تتسم بقدر من الثبات واالستقرار.
•يتعلمه ��ا الف ��رد م ��ن خ�ل�ال ع ��دد م ��ن املواق ��ف
املختلفة.
والنظ���رة للقيم تختلف من بيئ���ة إلى أخرى ،ومن
اجتاه إلى آخر ،لذا س���نجد تبايناً بني هذه القوى في

رؤيتها للقيم ،وسعياً من كل قوة لترسيخ رؤيتها.

وميكن أن نع ّرف تدافع القيم بأنه :التفاعل الثقافي

بني القوى املؤثرة في تش���كيل القيم ،وس���عي كل قوة
إل���ى أن تأخذ موقعاً مؤثراً ،وتس���تثمر جوانب اتفاقها
واشتراكها مع اآلخرين في تعزيز ما تؤمن به من قيم.

مع الناشئة في مراحل تشكل شخصياتهم وتك ّونها ،لذا أصبح محط
املتصارعة واملتدافعة ترى أنه ميدان س���باق وتنافس لتحقيق رؤيتها
للقيم.

وميك���ن أن نصنف مج���االت التدافع القيمي ف���ي التعليم إلى

املجاالت التالية:

املجال األول :القوانني واألنظمة:

يع ُّد املدخل التشريعي املتمثل في الدساتير والقوانني واألنظمة،

من أهم مفاتيح ومداخل التغيير ف���ي املجتمعات ،وهو من مجاالت

الصراع بني حملة األفكار والتوجهات املختلفة.

لذا؛ فقد سعت القوى اخلارجية إلى استخدام هذا املدخل أدا ًة

حلرب القيم اإلس�ل�امية ،وتس���ويق القيم الغربية ،ونصت عدد من

االتفاقيات الدولية على التغيير في التشريعات احمللية مبا يتسق مع
منظومة القيم الغربية.

وبالرجوع إلى الدساتير واألنظمة في الدول العربية جند حضوراً

للقيم ،وتأكيداً على صلتها بالتعليم ،وأنها أحد أهدافه وغاياته.

ودراسة واقع القيم في التنظيمات والقوانني التعليمية في الدول

العربية ،أوسع من أن تستوعبها مثل هذه الورقة املوجزة.

وفيما يلي نش���ير إش���ارات موجزة إلى حضور القيم في بعض

أنظمة الدول العربية وقوانينها.

أ  -اململكة العربية السعودية:

حددت املادة الثالثة عشرة من النظام األساسي للحكم في اململكة
ّ

العربية الس���عودية ،غاية التعليم ،وتض ّمن���ت ما يلي« :يهدف التعليم
إلى غرس العقيدة اإلس�ل�امية في نفوس النشء ،وإكسابهم املعارف

واملهارات ،وتهيئتهم ليكونوا أعضاء نافعني في بناء مجتمعهم ،محبني
لوطنه���م ،معتزين بتاريخ���ه» (النظام األساس���ي للحكم في اململكة
العربية السعودية 1412هـ).

ونص���ت الوثيق���ة على أن« :غاي���ة التعليم فهم اإلس�ل�ام فهماً

صحيح���اً متكام ً
ال ،وغرس العقيدة اإلس�ل�امية ونش���رها ،وتزويد
الطالب بالقيم والتعاليم اإلس�ل�امية وباملثل العليا ،وإكسابه املعارف

واملهارات املختلف���ة ،وتنمية االجتاهات الس���لوكية البنّاءة ،وتطوير
املجتم���ع اقتصادياً واجتماعياً وثقافي���اً ،وتهيئة الفرد ليكون عضواً

نافعاً في بناء مجتمعه» (ص.)10
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ب  -اململكة األردنية:

تض ّم���ن قانون التعليم األردني التأكي���د على أهمية القيم،

وحضورها في التعليم ،فتض ّمنت امل���ادة الثالثة من القانون ما

يلي« :تنبثق فلس���فة التربية في اململكة من الدس���تور األردني

واحلضارة العربية اإلس�ل�امية ومبادئ الث���ورة العربية الكبرى
والتجربة الوطنية األردنية ،وتتمثل هذه الفلس���فة في األسس

التالية:

أ  -األسس الفكرية:

 - 1اإلميان بالله تعالى.

 - 2اإلميان باملثل العليا لألمة العربية.

 - 3اإلسالم نظام فكري سلوكي يحترم اإلنسان ويعلي من

مكانة العقل ويحض على العلم والعمل واخللق.

 - 4اإلس�ل�ام نظام قيم���ي متكامل يوفر القي���م واملبادئ
الصاحلة التي تش ّكل ضمير الفرد واجلماعة.
 - 5العالقة بني اإلسالم والعروبة عالقة عضوية».

كما نصت املادة الرابعة من القانون نفس���ه على األهداف

العامة للتعليم ،وفيها« :تنبثق األهداف العامة للتربية في اململكة

من فلسفة التربية ،وتتمثل في تكوين املواطن املؤمن بالله تعالى

املنتمي لوطنه وأمته ،املتحلي بالفضائل والكماالت اإلنس���انية،
النامي ف���ي مختلف جوانب الش���خصية اجلس���مية والعقلية

والروحية والوجدانية واالجتماعية».

كما نص قان���ون التعليم العالي والبح���ث العلمي األردني

في مادته الثالث���ة على أن ضمن أهداف التعلم العالي« :تعميق

العقيدة اإلسالمية وقيمها الروحية واألخالقية وتعزيز االنتماء

الوطني والقومي».

ج  -اململكة املغربية:

اعتنى امليثاق الوطن���ي للتربية والتكوين في املغرب بالقيم،

فجاء ضمن املرتكزات الثابتة:

« - 1يهتدي نظام التربية والتكوين للمملكة املغربية مببادئ

العقيدة اإلس�ل�امية وقيمها الرامية لتكوي���ن املواطن املتصف

باالس���تقامة والصالح ،املتس���م باالعتدال والتسامح ،الشغوف
بطلب العلم واملعرف���ة في أرحب آفاقهم���ا ،واملتوقد لالطالع

واإلب���داع ،واملطبوع ب���روح املبادرة اإليجابي���ة واإلنتاج النافع»
(امليثاق الوطني للتربية والتكوين).

واس���تعراض القوانني واألنظمة في الدول العربية يتطلب
جهداً كبيراً ال ميكن استيعابه في هذه الورقة.

ويختلف من دولة إلى أخرى ،ومن مرحلة إلى أخرى في الدولة

الواحدة.

وتدرك األط���راف األخرى أثر هذا احلضور وانعكاس���ه على

عناصر التعليم كافة من منهج ومعلم ونظم تفصيلية ومناهج ...إلخ.
لذا؛ س���عت تلك األطراف إل���ى نقل الص���راع إلى دائرة

التشريعات واألنظمة ،واتخذت لغة ال تسلم من احلدة والتطرف

في الهجوم عليها ونقدها.

وأكتفي هنا مبثال واحد لكاتب س���عودي يهاجم فيه سياسة

التعليم في السعودية ،فيقول:

«ويب�ّي�نّ هذا أن هذه الوثيقة من أهم العوامل التي أدت إلى
نشوء الظواهر التي نش���كو منها اآلن ،وأن املشكالت اخلطيرة

التي نعاني منها ليس���ت مستوردة ،بل الغريب أال حتدث .فهذه
الوثيقة مألى بالنصوص املنسوخة من األدبيات احلزبية لبعض
اجلماعات «اإلس�ل�امية» التي وجدت في اململكة مالذاً لها منذ

خمسني س���نة ..ومن أبرز ما فيها أنها تش ِّرع لتحويل مجتمعنا
املس���لم إلى «مجتمع إس�ل�امي» مبا يعنيه ه���ذا املصطلح من
إيديولوجيا حزبية معروفة ،وتش���رع للتمييز بني املواطنني إلى

«إس�ل�اميني» وغيرهم ،وتش���يع بعض املصطلحات املستحدثة
مثل« :الفكر اإلسالمي» ..وإذا كنا نعاني اآلن ممن يطلقون على
أنفسهم مصطلح «اجلهاديني» ،فإن تلك الوثيقة قد أسهمت في
رواج هذا املصطلح .فقد جعلت من أهداف التعليم في اململكة:

«إيق���اظ روح اجلهاد اإلس�ل�امي ملقاومة أعدائنا ،واس���ترداد
حقوقنا ،واس���تعادة أمجادنا ،والقيام بواجب رس���الة اإلسالم»

(الفقرة .)60

أم���ا الغاية من تدري���س العلوم فقد ُدفن���ت في طيات ك ّم
هائل من اخلطابة التي تبينِّ فضل املس���لمني على العلوم ،وأن

القصد من دراسة العلوم هو التأمل في عظيم خلق الله و«بيان
االنسجام التام بني العلم والدين في شريعة اإلسالم».

وهناك كثير مما ميكن أن يضاف هنا عن احلشد والتجييش

في هذه الوثيقة .وأنا لس���ت ضد هذه األه���داف بذاتها ،لكن

الطريق���ة التي صيغت بها ال ميكن أن تؤدي إال إلى حتويل هذه
الوثيقة إلى برنامج إيديولوجي حزبي.

وخطورة ه���ذه الوثيقة أنها تش��� ِّرع للتعلي���م
وتوجه عمل
ّ

املعلم�ي�ن وحتكم تأليف املناهج .وهي باحل���ال التي هي عليها
تفتح الباب واسعاً ألن يقولبها ذوو امليول اإليديولوجية ويؤولونها
كما يشاؤون» .
(((

واخلالصة :أن القيم حاضرة في القوانني واألنظمة العربية،

في أهداف التعليم وغاياته وعملياته ،وأن هذا احلضور يتفاوت
30
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ومل���ا متثله األنظمة والقوانني من تأثير مركزي في التعليم،
فإنها تستحق من الغيورين على قيم األمة أن يبذلوا جهداً فاع ً
ال
فيما يتصل بها ،ومن معالم هذا اجلهد ما يلي:

املجال الرابع :املعلم:

املعلم هو من يتعامل مع الطالب وهو من يُتوقع منه أن يسهم

في تعزيز القيم وبناء شخصية الطالب.

 - 1الوعي اجليد بواقع هذه األنظمة ،وإش���اعة اجلوانب

واملتأمل ف���ي الواقع التربوي يرى أن هناك قصوراً واضحاً

 - 2توظيف اجلوانب اإليجابية فيها ،واستثمارها في مجال

حس���ن (2010م) في دراس���ة حول تفعيل بعض القيم التربوية

 - 3تطوير األنظمة والقوانني ،وتقدمي بدائل جيدة وإيجابية؛

اخلطط األس���بوعية والشهرية والس���نوية والسجالت أكثر من

ميلك الغيورون على القيم بدائل مالئمة فس���يكون التغيير بيد

ويش���تكي أس���يداه من وضع املعلم في املغرب فيقول عن
املدرس���ة املغربية إنها« :تعيش وضعاً مضاداً لرسالتها ومهمتها

تدعو االجتاهات التغريبية في عاملنا اإلسالمي إلى َعلمنة

وضعه االعتباري ومنزلت���ه القيمية في املجتمع (يع ّبر عن ذلك
مجتمعياً ما يتداول من نكت حول ش���ريحة من رجال التعليم)؛

اإليجابية فيها؛ فاجلهل بها مما يسهل عمليات التغيير.
املناهج وبيئة التعليم وأنظمته التفصيلية.

ف���إن مرور الوقت وطوله أحد مبررات املطالبة بالتغيير ،وما لم
القوى األخرى.

املجال الثاني :فلسفة التعليم وغاياته:

التعليم ،وتفريغ محتواه ،وأن فلس���فته وغاياته يجب أن تتمحور
حول إعداد الفرد للحياة الدنيوي���ة ،وحول النهضة احلضارية

املادية ،ومن ثم فال مجال لديه���م في أن حتوي غايات التعليم
وفلسفته جانباً قيمياً رسالياً.
ويوض���ح الكيالن���ي (2008م) أثر العوملة في نش���ر القيم

الغربية في التعليم ،فيق���ول« :املناهج التي يجري تنظيمها من

متد الدارس�ي�ن باملعارف واملهارات
اإلدارة التربوي���ة للعوملة ال ّ
واالجتاهات التي ترتقي باإلنس���ان وتؤهله للمشاركة في صنع

مس���تقبله ،وهي تتجاهل العلوم التي تع ّرف الدارس�ي�ن بهوية
اإلنس���ان وحقوقه التي أق ّرتها وجاءت بها الش���رائع السماوية
والفلس���فات اإلنس���انية ،وتتجاهل األعمال واملؤلفات الرفيعة،
وتقل���ل من قيمة علمائها واملختصني به���ا ،وتقوم اآلن بصياغة
هذه العلوم على أس���س اقتصادية نابعة من نظريات رأس املال

البشري»(((.

املجال الثالث :املناهج:

متثل املناهج ترجمة لرؤية التعليم وفلس���فته ،وتتجلى فيها

غايات التعليم وأهدافه ،وفيها يتلقى املتعلم املعرفة واالجتاهات
واملهارات التي تبني شخصيته وتش ّكلها.

توصلت س���ماح
في أداء املعلمني في غرس القيم وتنميتها ،فقد ّ
لدى طفل الروضة في مصر؛ إلى أن املعلمات تنشغل في إعداد

اهتمامها بتفعيل القيم التربوية في الروضة ولدى الطفل.

ووظيفتها ،بدءاً من غياب النموذج بس���بب فقدان رجل التعليم

فيتالزم مع ضعف التقدير املعنوي يقف املجتمع موقف تبخيس
فعل املدرس ونزع الثقة منه وحتميله مس���ؤولية أوضاع شريحة
من املتخرجني في مجتمع ينحو نحو األمية وإن كان يس���عى في

محوها».

وقد س���عى عدد من القيادات ال َعلمانية في العالم العربي

إلى الض���رب على وتر املعلم ،وتوظيف هذا اجلانب في نش���ر

القي���م ال َعلمانية واحلماية من اختراقه���ا – كما يرون  ،-ففي
س���ورية بدأت وزارة التربية الس���ورية بإبعاد نحو  1200معلّمة

من السلك التربوي؛ بسبب ارتدائهن النقاب ،في خطوة وصفها
وزير التربية السوري «علي سعد» بـ «احلفاظ على هوية العمل
العلماني املمنهج».

وبحس���ب ما نقلته الصحيفة فإن الوزير أكد أن عدداً من
الوزارات س���تقوم بخطوات مماثلة ،مضيف���اً قوله« :إن العملية

التعليمية تسير نحو العمل العلماني املمنهج واملوضوعي ،وهذا
األمر ال يتوافق مع متطلبات الواقع التربوي؛ لتتكامل اإلمياءات

واحلركات وتعابير الوجه وإيصال املعلومة للطلبة».

وباعتبار املناهج متثل املخرج النهائي لفلسفة التعليم ومع ّبرة
عنه ،أصبحت من أكث���ر مجاالت الصراع والتدافع ،ومتابع ُة ما

يكتب حولها وما يثار م���ن القوى الداخلية واخلارجية من أكبر
املؤشرات على عمق التدافع والصراع في هذا املجال.
((( الكيالني 2008م ،ص .150
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قوى التدافع:
التدافع بني احلق والباطل س���نة ربانية ،وعلى مدى التاريخ
كان هذا الصراع قائماً بني دعاة الفضيلة ومن يضيقون بها ذرعاً
اس
اب َق ْو ِم ِه إ َّال َأن َقالُوا َأ ْخرِ ُجوا آلَ ل ٍ
{ف ََما كَ انَ َج َو َ
ُوط ِّمن َق ْر َي ِت ُك ْم إ َّن ُه ْم ُأ َن ٌ
َي َتطَ َّه ُرونَ } [النمل.]٥٦ :
وق���د أدت العوملة إلى ارتفاع وتي���رة التدافع ،وزيادة حدته؛
فقد أزالت احلواجز واجلسور ،واس���تثمرها الغرب واملبشرون

بحاضرته وثقافته في نشر القيم الغربية والترويج لها.
ويع ّب���ر الكيالني عن دور العوملة في إع���ادة بناء معايير
احلك���م على الناس وتفاضلهم ،فيقول« :فاملجتمع املقبول في

الواليات املتحدة ودول االحت���اد األوروبي ،هو املجتمع الذي
تنظمه الش���هادات والوثائق ،والتفاوت في التعليم والتدريب
يق��� ّرر املكانة االجتماعية والدخل امل���ادي؛ فأكرم الناس في
مجتمع���ات العومل���ة ليس أتقاه���م ،وإمنا أعالهم ش���هادة،
وأعالهم دخ ً
ال مادياً»(((.
وميكن أن نشير فيما يلي إلى أبرز قوى التدافع:
أ  -احلكومات الغربية:

بعد سقوط الشيوعية وتف ّرد الغرب بالقوة والقرار ،زاد نفوذ
احلكومات الغربية ،ومنا تغولها ،واستشرت في التبشير بقيمها،
ونش���رها ،ووظفت املال واملساعدات ،وأحياناً الضغوط؛ لفرض

التغيير القيمي من وجهة نظرها ،متجاهلة أهم قيمها التي تدعو
إليها ،أال وهي احلرية والعلمانية.
فقد طل���ب الرئيس جورج دبليو بوش تخصيص  145مليون
دوالر في ميزانية 2004م لتحويل التعليم في املدارس اإلسالمية
في العالم العربي إلى تعليم َعلماني.
ويأتي هذا التمويل في إطار ما يسمى مبادرة الشراكة الشرق
األوس����طية التي تدعو أمريكا فيها إلى حتديث العالم اإلس��ل�امي
ونشر الدميقراطية .ويقول تقرير لوزارة اخلارجية األمريكية« :إن
أحد أهداف املبادرة هو تش����جيع التحسينات في التعليم العلماني
عبر أنحاء العالم العربي ،كما أن مسودة استراتيجيات املبادرة قد
س����جلت قلقاً متزايداً حيال التزايد في أعداد املنضمني للمدارس
الدينية» ،خصوصاً في دول مثل :إندونيسيا ،والبوسنة ،وبنجالديش.
وانتق���د وزير الدف���اع األمريكي رونالد رمس���فلد املدارس

اإلس�ل�امية بش���دة ،وقال :إن على أمريكا تشجيع نظام تعليمي

غير متش���دد في العالم اإلس�ل�امي ،وهو ما ك���رره نائبه بول
وولفويتز في األسبوع نفسه.

((( الكيالني 2008م ،ص .146-145

32

العدد 304

وميدح التقرير دولة قط���ر لقرارها تغيير مناهجها وبرامج
تعليمها االبتدائية واإلعدادية لتش���مل أجزاء أقل من الدراسات
الدينية وأقل من اللغة العربية ،مع التركيز على العلوم احلديثة،
وذلك بالتعاون مع مؤسسة راند األمريكية احملافظة (موقع باب).
وفي األردن متت املوافقة على إدخال تعديالت على مناهج
التعلي���م من  90صفحة تطول كل املفاهي���م التي ارتأت أمريكا
إلى أن لها عالقة بنبذ العنف تدخل ضمن خمس���ة مس���اقات،

هي :اللغت���ان العربية واإلجنليزية ،والتربي���ة الوطنية ،والتربية
اإلسالمية ،والتاريخ؛ باعتبار أن هذه املناهج حتض على كراهية
الغرب ونشر ثقافة العنف ،وفقاً للرؤية األمريكية(((.
وجاء في تصريح لب���اول« :لكن إذا أرادت دول أن تكون لها

عالقات حسنة معنا ،فعليها أن تعرف أنه مهما كانت الطروحات
الدينية التي تد ّرس���ها ألبنائها في مدارسها العامة ،فإننا ننتظر

منها أن تلقن الطريقة السلمية التي حتقق بها تلك الطروحات.
وعلى كل سفراء أمريكا أن يحققوا هذا اجلزء من القضية ،ألنه
إذا لم يكن التسامح عاملياً فإن التعايش مستحيل».
وقد دعا كلينتون – في كلمته أمام املنتدى االقتصادي بجدة
 الدول اإلس�ل�امية إلى تغيير مناهجها املدرس���ية ملنع ترسيخالعقائد في النظام التربوي.
ب  -املنظمات الدولية:

يفت���رض في املنظمات الدولية أن تك���ون أكثر حيادية ،وأن
تسعى إلى خدمة اآلخرين ،معترفة بخصوصياتهم ومق ّدرة للتنوع
الفك���ري ،إال أن الواقع يختلف عن ذلك ،فثمة تدخالت من هذه
املنظمات في شؤون املجتمعات األخرى وخصوصياتها.
نص إطار عمل لتعليم القيم في مرحلة الطفولة املبكرة الذي
ّ
نظمته اليونسكو وشاركت فيه وزارة الصحة اإلسرائيلية ورابطة
القيم احلية في إسرائيل ،وبعض املنظمات واملؤسسات الغربية؛
على :أهمية إحاطة الطفل منذ نعومة أظفاره مبناخ تسوده القيم
اإلنسانية األساسية.
وفي عام 1979م أنشئ ما يسمى «منظمة اإلسالم والغرب»،

حتت رعاية اليونس���كو ،وكان من أول أهداف هذه املنظمة ،كما
«علمنة التعليم» ،حيث ج���اء فيه« :إن واضعي
نص دس���تورهاَ ،
ً
الكتب املدرس���ية ال ينبغي لهم أن يص���دروا أحكاما على القيم،
س���واء صراحة أو ضمناً ،كما ال يصح أن يقدموا الدين على أنه

معيار أو هدف» .
(((

(2) http://www.assabeel.net/studies-and-essays/assabeelessayists/279258-55-13-28-04-2010-html.
(3) http://www.assabeel.net/studies-and-essays/assabeelessayists/279258-55-13-28-04-2010-html.

القوى اإلسالمية:
متثل القوى اإلس�ل�امية الق���وة األبرز في احلف���اظ على قيم

اإلسالم ،وفي مدافعة الباطل ومواجهة تغريب قيم األمة؛ في مجال

التعليم وغيره من املجاالت.

ولئ���ن كانت القوى اإلس�ل�امية جتمعها وح���دة الهدف واتفاق

الدافع ،إال أنها ليست على نسق واحد؛ فثمة اختالفات واسعة بني

هذه القوى ،وهذه االختالفات لها أثرها في الدور املتوقع منها.

تختل���ف هذه القوى في تأثيره���ا وحجمها ،وفي حضورها في

امليدان التعليمي والترب���وي  -باعتباره موضع احلديث  ،-وتختلف
ف���ي أولوياتها وموقع القي���م ضمن دائرة اهتمامه���ا ،وتختلف في
أدواتها ومنهجياتها في التدافع القيمي ،سواء في العمل اإليجابي أو

مواجهة تيار التغريب القيمي.

وميكن تصنيف هذه القوى في مجموعات ثالث:

احلكومات العربية:
تتفاوت مواقف احلكومات العربية في موقعها من

معرك���ة تدافع القيم ،ويزداد ه���ذا التفاوت من دولة
إلى أخرى ،ومن وقت إلى آخر داخل الدولة الواحدة،
باعتب���ار أن احلكومات العربية في معظمها حكومات

أفراد ال مؤسسات.

ويصعب حتديد هذه القوة في إطار واحد ،وفهم

مواقفها من خالل أداة واحدة ،وميكن حتديد املؤثرات

على مواقفها وأدوارها فيما يلي:

| اخللفي���ة الفكرية للقيادات السياس���ية؛ فعاملنا

العربي دول أفراد ال مؤسسات  -كما سبق .-

| الضغط الدولي املوجه لهذه احلكومات ،ودرجة

اس���تجابتها له أو مناورتها؛ فم���ن أبرز أجندة القوى
الدولية تغيير القيم اإلسالمية ،وتسويق القيم الغربية.
| حج���م القوى احمللية املؤث���رة والضاغطة على

احلكومات ،وطبيعة سياسة هذه احلكومات في إدارة

الصراع والتوازنات بني القوى احمللية.

ومن امله���م الوعي بدوافع القيادات السياس���ية؛

فاخلطأ في التصنيف س���يقود إلى ممارس���ات غير
صائبة؛ فح�ي�ن نفترض – على س���بيل املثال  -في

السياس���ي الذي يتص���رف بداف���ع إدارة صراع بني
النخب احمللية أنه ينطلق من دافع فكري ،فسنستخدم
أدوات ال تالئم املوقف ..وهكذا.

األول ��ى :العلماء وطلبة العلم والوعاظ ونحوهم ،ودور هؤالء في

األغلب يتركز في بيان احلق ،واالحتس���اب على االنحراف في هذا
املي���دان ،وميتازون بوجود قاعدة من األتباع والتالميذ ،كما أن لعدد
منهم تأثيراً حني يقفون مواقف قوية.
الثانية :املؤسسات العلمية واجلمعيات ،وتسهم هذه املؤسسات

في بيان املوقف الشرعي ،والرد على االنحرافات ،وتكتسب مواقفها
قوة فكرية وعلمية باعتبارها متثل مؤسسات ال أفراداً.
الثالث ��ة :احل���ركات اإلس�ل�امية ،ومتتاز بانتش���ار قواعدها

ف���ي امليدان التربوي ،وقدرتها على حش���د القواع���د وتفعيلها في

مشروعاتها الدعوية.

وقد كان للقوى اإلس�ل�امية مواقف محمودة في مجال التدافع

القيمي ،وترس���يخ الهوية في التعليم في بالد املس���لمني ،ومواجهة

اختراق القيم من قبل القوى األجنبية.

موقعنا في املدافعة:
إن احلدي���ث ع���ن املدافعة وواقعها ال قيمة ل���ه ما لم يقد إلى

حتسني أدائنا واالرتقاء بدورنا في هذه املدافعة ،وفيما يلي مقاربات

حول موقعنا في ساحة املدافعة:
 - 1املدافعة سنة ربانية:

املدافعة بني احلق والباطل ّ
س���نة من س�ن�ن الل���ه في اخللق،
ين ُأ ْخرِ ُجوا ِمن ِد َيار ِِهم ِب َغ ْيرِ َح ٍ ّق إ َّال َأن َيقُولُوا
مصداق���اً لقوله تعالى{ :ا َّل ِذ َ
ات
���ض َّل ُه ِّد َم ْت َص َوا ِم ُع َوب َِي ٌع َو َصل ََو ٌ
اس َب ْع َض ُهم ب َِب ْع ٍ
َر ُّب َن���ا ال َّل ُه َول َْوال َد ْف ُع ال َّل ِه ال َّن َ
���ر ُه َّإن ال َّل َه َلقَوِ ٌّي
نص َر َّن ال َّل ُه َمن َي ُ
ي���را َول ََي ُ
َو َم َس���اجِ ُد ُيذْ كَ ُر ِفي َها ْ
اس ُ
نص ُ
���م ال َّل ِه كَ ِث ً
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َعزِ ي ٌز} [احلج .]٤٠ :وسيبقى هذا التدافع ما بقي احلق والباطل
على وجه األرض.

والوعي بهذه الس���نة يقتضي منا أن نك���ون واقعيني ،وأال

نطمح إلى إلغ���اء املدافعة والقضاء عليه���ا ،أو أن نتصور أننا
س���نكون يوماً م���ا وحدنا في امليدان ،إمن���ا املطلوب منا إقامة
احلجة ،وجتلية احلقيقة ،واإلس���هام في ترسيخ القيم الشرعية

وتعزيز موقعها ووجودها.

 - 2بذل اجلهد واحلراك الفاعل:

كثير هم الذين ال يرضيهم الواقع الس���يئ ،وكثير هم الذين

يتفاعلون مع احلديث اإليجابي عن القيم والتدافع القيمي ،لكن

هذه املشاعر ال تكفي وحدها ،والتدافع والصراع القيمي يتطلب
تفاع ً
ال أكبر ،وجهداً يتناس���ب مع حجم الصراع ،ومع ضخامة
أدوات اختراق قيم األمة وحضارتها ودينها ،ويتناسب مع خطورة
هذا التدافع وأثره في تغيير هوية األمة.
 - 3االعتناء بالطرح اإليجابي:

إن أكثر ما يثير قلق الغيورين على املجتمعات ،ويش���عرهم

بالتحدي؛ هو رؤية الواقع السيئ املتمثل في اخللل والتجاوزات

في املجال القيمي.

والواقع اليوم في مجتمعات املس���لمني مليء بالصور التي

تس���تفز كل مصلح وغيور ،وهذا الواقع يترك أثره في اخلطاب
اإلصالحي الدعوي لبعض الغيورين واملصلحني؛ فيركز خطابهم

على نقد الواقع السيئ ،وعلى احلديث عن االنحراف واخللل.

ومما ال ش���ك في���ه أن إنكار املنكر فريضة ش���رعية ،وأن

نق���د الواقع املنحرف مطلب إصالحي مهم ،لكن هذا ينبغي أن
يتوازى مع الطرح اإليجابي الذي يستهدف بناء القيم اإليجابية

وتعزيزها.

ويدعو مل���كاوي وعودة إل���ى «حتويل ج���ذري في طبيعة

االهتمام بالبُعد القيمي واألخالقي من االجتاه الس���لبي الذي
يركز على معاجلة املخالفات عن���د وقوعها ،إلى اجتاه إيجابي
يركز على تعليم القيم بطريقة متنع وقوعها».

والقيم بطبيعتها ذات اجتاهني متقابلني؛ فيمكن للداعية أن
ينتقد قيم التفسخ واالنحالل السلوكي ،وميكنه بدالً من ذلك أن

يدعو إلى ترسيخ قيم العفة واحملافظة ،هكذا في سائر القيم.

 - 4مراجع ��ة الواق ��ع ف ��ي ض ��وء املرجعي ��ة الش ��رعية ال
اإلمالءات:

واقع املجتمعات اإلس�ل�امية اليوم لي���س بالضرورة ممث ً
ال

للواقع الش���رعي؛ فثم���ة ثغرات ومواطن خل���ل عديدة ،فهناك
34
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اختالل على املستوى النظري واملعرفي يتمثل في وجود مناطق

التباس وإش���كاالت وتداخل بني الواقع االجتماعي والشرعي،
وهناك اختالل على املستوى العملي والتطبيقي.
وهذا الواقع يتطلب مراجع���ة وتقومياً ،ويتطلب جتلية مبا

مييز بني الواقع الشرعي واالجتماعي.
وكثيراً ما يستغل اآلخرون هذا األمر في الطعن في مرجعية

القيم الشرعية والنظر إليها على أنها مجرد عادات اجتماعية،
ومن ثم يجب الس���عي إل���ى حترير املوقف الش���رعي وجتليته

للناس ،وإبراز مرجعية الش���ريعة في مي���دان القيم واألخالق،
وتأكيد هيمنتها على واقع احلياة.

ومع ذلك فلي���س هناك ما مينع من مراجعة واقعنا ،بل هو

مطلوب ،لكن مع مراعاة أمرين مهمني :أولهما الدافع للمراجعة
بحيث يكون اإلصالح والتسديد .وثانيهما مرجعيتها بحيث تكون

الشريعة ال املعايير املستوردة.

ويؤكد الصمدي ه���ذا املعنى فيقول« :وفرق بني أن متارس
ه���ذه البلدان نقداً ذاتي���اً حتاول من خالله إع���ادة النظر في
منظومة التربية والتعليم باالستناد إلى منظومة القيم التي تؤمن
بها؛ وبني أن تكون حتت ضغوط سياسية واقتصادية تدفعها إلى
إعادة النظر في منظومة القيم ذاتها ،وحتاول أن تقنع نفس���ها

ومحيطها بضرورة إعادة صياغة س���ؤال القيم ،فتقول :ما هي
القيم التي ينبغي أن حتكم نظامنا التربوي؟ ومن ثَ َّم ما هي القيم

التي ينبغي أن حتكم املجتمع؟» .
(((

 - 5االرتقاء بأداء املعلمني واملعلمات:

مع أهمية املنهج املدرس���ي وخطورة تأثيره ،يبقى للمعلمني

واملعلمات أثر قد يؤدي إلى تهميش تأثير املنهج أو تطوير أثره،

واملعلمون هم قناة التواصل مع الطالب ،وأداة ترجمة القيم إلى

واقع عملي ،ومن هنا ال بد من االعتناء بدور املعلمني واملعلمات
واالرتق���اء بأدائهم ،وبخاصة أننا منلك في مدارس���نا فئة غير

قليلة من املعلم�ي�ن واملعلمات يحملون الغي���رة على مجتمعات
املسلمني ولديهم الرغبة في اإلسهام واإلصالح.
ومما يتطلبه ذلك ما يلي:

| تفعيل دور املعلمني بتخصصاتهم كافة؛ فالقيم اإلسالمية

حاكمة لس���لوك اجلميع ،وليس���ت قاصرة عل���ى معلمي العلوم

الشرعية ،وإن كان الواجب في حقهم آكد وأولى« ،فلكي تترسخ
القيم في نفس املتعلم ،يحتاج إلى أن يتردد ذكرها على مسامعه،
_(1) http://www.almostshar.com/web/Subject_Desc.php?Subject
Id=803&Cat_Subject_Id=36&Cat_Id=3.

وتت���وارد معانيها على قلبه وفكره ،ويتكرر إحساس���ه بها في وجدانه ،بل
تتعدد مناسبات ممارستها انطالقاً من الفصل باجتاه احلياة ،داخل األسرة

اخلامتة:

واملجتمع ،في جل املواد الدراس���ية وموضوعاته���ا املختلفة ،إذا لم ميكن

التدافع  -كما سبق  -سنة كونية ،وامتالك الدعاة

| تعزيز القدوة احلس���نة لدى املعلمني ،واالرتق���اء بتدينهم والتزامهم

يعفيهم من بذل اجله���د في ميدان التدافع ،واجلهد

النم���وذج والقدوة ،وح�ي�ن يحصل االختالل القيمي في س���لوك املعلمني
فس���نتوقع أثراً سلبياً على واقع املتعلمني ،وشعوراً بأن ما يقوله هؤالء إمنا

يتطلب التفكير اجلاد والواعي في آلية إدارة التدافع،
ويتطلب دراس���ة الواقع ،ودراسة أدائهم ،واستشراف

التربية السوري من قوله« :إن العملية التعليمية تسير نحو العمل العلماني

مع حجم التحدي.

لتتكامل اإلمياءات واحلركات وتعابير الوجه وإيصال املعلومة للطلبة».

سبحانه وتعالى ،واستحضار اإلخالص له عز وجل،

حتقيق ذلك في جميعها» (األحمر 2005م).

القيمي؛ فالقيم ليس���ت مجرد معرفة ،والتأثير األبل���غ فيها إمنا هو في

املنهج الرباني ،واس���تنادهم إلى مرجعية الوحي؛ ال

املأم���ول منهم ليس مجرد اجله���د البدني ،بل األمر

هو ألداء املهنة فحسب ،أو ألجل لقمة العيش ،ونعيد هنا ما نقلناه عن وزير

املستقبل؛ كل ذلك يسهم في حتسني األداء ومالءمته

املمنهج واملوضوعي ،وهذا األم���ر ال يتوافق مع متطلبات الواقع التربوي؛

ومع ذلك وقبله وبعده ال بد من االس���تعانة بالله

| االرتقاء بخبراتهم وأدائهم ،وتنمية مهاراتهم في التأثير؛ فتعقّد الواقع

وتزايد املؤثرات الس���لبية ،يزيد من تعقّد فرص التأثير والتغيير ،ويتطلب

مس���توى أعلى من األداء ،واملعلم واملعلمة الذين ننتظرهم ليسوا هم أولئك
الذين ميلكون العاطفة فحس���ب ،أو يكث���رون احلديث والوعظ ،فكل ذلك
مع أهميته وضرورته ليس إال جزءاً مما ينبغي أن نتطلع إليه ،ومع إمياننا

بخط���ورة دور املعلم وأهميته ،إال أن كثيراً من حديثنا لهم يقف عند مجرد
التذكير بأهمية دورهم ،وضرورة ش���عورهم باملس���ؤولية ،لذا فقد أوصت

وطلب املدد والتوفيق منه وحده.

نسأل الله أن يهيئ ألمة اإلسالم أمراً رشداً ،وأن

يوفق الدعاة إلى دينه ،ويس���ددهم ،وصلى الله وسلم
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعني.

املراجـــــــــــــــع:

الندوة الدولية املنعقدة في تطوان بعنوان :القيم اإلسالمية ومناهج التربية

•األحمر ،عبدالسالم (2005م) .آليات إدماج

املتضمنة للقيم اإلس�ل�امية من خالل تطوي���ر قدراتهم على إبداع الطرق

القيم اإلسالمية ومناهج التربية والتعليم من

والتعليم (2005م) ،بالرفع من كفاءة املدرس�ي�ن لتنفيذ املناهج الدراس���ية

القي���م في منهاج التعليم .مداخلة في ندوة:

والوسائل واألنشطة التعليمية املعززة للقيم اإلسالمية لدى املتعلمني.

 21إلى  23نوفمبر 2005م.

 - 6التعاون وتنسيق اجلهود:

تتن ّوع القوى اإلسالمية في تعاملها مع التدافع القيمي ،وتختلف قوتها

وحج���م تأثيرها ،وهذا التنوع أصبح ف���ي كثير من احلاالت ميدان صراع
واختالف أكثر منه ميدان تنس���يق وتعاون ،ومما يتطلبه األمر في ذلك ما

يلي:

وحس���ن التعامل معه؛ فاجلوانب العملية في ميدان
| تفهم اخلالفُ ،

القيم تكثر فيها مس���ائل اخلالف ،ما يتطلب تفهم هذا اخلالف ،والتعامل

معه مبنهجية شرعية ،واحلذر من حتوله إلى صراع وتناحر.

| توزيع األدوار وتركيز كل قوة على املجال الذي حتس���نه ،وترك ما ال

حتسنه ملن هو أولى.

| تنس���يق اجلهود؛ فتف ّهم اخلالف وتوزيع األدوار ال يكفي ،فحني تريد

قوة إس�ل�امية إحياء مش���روع قيمي فال غنى لها ع���ن التعاون مع القوى

األخرى.

•أسيداه ،محمد .املدرس���ة واملجتمع وأزمة
القيم.

•الصمدي ،خالد .مستقبل التربية على القيم
في ظل التحوالت العاملية املعاصرة.

•س���فيان ،بوعطيط .واقع القيم الشخصية
ل���دى األس���تاذ اجلامعي اجلزائ���ري .عن
دراس���ة ميدانية على ع ّينة بجامعات ثالث

بالشرق اجلزائري .قسم علم النفس وعلوم
التربية واألرطوفوني���ا .كلية اآلداب والعلوم

اإلنس���انية واالجتماعي���ة .جامعة  20أوت

 – 1955سكيكدة.

•عودة ،أحمد س���ليمان .ومل���كاوي ،فتحي.
موقع القيم في التعليم اجلامعي.
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[معركة النص]

سؤال السيادة ..واإلجابات املتعثِّ رة

ف� �ه ��د ب� ��ن ص���ال���ح ال �ع��ج�ل�ان
Fsalehajlan@gmail.com
@alajlan_f

عرضن���ا في مقالة( :س ��ؤال الس ��يادة ف ��ي الفكر اإلس�ل�امي

املعاصر) الجتاهات الفكر اإلس�ل�امي املعاصر في اجلواب عن
س���ؤال السيادة ،وتبينّ من خاللها أن ثم رؤية واضحة في إجابة
هذا السؤال لدى عامة الباحثني في الفكر اإلسالمي املعاصر،

مضم���ون هذا اجلواب أن (الس ��يادة للش ��رع والس ��لطان لألمة)،

فس���يادة األمة س���يادة تنفيذ ألحكام الش���ريعة ولها صالحية
اختيار من يحكمها ومراقبته ،وال يجوز اغتصاب هذا احلق منها

بال رضا ومشورة منها ،وهو معنى تتفق عليه جميع االجتاهات
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وإن اختلفت في اختيار الصياغة املناسبة.

هذا الوضوح لدى عامة الباحثني يقابله حالة من التناقض

واالرتباك أحدثه (س���ؤال السيادة) مع ٍ
عدد من اإلسالميني لم

يتمكنوا من اجلزم بوضوح بأن س���يادة األمة ال ميكن أن تتجاوز

س���يادة الش���ريعة ،وأن صالحيات األمة مفتوحة الفضاء ما لم
تخالف الش���ريعة ،بل جعلوا لهذه السيادة مشروعية وقبوالً ولو
رفضت الشريعة وجتاوزتها.

فيق ّرر أحدهم أن الش ��ريعة ليس ��ت قيد ًا على الس ��يادة ،وإمنا
هي محل للسيادة!

فـ (ال متثل الش���ريعة اإلس�ل�امية قيداً على سيادة األمة،

وإمنا هي محل إلعمال هذه الس���يادة أف���اء بها الله ملخلوقاته،

فسيادة األمة مطلقة مستنيرة ال قيود عليها)(((.

حتدد بحسب قناعات الناس ال بحسب
وشرعية القوانني إمنا ّ
اعتبار الشريعة لها:

فـ (شرعية األحكام والقوانني ال تتوقف على اعتقاد فئة من

الن���اس اتفاقها مع مبادئ احلق أو مخالفتها له ،بل تتوقف على
قدرة هذه الفئة عل���ى إقناع اجلمهور مبصداقية رأيها وفاعلية
اجتهادها)(((.

فاألمر باملعروف باإللزام يكون بحس ��ب ما هو معروف ومتّبع
لدى األمة ،وليس بحسب ما هو معروف في الشريعة:

(االئتمار بني الناس ينحصر فقط فيما أصبح معروفاً بينهم
عرفاً متّبع���اً عندهم ،أما ما خرج عن العرف من احلق واخلير

فتتح���دد مس���ؤولية األمة في الدعوة إلي���ه وتبليغه إلى الناس
ّ

باحلكمة واملوعظة احلسنة)(((.

وألن املش ��روعية بيد األمة بش ��كل مطلق فال تفرض الشريعة

ال ميكن أن يحيد عن ش���رع الله ،ومن حاد عقله عن ذلك فهو

ليس مبسلم وليس بداخل في الشعب) .
(((

فاحلكم بالشريعة هو من حكم الشعب ألنها دين الشعب!
(إن احلكم الذي يكون قوالً وفع ً
ال متجس���د العدل هو حكم

الشعب ،والش���رع الذي يكون قوالً وفع ً
ال شرع العدل هو شرع

الش���عب ،وتتجلى س���يادة الش���عب أول ما تتجلى في حقه في
اختيار نظام حكمه ،وحقه في التش���ريع لهذا النظام ،وحقه في
اختيار حكامه ،وحقه في املشاركة في احلكم)(((.

(فهي التي تؤمن بأن م���ا يصدر عن الله هو احلق وما هو
عن غير الله فبالشورى التي هي احلق أيضاً)(((.
سواء اختارت الشريعة
فاملش ��روعية في النهاية بيد األكثرية،
ً
أو غير الشريعة:

(ف���إن اختارت األم���ة منظومة القيم واملبادئ اإلس�ل�امية
مرجعي���ة علي���ا وإطاراً للتش���ريع والقوانني ،ف�ل�ا يحق ألحد

أن يفتئ���ت عليها أو يفرض م���ا يناقض ويع���ارض مرجعيتها
الدستورية ،وإن اختارت تعطيل الشريعة فسيكون املوقف إعالن
اإلن���كار واالعتراض الواضح لهذا االختيار ،مع القبول واإلقرار

السياسي به نتيجة للمسار التعاقدي الدائم)(((.

إال عبر إرادة األكثرية:

فـ (ال يحق ألي أقلية إس�ل�امية ف���ي مجتمع ما أن تطالب

بتطبيق الش���ريعة وفرضها على الناس بقوة احلديد ،بل يلزمها
العمل جلعل مبادئ اإلسالم وقيمه عرفاً مقبوالً بني الناس)(((.
حتى إن كان احلكم شرعي ًا مقطوع ًا به:

حقيقة اخلالف مع هذا االجتاه:
إن كان الفكر اإلس�ل�امي قد شاعت فيه مقوالت (السيادة

لله ،الس���يادة لألمة ،الس���يادة املزدوجة) ،فهذه االجتاهات ال
تختلف ف���ي املضمون ،أما اخلالف هنا فه���و خالف حقيقي،

(فإن إميان املؤمن بوج���وب أمر ديني عليه ال يعطيه احلق
بفرضه على اآلخرين ،فهو مكلف به ديناً ،وذلك ال يكفي جلعله

إمن���ا اخلالف هنا في املوقف من حاكمية الش���ريعة ،فهي هنا

حتى يتبناه املجتمع بالطرق الدميقراطية)(((.

السياسي الغربي.

فاإلشكال هنا ليس في الصياغة وال في حتديد مفهوم السيادة،

قانوناً عاماً في املجتم���ع ،بل عليه أن يحاول إقناع اآلخرين به

تابعة إلرادة األكثرية حتى تكون منسجمة مع مفهومها في الفكر

فال نقول إن الشريعة قيد على سلطة األمة ،بل إن األمة لها

ٍ
موقف
وال يغب عن بالك أن اخلالف في كل ما سبق ليس في

مطلق التشريع وهي لن تخالف الشريعة!

(ال حرج علينا لو قلنا إن اإلس�ل�ام دميقراطي وإن الشعب
املسلم هو مصدر الس���لطات جميعاً وهو يغير القوانني ويسنها
حس���ب ما يوحي إليه عقله ،وكل ما لم يسوغه عقله يضرب به
عرض احلائط ويخرجه من الدستور إخراجاً؛ ألن العقل املسلم
((( سيادة األمة وموقف اإلسالم منها ،د .عبد الكرمي العواملة .489
((( العقيدة والسياسة ،لؤي صافي .284
((( العقيدة والسياسة ،لؤي صافي .278
((( العقيدة والسياسة ،لؤي صافي .277
((( الدين والسياسة متييز ال فضل ،د .سعد الدين العثماني .41-40

من حزب إس�ل�امي أو شخصية إس�ل�امية أو قضية اجتهادية،
احلديث عن أصل احلكم بالشريعة بقطعياتها املجمع عليها.

وحني جتعل سيادة الشريعة تابعة لسيادة األكثرية فعدا ما

فيه من إش���كاالت  -س���نتحدث عنها بعد قليل  -فإن الشريعة

نفسها س���تكون محكومة مبا ال يخالف املفاهيم املعاصرة التي
جاءت بهذه السيادة.

((( معالم الدستور اإلسالمي ،أحمد صفي الدين عوض .61
((( إسالم احلرية ال إسالم العبودية ،حسن صعب .78
((( سيادة األمة وموقف اإلسالم منها ،د .عبد الكرمي العواملة .536
((( سيادة األمة قبل تطبيق الشريعة ،عبد الله املالكي .144-143
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وهو معنى ظاهر ،يقول د .رضوان السيد( :إصرار اإلسالميني

على مرجعية الش���ريعة وليس الش���عب له داللته ،فهناك أحكام

قطعية في الش���ريعة في مس���ائل احلدود والقصاص واحلقوق
والواجبات لفئ���ات املواطنني تعتبرها نخ���ب اجتماعية وثقافية

واسعة منافية حلقوق اإلنسان وضرورات املساواة بني املواطنني،

وهي كذلك مبقاييس العصر التي تسود العالم اليوم)(((.

ولهذا ذهب أحد الباحثني إلى أن( :اإلمبراطورية اإلسالمية

فحني تنزع عن الدول���ة رابطتها ،وجتعل لها رابطة عقدية

جديدة تتغير بس���ببها األحكام الشرعية ،فأي فرق بني (الدولة

العلمانية) وهذه الدولة ذات املرجعية اإلسالمية!

ظاهرة (التلفيق) بني املفهوم اإلسالمي والغريب:
ه���ذه اآلراء املتعثرة تتفاوت فيما بينه���ا ،لكنها تنطلق من

إش���كالية موحدة ،هي ظاهرة التلفيق بني املفهوم اإلس�ل�امي

تتأسس على عقد اجتماعي
– شأنها شأن كل إمبراطورية  -لم ّ

والغربي ،فهي تريد حتقيق سيادة األمة مبفهومها الغربي ،وتريد

نطمح إليه من حتقيق مفهوم املواطنة املعاصر)(((.

ميكن أن يستقيم إال عبر الوقوع في عدد من احملاذير الشرعية.
وليس هذا جديداً على الفكر اإلسالمي ،ففي ذاكرته عدد

يسوي بني مواطنيها ،وما كان فيها من تسامح ديني وسياسي -
يستحق الفخر واإلشادة في سياقه التاريخي  -ليس قريباً مما
فالنظ���ام السياس���ي اإلس�ل�امي يجب أن (يع���دل) وفق

املواصفات الشائعة في الثقافة الغربية.

في الوقت نفس���ه أن ال تتعارض مع الشريعة ،وهذا التلفيق ال

أبواب
من النم���اذج التلفيقية وقعت في أوق���ات متباعدة وفي
ٍ
مختلفة ،إال أن دافعها احملرك لها ثابت لم يتغير.

أصول التلفيق يف مفهوم السيادة:
هنا عدد من األصول التي تستند إليها فكرة التلفيق لتقريب مفهوم

السيادة الغربي وتخريجه في صورةٍ يتوهم أنها ال تعارض اإلسالم:

األصل األول :أن حكم الشريعة إمنا يكون من خالل تصويت

األكثرية ،ألن أي حكم بخالف ذلك فهو إكراه ،والله تعالى يقول
الدينِ }.
{ال إ ْك َراهَ فِ ي ِ ّ
األصل الثاني :أن املش���روعية الدينية ال تستلزم املشروعية
السياسية ،فالسيادة للشريعة ديناً ال يجعلها مشروعة سياسياً،

فاملشروعية السياسية تستند إلى رأي األكثرية.

األص ��ل الثال ��ث :أن س���يادة األمة هي الطريق األمثل حلكم

الش���ريعة في عصرن���ا احلاضر ،وليس بيد الناس اس���تطاعة

شرعية لتطبيقها من دون هذا الطريق.
ألن بناء الدولة اإلسالمية الذي كان قائماً (على قانون الفتح

وأخ���وة العقيدة كما كان حال اإلمبراطورية اإلس�ل�امية ،لم يعد
تتأسس
مناس���باً أخالقياً وال ممكناً عملياً ،فالدول املعاصرة ال ّ

على االشتراك في الدين أو العرق ،بل على أساس اجلغرافيا)(((.
(ولي���س يعني هذا أن العلماني���ة الغربية هي احلل لعقدنا

السياس���ية احلالية ،احلل ه���و الدولة املدني���ة ذات املرجعية

اإلسالمية)(((.

((( سياسيات اإلسالم املعاصر ،د .رضوان السيد .220
((( الناس على دين دساتيرهم ،د .محمد املختار الشنقيطي ،موقع اجلزيرة نت.
((( الناس على دين دساتيرهم ،د .محمد املختار الشنقيطي ،موقع اجلزيرة نت.
((( الناس على دين دساتيرهم ،د .محمد املختار الشنقيطي ،موقع اجلزيرة نت.
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األصل الرابع :أن س���يادة الش���ريعة ال تطبق إال عبر الناس

أنفسهم ،فإن لم جتعل السيادة بيد الناس فستجعلها بيد املتغلب،
وكونها بيد الناس أضمن ،كما أنهم هم املكلفون بتطبيق الشريعة.
وعامة ما يقال في هذا الس���ياق ال يخرج عن هذه األصول

األربعة.

مناقشة األصل التلفيقي األول:

يقول هذا األصل أنه ال بد من رضا األكثرية وإال كان إكراهاً.
وهذا التلفيق يخالف املنهج اإلسالمي في أساسني:

األساس األول :أن تس���مية حكم اإلسالم هنا (إكراهاً) هي

تس���مية منطلقة بحس���ب الرؤية الدميقراطية ،وليست بحسب

الرؤية اإلسالمية ،فاالختيار حسب املفهوم الدميقراطي الليبرالي

 - 4والقول بأن حتكيم الشريعة من اإلكراه في الدين يلزم

وأما االختيار في التصور اإلس�ل�امي فهو تابع لإلسالم ،فاملسلم

ففيه واجبات ومحرمات وح���دود وعقوبات ،فالزم هذا القول

يتحدد من خالل التصويت االنتخابي ،وأي حرمان منه فهو إكراه،
حني يدخل في اإلس�ل�ام فقد اختار أن يحكم باإلس�ل�ام ،فليس

���ن َوال ُم ْؤ ِم َنةٍ إذَا
{و َم���ا كَ انَ ِل ُـم ْؤ ِم ٍ
هن���اك درجة أخرى من االختيار َ
���را َأن َي ُكونَ َل ُه ُم ال ِ
���ن َأ ْمرِ ِه ْم} [األحزاب:
ْـخ َي َر ُة ِم ْ
َق َضى ال َّل ُه َو َر ُس���و ُل ُه َأ ْم ً

يق ِّم ْن ُهم ِّم ْن َب ْع ِد
ِالر ُس���ولِ َو َأطَ ْع َنا ث َُّم َي َت َو َّلى َفرِ ٌ
َ ،]٣٦
{و َيقُو ُلونَ آ َم َّنا بِال َّل ِه َوب َّ
َذ ِل َك َو َما ُأ ْو َل ِئ َك بِال ُْـم ْؤ ِم ِن َني} [النور ،]٤٧ :فالرضا بحكم اإلسالم هو

من لوازم إميان املس���لم ،فكما أن املسلم ال يختار بعد إسالمه أن

يصلي أو يصوم أو يبر والديه ،فكذلك ال يختار حكم اإلسالم.

إذن ،فحني حتكم املس���لمني باإلسالم فهذا من اختيارهم،

ولي���س فيه أي إكراه ،فاالختيار يعرف بدخولهم في اإلس�ل�ام،
وليس بإجراء انتخابي معني ،فقبل أن نستدل بآية اإلكراه يجب
أن نس���توعب أن هذا اإلكراه هو (إك���راه دميقراطي ليبرالي)،

وليس هو (اإلكراه الشرعي).

األس ��اس الثاني :أن حتكيم اإلسالم وخضوع الناس حلكمه

وقوانينه ليس من اإلكراه في ش���يء ،وال عالقة له بقوله تعالى
{ال إ ْك َراهَ فِ ي ِ
الدّينِ } ،فجعل هذه اآلية ذريعة لتعطيل الشريعة
غلط وفهم منحرف عنها ،ويظهر هذا من وجوه:

 - 1أن علماء التفس���ير قد اختلفوا في تفس���ير هذه اآلية

إلى ما يزيد على ستة أقوال ليس فيها أي إشارة إلى أنها تشمل

املس���لمني ،بل كل األقوال ترجع إلى الكفار بعدم إكراههم على
ترك دينهم والدخول في اإلس�ل�ام قس���راً أو التعرض لهم إن
دفعوا اجلزية ،ولم يقل أحد بتاتاً إنها تشمل املسلمني(((.

منه نف���ي وجود أي إكراه في الدينٍ ،
مناف حلقيقة اإلس�ل�ام،
أن يجعل اإلس�ل�ام رس���الة روحية محضة ليس فيها أي إلزام

سياسي – كما هي الرؤية العلمانية  ،-وأما القول بأن اإلسالم
فيه إلزامات مع القول بعم���وم (ال إكراه في الدين) لكل إكراه،

فظاهر التناقض!

له���ذا؛ ال جتد هذا الفهم عند ٍ
أحد من املتقدمني ،فتفس���يرهم

لآلية ينسجم مع فهمهم ألصول الش���ريعة وقطعياتها ،فال ميكن أن
يق���ول بأن اآلية مطلقة العموم ف���ي كل إكراه ،ألن هذا ينقض أحكام
اإلس�ل�ام بوضوح ،لهذا (لم يختلف أحد م���ن األمة كلها في أن هذه

اآلية ليس���ت على ظاهرها ،ألن األمة مجمعة على إكراه املرتد على
دينه)(((.

 - 5ال إش���كال لدى أصح���اب هذه الدع���وى من تطبيق

الش���ريعة إن جاءت بتصويت األكثري���ة ،إذن كيف تكره األقلية

على ذلك م���ا دام أنه ال إكراه في الدين حس���ب تصوركم؟ ثم
ل���و أراد بعض من صوت مع األكثرية أن يتراجع فهل يكره على

الدين ملجرد أنه شارك في التصويت؟
فإذا كان حتكيم الش���ريعة إكراهاً ،فال يج���وز تطبيقه على
األقلي���ة ول���و أرادت األكثرية ،فعجيب أمر ه���ذا التطبيق ،يكون
إكراهاً ثم يزول اإلكراه مبجرد تصويت األكثرية! وكأن اآلية تقول

الدينِ } إال إن اخت���ارت األكثرية فأكرهوا األقلية
{ال إ ْك َراهَ فِ ي ِ ّ
عليه!

والظريف – واملؤسف  -أن األكثرية هذه متعلقة بنسبة غير

 - 2أن حتكيم الشريعة ليس من اإلكراه في الدين ،فهو خضوع

محددة ،فيمكن أن تكون  %70أو  %60أو أقل أو أكثر ،فأي جرأة

وعلى افتراض أن ذلك إكراه ،فالعموم في اآلية (عموم في نفي

خالله���ا أن هذا إكراه داخل في م���راد الله في قوله تعالى {ال
الدينِ }.
إ ْك َراهَ فِ ي ِ ّ

 - 3أن أحكام اإلس�ل�ام كانت تطبق في الدولة اإلسالمية

في ترك تطبيق الشريعة إن رفضت األكثرية ،وهي في احلقيقة

لقوانينها وأحكامها ،وليس فيه إكراه أحد على مخالفة دينه.

إكراه الباطل ،فأما اإلكراه باحلق فإنه من الدين ،وهل يقتل الكافر

إال على الدين)(((.

في عهد النبي صلى الله عليه وس���لم وخلفائه الراشدين ،تطبق

على املس���لم والكافر ،وما كان يؤخذ آراء الناس ملعرفة رضاهم
أو س���خطهم ،بل إن الفتوحات اإلسالمية أخضعت بلداناً كثيرة

ولم تخيرهم في حكم اإلس�ل�ام وهم غير مسلمني ،فكيف تخير

املسلمني في حكمهم باإلسالم؟

فصلت هذه األقوال في كتاب (التسليم للنص الشرعي واملعارضات الفكرية املعاصرة)
(((
ُ
ص .185 -183
((( أحكام القرآن ،البن العربي 233/1؛ اجلامع ألحكام القرآن ،للقرطبي .283-280/4

على الله فوق أن حتدد نس���بة معينة تقول هي التي أعرف من

فقاع���دة (ال إكراه في الدي���ن) أرادوا بها أن تكون (عذراً)

تلغي تطبيق الشريعة بالكلية ولو أرادت األكثرية!

أرأيتم كيف ظهرت إشكالية التلفيق؟
يريد يحكم بالش���ريعة ،ويريد حكم األكثرية ،فيأتي مبفهوم

(ال إك���راه في الدي���ن) فيتورط معه ألنه ي���ؤدي به إلى تعطيل
الشريعة وعدم احلكم بها أبداً!
((( احمللى .2104
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ويجعل (ال إكراه في الدين) عاماً يش���مل احلكم بالشريعة

فيتورط ألنه يؤدي إللغاء كل اإللزامات في الشريعة حتى تكون

رسالة روحية علمانية!

مناقشة األصل التلفيقي الثاني:

يقول هذا األصل :إن س���يادة الشريعة جانب ديني ،وحتى

يحمل صفة (املش���روعية السياس���ية) ال بد له من الرجوع إلى
رأي األكثرية!

سياس���ية ،أما مجرد االعتقاد بوجوب التطبيق من دون تطبيق
أي ش���يء ،فهذا ليس ه���و الواجب ديانة ،ب���ل إن اخلالف مع

الفكر العلماني إمنا هو في تطبيق الش���ريعة وليس في اعتقاد
تطبيقه���ا ،واألمر القرآني جاء في تطبيق الش���ريعة وليس في
مج���رد االعتقاد { َو َمن ّلَ ْم يَ ْح ُك���م بمِ َ ا أَن َز َل اللَّ��� ُه َفأُ ْولَئ َ
ِك ُه ُم
الْ َكافِ ُرونَ} [املائدة.]٤٤ :

مناقشة األصل التلفيقي الثالث:

م���ن طبيعة أي تلفي���ق أنه يحتاج حلذف ش���يء من أحد

يقول هذا األصل :إن س���يادة األمة هي الوس���يلة املمكنة

والذي حصل هن���ا أنه حصل حذف في أحكام اإلس�ل�ام

واخللل هن���ا أنه يقرر أن الس���يادة وس���يلة إلى تطبيق

الطرفني حتى يستطيع أن يلفق بينهما.

فجعلت دينية وليست سياسية ،وهذا مفهوم ال تعرفه الشريعة..
ُ
ملاذا؟

ألن الش���ريعة نظام حياة ونظام دولة وليست رسالة روحية

منزوية عن الواقع ،فاألحكام الدينية حسب تصور اإلسالم ،هي
أحكام سياسية.

فأي حكم في الواقع يخالف الشريعة فاملسلم مأمور بتغييره
(من رأى منكم منكراً فليغيره بيده)((( ،وأحكام اإلسالم يجب أن

لتطبيق الشريعة في العصر احلاضر.

الش���ريعة ،وهذا يعني أنه مراعاة لظ���رف زمني معني ،بينما

حقيقة ال���رأي تقوم على تأصيل كل���ي ال يرتبط بضرورة أو

حالة معينة.

فهم يتحدثون أن الش���ريعة ال إكراه فيها ،وأن املش���روعية

السياس���ية بحاجة ملش���روعية دينية ،ثم يرجعون فيفس���رون

س���يرة النبي صلى الله عليه وس���لم وخلفائه مبا يتفق مع هذه
الرؤية ،فتقريرهم قائم على اعتبار (س���يادة األمة) أص ً
ال كلياً،

تكون هي احلاكمة والفيصل بني الناس في حقوقهم ومنازعاتهم
{ َو َمن ّلَ ْم يَ ْح ُكم بمِ َ ���ا أَن َز َل اللَّ ُه َفأُ ْولَئ َ
ِك ُه ُم الْ َكافِ ُرونَ} [املائدة:

فليس محل اخلالف أن يشارك اإلسالميون في النظم التي

اعتب���ار له (إمنا الطاعة في املعروف)(((( ،ما لم يؤمر مبعصية،

هذا إلى جعل السيادة للشريعة ،إمنا اخلالف في األصل الكلي

 ،]٤٤وأي ق���رار سياس���ي يجب أال يخالف الش���ريعة وإال فال

فإذا أمر مبعصية فال سمع وال طاعة)((( ،وأي نظام فمشروعيته
مقيدة بالشريعة (إال أن تروا كفراً بواحاً)(((.
فحني تس���تحضر هذه األحكام يتض���ح لك صورة األحكام

في اإلس�ل�ام ،فاألحكام الدينية هي أحكام سياسية ،واألحكام

السياسية ال مشروعية لها إن خالفت األحكام الدينية ،فتصور
احلكم الديني منعزالً عن احلكم السياسي هي رؤية علمانية ال

عالقة لها بالشريعة(((.

فحني يقول إن تطبيق الش���ريعة واجب دين���اً ،لكنه يحتاج

ملش���روعية سياس���ية ،فهو يتح���دث عبر منط���ق مختلف عن
الش���ريعة ،فوجوب تطبيق الشريعة هو تطبيقها سياسياً وتغيير

أي مخالف���ة لها ورف���ض أي قرار ينافيها ،وه���ذه كلها أحكام
((( أخرجه مسلم برقم (.)186
((( أخرجه البخاري برقم ( )7257ومسلم (.)1840
((( أخرجه البخاري برقم ( )7144ومسلم (.)4763
((( أخرجه البخاري برقم ( )7056ومسلم (.)4771
بيان محك ٌم ومتني عن هذه اجلزئية جتده في مقال( :املضمون العلماني في االجتاه
((( ٌ
التنويري ،املشروعية السياسية) للشيخ الفاضل أحمد سالم ،مجلة البيان ،عدد ،303
ذو القعدة 1433هـ.
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واالستدالل هنا قائم على اعتبار أنها ظرف زمني معني!

ال تتخذ الش���ريعة مرجعية لها في س���بيل أن يصلوا من خالل

القائم على جعل املش���روعية لألمة وال حكم للش���ريعة إال من
خاللها مطلقاً ،وليس ألجل ظرف زمني معني.

فه���و يعتذر بأنه مضطر ألجل واقع ،بينما كالمه تأصيل كلي
دائم ،متاماً لو أن ش���خصاً ش���ارك في بنك ربوي ألجل مصلحة
راجحة ثم صار بعد ذلك يقول إن الربا حالل ألن ال فرق بينه وبني
البيع والله تعالى يقول { ُق ْل َم ْن َح َّر َم زِ ينَ َة اللَّهِ } [األعراف!]٢٣ :

فكما أن بعض اإلس��ل�اميني يشارك في بعض النظم العلمانية

ألجل اإلصالح ،فهذا ال يجيز له أن يقول بأن الشريعة جاءت بفصل
الدي����ن عن الدولة؛ ألنه هو املمكن ف����ي تلك املرحلة! وال ميكن أن

يقال إن اخلالف بني (اإلس��ل�امي) الذي يشارك في نظام علماني
و(العلماني) الذي يرى فصل الدين عن الدولة؛ خالف لفظي!
مناقشة األصل التلفيقي الرابع:

أن أحكام الش���ريعة ال تطبق إال عب���ر الناس ،وهم أضمن

للشريعة.

وهن���ا حديث ف���ي البدهي���ات ،فال ش���ك أن كل األفكار

واالجتاه���ات ال تطبق إال م���ن خالل الناس ،ه���ذه بدهية ال

ملاذا التهرب من اإلجابة عن هذا الس���ؤال ما دام أنه غير

خالل الناس ،فاخلالف هنا خالف في (املشروعية) وليس في

بكل وضوح ،ألن هذا الس���ؤال يكشف حقيقة التشريع ،هل

معن���ى للنقاش حوله���ا ،بل حتى االس���تبداد والظلم يطبق من
(التنفيذ) أو (الوجود).

فعامة الباحثني في الفكر اإلس�ل�امي يقول إن سيادة األمة

سيادة تنفيذ ،وال إشكال ،اخللل هنا أنهم جعلوها سيادة تشريع

ميكن أن تشرع ما يخالف الشريعة ،وال تكون الشريعة نافذة إال
بعد رضاهم.

وكونهم أضمن للش���ريعة ،يعني أنهم يتحدثون عن (تنفيذ)،

بينما اخلالف في (التشريع).

حكم الفرد أم حكم األكثرية؟
ويأت���ي هنا عادة املقارنة بني حكم الف���رد وحكم األكثرية،

فيقول كما أنكم تقبلون بحكم الفرد ولو خالف الشريعة ،فكذلك

نحن هنا نقبل بحكم األكثرية إن خالفت الشريعة.

وحقيقة هذا السؤال يكشف لك اإلشكال بدقة.

فاملتغلب الفرد إن خالف الشريعة فال مشروعية ملخالفته وال

يجوز طاعته ،وأي قرار يصدر منه مخالف للشرع فال اعتبار له.

بينما هم هنا يقولون إن األكثرية حني تخالف الشريعة فهذا

من حقها ،ولها مشروعيتها ،وال مشروعية إال من خاللها.

وهن���ا يظهر أن إرادة األكثرية حس���ب ه���ذا املفهوم تأتي

في معارضة الش���ريعة وليس في معارض���ة الفرد ،ألنها تعطي
األكثرية صالحية مخالفة الش���ريعة ..نعم ،لو قالوا إن األكثرية

مقيدة بالش���ريعة – كما هو قول عام���ة الباحثني  -ملا كان ثم

نزاع ،وألصبح���ت األكثرية في مقابل الف���رد ،أما إن أعطيتها
صالحية جتاوز الش���ريعة فاألكثرية هنا ص���ارت مرجعية في

مقابل مرجعية.

السؤال املركزي:
من األسئلة املركزية هنا :ماذا لو اختار الناس غير اإلسالم؟

وفائدة هذا الس���ؤال أنه يكش���ف املرجعية العليا ملن؟ هل
هي لألكثرية أم للش���ريعة؟ متاماً كبقية األسئلة التي تورد على

األفكار واالجتاهات لكشف مضامينها وحقائقها.

يتحاش���ى كثير منهم اجلواب عنه ويقول الناس سيختارون

اإلسالم فال معنى للخوف من اختيار غير اإلسالم ،وهذه صورة
افتراضية جدلية.
حس���ناً ،وملاذا اخلوف من التصري���ح بأنه ال اعتبار لهم إن
خالفوا اإلسالم؟

متصور ومجرد فرضية؟
هو للشعب أم لإلسالم؟

فلو قال سيحكم باإلسالم – ولو كانت مسألة افتراضية -

فهو قد أسقط مرجعية سيادة األمة ،ومنوذج التلفيق يقتضي أن

يحافظ على هذه السيادة كما هي.

فالقول بأن املش���روعية للش���ريعة ،ليس مث���ل القول بأن

املش���روعية للناس وهم سيختارون الشريعة ،فأنت حني جتعلها

للناس جتعل أحكام الشريعة غير ملزمة إال بعد اختيار األكثرية،
كما أن اختيار األكثرية لو خالف اإلس�ل�ام فله مشروعيته ،وكل

هذا ينافي قطعيات الشريعة.

والق���ول بأن هذا ال ميكن مغالطة واضحة بعيدة متاماً عن

فهم واقع النظم املعاصرة.

فالتصوي���ت لن يجري على طريقة أن يدخل ش���خص على

مجلس فيقول( :هل تريدون اإلس�ل�ام)؟ بل ه���و مواد قانونية

دقيقة في دستور عام ،وتعتمد على النشاط اإلعالمي والقدرات
التأثيرية على الناس ،فمن املمكن جداً أن يتم جتاوز الش���ريعة

من خاللها ،فلماذا الهرب عن اجلواب؟

ثم إن من يقول إن الناس لن يختاروا إال اإلسالم ،ال يتفطن إلى

أنه يفكر من حيث ال يش���عر في واقع نظام سياسي غير إسالمي،

ألن ه���ذا معناه أن النظام يكفل للناس املطالبة بتغيير الش���ريعة،
ولهم حق التعبير عن الرأي ضد اإلسالم ،وتكوين األحزاب وتأليب
الرأي العام واحلش���د اإلعالمي الذي يشكك في اإلسالم ويطالب

بتغيي���ر أحكامه ،ثم بعد هذا كله يكفل لهم إمكانية تغيره ،ثم يكفل

التصويت من أجله ،ثم بعد هذا ينظر في النتيجة.

فصاح���ب هذا ال���كالم قفز على كل ه���ذه املقدمات التي

تناقض اإلسالم مناقضة قطعية ،وظن أنه قد أنهى اإلشكال ملا
جزم أن الناس ال يختارون غير اإلسالم.

والقص���ة أن هذه الص���ورة يوردها رافض���و الدميقراطية

الليبرالية إلثبات منافاتها للنظام السياسي اإلسالمي ،واجلواب

الصحي���ح أن يقول من يدافع ع���ن الدميقراطية بأنها لن تكون
به���ذه الصورة ما دامت دميقراطية إس�ل�امية كما يرون ،ال أن
يتعامل معها وكأنها من املس���لمات ،ويجعل اإلشكالية فقط في

كفة األصوات األكثر.

الغفلة عن هذه املقدمات املهمة جتعل الش���خص يتوهم أن

اإلشكال فقط في التعامل مع نتيجة االنتخابات! بل ما عاد هذا
إشكاالً عليها ،بل هو من محاسنها وفضائلها!
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(لنفرض فرضاً أن ش���يئاً من هذه املخاوف قد وقع وظهر

بدميقراطية حقيقية أن غالبية املس���لمني في قطر من األقطار
قد اختاروا ما يتنافى مع اإلسالم وما يعد خروجاً عن اإلسالم،

فهل العيب في الدميقراطية أم العيب في الواقع القائم؟ فليست
الدميقراطي���ة هي التي أتتنا بهذا العي���ب ،وإمنا الدميقراطية

املعاصرة ،فالشريعة ال بد لها من تصويت واختيار وال مشروعية
لها إال من خالله وتس���قط من خالله ،وأما هذا احلق الهامشي
فال يصوت علي���ه وال يتعرض له ألنه من احلق���وق الطبيعية،
وجرب بنفسك فاس���أل أصحاب هذا االجتاه عن أقل حد من

التضييق ألي حق هامشي وانتظر جوابهم!
لهذا حني يقال :ال أحد يفرض ش���يئاً على (س���يادة األمة)

كشفت لنا هذا العيب ،فهذا سبب لشكر الدميقراطية والتمسك
بها وليس سبباً لرفضها والقدح فيها واتهامها)(((.

و(حرياتها) و(قرارها) ...إلخ ،فهو ال يتحدث عن حرية وسيادة

سيادة الشريعة أم سيادة الليربالية؟

ليبرال���ي) ال ميكن أن تتجاوزه ،وال يريدك أن تدخل فيه املكون

من البدهيات في النظم السياسية املعاصرة أنه ليس هناك

إرادة مطلقة لألكثرية ،فلها صالحية واس���عة لكنها في النهاية
مح���ددة بقائمة من احلقوق ال ميك���ن أن تتجاوزها ،فال ميكن
لألكثري���ة أن تنتهك أي حق من احلقوق املتفق عليها دولياً ،وال
ميكنها أن تعتدي على أي حق من حقوق األقلية أو تضيق عليها

فيه ،فهذه احلقوق هي من املبادئ فوق الدستورية التي ال ميكن
التعرض لها وليست هي مح ً
ال للتصويت.
مح���ل اخلالف مع أصح���اب هذا االجتاه أن���ه يقبل بهذه

احلقوق واحلدود ويرفض أن تكون (حاكمية الش���ريعة) ضمن

هذه احلدود ،فالش���ريعة ال بد لها م���ن التصويت وال ميكن أن
حتكم من دون تصويت ،وال ميكن أن تكون مبدأ فوق دس���توري،
وأم���ا احلدود التي وضعتها (الليبرالي���ة املعاصرة) فهي حدود

فوق دستورية وال ميكن لألكثرية أن تتعرض لها.

مطلقة ،ب���ل يتحدث عنها وهو مدرك أنه���ا محكومة بـ (إطار
األساسي والتاريخي لألمة اإلسالمية (الشريعة) ،فالنزاع حينها
ليس مع س���يادة األمة وحرياتها وقراره���ا ،بل مع مفهوم هذه

السيادة.

مصدر اخللل:
ماذا لو قالوا :السيادة للشريعة وال مشروعية ملا يخالفها.

ما الذي يدفعهم لكل هذه اإلش���كاالت؟ خاصة مع قناعتهم

بوجوب تطبيق الش���ريعة ،ومخالفتهم للتيار العلماني في لزوم
أحكام اإلسالم.

التفس���ير األقرب لها ه���و (إش ��كالية التلفي ��ق واخلضوع

للمفاهيم احلداثية املعاصرة).

فحني يأتي الش���خص ملفه���وم حداثي معني له فلس���فته

وس���ياقاته ،ويريد إعماله كما هو ،فإنه س���يقع في إش���كاالت

أرأيتم؟ فاحلقيقة أن اخلالف ليس بني (س���يادة الشريعة)

كثي���رة ،وكل ما ورد في هذه املقالة هو من���وذج تطبيقي ألحد

في إطار معني ..اخلالف هو بني (سيادة الليبرالية) على األمة

سطوة هذه املفاهيم على بعض العقول هي التي دعت أهل

و(س���يادة األمة)؛ ألن األمة في النهاية س���يادتها مقيدة وتعمل

هذه املفاهيم.

أو (سيادة الش���ريعة) على األمة ،فال إشكال في القبول بقيود

البصيرة من باحثي الفكر اإلسالمي املعاصر إلى ضرورة احلذر
في تقبل هذه املفاهيم ،يقول محمد أس���د ناصحاً( :إننا عندما

الليبرالية ،وأما قيود اإلسالم فيقف دونها ألف إشكال؟

فحني يتحدثون عن (مس���ار تعاقدي) لألمة ال ميكن فرض

نتحدث عن إرادة الشعب في حدود مفهوم الفكر السياسي في

مس���ار مفتوح تفعل األمة ما تشاء ،بل هو مسار محكوم بإطار

فنكون كاملستجير من الرمضاء بالنار ،أي أننا يجب أن نحرص

أي ش���يء عليها ،وإال فهو تغلب واعتداء عليها؛ ال يتحدثون عن

اإلسالم ،ال بد لنا من أن نفكر بحذر شديد كيال نقع في اخلطأ

وحقوق وأعراف ش���ائعة ال ميك���ن أن تتجاوزها ،ومع هذا هو

على أال نحل محل االستبداد الغريب عن اإلسالم الذي حكمنا
خالل القرون املاضية نظاماً ال صلة له هو اآلخر باإلسالم ،ألنه

راض خاضع مقر بكل م���ا فيها من حدود ،وإمنا تتحرك فقط
ٍ

في وجه حكم الش���ريعة ،ثم يظن أن اخلالف رمبا يكون لفظياً

أو من مساغات االجتهاد!

س���تعرف فداحة هذا اخلالف بأن تقارن احلكم بقطعيات

الشريعة مع احلكم بحالة هامشية من احلقوق التي تقرها النظم
((( الشورى في معركة البناء ،د .أحمد الريسوني .170
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يدعو لسيادة مطلقة للشعب)(((.

فخلل هذه املفاهيم ال يزول مبجرد تغيير املصطلحات:

ف���ـ (ال يكفي إذن إلصالح الدميقراطية أن نغير اس���مها

ونصفها بأنها شورى ،بل ال بد من أن تقوم على األسس الشرعية
((( منهاج اإلسالم في احلكم .81-79

للشورى اإلسالمية ،وأول هذه األسس التزامها مببادئ الشريعة
اإلسالمية وعدم فصلها عنها)(((.

الفقهي اإلس�ل�امي أنه ال يوجد به مكان لكل نظرية سياسية أو
دستورية قدمية أو حديثة)(((.

فاملطلوب من الباحث أن يفهم اإلس�ل�ام كما هو ال أن يس ��عى
لتجميله وحتسني صورته:
(وما درى هؤالء أنهم يش���وهون اإلسالم ألنه ال بد لهم في
محاولتهم هذه أن مييلوا إلى التصنع والتأويل حتى تتم لهم تلك
احملاوالت.
وم���ن هنا يأت���ي التحري���ف والتزييف والوق���وع في الزلل
واألخطاء في اإلسالم ونظمه ،وتغليف جوهره الصافي بسحابات
الضباب واألفكار الغربية.
وملا كانت النظريات ليس���ت في غالبها إال مجرد انعكاسات
للفلسفة التي يقوم عليها النظام السياسي الذي ظهرت في ظله
أو انعكاس���اً لواقع هذه النظم ذاتها ،ف���إن محاولة الباحثني في
اإلسالم لتفس���ير النظم السياسية اإلس�ل�امية على هدى تلك
النظريات لن يجرنا إل���ى أخطاء في التطبيق ،وإمنا إلى أخطاء
فادحة في منهج البحث والدراسة.

فإن لكل نظام فلسفته وتاريخه ونظمه ،واإلسالم يستقل
اس���تقالالً تاماً عن كل النظم وإن تش���ابه م���ن وجه أو آخر
مع بعضه���ا أو في أجزاء منها ،لكنه يظ���ل متفرداً من حيث

ذاتيته وأساس���ه االعتقادي على وج���ه اخلصوص ،وال يصح
أن نفس���ر أي نظام من نظمه إال على ضوء أسس���ه الفكرية
اخلاصة)(((.

والتلفيق حالة من الوهن حتتاج ملثل هذه العزة والثقة:

(دفعهم حماسهم لإلسالم إلى أن يثبتوا فيه بغير دراسة
متعمقة كل م���ا يرونه قد راج في أس���واق العالم املتحضر،
متوهم�ي�ن أن في ذل���ك خدمة جليلة لإلس�ل�ام ،فكأنه في
أعينهم طفل يتيم ذليل ال يعيش إال إذا جعل حتت رعاية رجل
ذي ج���اه ونفوذ ،أو هم يخافون أن ال تكون لهم عزة من حيث
كونهم مس���لمني وال ينالون من الشرف شيئاً إال إذا أخرجوا
للناس مبادئ وأصوالً من دينهم مثل مبادئ النظم الس���ائدة

في عصرهم.

فإذا راج���ت الدميقراطية كان اإلس�ل�ام دميقراطياً ،وإذا
راجت االش���تراكية كان اإلسالم اش���تراكياً ،وإذا راجت نظرية

سيادة األمة كانت هذه النظرية من نظريات اإلسالم)(((.
حينها لن يقع في مرض اخلوف من( :أن يعاب على التفكير
((( فقه الشورى واالستشارة ،د .توفيق الشاوي .583
((( رقابة األمة على احلكام ،د .علي محمد حسنني .185-184
((( الدولة والسيادة في الفقه اإلسالمي ،د .فتحي عبد الكرمي .19-18

هي جاذبية إعالمية ..ولكن؟
حني تتحدث في اإلعالم بلغة :إن الشعوب قد حتررت ونالت
س���يادتها كامل���ة ،فال ميكن فرض أي ش���يء عليها ،فمن حقها
اختيار أي منظومة تريدها ،وإن اختارت اإلسالم فهذا من حقها،
وإن رفضته فهذا من حقها ،واإلس�ل�ام يكفل احلريات كاملة...
إلخ.
هو حديث له جاذبية ،ويثير مكامن الرضا واالستحسان في
وجوه فئات مختلفة ال تزال حتمل عدا ًء للمش���روع اإلس�ل�امي،

وس���يريح املتحدث مزاجه من مس���ائل وإشكاالت كثيرة حتاصر
اإلسالميني ،كما أنه هو املمكن في ٍ
عدد من البالد اإلسالمية.
لكنه في احلقيقة قل ٌم يجري على أحكام الشريعة بالتعديل
والتغيير ،ويجت���رئ على الله ،فيجعل مراد الل���ه تابعاً ملا هو
ممكن في الواقع ،ويوجه األحكام بحسب املتاح ،ويكون السياق
اإلعالمي املناس���ب هو املعيار الذي يح���دد تفاصيل األحكام
الشرعية!
((( مبدأ الشورى مع املقارنة مببادئ الدميقراطيات الغربية والنظام املاركسي ،د .يعقوب
املليجي .181
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[ حوارات ]

الناشط السياسي خالد أبو صالح لـ ^:
َ
وضحى
وشكل دولة سوريةَ ..م ْن قاوم
مالمح
يرسم
َ
َّ

ح������اوره :جم��ل��ة ^

^ :كي ��ف تص ��ف لن ��ا بداية الث ��ورة الس ��ورية وتصاعد
احلراك الشعبي فيها؟

ث���ورة كان ال بد من قيامها ..كانت نارها حتت رماد 40
عاماً من القهر والظلم والفساد ..بدأت بأطفال ّ
خطوا

ما كان يجول في فكر آبائهم على جدران أضحت اليوم
مض ّمخة بدمائهم ومد ّمرة بآلة قتل النظام.

حمل رايتها ش���باب آمن���وا بربهم وبعدال���ة قضيتهم
فضح���وا بكل ما ميكن أن يضحي به ش���اب مؤمن في
سبيل حتقيق هدفه املنشود.

تد ّرجت الثورة والعمل الثوري من النضال الس���لمي إلى

املقاومة الشعبية بعد أن خذلها القاصي والداني ..فبعد

أكثر من ثمانية أش���هر من النضال الس���لمي باعتراف
رأس النظام ،لم ينتصر أحد لدماء الس���وريني ،فقرروا
الدفاع عن أنفس���هم وحترير بالدهم من طاغية مجرم

يدعي أنه نظام عادل ينتصر
ومدلل عند نظام عامل���ي ّ
حلقوق اإلنسان.
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^ :م ��ا الراب ��ط املش ��ترك ال ��ذي جع ��ل
الشارع الس ��وري يخرج للمطالبة بإسقاط
النظ ��ام؟ وهل اس ��تئثار الطائفة النصيرية
بالسلطة كان له دور في ذلك؟

الظلم والقهر واالستعباد واإلذالل لنصف

ق���رن؛ كل ه���ذه كافية لدفع الس���وريني
ليوح���دوا صرخته���م ومطلبه���م ض���د
هذا النظ���ام ..وبالطبع حك���م العلويني
لسورية وس���يطرتهم على مقدرات البالد

واس���تئثارهم بكل مفاصل الدولة؛ دافع

إضافي لقيام ثورة في سورية.

وجلم ش���هوة اإلجرام لدى النظام الذي
بات يستخدم الطيران احلربي واملروحي

بقصف األحياء املدنية.

نحتاج إلى ذخيرة وس�ل�اح نوعي مضاد

للدروع والطائ���رات ،وأذكر هنا بعض ما
نحتاج إليه على س���بيل املثال ال احلصر:

«ستنجر ،س���ام ،كورنيت ،وميالن» ..هذه

األن���واع وغيرها أصبحت حاجة ملحة ال
سيما في هذا الوقت.

^ :ش ��هدنا حت ��و ًال كبي ��ر ًا ف ��ي الفت ��رة
األخي ��رة على مس ��ار الثورة ،حي ��ث لوحظ

^ :كي ��ف تص ��ف أوض ��اع الالجئ�ي�ن في
تركيا ،وكذلك الوضع امليداني للثوار داخل

غلبة النش ��طاء اإلس�ل�اميني على الواجهة
العس ��كرية ف ��ي الثورة ،ه ��ل ه ��ذا االعتقاد

امل ��دن الس ��ورية ،وما مص ��ادر دعمه ��م ،وما

صحيح؟

حاجاتهم؟

إسالميون غير مؤدجلني..

لم نتوقع في ي���وم من األيام أن يُ َّ
ذل أهل

الش���ام في البلدان التي جل���ؤوا إليها..

«الزعتري» في األردن ..آه ..عندما تنظر
إلى أهلك فتجدهم الجئني وضاقت الدنيا

على سعتها ليُت َركوا في صحراء قاحلة في
بلد شقيق.

أما عن الوضع امليداني ،فرغم التضحيات
اجلسام لكن تقدم الثوار ملحوظ وانحسار

النظام وتهافته كذلك.

ومص���ادر دعمه���م
متع���ددة ،منه���ا ما
ّ
يحصلون عليه من غنائم بعد املعارك التي

يخوضونها ضد نقاط وثكنات عس���كرية
تابعة للنظام ،وإما بعض األس���لحة التي
يت���م تهريبها م���ن هنا وم���ن هناك عبر

احلدود.

يحت���اج الي���وم الثوار إلى دع���م حقيقي
ودولي ،فدعم األفراد ما عاد كافياً لردع

سورية بطبعها بلد ذو غالبية مسلمة ،وهذا

بالطبع ال ينفي مشاركة غير اإلسالميني

ونشطاء كثر من طوائف متعددة..

ولكن بس���بب احت���دام املواجه���ة وكثرة

املعارك والش���هداء ،ترتفع وتيرة اإلميان
لدى ش���بابنا املؤمن بطبع���ه ..وهذا ما

جعل اإلسالم السمة الظاهرة في معظم

الفصائل املقاتلة إن لم نقل كلها.

^ :م ��ا ال ��ذي دفع ��ك لتخرج للش ��ارع
وتطال ��ب الش ��عب الس ��وري باخل ��روج
للثورة؟

ال���ذي دفعن���ي للخروج هو م���ا دفع كل

هذا الش���عب العظيم ألن يخرج ويضحي
ويصرخ في وجه اجلالد ويصبر أمام آلة

قتل���ه ويتحمل كل ما نش���اهده ونراه من

شهوة إجرامية لدى نظام األسد.
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^ :ت ��رك� �ي ��ا ت� �ق���دم دع � �م � � ًا ل�لاج �ئ�ين
السوريني ،ولديها موقف سياسي واضح،
يلب طموحات السوريني الثوار..
لكن لم ِ
ه��ل ت��رى أن ذل��ك بسبب العجز التركي،
أم أنها تعمل وفق خطة متدرجة لتمكني
الثوار من استنزاف النظام؟

ال ب���د بداية من ش���كر تركي���ا ،حكومة
وش���عباً ،على ما تقدمه من دعم لالجئني
الس���وريني واملعارضة الس���ورية التي ما

زالت مش���تتة إلى يومنا ه���ذا ،لكن في
الوقت نفس���ه لم تقدم تركيا كل ما يجب

إزاء إخوانها في س���ورية الذين يذبحون
في كل يوم بالعش���رات ،ال بل في اآلونة
األخيرة باملئات.

لكن ال بد من ذك���ر أمر مهم ،تركيا دولة
مؤسسات ،واملؤسسة العسكرية التركية ال
تريد أن تدخل حرباً ال تس���تطيع ضمان
نتائجها ،ال سيما أنها في حرب استنزاف

م���ع مقاتلي حزب العمال الكردس���تاني،
إضافة إلى وجود أح���زاب تركية عديدة
معارضة للتدخل في سورية ودعم الثورة،

كحزب الش���عب املؤيد لبش���ار األس���د
ونظامه..

وهناك حتى في ح���زب العدالة والتنمية
احلاكم أيضاً من يع���ارض تقدمي الدعم

العس���كري الصريح للش���عب السوري،
ويب ّررون هذا بأن أطرافاً عديدة تريد أن
تقحم تركيا مبواجهة مباشرة مع إيران..

كذل���ك ضغط ال���روس عليها بواس���طة

الغ���از ال���ذي تعد روس���يا أح���د أهم

مصدري���ه لتركيا ،إن لم نق���ل الوحيدة.
وبالطبع ال ننسى الش���بح األكثر خطورة
بالنس���بة لألتراك الذي يجعلهم يفكرون
ملي���اً قبل اتخ���اذ أي موقف سياس���ي

وعسكري حقيقي ،أال وهو حزب العمال
الكردستاني الذي شن عدداً من الهجمات

منذ بدء الثورة السورية بإشارة من نظام
األسد ليصبح دافعاً إضافياً لألتراك حتى
يتمهلوا ويفكروا ملياً قبل اإلقدام على أي

خطوة حاسمة في الشأن السوري..

بالطبع نحن هنا ال نريد تبرير موقف تركيا،

وإمن���ا هي قراءة بس���يطة للواقع التركي

^ :هل لك عالق ��ة باملجلس الوطني أو
اجليش الس ��وري احل ��ر أو أي إطار آخر من
أطر الثورة؟

ليس ل���ي أي عالقة باملجل���س الوطني
السوري مؤطرة ضمن هذه املؤسسة ،ولي
عالقات طيبة ببع���ض أفراده املخلصني

وعالقات سيئة في نفس الوقت مع بعض
أعضائه املتسلقني..

أما اجليش احلر ،ففي حمص هم إخواني
جميعاً تربطني بهم أواصر احملبة واألخوة،

وأعرف معظم قادته امليدانيني إن لم أقل
كلهم ،فقد كن���ا جميعاً على الطريق ذاته

من���ذ أن كانوا جميعاً ثواراً س���لميني إلى

ومل���ا يجول ببال أصح���اب القرار فيها..
وفي الوقت نفس���ه قابلت عدداً كبيراً من

أهلهم وذويهم..

احلكومية  -دبلوماس���ية وأمنية  -ومنهم

لي أصدق���اء كثر من ق���ادة الكتائب من

أن انخرطوا باملقاومة الشعبية للدفاع عن

املس���ؤولني األتراك من مختلف الوظائف

كذلك األمر في بقية محافظات سورية..

وزير اخلارجية السيد أحمد داود أوغلو،
وتكلمت مع���ه ملياً حول الثورة وحتدياتها

مختلف املناطق من أجل التش���اور ببعض

ومصالح تركيا بقيام دولة قوية في سورية
ب���دالً من دولة مهلهلة ،وأخبرته بأن طول

مدة الصراع سيجعل من سورية أفغانستان

جديدة على تخوم تركيا ،ال سيما أن هناك
 850كم ش���ريطاً حدودياً بني البلدين..
وش���عرت بصراحة أن تركيا جتهز ألمور
مهم���ة في دع���م الثورة لك���ن بعيداً عن
األصداء اإلعالمية والسجاالت السياسية
التي س���تكون عبئاً عليهم أمام خصومهم
في الداخل واخلارج.

األم���ور امليدانية والسياس���ية ومن أجل

التنسيق مع أبطالنا في حمص وغيرها.

^ :حت ��ت ذريع ��ة الدف ��اع ع ��ن حق ��وق
األقليات ،واملش ��اركة السياس ��ية؛ هل ميكن
أن يع ��ود العلوي ��ون إلى الس ��لطة ف ��ي إطار
تصالح سوري داخلي؟

إن صاح���ب القرار في ه���ذا األمر هو

الشعب الس���وري الذي س���ينتخب عبر
صناديق االقتراع من يريد أن يحكمه.

^ :كي ��ف ميك ��ن أن نرس ��م مس ��تقبل
سورية بعد ما حدث؟

بالطب���ع من قاوم أعت���ى نظام قمعي في
هذا القرن بصدره العاري وقوة إميانه -

ووقف العالم بأس���ره مع هذا النظام إما

بصمته أو دعمه الصريح أو املخفي له -
يس���تطيع أن يصن���ع مس���تقب ً
ال مزهراً

لس���ورية ،وب���إذن الله هو من س���يحدد
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^ :كي ��ف تق ّي ��م موق ��ف ٍّ
كل م ��ن الدروز
واملسيحيني واألكراد من الثورة؟

أري���د أن أبدأ من عن���د اإلخوة األكراد

الذين ومن دون م���زاودة كانوا من أول

الثائرين على النظ���ام ،إن لم نقل أنهم
ب���دؤوا بالثورة من  2004والقوا أثناءها

ما يالقيه الش���عب الس���وري اليوم من

مالمحه وش���كل دولته ونظام حكمه ،ألنه

هو من ضحى وهو من تك ّبد ثمن حريته..
فض���ل الله على هذه الثورة املباركة كبير،

وم���ن أهمه :زيادة القناعة لدى الش���عب

بعدالة قضيتهم وأن الناصر احلقيقي هو
الله ع���ز وجل لذا صدحوا بها عالية (ما

لنا غيرك يا الله) ،ومنه االنتصارات التي

تتحقق على أرض الواق���ع مع قلة العدد
والعتاد.

^ :هل تأثّ ر البناء االجتماعي والفكري
داخل املجتمع السوري بأحداث الثورة ،وما
مالمح هذا التأثير؟
نعم ،تأثر كثيراً ،ال س���يما أن املجازر ما

زالت مستمرة والقاتل معروف الهوية..

وهنا أحتدث عن البناء االجتماعي ،ففي
حمص مث ً
ال وف���ي بعض قرى ريف حماه
الغربي وريف الالذقية ،ما عاد هناك من

عقد اجتماعي بني املس���لمني والعلويني
بع���د كل هذه املج���ازر ،وتكلمنا ملياً كما

تكلم غيرن���ا في هذا الب���اب حتى أمام
وسائل اإلعالم ال لتأجيج الفتنة والصراع
بل ملعرفة املرض حتى نتمكن من عالجه

إن كنا بالفعل حريصني على ذلك.

بطش وقتل وسجن وتعذيب وتهجير...

إلخ ،لكن األص���وات القبيحة ال بد لها
أن تخرج من أف���واه احلاقدين من هنا
وهناك ..األكراد ليسوا انفصاليني ،بل

هم سوريون بامتياز وجزء عريق وأصيل

من مكونات الش���عب السوري ،ولديهم
مطالب محقة كغيرهم من الس���وريني
حتت سقف الوطن..

أما موقف اإلخوة الدروز واملس���يحيني،
فوق���ف معظمهم على احلي���اد خوفاً من
بطش النظام ،وفيهم نش���طاء كثر كانوا

أما عن األكراد ،فال أظن أنهم سيطالبون

باالنفص���ال ،لق���د قابل���ت الكثي���ر من

سياسييهم ونش���طائهم ،هم سوريون قبل
أن يكونوا أكراداً ،هذا ما قالوه لي ،وهذا

ما ملسته لدى شارعهم الثائر..

ما يج���ري هو تضخي���م إعالمي واضح
للقضية الكردية لتأجيج الصراع وحرف
االنتباه عن القضية األساس���ية ،أال وهي

الثورة وجالدها.

^ :كي ��ف ت ��رى املوق ��ف العرب ��ي م ��ن
الثورة؟

مخز وهزيل كعادة املواقف العربية
موقف ٍ
من مختلف القضاي���ا املهمة واجلوهرية

لألمة ..مع األسف الشارع العربي ال يزال
أسير هذه احلكومات التي حكمت البالد

والعباد باحلديد والنار.

م���ن أول املنخرطني في احلراك الثوري،

توجهه ��ا للش ��باب العرب ��ي
^ :كلم ��ة ّ
واإلس�ل�امي مس ��تخلص ًا فيه ��ا العب ��ر م ��ن

الذين كانوا في جيش النظام.

جتربتك كناش ��ط منذ بدايات احلراك في

وانش���ق عدد ال بأس به م���ن ضباطهم

سورية ،ماذا تقول فيها؟
^ :أال تخش ��ى أن تدخل البالد في أتون
حرب طائفية بعد سقوط النظام ،ال سيما
بعد اجلرائم التي ارتكبت باس ��م الطائفية

إن لم تكن صاحب قضية وتؤمن بها أيها
الشاب املسلم ،فلم تدرك بع ْد رسالتك في
هذه احلياة العابرة..

خالل الثورة؟ وكيف سيتم القضاء على أي

لكل أجل كت���اب ،هذه حقيقة ملس���تها

مطالب ��ات بانفصال سياس ��ي مث ��ل األكراد
مث ًال؟

من خالل جتربتي البس���يطة ..فيا أيها

لس���نا مع متزيق البالد ودخولها في أتون

الشباب املس���لم ..يا عصب هذه األمة

وعمودها الفق���ري ..دعونا نعود ونأخذ

الوقت نفس���ه سنحاسب كل من تلطخت

األمة بهمة جديدة وروح جديدة ليس���ود

ح���رب طائفية ال تبقي وال تذر ،لكننا في

زمام املب���ادرة من جدي���د لنبني صرح

السالم في األرض ونعيد لألمة مجدها

أما البناء الفكري ،فنحن اليوم في سورية

يداه بدماء أهلنا وكل من انتهك حرماتنا
ومقدس���اتنا ،وس���نقدمهم جميعاً أمام

وأيام عزها ،وهذا لن يكون إال من خالل

اخلطابات والشعارات وأصبح اليوم أكثر

السوريون أنفسهم الذين ضحوا ليصنعوا
وطناً حراً قوياً وأبياً ..فاحلرب الطائفية

ضيعه���ا هؤالء الذين كان���وا وال يزالون
أذناباً لالستعمار.

في ثورة فكرية حقيقي���ة على كل ما هو
قدمي ومس���تهلَك ،فهذا الش���عب س���ئم
قدرة على مجابهة أي مش���اريع ال تخدم

مصلحته العليا وقضيته.

احملاكم العادلة ،والضامن لهذا األمر هم

تضعف البالد ونحن نريد بناءها..

اس���ترداد كامل حقوقنا املس���لوبة التي

العدد 304

47

[نص شعري]

حجاج بيت الله
هائل سعيد الصرمي

ح����ن����ت ل��������روض م���ح���م���د ص����ل����وات����ي

واس����ت����ب����ش����رت ب���ل���ق���ائ���ه ن��ب��ض��ات��ي

وس�����رت ب���ي األش�������واق ق��ب��ل م��س��ي��رت��ي

ف�����غ�����دوت واألش������������واق ف�����ي ع���رف���ات

ح����ج����اج ب���ي���ت ال����ل����ه م����ن أوزاره���������م

غ���س���ل���وا ال���ق���ل���وب ب���أن���ه���ر ال���ع���ب���رات

ن��������ادوا إاله�������� ًا واح����������د ًا وج��م��ي��ع��ه��م

ح���ط���وا ال�����رح�����ال ب���س���اح���ة ال���ب���رك���ات

ع����رف����ات ي��ح��ض��ن��ه��م ع���ل���ى ع���رص���ات���ه

وع����ل����ى احمل����ي����ا ب���س���م���ة ال����وج����ن����ات
ِ
ال����ف����ل����وات
ل����ب����ت ،وص����ل����ت س����ائ����ر

ي������وم م���ه���ي���ب ب����ارك����ت����ه ي����د ال���س���م���اء

وجت����ل����ت األن����������وار ف�����ي ال���ع���رص���ات

ع������رف������ات ي����غ����ش����اه اجل�����ل����ال ألن����ه

ح���ض���ن ال�����وف�����ود وم��������ورد ال���رح���م���ات

ل���ل���ه م�����ا أح����ل����ى ال�����وق�����وف ب��س��اح��ه

وال���ق���ل���ب ي���ش���رق م���ن ض��ي��ا ال��ن��ف��ح��ات

وت�����رى ال����دم����وع ع��ل��ى اخل������دود ك��أن��ه��ا

س���ي���ل ت���ف���ج���ر م�����ن ل���ظ���ى ال�����زف�����رات

ت��ض��ف��ي ع���ل���ى ال���ع���ب���د امل����ؤم����ل راح����ة

ل�����ي�����ذوق ص���ف���و ح����ل���اوة ال���ع���ب���رات

ت����ت����زاح����م ال����رح����م����ات ب��ي�ن ض��ل��وع��ه

وت����ف����ي����ض ب�����اخل�����ط�����رات واآلي���������ات

رغ�������م احل�����ش�����ود ف����ك����ل ق����ل����ب ن���اظ���ر

ل���ل���ه م��ج��م��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��وع ب���غ���ي���ر ش���ت���ات

ف��ي��ع��ي��ش م��ع��ن��ى ال���ق���رب ف���ي حل��ظ��ات��ه

ل�����ل�����ه م�������ا أح�����ل�����اك م�������ن حل����ظ����ات
ٍ
(مب�����زدل�����ف) ع���ل���ى ال���س���اح���ات
ن����زل����وا

ن����ام����وا ع���ل���ى ف�����رش احل���ص���ى ف��ك��أن��ه��ا

م����ن س����ن����دس ال������ف������ردوس واجل����ن����ات

ص����ل����ى وس�����ل�����م ل����ل����م��ل�اي��ي�ن ال���ت���ي

ً
م���ت���ب���ت�ل�ا م����ت����وج����ه���� ًا ل����ل����ه م���ن���ـ���ـ���ـ 
وإذا أف������اض ال����ن����اس ب���ع���د وق��وف��ه��م
وت����وج����ه����وا ب���ع���د امل���ب���ي���ت إل�����ى م��ن��ى

زم��������ر ًا ع���ل���ى األق����������دام وال����ص����ه����وات

ن���ث���روا دم�����وع ال���ش���وق ف���ي م��ح��راب��ه��ا

رف����ع����وا األك�������ف ب���أط���ي���ب ال����دع����وات

ذب����ح����وا أط����اي����ب ه���دي���ه���م وحت���ل���ل���وا

م�����ن ب���ع���د رم������ي ك���ب���ي���رة اجل����م����رات

ل���ل���ه م�����ا أح����ل����ى ل���ي���ال���ي���ه���ا م��ن��ـ��ـ��ـ��ى

ووددت ف���ي���ه���ا ل����و أع����ي����ش ح��ي��ات��ي

س����أك����ون ك�����األم��ل��اك ف�����وق رب���وع���ه���ا

وأذوق ط���ع���م األن������س ف����ي س��ج��دات��ي

ق���ل���ب���ي ه�����ن�����اك م���ع���ل���ق ب���رب���وع���ه���ا

ي����ا ل���ي���ت ح������ول رب����وع����ه����ا س���ن���وات���ي

ط���اف���وا اإلف����اض����ة وال�������وداع وغ������ادروا

ال���ب���ي���ت احل��������رام مب���وك���ب احل��س��ن��ات

ل����ي����ع����ود ع����ب����د ال����ل����ه ب����ع����د وق����وف����ه

ك���ال���ـ���ـ���ـ���ـ���ط���ف���ل م������ول������ود ًا ب��ل��ا زالت

ح����س����ن����ات����ه ق������د أث����ق����ل����ت م����ي����زان����ه

وع��ل��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ت ب����ه ف����ي أرف������ع ال����درج����ات

م���ل���أت ب���ب���ه���ج���ت���ه���ا س�����م�����اء ف�������ؤاده

ف��������إذا ب�����ه م���ت���ـ���ـ���ـ���ـ���وث���ب ال����ع����زم����ات

ف�������ي ه�����م�����ة م������وص������ول������ة ب����ال����ل����ه

ال ي���ل���وي ع���ل���ى األوزار وال���ش���ه���وات

م�����ا ع������اد م���ث���ل األم�������س ل���ي���س ي��ه��م��ه

س���ي���ر ال���ل���ي���ال���ي وان���ق���ض���ا ال��ل��ح��ظ��ات

ب�����ل ه���م���ه األي���������ام ي���ع���م���ره���ا ال��ت��ق��ى

وال������ذك������ر ع����ب����ر دق�����ائ�����ق األوق��������ات

ي�����ا رب ب���ل���غ���ن���ا ب���ف���ض���ل���ك دائ�����م����� ًا
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الكنيسـة المصرية ودماء
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[المسلمون والعالم]

اإلسالميون المغاربة
وحتديات الربيع العربي

أبو حفص محمد عبد الوهاب رفيقي

(*)

abousafwann@gmail.com

هبت على الدول العربية
كما ال يخفى على الجميع فإن رياح الخير والبركة التي ّ
فأسقطت بعض رؤوس الطغيان ،وأزالت بعض أنظمة الفساد واالستبداد ،وأعادت لألمة
دورها األصيل في التعبير عن همومها والتضحية من أجل كرامتها وعزتها؛ كانت لها
امتداداتها إلى بالد المغرب األقصى ،وإن لم يصل الحد لما في البالد األخرى ،لكنها مع
وغيرت كثيراً من األوضاع القائمة ،مهما قيل عن
ذلك حركت كثيراً من المياه اآلسنةّ ،
محدودية هذه التغييرات وسطحيتها ،ومهما تحدث الكثير عن قلة فاعليتها وجدواها.

وميكن إمجال هذه التغيريات فيما يلي:

 -حترك الش���ارع ،واستيقاظه من س���باته ،ورفعه ملطالب

اجتماعية ،بعد أن تع ّود أال يتحرك إال للقضايا اخلارجية.

 -اجل���رأة على كثير م���ن األبواب التي كان���ت مغلقة ،بل

مح ّرمة ،واملطالبة بإس���قاط رؤوس كان مج���رد احلديث عنها

يقود إلى املتاعب واملصاعب.

 -تهافت كل الفصائل االجتماعية على التنظم والتوحد في

إطار تنسيقيات وجمعيات ،واستعمال وسائل اإلعالم في التعبير

عن املطالب واملبتغيات ،حتى إن أئمة املساجد واخلطباء الذين
ُعرفوا دوماً باالستكانة واالستضعاف وعدم التنظم ،أحدثوا لهم
إطاراً يدافع عن حقوقهم ويرفع مطالبهم.

 -تغيير الدس���تور ،واحلد فيه من صالحيات امللك لصالح

() داعية إسالمي مغربي وباحث في العلوم الشرعية.
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احلكومة والبرملان ،رغم أن هذه التغييرات لم تروِ ظمأ كثير من
احملتجني في الشوارع.

 -ح���دوث انفراج سياس���ي محدود وإطالق س���راح بعض

املعتقلني السياسيني ،منهم عدد من اإلسالميني.
 -إجراء انتخابات هي األقل تزويراً في تاريخ املغرب.

 -وصول اإلس�ل�اميني للحكم ألول م���رة ،وإن كان ذلك في

ظل حكومة ائتالفية.

وال شك أن هذه التغييرات قد أفرزت واقعاً جديداً أحدث
اضطراباً داخ���ل املجتمع عموماً ،وعند احل���ركات املؤثرة في
الش���ارع خصوصاً ،خاصة احلركات اإلس�ل�امية التي فاجأها
الربي���ع ،وأخذه���ا على حني غ���رة ،فوجدت نفس���ها مطالبة

مبجاراته ومس���ايرته ،والتأصيل الشرعي والسياسي للمواقف
املرافق���ة له ،ما أحدث تضارباً وتنازعاً أحياناً حتى بني فصائل
التيار اإلسالمي بسبب هذه املواقف واالختيارات.

املشاركون في احلكومة وحتديات ما بعد الربيع العربي:
ال ش���ك أن وصول اإلس�ل�اميني للحكم بعد عقود من التضييق

واملعاناة واملدافعة ،وبعد تاريخ طويل من محطات املراجعة والترشيد
وحتويل املس���ار؛ أمر جلل له منافعه ومصاحله ،وله باملقابل مساوئه
ومفاسده التي ال ينبغي إغفالها ،ويجب االجتهاد في دفعها وتخفيفها.

والذي يظهر لي أن اإلس�ل�اميني املشاركني اليوم في احلكم تواجههم
حتديات عديدة:

 -الربهنة على سالمة االختيار :ذلك أن حزب العدالة والتنمية

أدرك ذلك أو لم يدرك ،فقد غ ّير مس���ار احلراك ،وأنقذ املغرب من

ثورة مشابهة ملا حصل في البلدان األخرى؛ برفضه النزول إلى الشارع،
وميكن إمجال هذه املواقف فيما يلي:

 -عدم مجاراة احلراك ،ورفض النزول إلى الش���ارع،

ثم التعامل بإيجابية مع اإلصالحات الدستورية ،واملشاركة
في االنتخابات.

وهو املوقف الذي س���لكته حركة التوحيد واإلصالح،

وحزبها السياس���ي العدالة والتنمية ،وكذلك مجمل التيار
الس���لفي ،إال بعض احلركات احلديثة الوالدة ،والتي كانت
هي أيضاً من بركات الربيع العربي.

 -املش���اركة بفاعلية في احل���راك ،والنزول بقوة إلى

الشارع ،بل الس���يطرة عليه ،والتحكم في مساره ،ثم عدم
االلتفات إلى كل اإلصالحات ،والتهوين من شأنها ،ومقاطعة

االستفتاء حولها ،ومقاطعة االنتخابات املترتبة عليها.

وهذا موقف جماعة العدل واإلحسان ذي االمتداد الشعبي،

ومعها احلركة من أجل األمة وبعض التيارات السلفية.

ولكل موق���ف من هذه املواقف تأصيالته الش���رعية

والواقعي���ة ،ولكل اجته���اده الذي يتع ّبد به ربه س���بحانه

وتعالى ،وهو مس���تعد للمحاسبة واملساءلة حوله أمام رب
العامل�ي�ن أوالً ،ثم أمام جماهير األم���ة التي وضعت ثقتها
بهذه احلركات ،واعتبرتها صمام األمان وامللجأ عند الفنت
واألزمات ،ولس���ت هنا في مجال مناقشة هذه االختيارات

وال التعلي���ق عليها ،بقدر ما أحب اإلش���ارة باختصار إلى

بعض التحديات الت���ي تواجه هذه احلركات ،بعد كل هذه
املتغيرات ،مهما كان موقفها واختيارها ،ولذلك سأقس���م

هذه احلركات إلى ثالثة أقسام:

 اإلسالميون املشاركون في احلكومة. -اإلسالميون املساندون للحكومة.

 -اإلسالميون املعارضون خليار املشاركة.

واختياره ملا س���ماه هو (ثورة الصنادي���ق) ،وهو اختيار تاريخي يجب

حت ّمل مس���ؤوليته ونتائجه عب���ر إدراك مقتضيات اللحظة واملرحلة،

وحتقيق أكبر ق���در ممكن من الرخاء االجتماعي واالقتصادي ،وبناء

أكبر قدر من الثقة مع مختلف األطياف ،وتبني مواقف قوية وجريئة
تزرع هذه الثقة بالنفوس.

 -احلف��اظ عل��ى أصال��ة االنتم��اء :وأعني ب���ه االنتماء للحركة

اإلسالمية ومشروعها ،والوالء الدائم لروحها ومرجعيتها ،فال ينبغي
للسياسة ولوازمها أن جتعل اإلسالميني اخلائضني لهذا الباب يغفلون

عن أصولهم ويتنكرون للمحاضن التي تربوا فيها ،ويتناسوا األدبيات
التي نش���ؤوا عليها .ما أحوج أبناء احلركة اإلسالمية وهم يخوضون

السياس���ة بأوحالها وأوساخها ،ألن يستحضروا مجالس التربية التي
غرس���ت فيهم مبادئ الصدق واإلخالص واألمانة والتضحية والبذل

واملس���ؤولية ،ما أحوجهم وهم يدبرون أمر األمة ويس ّيرون شأنها ألن
يستعيدوا تلك الروح التي كانت تغشاهم وهم قيام لي ً
ال وصيام نهاراً،
فتمنع عنهم إغراء السلطة وشهواتها ،وزيف الدنيا وحقارتها.
قال الش���اطبي  -رحمه الله ( :-آخر األش���ياء نزوالً من قلوب

الصاحلني :حب السلطة والتصدر).
إن مما آس���ف له كثيراً أن بعض اإلسالميني الذين خاضوا غمار

السياسة ،تنكروا في أشكالهم وخطابهم وأساليب عملهم لكل ما يدل
على أصلهم ،وال تكاد جتد في خطابهم أثراً ملرجعيتهم ،حتى ال تكاد

تف���رق بني الواحد منهم وبني غيره من الساس���ة ال َعلمانيني ،اعتقاداً
منه أنه بذلك املسلك ينال الرضا واملباركة من اخلصوم ،وما أراه إال
استنكافاً من األصل الشريف واحملتد النقي.
 -الوفاء لألصل واالنتماء :فكما أن هؤالء اإلس�ل�اميني ال ينبغي

لهم التنكر ألصلهم عند املمارسة ،فكذلك ال ينبغي لهم التنكر له في

عالقاتهم ،فهم جزء من احلركة اإلس�ل�امية ،ما يجعل تواصلهم مع

باقي األجزاء أولى وأحرى من تواصلهم مع املكونات األخرى ،خاصة
العدد 304

51

عند اتخاذ القرارات الكبرى ،واالختيارات احلاسمة ،فما املانع
من التش���اور مع هذه احلركات وتوضيح الرؤية لها قبل خروج

 -التخل��ص م��ن الترك��ة احلقوقية ال�تي خلفته��ا العهود

السابقة :وهذا من أهم مهمات حكومة اإلسالميني ،لتعلق ذلك

ذل���ك للعلن ،حتى لو بقي اخلالف ،وه���و أمر طبيعي ،لكن من
ش���أن هذا التشاور أن مينع كثيراً من التهارج والتنابز الذي يقع

الظل���م والتضييق واملنع والتدخل ف���ي حريات الناس ،ال ميكن

ومما ينبغي أن يعيه إخواننا هؤالء ،هو أن العامة ال يفرقون

التي ينبغي على احلكومة املبادرة حللها ،ملا تش���كل من احتقان

عند انعدام التواصل؟

بالع���دل الذي به تقوم الدول ،وتتقوى وتصمد ،فمع اس���تمرار
احلدي���ث عن أي تغيير وال أي اختي���ار أو جتربة ،وأهم امللفات

بني فصائل العمل اإلس�ل�امي ،وبني مشارك ومقاطع ،بل يرون
ً
فش�ل�ا لكل
في جناحهم جناحاً لكل اإلس�ل�اميني ،وفش���لهم

أنفسهم؛ ملفان اثنان:

إقناع العامة بإخالص وصدق وأمانة أبناء هذا املشروع.

في محاكمات ظاملة ،وتع ّرضوا ألحكام غير عادلة ،وإس�ل�اميو

وتوتر ،وملا في معاجلتها من مصلحة عائدة على اإلس�ل�اميني

اإلس�ل�اميني ،ما يح ّملهم مس���ؤولية أكبر ،خاصة على مستوى

أولهم���ا :ملف املعتقلني اإلس�ل�اميني ،وأغلبهم ممن أدينوا

 -وح��دة الصف الداخل��ي :وذلك مما يعزز الثقة ،ويطمئن

احلكومة م���ن أعرف الناس مبلفاتهم ،كي���ف ال وقد كانوا من

املتابعني لسالمة املواقف والقرارات ،أما حني تظهر اخلالفات

أش���د املدافعني عن مظلوميتهم ،واملطالبني بإطالق سراحهم،

والنزاعات ،وتكثر املناوشات واملعارضات داخل الصف الواحد،
فذلك مما يعط���ي انطباعاً بعدم االرتكان إلى سياس���ة وثيقة

حل هذا امللف ،واعتباره من أولى األولويات ،وتقدميه على غيره

من اختالف ف���ي املوقف بخصوص النزول للش���ارع ،بل مترد

وال أقوم لها من العدل وتثبيته ،قال شيخ اإلسالم ابن تيمية في

في احلراك) .وقد يرى البعض في ذلك ظاهرة صحية تدل على
وجود مساحات من احلرية داخل اجلماعة مت ّكن الهياكل التابعة

فإن الناس ل���م يتنازعوا في أن عاقبة الظل���م وخيمة ،وعاقبة

أما وقد اس���تلموا زمام األمر اليوم ،فال بد لهم من املبادرة إلى

ً
مث�ل�ا ما وقع داخل ح���زب العدالة والتنمية
ومحكم���ة( ،انظر

م���ن امللفات ،إذ ال أهلك لل���دول واحلكومات من الظلم وبقائه،

القطاع الطالبي على قرار احلزب ،ومش���اركة بعض القياديني

رسالة (احلس���بة)« :اجلزاء في الدنيا متفق عليه أهل األرض،
الع���دل كرمية ،ولهذا يروى :الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت

م���ن اتخاذ قرارات مس���تقلة ،لكن خروج ذل���ك للعلن ،واطالع

كافرة ،وال ينصر الدولة الظاملة وإن كانت مؤمنة».

 احملافظة على نق��اء الصورة :ذلك أن اإلسالميني ُعرفوادوم���اً عند العامة بطهارة اليد ،وب���راءة الذمم ،وصدق القول،

ال يقبل ،هو تغير اخلط���اب وكيفية التعامل مع امللف ،وإصدار

العامة عليه ،يشوش على أذهان املتابعني واملتعاطفني.

وسعة البذل ،بل هم املمثلون لقيم اإلسالم وأخالقه وآدابه ،فال

نعم ،قد يفهم أن امللف في حقيقته ليس بيد احلكومة ،وأن
هناك أطرافاً أقوى متسك امللف وتتحكم في مساره ،لكن الذي
تصريحات يفهم منها التنكر للمواقف السابقة ،وترسل إشارات

ينبغي للسياس���ة وإكراهاته���ا أن تدفعهم بأي حال من األحوال
للتخلي عن بعض هذه املبادئ؛ فذلك س���يدع انطباعاً بأنه ليس

باحلكومة اجلديدة بعد الله عز وجل.

بوجهه عن خطابه القدمي ،وتنكر لكل وعوده السابقة ،فال فرق

لعقود طويلة ضحية القمع والتضييق ،وعانوا في ذلك وجترعوا

يحافظوا على متيزه���م ،وأن يبرهنوا على صدقهم في القول،

وتوس���يع مجاالتها ،واس���تغالل س���ياق الربي���ع العربي ،ربيع

ي���أس وإحباط للمظلوم�ي�ن الذين تعلقت آماله���م في اإلفراج

ف���ي القنافذ أملس ،وأن كل من تس���لم زمام الس���لطة أعرض

ثانيهما :توس���يع مجال احلرية ،فاإلسالميون الذين كانوا

إذن بني األحزاب اإلسالمية وغيرها من األحزاب ،بل عليهم أن

مرارت���ه؛ هم أولى من يجب أن يس���عى حلماية هذه احلريات،

وإخالصهم في العمل.

احلريات؛ لتحقيق أكبر قدر من املكاسب في هذا الباب ،فذلك

 -التخل��ص م��ن الترك��ة االجتماعي��ة واالقتصادية اليت

مما ستعرفه لهم األمة ،وسيذكره لهم التاريخ.

خلفته��ا العهود الس��ابقة :وهي مهم���ة ثقيلة ال ميكن إجنازها

ثم م���ن غير املقبول ،ف���ي عهد حكومة اإلس�ل�اميني ،أن

اإلش���ارات املطمئنة ،والتدلي���ل على صدق النوايا ،وس�ل�امة

واملعتصمني ،ممن س���لكوا السبل السلمية ،ولم يعطلوا املصالح

للزوال والفناء.

البالد.

في شهور أو حتى س���نوات قليلة ،لكن على األقل ينبغي إرسال

تُقم���ع احلريات ،ويكون االعتداء عل���ى املتظاهرين واحملتجني

املقصد ،وإقناع العامة بأن عهود الفساد واالستبداد في طريقها

العامة ،فس���يكون ذلك وصمة عار في تاريخ توليهم لتسيير أمر
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املساندون للحكومة:
وغالبه���م من أبناء التيار الس���لفي ،ولهم في هذا االختيار

اجتهادات واعتب���ارات لها نصيبها من النظ���ر والتوجيه ،لكن

موقفه���م هذا يط���رح عليهم جملة من التحدي���ات ،أهمها في
نظري:

 -بن��اء خط��اب ش��رعي متماس��ك :ذلك أن الق���وم ُعرفوا

بالدعوة إلى التأصيل الش���رعي ،واحلرص على املنهج العلمي،

وه���و أمر يحمد لهم ويعرف ،أما واحلال كذلك ،فال يقبل منهم

االضطراب في التأصيل للمستجدات والنوازل ،وال بناء املواقف

اجلديدة على أس���س غير متينة ،وال ضعف التنسيق بني الفكر
والعمل.

نعم ،قد يُفهم أن الربيع العربي أخذ اجلميع على حني غرة،

وتغيرت األحوال وتبدلت بني عش���ية وضحاه���ا ،فكان طبيعياً
أن يق���ع االرتباك على مس���توى التأصيل ،ومج���اراة األحداث

واملس���تجدات ،خاصة مع القطيعة الس���ابقة م���ع كل ما ميت
للسياس���ة بصلة ،لكن هذا ال يعفي من تأس���يس فقه مناسب

للمرحلة مبني على أساس علمي رصني ومتني.

 -توضي��ح الرؤي��ة :ذل���ك أن الربيع العرب���ي خلط كثيراً

من األوراق ،وأحدث بس���بب فجائيته وس���رعته اضطراباً في
املتابعة واملس���ايرة ،فلذلك ال بد من تبني رؤية واضحة املرامي

واألهداف ،نيرة الوس���ائل واملسالك ،خاصة من بعض القضايا
املثي���رة للجدل ،ف�ل�ا ميكن بعد عقود من معارضة االش���تغال
بالسياس���ة ،خوض غمارها ،ودخول مضماره���ا( ،عبر تأييد

الدس���تور ،ومس���اندة العدالة والتنمي���ة) ،إال مبنهجية علمية
واضحة املعالم واملرتكزات ،ما يجعل املوقف مقنعاً ،ويدرأ كثيراً

من التمزق والتشرذم داخل الصف.

 -بن��اء عالق��ات قوي��ة م��ع خمتل��ف أط��راف العمل

اإلس�لامي ،وإحداث قطيعة مع ماضي التبديع والتفسيق
والتضليل ل����كل الفصائل األخرى ،ومد جس����ور األخوة

واملودة له����ا ،وفتح أبواب التعاون معها ،واإلميان بضرورة
اإلع����ذار والتغاف����ر ،وتقدير اجتهاد اآلخ����ر وتعبده ،مع
التناصح والتش����اور والتواصل .قال عز وجلَ { :ي���ا َأ ُّي َها
ين آ َم ُنوا ا َّتقُوا ال َّل َه َح َّق ُتقَا ِت ِه َوال مَتُو ُت َّن إ َّال َو َأن ُتم ُّم ْس ِل ُمونَ )#١٠٢#
ا َّل ِذ َ
َو ْاع َت ِص ُموا ب َِح ْب ِل ال َّل ِه َج ِم ًيعا َوال َتف ََّرقُوا َواذْ كُ ُروا ِن ْع َم َت ال َّل ِه َعل َْي ُك ْم
إخ َوا ًنا َوكُ ن ُت ْم َعلَى
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 ْ
ي ال َّل ُه ل َُك ْم آ َيا ِت ِه َل َع َّل ُك ْم
شَ ���فَا ُحف َْرةٍ ِّم َن ال َّنا ِر َف َأنقَذَ كُ م ِّم ْن َها كَ ذَ ِل َك ُي َب ِنّ ُ

َت ْه َت ُدونَ } [آل عمران.]١٠٣ - ١٠٢ :

وما أحب اإلش���ارة إليه في هذا الباب ،هو أن هذا املسلك
ال ينبغ���ي أن يكون مرحلي���اً أو تكتيكياً أملت���ه ظروف وصول

واع وعميق بضرورة
اإلس�ل�اميني إلى احلكم ،ولكن عن تفكير ٍ
التحام الصف���وف ،وجمع الكلمة ،وتوحيد اجلهود ،ودرء التنازع
والتهارج ،واعتبار اجلميع يركب مركباً واحداً هو مركب النجاة،
ولكل فيه وظيفته التي يسد ثغرها ،ويكفي غيره حملها.
قال القرطبي – رحمه الله َ ( :-م ْن تَ َأ َّم َل َما َدار بَينْ َ أَبِي بَ ْكر
َض َّم َن َذل َ
ص ِ
االع ِت َذارِ َو َما ت َ
اف
َو َعل ٍِّي مِ ��� ْن المْ ُ َعاتَ َبةِ َومِ ْن ْ
ِك مِ ْن اإلنْ َ
ض ُه ْم َكا َن يَ ْعتَرِ ُ
َ
َع َر َف أَنَّ بَ ْع َ
اآلخرِ َ ،وأَنَّ ُقلُوبَ ُه ْم َكانَ ْت
ف ِبف ْ
َض���لِ
االح ِت َرام َوالمْحَ َ َّبةَ ،و ِإ ْن َكا َن َّ
الطبْع الْ َب َش ِ���ر ّي َق ْد يَ ْغلِب
ُمتَّفِ قَة َعلَى ْ
أَ ْح َيا ًنا لَكِ َّن الدِّ يَانَة تَ ُر ُّد َذل َ
ِك َواَللَّ ُه المْ ُ َو ِّفقُ).
وقال ش���يخ اإلسالم ابن تيمية  -رحمه الله ( :-واخلير كل

اخلير في اتباع الس���لف الصالح واالستكثار من معرفة حديث

رس���ول الله  ،#والتفقه فيه ،واالعتصام بحبل الله ،ومالزمة
ما يدعو إلى اجلماعة واأللفة ،ومجانبة ما يدعـو إلى اخلالف

والفرقة).

وأن���ا ال أقول هذا الكالم اتهاماً إلخواني – حاش���ا لله ،-
لكن تنبيهاً مني لهم ليس���دوا أفواه بعض من يرى أن عالقتهم
لم تتغ ّير إال باإلس�ل�اميني املش���اركني في احلكومة ،وفي هذا

م���ن الغمز ما يجب دفعه بتكوين عالقات طيبة مع كل املكونات
اإلسالمية املنتسبة للسنة.

 -املوازنة بني املساندة واملراقبة ،وهذا ما يعطي مصداقية

لالختي��ار ،فهذا االختيار ليس مس���اراً قطعي���اً يجب الوفاء له
مهما كانت األح���وال ،وليس ثابتاً غير قابل للتغير مهما تبدلت
األزمان ،بل للمش���اركني في احلكم علينا حق التقومي والنصح

والترش���يد ،وأال نكون أس���رى ملواقف التطبيل والتزمير ،بل ال
بد أحياناً من س���لوك مسالك النقد البنّاء ،والنصيحة املوجهة،

واملعارض���ة املخلصة ،وال بد أن تع���رف األمة منا عند احلاجة
مواقف صدق تع ّبر عن أصالة االنتماء للس���لف ومناهجهم في

قول احل���ق وعدم احملاباة فيه ،في إطار واضح من املوازنة بني
املصالح واملفاسد.

 -احملافظ��ة عل��ى حلم��ة الصف ،إذ من ش���أن األحداث

الكبرى كالتي نعيش���ها اليوم ،وما يترت���ب عليها من اختيارات
ومواقف؛ تنوع اآلراء واختالفها ،بل تضادها أحياناً وتناقضها،
ما يهدد بحدوث انقس���امات وانشقاقات داخل الصف الواحد،
وهذا أم���ر اعتيادي وطبيعي ،وإمنا املطل���وب تخفيف ذلك ما

أمكن ،عبر احلوار الداخلي ،وإشراك أكثر ما ميكن من الفاعلني

في القرار ،مع قوة التأصيل ووضوح الرؤية.
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املعارضون خليار املشاركة:
وهم يشكلون قطاعاً واسعاً أيضاً من اإلسالميني ،خاصة مع

تبني حركة العدل واإلحسان ذات الشعبية الواسعة هذا اخليار،
ومعها بعض التيارات الصغيرة أو احلديثة النش���أة ،وملس���لكهم
هذا أيضاً دوافعه وتقديراته وأسبابه ،منها ما هو مفهوم ،ومنها

م���ا هو غير مفه���وم ،لكن يبقى اجتهاداً ل���ه نصيبه الوافر من

النظر ،وإمن���ا الذي ينبغي التنبه إليه ه���و أن هذا اخليار في

نظري يفرض على مختاريه عدة حتديات ،من أهمها:

 -جتلي��ة الص��ورة وتوضي��ح الرؤي��ة :وهذا في نظري أهم

حتدٍّ أم���ام أهم فصيل في هذا املعس���كر ،ألن حالة كبيرة من
الغموض تتلبس مش���روعه وأهدافه ،حيث يصعب على املتتبع
فهم ذلك واس���تيعابه ،فماذا يريدون بالضب���ط؟ أيريدون ثورة

تس���قط النظام كما حص���ل في البلدان األخ���رى؟ وكما يفهم
املتت ّبع لبياناتهم ومقارناتهم للحالة املغربية باحلالتني التونسية
واملصري���ة؟ وإذا كان األمر كذلك ف ِل َم يحجمون عن إعالنه وقد

خرجوا للش���ارع وملكوا ناصيته وحتكموا في سيره وتدبيره؟ ثم

ما معنى انس���حابهم من احلراك في وقت ش���ديد احلساسية،
ومساهمتهم في إنهاء احلراك ،أو على األقل تعطيله؟

وإذا كان���وا ال يطمحون إلس���قاط النظام ،ويس���عون إلى

ضمن اخلريطة السياس���ية ،وإقناع اآلخر مب���دى (االعتدال)
و(الوس���طية) ،وهذا في نظري خلل في التصور ال بد إلخواننا

من معاجلته وإعادة النظر في أولوياته وعالقاته.

 -ع��دم التف��رد بالقرار :فقد اتخذت ق���رارات عديدة من

طرف مكونات هذا التيار ،دون تنس���يق سابق أو حتى تشاور أو
حت���ى إخبار أدبي ،وال يقع التواصل غالباً إال بعد إعالن القرار
من باب التفسير ليس إال ،وما أخشاه على إخواننا هو أن يكون
ذلك نابعاً عن نوع من الغرور من حيث ال يش���عرون ،فما يكون

احملافظ���ة عليه ،مع القي���ام بإصالحات؛ فلِ��� َم هذه احلروب
الش���عواء على من اختار اإلصالح من داخل النظام ،جلباً ألكبر

أثره على املش���روع اإلس�ل�امي ككل ينبغي أن يستشار فيه كل

احلركة اإلس�ل�امية مطالبة بأن تكون واضحة في برامجها

 -املوازن��ة بني الش��رع والواق��ع :وجتنّبت عبارة املوازنة بني

قدر من املصالح ،ودفعاً ملا ميكن من املفاسد؟

الفاعلني في الباب والعاملني فيه.

الشرع والسياس���ة ،ألن السياسة من الشرع ،والقصد أن كثيراً

وأهدافها ووس���ائلها ،لتحقق أكبر قدر ممكن من االستقطاب،
وتكون أكثر إقناعاً مبشروعها ،أما املساحات الضبابية فتشكك

من املواقف واالختي���ارات عند بعض هذه احل���ركات ،متأثرة

 -اخلروج م��ن التقوقع على الذات :وهذا ملحظ أغلب من

يعرضها للزلل في كثير من األحوال ،ويجعل من العسير التفريق

في حقيقة هذا املشروع وأهدافه.

التقيتهم م���ن الفاعلني في امليدان ،فحركة العدل واإلحس���ان
تتقص���د االنزواء على ذاتها ،وتقليل س���بل التواصل بينها وبني

غيرها من املكون���ات ،وهذا ال أرى فيه مصلحة لألمة بقدر ما

يكون فيه من املصلحة اخلاصة ،واحلركة اإلسالمية مشروعها
ليس إال ج���زءاً من عمل متنوع مختلف املآخ���ذ والهدف ،ولن
تتم ّكن أي حركة لوحدها وبانفراديتها وانعزاليتها من أن حتقق

بالواقع أكثر من اعتمادها على أسس علمية شرعية رصينة ،ما
بني احلركة ذات املرجعية اإلسالمية وغيرها من احلركات التي
لها مرجعية مختلفة.

هذا ما يظهر لي م���ن التحديات التي رفعها الربيع العربي
في وجه احلركات اإلسالمية ،أطرحها أم ً
ال مني في أن تتم ّكن

هذه احلركات ،على اخت�ل�اف توجهاتها واختياراتها ومواقعها،
من ريادة هذه األمة ،والسعي بها إلى ما يصلح دنياها وأخراها،

وأعظ���م هذه التحديات وأوالها وأرفعه���ا ،هو حتقيق العبودية

الهدف املنشود.
ب���ل أحياناً إن املرء ليحزن حني يجد تواصل بعض العاملني

لل���ه ،وإخالص القصد له ،وإصالح النيات ،وتعليق القلوب بالله

منه م���ع أبناء احلركة اإلس�ل�امية ،بحجة البح���ث عن موقع

التوفيق في القول والعمل.

في احلقل اإلس�ل�امي مع التنظيمات ال َعلمانية واليسارية أقوى
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[المسلمون والعالم]

الكنيسـة
المصرية
ودماء اإلساءة
للنبي الكـــرمي

ع���ص���ام زي��������دان

(*)

بعدما تولى شنودة الثالث منصبه كرأس للكنيسة في بداية
السبعينيات من القرن املاضي خلفاً للبابا كيرلس ،اختلف حال

الكنيس���ة األرثوذكس���ية في مصر اختالفاً جذرياً ،حيث ّ
خط
شنودة لألقباط خطاً مغايراً لكل من سبقه ،وقاد الكنيسة إلى
ما ميكن أن نسميه «املسيح ّية السياسية».

ميكن أن يحق���ق لألقباط امتيازات ومكاس���ب ضخمة على

األصعدة كافة ،وفي مقدمتها السياسة.

وهكذا انتقل���ت مهمات الكنيس���ة املصري���ة من مجرد

اإلش���راف والتوجيه الديني إلى حتديد اخليارات السياسية

لألقباط والتفاوض نيابة عنهم مع النظام املوجود حينذاك.

فكانت الكنيس���ة ،حتى قبيل تولي شنودة منصبه ،تكتفي

والالفت في تلك احلقبة التي كان فيها ش���نودة على رأس
الكنيس���ة ،أيضاً ،تزايد االس���تفزاز ملش���اعر املسلمني الذي

واآلليات التي تسمح بتم ّدد نفوذ الكنيسة من الرهبنة والنشاط
الديني إلى املعترك واملسرح السياسي ،معتقداً أن هذا التمدد

املقصود ،وقد جتلى ذلك على س���بيل املثال في حادثة كنيسة

بدوره���ا الكهنوتي الديني ،ولم يكن يعرف لها بعد سياس���ي،

وحينما تولى ش���نودة س���دة البابوية راح يتخ���ذ من األدوات

() باحث في الشؤون السياسية.
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مارس���ته الكنيس���ة والذي ال ميكن وصف���ه بالعفوي أو غير

محرم بك في اإلسكندرية عام  ،2005وإخراج مسرحية تسخر

من بعض الش���عائر واملقدسات اإلس�ل�امية ،ومن قبلها كان

اإلصرار على تسليم «وفاء قسطنطني» إلى الكنيسة واعتقالها

الركي ��زة األول ��ى :التأثير في القرار السياس���ي مبا يخدم

مصال���ح األقباط كطائف���ة داخل املجتمع املص���ري ولو على

في أح���د األديرة بوادي النطرون ،حي���ث مقر اعتكاف البابا

حساب املجتمع بأسره.

ول���ذا؛ فإن م���ا جاء في الفيلم املس���يء للنب���ي الكرمي،
الذي ظه���ر مؤخراً ،هو على وجه احلقيق���ة يتر ّدد منذ زمن

ف���ي أقباط املهجر للضغط على النظام السياس���ي الداخلي،
وحتقيق مكاسب قبطية ،فالكنيسة ،بدالً من أن متارس أدوارها

والغرف الصوتي���ة ،واملنتديات التنصيرية ،ومن ش���خصيات

مع تغير البيئة السياسية في الداخل املصري وذهاب الظهير

وقد عكس تصريح خطير لألنبا ماكس ميش���يل ،املعروف

املوجه واملؤسس لهذا التوجه؛ اتخذت من أقباط املهجر رافعة

في عهد شنودة بقوله« :لم تشهد مصر أي أحداث طائفية إال
في عهد البابا ش���نودة؛ نظراً لتعامله مع هذه األحداث بشكل

الركي ��زة الثالثة :إيج���اد مناعة لدى جمهور النصارى في

مصر من التأثر باإلس�ل�ام؛ من خالل اإلس���اءات املس���تمرة

الذي يس���كب الزي���ت على النار ،فق���د كان يحرض األقباط

املسلمني.

شنودة عام .2004

الركي ��زة الثاني ��ة :االعتماد على ال���ذراع اخلارجية املمثلة

في الكنيس���ة األرثوذكسية ،وفي القنوات الفضائية املسيحية،

السياس���ية بذاتها وتدخل في مواجهة رمبا ال تكون محسوبة

رسمية كنسية.

املساند املمثل في النظام املخلوع الذي صاحبه ،كذلك ،غياب

باسم ماكس���يموس األول« ،راعي كنيسة املقطم»؛ هذه احلالة

للوصول إلى مآربها وأهدافها.

تس��� ّبب في تأجيج الوضع الطائفي ،فكانت سياساته مبنزلة

للمقدسات اإلسالمية ،واستنفار حاستهم الدينية في مواجهة

على الثأر من املس���لمني وحمل السالح ،وقد شاهدت إحدى

ومن هنا ،نس���تطيع أن نفهم دور الكنيس���ة املصرية في

مجموعة من املس���يحيني برفع راية االستشهاد وعدم العودة

البداية سنجد اخليوط كلها تقودنا إلى مسؤولية الكنيسة في

وفي إطار تسييس الكنيسة األرثوذكسية ،كذلك ،ال يخفى

الذين يأمترون بأمر تلك الكنيس���ة التي كان لها اليد الطولى

هذه الوقائع بعيني عندما كنت في الكنيس���ة وسمعته يطالب

الفيلم املس���يء للنبي الكرمي ،واملسمى «براءة املسلمني» ،فمن

إلى الكنيسة إال وهم أموات»( .املصري اليوم .)2006/7/2

مصر عن هذا الفيلم ،كونها الراعية الرس���مية ألقباط املهجر

الدور الذي لعبه ش���نودة في دعم وتكوين ما ُعرف مبنظمات

أقباط املهجر ،فعندما تولى شنودة منصب البابوية لم يتجاوز

في إنشاء ومتكني أقباط املهجر ،خاصة في الواليات املتحدة،
على نحو ما عرضنا سابقاً.

عدد الكنائس القبطية في املهجر س���بع كنائس فقط ،أما اآلن
فقد قاربت املائتي كنيسة؛ منها  80كنيسة تقريباً في الواليات

املس���يء ،أنتجوه باللغة العامية املصرية ،وليس باللغة العربية

قنطرة التأثير السياسي من اخلارج على صانع القرار املصري.

الفيلم أن يتوجه إليه ،فهل ميكن أن يغزو هؤالء التسعة بالدنا

كما أن أقباط املهجر التس���عة املشاركني في إنتاج الفيلم

املتحدة ،و 50في أوروب���ا ،وقد اعتبرت هذه املنظمات مبنزلة

الفصحى ،وهو ما يحمل داللة على الس���وق الذي أراد منتجو

وفي مرحلة ما بعد شنودة وجدت الكنيسة املصرية نفسها

بهذه اإلس���اءة دون علم ومعرفة وموافقة الكنيس���ة األم في

في مأزق كبير متثل في ثالثة متغيرات:

األول :غياب شنودة ،العقل املد ّبر لهذا التوجه.

مصر؟!

وللتأكيد على الدور الذي لعبته الكنيسة املصرية في إنتاج

الثاني :تغيير نظام احلكم في مصر بتغييب السلطة التي

هذا الفيلم ،سنجد أن كاتبه املس���يء ،نيقوال باسيلي ،اعتمد

الثالث :صعود تيار اإلسالم السياسي على منصة احلكم.

الكرمي كتبه���ا القمص مرقس عزيز ،وهو كاهن كنيس���ة من

واالستمرار على النهج الذي تركها عليه شنودة ،والذي يتمثل

ساخرة من الرس���ول الكرمي طبعها القمص ذاته في الواليات

طاملا خضعت لضغوط األقباط.

والظاهر أن الكنيس���ة أرادت أن تس���تمر في أداء دورها

في ثالث ركائز أساسية:

على مصدرين اثنني في الكتابة :األول :رواية مس���يئة للرسول

مصر مقيم في الواليات املتحدة .واملصدر الثاني :مجلة رسوم
املتحدة عام .٢٠١٠
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وكم���ا تقول صحيفة ل���وس أجنلوس تامي���ز ،فإن القس

ال ش���ك فيه أن موجات الغضب التي تلت نش���ر هذا الفيلم،

الفيلم املس���يء للرس���ول ،مؤكدة أن كل صنّاع الفيلم ،وعلى

املتح���دة ،وهي كلها أمور محس���وبة ومعلومة؛ تركت بصمات

املصري املتطرف زكريا بطرس هو اآلخر من املس���ؤولني عن
رأس���هم عصمت زقلم���ة ،الداعي إلى تقس���يم مصر ورئيس

الدول���ة القبطية املزعوم���ة ،وموريس ص���ادق ،الذي يهاجم
مصر في كل احملاف���ل الدولية؛ من أتباع القس زكريا بطرس

واملؤمنني بأفكاره.

ومهاجمة س���فارات الدول الغربية ،وف���ي مقدمتها الواليات
سياسية في مسار تلك العالقة بعد أن كانت في نقطة انطالق

صحيحة ،حيث منعت الواليات املتحدة معونات اقتصادية عن
مصر ،وأغلق باب اللقاء املرتقب بني الرئيس املصري ونظيره
األمريكي ،وتعالت األصوات األمريكية مجدداً مطالبة بضرورة

وبطرس ،هذا ،يتحدث دائماً وهو يرتدي الزي الرس���مي

إعادة النظر في سياستها مع مصر بعد مت ّكن التيار اإلسالمي

ش���نودة في الواليات املتحدة كلما ذهب إليها هذا األخير ،بل

الرئيس األمريكي أوباما« ،ال حليف وال عدو».
ثالث���اً :مع وجود التظاهرات الغاضبة على نش���ر الفيلم،

للكنيس���ة املصرية ،وكتبه حتمل صورة ش���نودة ،وكان يلتقي
حني س���ئل شنودة عما ير ّدده بطرس لم ينكر عليه ،بل حتدث
مبا يشير إلى تأييده.

ثم إننا جند أن باس���يلي اعتمد ف���ي التمويل على أموال

أرسلتها زوجته املصرية ..فهل تركته زوجته يدخل السجن في
قضية مالية وأش���فقت عليه وأغدقت عليه ماالً لينتج الفيلم
املسيء ،أم أن أموال الكنيس���ة املصرية اخلارجة عن الرقابة

كانت هي املصدر الرئيس إلنتاج ومتويل الفيلم؟!

فكل هذه الش���واهد والدالالت تؤكد أن للكنيسة املصرية
س���هماً وافراً في هذا الفيلم املس���يء ،وتلوث���ت يدها بدماء
اإلساءة للنبي الكرمي.

وهذا م���ا يقودنا إلى الس���ؤال األهم ،وه���و عن ماهية

األهداف التي تس���عى إليها الكنيسة في مصر من نشر هذا
الفيلم في هذا التوقيت؟

ونحن نرى أن هناك عدة أسباب كانت من وراء نشر هذا

الفيلم في هذا التوقيت ،منها:
أوالً :إعطاء رسالة واضحة لصنّاع السياسة في مصر ،ولكاتبي

الدستور املصري اجلديد ،أنه حتى مع غياب نظام الرئيس املخلوع،
وهالك رأس الكنيسة شنودة؛ فإن الكنيسة ما زال لها مخالب قوية
تستطيع أن تؤثر بها على مسار احلياة االجتماعية في مصر ،ومن

ث���م ال بد من مراعاتها في بنية النظام السياس���ي اجلديد ،وعند
كتابة الدس���تور ،وإال فإن موجات اإلساءة وما تستتبعه من موجات

غضب وافتعال مواقف حادة بني املسلمني والنصارى في مصر؛ لن
تهدأ أبداً حتى ينال نصارى مصر ما يريدون.

ثاني���اً :التأثير في عصب العالق���ة املصرية  -األمريكية،

واالس���تحواذ على عصا التحويلة في ه���ذه العالقات ،ومما
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من الوصول للقصر الرئاس���ي ،وأصبح���ت ،مصر ،كما يقول

وهو أمر معلوم ومحس���وب بصورة جيدة ،كما أسلفنا القول،
مت ّكن نصارى مصر م���ن إعطاء انطباع خارجي متوهم بأنهم
مضطه���دون ،ومن ثم جاءت األص���وات املنادية بدولة قبطية
أو تدخل حلماية األقب���اط ،وهي ورقة أراد نصارى مصر أن

يالعبوا بها النظام السياس���ي اجلديد في رس���الة مضمونها

أنه���م وإن كانوا أقلية في الداخل ،إال أنهم أغلبية في اخلارج،
ولذا يجب على س���اكني القصر اجلدد فهم أوراق اللعب ،وأن

يعلموا أين مصادر القوة والتأثير.
رابعاً :إح���راج القيادة اجلديدة ،في ثوبها اإلس�ل�امي،
وإظهارها أمام العالم بأنها طائفية متارس العمل السياس���ي
مبنطلق���ات عقدية تضطهد النصارى ،وذلك في حالة إذا ما

اتخذت هذه القيادة رد فعل يناس���ب هذا اجلرم األخالقي،
أو إظهارها ضعيفة متخاذلة أمام أتباعها ومريديها ،إن هي

لم تتخذ القرار الذي يتناس���ب مع هذا العمل املسيء ،وذلك

كله بهدف إعادة ترس���يم حدود الق���وى والنفوذ في املجتمع
املصري.

وكما نرى فالكنيس���ة في مصر مت ّكنت من حتقيق بعض

أهدافها من إنتاج ونشر هذا الفيلم املسيء ،وهو ما يستدعي
يتحسس���وا طريق���اً لتحرير
من ق���وى املجتمع في مصر أن
ّ
نصارى البالد من قبضة الكنيس���ة ،ثم يح ّرروا الكنيس���ة من

الغُالة املتحكمني فيها ،متحلني بالفطنة والذكاء ،عامدين إلى
قطع أنبوب التغذية املمتد من كنيسة مصر إلى أقباط املهجر،

الذين هم آلة التأثير القبط���ي اخلارجي والذراع التي تعتمد
عليها الكنيسة في مواجهة الدولة واملجتمع.
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[المسلمون والعالم]

«إرهاب
العصابة
األسدية»
حممود ث��روت أب��و الفضل

اسم الكتاب :إرهاب العصابة األسدية خارج سورية.
املؤلف :د .محمد الداخل.
سنة النشر1433 :هـ2012 /م.
دار النشر :املؤسسة السورية للنشر والتوزيع.
الطبعة :الثالثة (مزيدة ومنقحة).
صفحات الكتاب.114 :

فاق إجرام النظام احلاكم في سورية كل احلدود في الثورة

للدكت���ور «محمد الداخل» ،والذي ص���درت طبعته الثالثة منذ

على الشعب السوري ،حيث سلك النظام بأجهزة قمعه املختلفة

الس���وري في حرب االغتياالت واإلجرام
املوجه واخليانات منذ
َّ
تولي آل األسد حكم سورية ،حيث يحكي سج ً
ال كام ً
ال لإلرهاب

السورية األخيرة ،واتسم بنعرات طائفية وعصبية شديدة احلقد
من جيش ومخابرات وقوات أمن ،أبش���ع األس���اليب البربرية
والوحش���ية إلخماد لهيب تلك الثورة؛ م���ن ذبح لألطفال ،وقتل
للنس���اء ،ودفن للناس أحياء ،ناهيك عن اصطياد النشطاء من

شباب الساحات الش���عبية ،وصنع مجاعات قمعية لقرى كاملة
بغ���رض قتل تلك املقاوم���ة التي ال يزال أوار لهيبها مش���تع ً
ال
صامداً رغم مرور أكثر من سنة على بداية االنتفاضة السورية.
وه���ذا الكتاب «إرهاب العصابة األس���دية خارج س���ورية»
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يعد وثيقة حية على عتاقة وقدم عهد هذا النظام
ش���هور قليلة؛ ّ

الس���وري ضد جمي���ع املقاومني لطغيان النظام الس���وري منذ
بدايات التسعينيات ،وقد صدرت الطبعة األولى من هذا الكتاب

عام 1981م ،ثم صدرت نسخته الثانية مزودة بالسجل اجلديد

لإلجرام الس���وري ع���ام 2011م مع جتدد املقاومة الس���ورية

الش���عبية في لهيب الثورات األخيرة ،ثم مت إصدار هذه الطبعة
بعد شهور قليلة من نفاد الطبعة الثانية ورواجها.

عرض الكتاب:

يقول الكاتب في مقدمته لهذا الكتاب

يورد الكاتب س���ج ً
ال توثيقي���اً إلرهاب النظام احلاك���م لكثير من

النظ ��ام احلاكم خ ��ارج األراضي الس ��ورية:

صحفيني وساس���ة بالقتل والترويع والسجن والتعذيب؛ وذلك منذ تولي

بشأن ما تضمنه من حقائق حول انتهاكات

املعارضني لقمع العصابة األس���دية ،وعمليات استهداف املعارضني من

�وري ًا ..فش ��عب س ��ورية
«إن ��ه ليس إرهاب ًا س � ّ

حافظ األس���د احلكم عام 1970م بانقالب عسكري ،حيث كان النظام

الطيب أخ وش ��قيق لكل الع ��رب ..إنه إرهاب
النظ ��ام الطائفي القرمطي خ ��ارج احلدود
الس ��ورية فق ��ط ،وكم ��ا انتش ��ر ف ��ي املاض ��ي
اإلرهاب القرمطي في كل اجلزيرة العربية

احلاكم يبعث بسرايا اغتياالته وراءهم إذا استطاعوا اخلروج من سورية،
ليت���م قتلهم غيلة ،وذل���ك في الدول التي جلؤوا إليه���ا ،بل العمل على
تخويف الدول العربية اجلارة بأس���اليب إرهابية ردعية عقاباً لها إذا لم

تتس���ق سياساتها مع هوى النظام احلاكم ،احلارس حلدود إسرائيل في
هضبة اجلوالن منذ ما يزيد على أربعني عاماً!

حت ��ى وصل الكعبة املش ��رفة وقتل احلجاج

وقد ختم الكاتب كتابه مبجموعة من الش���هادات التوثيقية ملا جاء

القرمطي اجلديد يس ��لك نفس الدرب ولن

من كتاب السياس���ي كمال جنبالط «هذه وصيتي» عن مسلسل التدخل

وبقر بطون النس ��اء ،فإن اإلرهاب الطائفي

في الكتاب من جرائم حتت عنوان «شهادات للتاريخ» ،جمع فيها فقرات

ينكف ��ئ وتبتلع ��ه األرض حت ��ى يتضام ��ن

الس���وري في لبنان ،والذي مت اغتياله عام 1977م بتورط من املخابرات

الع ��رب كل الع ��رب م ��ع الش ��عب الس ��وري
املجاه ��د ..أال ه ��ل بلغنا ..اللهم فاش ��هد»..
ص .5

السورية ،وكذلك بعض وقائع جلس���ات مجلس األمة الكويتي واملجلس

االستش���اري األردني بعد التدخالت الس���ورية اإلجرامية في الكويت
واألردن ،وأيضاً وض َع «بليوجرافيا» وشريطاً تاريخياً ملسلسل االغتياالت
واالختطافات والتخريبات منذ تولي عصابة األسد حكم سورية.

اغتيال سليم اللوزي:
لعل من أهم العمليات التي قام بها نظام املخابرات الس���وري

وأفظعها ،هي محاولة االغتيال الناجحة للصحفي اللبناني «سليم
اللوزي» ،رئيس حترير مجلة احلوادث اللبنانية ،وهو في طريقه من

مط���ار بيروت إلى بيته ،حيث اختطف ووجد بعد أيام في أحراش
وحرقت يداه حتى
«هرمون» بتاريخ  1980/3/4وقد ُه ّش���م رأسه ُ

العظم الت���ي كان يكتب بهما املقاالت املنتق���دة لتجاوزات النظام
احلاكم في سورية وتدخالته في لبنان.

وقد مت القبض عل���ى أحد العناصر األمنية الس���ورية الذي

اعترف بأنه عذب س���ليم اللوزي بالكهرباء ،وقام بإحراق يده التي كان يكتب بها؛ بنا ًء على

أوامر قيادته العليا ،وبعد تعذيبه مت اغتياله بدم بارد.

ولعل أس���لوب كسر يد رس���ام الكاريكاتير «علي فرزات» ،ونحر إبراهيم «القاشوش»

واقتالع حنجرته التي كان ينش���د بها األهازيج في الساحات الشعبية أثناء أحداث الثورة؛
يبينّ أن هذه األساليب ليست بجديدة على النظام السوري بعد تتبع حالة الصحفي «سليم
اللوزي» وغيرها من احلاالت التي ذكرها الكاتب.

العدد 304

61

اغتيال بنان الطنطاوي:
لعل من أبرز االغتياالت التي تورط بها النظام السوري احلاكم هو محاولة اغتيال القائد اإلخواني
والرمز اإلسالمي األس���تاذ «عصام العطار» ،الذي انتخب رئيساً لإلخوان عام  ،1961كما انتخب نائباً
ملدينة دمش���ق ورئيساً للجبهة اإلس�ل�امية في آخر برملان سوري شرعي ،وقد جلأ العطار إلى املعارضة

للنظام السوري ،ومت منعه من دخول البالد عام  1964بعد عودته من أداء فريضة احلج ،فلجأ وأسرته
إلى أملانيا ،وعاش هناك في مدينة «آخن» مديراً للمركز اإلسالمي فيها.

وقد دبر النظام السوري محاولة الغتياله وأفراد أسرته في يوم  ،1981/3/17لكن لم يكن متواجداً

في البيت ساعتها سوى زوجته «بنان الطنطاوي» ابنة الشيخ اجلليل «علي الطنطاوي» ،فتم إطالق خمس

رصاصات عليها أردتها شهيدة.

وقد علق األستاذ «عصام العطار» على هذا احلادث األثيم بعد تشييع جثمانها قائ ً
ال« :اسمع مني..
لو قتلوا أفراد أس���رتي فرداً فرداً حتت عيني ،ولو قتلوني ألف مرة ثم عدت إلى احلياة ،لتابعت اجلهاد
في سبيل الله».

مسلسل االغتياالت:
وكما د ّبر النظام الس���وري قتل الصحفي «س���ليم اللوزي»،
د ّبر أيضاً سلسلة من االغتياالت لكبار الصحفيني والسياسيني،

وعلى رأس���هم نقيب الصحفيني اللبناني�ي�ن «رياض طه» ،الذي
اغتيل صب���اح يوم 1980/7/23م ،وذلك بعد أقل من خمس���ة
أشهر فقط من اغتيال سليم اللوزي.

وه���ذا االغتيال جاء بعد يومني فقط م���ن اغتيال «صالح

البيطار» ،أحد مؤسس���ي حزب البع���ث واخلارجني عن نظام

األسد ،وذلك في باريس.

وبعد أسبوع واحد من اغتيال «البيطار» اغتيل «عبدالوهاب
البكري» ،والذي كان ذنبه أنه كان قاضياً عس���كرياً عام 1962

وق���ام وقتها بالتحقيق مع عدد من الضباط املتآمرين من بينهم

«حافظ األسد» ،وذلك في األردن.

واستمرت سلسلة االغتياالت ،ففي يوم  1980/7/28اغتيل

«موسى شعيب» ،أحد قادة حزب البعث في لبنان ،حيث عمدت

سرايا دفاع النظام السوري الغتياله ملعارضته النظام.

وفي يوم  1980/7/30قامت نفس العصابات باغتيال «علي

الزين» ،قيادي ف���ي حزب البعث .وفي  1981/5/29مت اغتيال

«عدنان س���نو» ،عضو بحزب البعث في بيروت ،مبسدس كامت
للصوت.

وبتاريخ  1981/10/1مت اغتي���ال الطالب «محمود ودعة»

في يوغس�ل�افيا ،حيث كان يدرس هناك الهندسة امليكانيكية،
وكان يندد باملجازر التي يرتكبها النظام األس���دي بحق اإلخوان

املسلمني في مدينة حماه وقتها وسط الطالب العرب والسوريني
هناك ،فتم إطالق رصاصة عليه من اخللف أردته قتي ً
ال.
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وفي  1982/11/22مت اغتيال الداعية نزار أحمد الصباغ،

إخواني االنتماء ،وذلك في إسبانيا التي جلأ إليها بعد التضييق

عليه من املخابرات الس���ورية ،واس���تطاع هناك تأسيس نظام

دعوي إسالمي ،كما أقام أول احتاد للطلبة املسلمني في إسبانيا،
وترجم العديد من الكتب اإلسالمية للغة اإلسبانية ،كان آخرها

«حياة محمد» ،عبر دار للترجمة والنش���ر أنشأها في إسبانيا،
وأس���هم في ترجمة معاني القرآن الكرمي للغة اإلسبانية ..وقد

مت اغتياله وهو في طريقه للمركز اإلس�ل�امي ببرشلونة ،حيث

أطلق عليه الرصاص ،وأش���ارت التحقيقات إلى تورط عناصر

سورية في اغتياله.

إرهاب على الساحة العربية:
أرس � ��ل ال �ن �ظ��ام ال� �س���وري ع���دي���د ًا من
املجموعات التخريبية إلى البالد العربية
ب�غ��رض تنفيذ عمليات إج��رام�ي��ة ف��ي تلك
البلدان؛ لترهيبها وتخويفها وابتزازها.
ولعل من أبرز تلك العمليات التي كشفت
للعيان :عملية جمعية اإلصالح االجتماعي
بالكويت في  ،1980/11/17وإلقاء متفجرة
على مطعم «ي��ا م��ال ال �ش��ام» ال��ذي ميلكه
س� ��وري م� �ع ��ارض ف ��ي دب���ي ب� ��اإلم� ��ارات في
 ،1981/3/1ومحاولة اغتيال رئيس الوزراء
األردن � ��ي «م �ض��ر ب � ��دران» ف��ي ،1981/2/25
واك�ت�ش��اف أسلحة ومتفجرات وس�م��وم في
السفارة السورية ببغداد في ،1980/8/18
وم�ص��ادرة السلطات األردن�ي��ة شاحنة كانت
تقل أسلحة و 50أل��ف طلقة رص��اص كانت
ف��ي طريقها ملعرض الفاكهة ف��ي الرياض
باململكة العربية السعودية في ،1981/6/29
إلى جانب خطف القائم باألعمال األردني
في بيروت «هشام احمليسن» في .1981/2/6
ك� �م ��ا أذاع�� � ��ت اإلذاع � � � ��ة ال� �ت ��رك� �ي ��ة ف��ي
 1981/5/23خ�ب��ر ض�ب��ط أس�ل�ح��ة روس�ي��ة
م��رس �ل��ة م ��ن س ��وري ��ة إل���ى ت��رك �ي��ا تتضمن
قاذفات صواريخ ومدافع مضادة للطائرات
وم�خ��ازن ذخيرة وب�ن��ادق كالشينكوف ،وقد
علقت جريدة «صون ح��وادث» التركية على
ه ��ذا احل� ��ادث ب�ق��ول�ه��ا« :إن ه ��ذه األسلحة
في حقيقتها لم توجه إال لضرب الشعب
التركي نفسه بنفسه ولتجزئته وتقسيم
تركيا ،وهذا ما يدعونا للجزم بأن لسورية
ضلع ًا ف��ي دخ��ول ه��ذه األس�ل�ح��ة لتحقيق
أحالم روسيا في املنطقة»!

سورية في لبنان:
لعل امللف السوري في لبنان من أعقد امللفات الدولية وأشدها
تداخ ً
ال وتش���ابكاً ،فالنظام السوري فرض الوصاية على لبنان منذ
أمد بعيد ،وال يقبل بأي تدخالت قد حتد من س���يطرته ،أو تعوق

حرية حركة سرايا دفاعه واغتياالته املنتشرة في لبنان منذ بدايات
التسعينيات.

ولع���ل اغتيال رئيس الوزراء اللبناني األس���بق رفيق احلريري

في  2005/2/14في انفجار ضخم لس���يارته ببيروت هو و 22من
مرافقيه واملارة ،وذلك رداً على تدخالت احلريري إلصدار القرار

األممي رق���م  1559القاضي مبنع أي تدخ�ل�ات دولية في لبنان،

وانس���حاب جميع الق���وات األجنبية من لبنان ،ومن ثم انس���حاب
النظام السوري من لبنان مبوجبه.

وف���ي مقابلة لعبداحللي���م خدام  -وزير اخلارجية الس���ورية

األسبق  -مع قناة العربية ،جاء فيها بيان لالنتقادات والضغوطات

التي مورس���ت عل���ى حكومة احلريري في لبنان م���ن قبل النظام

الس���وري ،حيث قال« :في لقاء فريد من نوعه لرفيق احلريري مع
بش���ار األسد ،قال األخير مخاطباً األول :أنت تريد أن تأتي رئيساً
للبنان ..أنت تريد كذا ..أنا ال أس���مح لك ،سأسحق كل من يحاول

أن يخرج عن قرارنا.»!!..

وقد مت تدبير ش���ريط مفبرك من املخابرات الس���ورية ،ومت

إرساله إلى مدير مكتب اجلزيرة في بيروت ،إليهام اإلعالم بتورط
عناصر مسلحة ذات صبغة إسالمية في قتل احلريري.
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وهم املقاومة:
أشار كثير من السياسيني إلى وهم املقاومة السورية للعدو الصهيوني ،وأسطورة عدم التهاون في شبر من

األرض السورية وهضبة اجلوالن ،فقد أثبتت شهادات التاريخ أن القادة السوريني أنفسهم وعلى رأسهم األسد
هم من س���لموا هضبة اجلوالن دون أن يطلقوا رصاصة واح���دة على جيش االحتالل الصهيوني ،بل األدهى

وجدناهم يوجهون رصاصهم وصواريخهم إلى صدر الشعب السوري األعزل كما رأينا في أحداث االنتفاضة
يدعون مقاومته!
السورية بدالً من أن يوجهوها للعدو الذين ّ
يقول «كمال جنبالط» في كتابه «هذه وصيتي» مندداً بتس���ليم األسد مرتفعات اجلوالن« :ولو كان لديهم

 قبل هذه األيام أي في عام  - 1967شيء من الروح الثورية أو روح املغامرة أو لنقل أنه لو كان لديهم شيءم���ن املتطلبات الثورية ،حلولوا اجلوالن إلى (فردان) عربية مدوية بأصداء أس���طورية وتاريخية ،بدالً من أن

تنتهي باالنسحاب من التحصينات التي كان ميكنها أن تصمد شهوراً ،انسحاباً يوشك أن يكون بغير قتال!!».
وقال ممثل حركة فتح في الكويت «س���ليم الزعنون» في مؤمتر صحفي بالكويت عام « :1976إن الهدف

من احتالل السوريني ملنطقة «العرقوب» في جنوب لبنان هو إبعاد املقاومة عن خط التماس مع إسرائيل ..وال
يستبعد أن يكون من أهدافها أيضاً املشاركة عملياً في جتزئة املنطقة طائفياً».

العصابة األسدية:
ذكر الكاتب  -في نهاية كتابه  -امللف األس���ود ألفراد العائلة األس���دية

املتورطني في اجلرائم الدولية ،واجلرائم على الشعب السوري ،وعلى رأسهم

الرئيس السوري الراحل حافظ األسد ،إلى جانب أخيه رفعت األسد املتورط
في مذبحة حماه عام  ،1982هو واللواء آصف ش���وكت زوج بش���رى األسد

يعد احملرك الرئيسي لالستخبارات العسكرية
ش���قيقة بشار األسد ،والذي ّ
السورية ،وقائد عمليات االغتيال الكبرى (مت اغتياله مؤخراً).
وكذل���ك اللواء رس���تم غزالة ،رئيس جهاز األمن واالس���تطالع للقوات

السورية العاملة في لبنان ،والذي أشرف على العمليات العسكرية في درعا
برفقة ماهر األسد واللواء علي مملوك.

واللواء بهجب سليمان ،والذي يعد أحد أهم املطلوبني في قضية اغتيال

احلريري ،ومت ذكر اس���مه في تقرير «ميليي���س» ،والذي يعرف بأنه مؤدب
أوالد األس���د من باسل إلى بشار إلى ماهر ،إلى درجة أنه كان مسؤوالً عن
تعليمهم أبسط األشياء في احلياة اليومية!

أما العميد محمد س���ليمان فهو املسؤول األول عن العالقات العسكرية

مع إيران وحزب الله ،ومسؤول عن حركة التنقالت واإلقاالت داخل القوات

املسلحة احلاكمة.

ويدعو الكات���ب في نهاية كتابه إلى انتباه ال���دول العربية إلجرام ذلك

النظام الطائفي الس���وري ،صاح���ب امللف اإلجرامي الفظيع في س���ورية
وخارجها ،وعزله دولياً؛ متهيداً لنزعه من سورية ،واخلالص من ذلك الورم

السرطاني الذي نخر لسنوات طويلة في جسد األمة السورية والعربية.
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[المسلمون والعالم]

السلفيون
والسياسة
أح����م����د ع����م����رو

(*)

أزال���ت ثورات الربيع العربي كثي���راً من احلجب الكثيفة

كما أعلن عدد من الش���خصيات اليمني���ة تتبنى املنهج

التي أحاطت بكثير من األفكار واحلركات الفاعلة سياس���ياً

الس���لفي ،تأسيس حزب سياسي أطلقت عليه «احتاد الرشاد

جلي على واجهة األحداث ،التيار السلفي ،الذي تبلور وجوده

وف���ي املغرب أعلن محمد الفزازي ،وهو أحد رموز التيار

في مجتمعاتها ،ومن أبرز تلك التيارات التي ظهرت بش���كل

في املشهد السياسي في دول الربيع العربي بواسطة أحزاب
سياسية متتثل أيديولوجيته ورؤيته ملستقبل تلك الدول.

كان الظهور األكبر للتيار الس���لفي في مصر عبر حزب

الن���ور الذي حصل على ما يق���ارب  25في املائة من مقاعد
البرملان املصري ،وح ّل ثانياً في أول انتخابات حرة يش���هدها

املجتمع املصري منذ عقود.

تال الظهور الس���لفي في مصر ظهور أحزاب سياس���ية

اليمني».

السلفي ،أنه يستعد لتأس���يس حزب سياسي تكون مرجعيته
إسالمية.

وفي حني يخش���ى كثير م���ن الليبراليني دخ���ول التيار
الس���لفي اللعبة السياس���ية خوفاً من أطروحاته التي يرون
أنها متثل خط���راً على قيمهم ال َعلمانية والليبرالية وتش���كل
تراجعاً عنها ،فقد اعتبرت صحيفة الغارديان البريطانية أن

السلفيني يشكلون خطراً على الثورة التونسية في ظل األزمة
أججتها سياس���ات
االقتصادي���ة واملطلبية االجتماعية التي َّ

س���لفية أخرى في كل من تونس واليم���ن حتى املغرب؛ ففي
تونس منحت احلكومة في اآلونة األخيرة ترخيصاً حلزب ذي

التفقي���ر والتهميش الس���ابقة؛ يرى كثير م���ن املراقبني أن

حزب بهذه املرجعية يطلب خوض غمار السياسة في تونس.

حد ذات���ه عالمة إيجابية،
وتون���س واليمن وغيرها ،هو في ّ

مرجعية س���لفية أطلق عليه حزب «جبهة اإلصالح» ،وهو أول

() مدير وحدة احلركات اإلسالمية في املركز العربي للدراسات اإلنسانية.
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انضمام السلفيني وانخراطهم في العملية السياسية في مصر

وفي هذا السياق لم يس���تبعد محمد القوماني ،األمني العام

ويمُ كن للقيادة هنا أن تتّكل على القاعدة الشعب ّية والتنظيمية
أي مشروع من مشاريع اإلصالح التي قد
الواعية لدعمها في ّ
يعرقلها
ممن ال
ُ
بعض من «طال عليهم األمد فقست قلوبهم» ّ

نظراؤهم في مصر.

التنظيم أو النظام .أضف إلى ذلك أنّ القواعد الشعب ّية التي
تفهم منطلقات القيادة السياس���ية يمُ كنها أن تش ّكل هامشاً
أي ضغوط خارج ّية
واقع ّياً للقيادة تس���تند إليه للتخلّص من ّ

واملتخصص في احلركات
حلزب اإلصالح والتنمية التونسي
ّ
اإلسالمية ،بعيد اإلعالن عن حزب جبهة اإلصالح؛ أن يَقبل
الس���لفيون في تون���س باللعبة الدميقراطي���ة مثلما قبل بها

وأش���ار إلى أن حركة االجتاه اإلس�ل�امي سابقاً (حركة
النهض���ة حالياً) لم تكن تقبل الدميقراطي���ة مثلما أن جزءاً
مهماً من السلفيني ما زالوا يعدونها «حراماً» أو «كفراً».
وهنا يبقى س���ؤال :أيهما أعظم تأثيراً على اآلخر ..هل

السياس���ة بأدواتها وآلياتها وأيديولوجياتها النابعة من الفكر

الليبرالي ال َعلماني ستطبع السلفيني بطابعها ،أم أن السلفيني

أي حركة تطوير في جس���م
يق���وون أو ال يريدون أن يواكبوا ّ

تدفع باتجّ اه أخ���ذ مواقف مع ّينة ق���د ال تكون في مصلحة

االستراتيجية.

2

هم من سيؤثرون في السياسة ليقودوها إلى منوذج إسالمي

أنّ هذه املعرفة والثقافة تؤ ّمن األرض ّية الستمرار ّية قيم
التيارات السلفية عن طريق اإلعداد العفوي
واملوجه ملشاريع
ّ

تقدم لأل ّمة اإلسالمية
املعترك السياسي فهي مدعوة بقوة ألن ّ
تأصي ً
ال ملش���روع نهضوي كامل نابع في كل خطواته من منهج

الرؤية اإلس�ل�ام ّية ومنهج احلركة ،ما يُسهم في تقوية البنية

رصني؟

وأقول :إن التيارات الس���لفية ما دام���ت قد دخلت في

القرآن والس���نة النبو ّية؛ وأن تطور نظرية إسالمية سياسية
بدالً من النظري���ة الغربية املط ّبقة في دول العالم كافة اآلن،

ليس فقط على الصعيد النظري ،بل على صعيد املمارس���ة

نفسها ،فاألحزاب اإلسالمية السلفية مدعوة ألن توجد غطاء

الق���ادة القادرين على مواكبة املتغ ّيرات
والتحديات من خالل
ّ
الذات ّية للحركة اإلسالم ّية ككل عبر حتقيق التالحم املستم ّر
بني القي���ادة والقاع���دة اجلماهير ّية في الثقاف���ة احلرك ّية
املوحدة.
اإلسالم ّية
ّ

3

من األدلة الشرعية تبينّ فيه مستنداتها الشرع ّية اإلسالم ّية
ٍ
موقف من مواقفها السياس��� ّية ،فما دامت األحزاب
أي
ف���ي ّ

يؤسس لثقافة مش���تركة لدى القواعد الشعب ّية
أنّ ذلك ّ
لك ّل احلركات اإلسالم ّية جتاه ما يواجهها من حت ّديات ،وكلّما

الس���لفي ،فإنها تعني بذلك أن اإلس�ل�ام ميثل مرجعها في

واملواقف السياس��� ّية ،أصبحت تلك اجلماهير أكثر متاسكاً
وتآزراً؛ وكلّما انخفض منس���وب الوعي لديها أصبحت أكثر

اإلس�ل�امية الس���لفية ارتضت لنفس���ها الوصف اإلسالمي
أهدافها ورؤيتها وبرامجها وخطابها ،حتى مواقفها السياسية
املختلفة ،ونحن إذ ندعو لذلك نش���ير إل���ى أن ك ّل حركة أو
تي���ار أو حزب دخل املجال السياس���ي فه���و ال يقدم جتربة
سياس ّية فقط ،بل يقدم باألساس جتربة إسالم ّية في املجال

السياسي.

ومن شأن هذا التأصيل أن يخدم األهداف التالية:

1

أ ّنه يُعطي القاعدة الشعبية والتنظيمية املوازين واملعايير
ّ
اإلس�ل�امي
اخلط
التي تقيس بها مدى انس���جام القيادة مع
ّ

تلعب القاع���دة الش���عب ّية والتنظيمية دور
الش���رعي .وهنا
ُ

الناقد واملص ّوب ملس���ار القيادة ،ودور املث ّبت ملواقفها كذلك.

ارتفع منسوب الوعي اجلماهيري لقواعد السلوك واخلطاب

عرض ًة لإلث���ارة العصب ّية والغرائز ّية وما إلى ذلك .ومن هنا؛
وجدن���ا أنّ الوعي اجلماهيري نقيض ك ّل احلكومات اجلائرة

والظاملة على م���دى التاريخ ،وال يزال هو الذي يجري اللعب
عليه عبر سياسات التجهيل والتس���طيح الثقافي والفكري،
خصوصاً عبر وس���ائل اإلع�ل�ام التي متتلك الي���و َم فاعل ّية
تضاهي فاعل ّية اجليوش اجل ّرارة (((.

فنحن ندرك أن كل محاوالت التغيير في العالم اإلسالمي

جتري في إطار سيادة ثقافة دنيو ّية غرب ّية فرضت نفسها عاملياً
ب���كل خلف ّياتها وظاللها وانعكاس���اتها ومواقفها من الدين ك ً
ال

((( جعفر محمد حسني ،احلركات اإلسالم ّية،
http://www.al-akhbar.com/node/35067.
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وتفصي ً
ال ،ثقافة َعلمان ّية اس���تبعدت الدين متاماً من فلسفة

اإلس�ل�امية وأحزابها داخل حدوده���ا ،وواجهها مبختلف

بتعميم وتكريس عامل ّيني ،والغرب يرى أن س���يادة هذه الثقافة
ٌ
شرط
واكتساحها لكل ما عداها
ضروري ودعامة أساس ّية ملا
ٌّ

اإلسالمية هو النطاق القطري ،وضغط بكل وسائله لتصبح
األحزاب اإلسالمية جزءاً من التيارات السياسية املتنافسة

العل���م ونظر ّياته وقوانينه ومعاجلاته ،وه���ذه الثقافة حتظى

س ّماه «النظام
العاملي اجلديد» الذي أقامه على «قواعد تفكير
ّ

مشتركة» أفرزتها احلضارة الغربية املهيمنة اآلن.

األشكال ،وحاصر فكرتها ،وحاول أن يجعل نطاق احلركات

داخل إطار الدولة القومية القطرية ..وهكذا لم يعد املشكل

فقط مشكل إعادة بناء الوحدة السياسية اجلامعة ،بل أيضاً

وفي تقديري ،فإن أساليب الهيمنة الغربية مرت بثالث

مش���كل إعادة االعتبار للهوية اجلامعة التي كانت أساس���اً

الغربية ،وكانت تأثيراتها متجلية على الصعيد العس���كري

لق���د تع ّرض���ت احلركات اإلس�ل�امية والس���لفية في
مركزها لضغط هائل داخلي���اً وخارجياً إلصدار مزيد من

مراحل :كانت املرحلة األولى هي مرحلة العهود االستعمارية
أو امل���ادي ،إلى جانب محاولة التأثي���ر في مجاالت الهوية

الثقافية بتفرعاتها التاريخية واللغوية ،ومجاالت االقتصاد

واالجتماع .ثم بعد االس���تقالل من ني���ر االحتالل الغربي

العس���كري ظهرت املوجة الثانية من االس���تعمار ،وهو ما

الوحدة لسياسية اجلامعة املذكورة.

التراجع���ات واملراجعات الفكرية ،وكله���ا تصب في صالح
دمج احلركة اإلس�ل�امية في منظومة القيم الغربية؛ لتصبح

القيم اإلس�ل�امية ف���ي النهاية لدى احلركات اإلس�ل�امية

اصطلح على تس���ميته الغ���زو الفك���ري أو الثقافي تعبيراً

مجرد مرجعية فكرية هش���ة ليس لها أي تأثير في الواقع،

التخلص الظاهر من الوجود العسكري.

تعبدية خاصة ال تخرج من هذا احليز؛ لذلك فإن األحزاب

عن تلك احلالة من التبعي���ة الفكرية والثقافية للغرب رغم
أعقب ذلك موجة ثالثة من احلرب على اإلسالم ،وهي

حرب تس���تهدف تطويع اإلس�ل�ام وقيمه ومفاهيمه بحيث
يتالءم ومفاهي���م وقيم احلضارة الغربية .بدأت هذه املوجة

بش���كل جلي بعد وقوع هجمات احلادي عش���ر من سبتمبر
عام  ،2001حيث أدارت النخبة السياسية ووسائل اإلعالم
الغربية بعدها حرباً متعددة املستويات واألهداف والوسائل.

وإذا كان ه���دف ه���ذه احل���رب املعلن هو القض���اء على
(اإلرهاب) ،إال أنها ومن الناحية الواقعية كانت حرباً مباشرة
على اإلسالم انصبت على محاولة التدخل في البنى العقدية
والفكرية والقيمية ،من أجل تغييره���ا وتطويعها للمفاهيم

واألهداف الغربية ..وأشد تلك احملاوالت في نظري محاولة
تس���خير احلركات اإلسالمية نفس���ها بدعوى دمجها في

احلياة السياسية ،وإحلاقها باألحزاب واملؤسسات الرسمية؛
جلعلها أداة في تطوير اإلس�ل�ام وحتويره ليتقارب مع القيم

الغربية الرأس���مالية والدميقراطية والعلمانية أو اتخاذها
ذريعة إلحكام الس���يطرة والهيمنة على بالد املسلمني .وفي

ظل هذه األوضاع ،وما أفرز فيها من حتوالت فكرية ونفسية
سممت األجواء الفكرية والسياسي؛ أصبحت األمة موجهة

بحسب التوجيهات الغربية وهي حتسب أنها جتلب لنفسها
اخلي���ر ،فلنا أن نعلم أن الغرب عمل على تس���كني احلركة
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وتبقى أحكام اإلسالم وشرائعه وقيمه مجرد مظاهر تدينية
اإلسالمية السلفية مدعوة لتطوير نظرية سياسية ومشروع
نهض���وي كامل ،ومدع���وة أيضاً ألن حتافظ عل���ى ثوابتها
من تخلخالت السياس���ة ،ومدعوة أيض���اً ألن تضع اإلطار

السياسي في نسقه الصحيح.

وإذا كنا نطرح تلك األف���كار فإننا نهدف من وراء ذلك

إلى أال تنسى األحزاب اإلس�ل�ام ّية ،خاصة السلفية منها،
أهدافه���ا التي قامت من أجلها بأن تق ّدم جتربة إس�ل�ام ّية
تأصل فيها قدرة املبادئ اإلسالمية على التطبيق في الواقع
ّ
العملي ،فقد كان من املنتظر أن تكون مرحلة غيبة احلركات
اإلس�ل�امية عن احلراك السياسي فترة مراجعة ذاتية تؤول

إلى منظور جديد للعالقة السياس���ية م���ن ناحيتي الفكر
واملمارس���ة ،لكن أياً ما يكن من أمر فال���ذي نرنو إليه هو

أن متارس األحزاب اإلسالمية إسالميتها تنظيراً وتأصي ً
ال
وممارسة ،وتس���عى إلى جتذير الهوية اإلسالمية بنظر ّياته
ومفاهيمه ،بحيث مي ّثل قاعدتَه في رؤيته وأهدافه وبرامجه،

واخلش���ية التي يراها البعض أن تنخرط األحزاب السلفية

في مراجعات سياس���ية ،وتقتصر إسالمية النظم احلاكمة
في دول الربيع العربي على ذوات األشخاص وتبقى األفكار
والقيم الغربية هي احلاكمة.

[مرصد األحداث]

ج����ل����ال س�����ع�����د ال������ش������اي������ب

(*)

مرصد األخبار

galal_elshayp@hotmail.com

خفض سعر الجنيه المصري مقابل
الحصول على قرض البنك الدولي
كشف ممتاز السعيد ،وزير املالية املصري ،عن أن رئيسة

الصندوق «كريس���تني الجارد» طلبت خالل زيارتها األخيرة
للقاه���رة ،خفض قيم���ة اجلنيه املص���ري مقابل العمالت

األجنبية ،وذلك في مقابل حصول مصر على القرض املق ّرر
بواقع  3.2مليار دوالر ،والذي قد طلبته احلكومة مؤخراً.

وقد رفض الدكتور محمد مرسي ،رئيس اجلمهورية،
ووزراء حكومته ،هذا الطل���ب جملة وتفصي ً
ال ،مؤكدين

أن احلكومة لن تخفض قيم���ة العملة املصرية وتتركها
آللي���ات العرض والطلب ،حتى ال تتكرر مأس���اة 2003
التي ش���هدت زيادة س���عر الدوالر في الس���وق احمللي

املصري إلى أكثر من  7جنيهات.

مناشدة أردنية وأممية عاجلة
بخصوص الالجئين السوريين
نش���رت وزارة التخطيط والتعاون الدولي في األردن
على موقعها اإللكتروني ،بياناً حمل اس���م «نداء اإلغاثة
املشترك بني احلكومة األردنية ومنظمات األمم املتحدة»،

ناشدت فيه اجلميع تقدمي  700مليون دوالر للمساعدة

على التعامل مع العدد املتزايد لالجئني السوريني الذين
يبحثون عن مالذ آمن هرباً من االضطرابات في سورية.

وص ّرح وزير التخطيط األردني جعفر حسن ،أن هذه

األموال ستستخدم في مساعدة  240ألف الجئ سوري
وس���وريني آخرين في األردنُ ،مش���يراً إلى أنهم ميثلون
عبئاً إضافياً على موارد املياه والطاقة في البالد املثقلة

		
بالفعل.

[موقع الوزارة ]2012/9/2

[جريدة املصري اليوم ]2012/9/29

أمريكا تع ّلق برنامج تدريب الجنود
األفغان بسبب قتل جنودها

دعا األس���قف اجلنوب إفريقي ،ديزموند توتو ،إلى

قامت القوات األمريكية بتعليق برنامج تدريب الشرطة
األفغانية مؤقتاً؛ حتى يتم التأكد من خلفية املجندين اجلدد؛

توتو وبلير وبوش

محاكم���ة رئيس الوزراء البريطاني األس���بق توني بلير
والرئيس األمريكي الس���ابق جورج بوش ،أمام احملكمة
اجلنائي���ة الدولية في الهاي ،على خلفية حرب العراق،
مطالباً بأن يُدانا بسبب التدمير املادي واألخالقي الذي
س ّببته حرب العراق.

واتهم توتو ،احلائز على جائزة نوبل للسالم عن جهده

في مكافحة التمييز العنصري ببالده ،بلير وبوش بالكذب
بس���بب «أسلحة الدمار الشامل» ،مضيفاً أن الغزو الذي

قادته الواليات املتحدة للعراق جعل العالم «أقل استقراراً
وأكثر انقساماً مقارنة بأي نزاع آخر في التاريخ».

وأك���د أن حصيلة القتلى في العراق ،س���واء خالل

الغ���زو أو بع���ده ،كافية مبفردها حملاكم���ة بلير وبوش
أمام احملكمة اجلنائية الدولية.

[صحيفة األوبزرفر البريطانية

]2012/9/2

وذلك على خلفية تنامي حوادث «الهجمات الداخلية» التي
جنود من قوات التحالف وصلوا إلى  18جندياً
أودت بحياة ٍ

في أغسطس املاضي وحده.

وجاءت هذه اخلطوة إثر مقتل أكثر من  40من جنود

النات���و ،هذا العام ،إما على يد عناصر أمنية أفغانية أو

مسلحني تنكروا في زي الشرطة أو اجليش.

[القدس العربي ]2012/9/2

حرية التعبير والموت

ق ّررت محكمة االس���تئناف في واشنطن وقف قرار

وزارة الصحة واخلدمات اإلنسانية األمريكية الذي يُلزم
ش���ركات التبغ بوضع صور في منتجاتها تظهر أضرار

التدخني على اإلنسان.

فق���د وافقت احملكم���ة على دعوى ش���ركات التبغ

املؤسسة على مخالفة القرار حلرية التعبير في الواليات
َّ

املتحدة األمريكية.

[شبكة الـ ]2012/9/1 BBC

() نرحب مبقترحاتكم البنَّاءة في باب مرصد األحداث على بريد الكاتب.
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ضرب التعليم ..اغتصاب صهيوني من نوع آخر

نش���رت جمعية حقوق املواطن في إسرائيل ،وجمعية (عيرعميم) ،تقريراً ش���ام ً
ال يرصد مظاهر اإلهمال والتهميش التي

تسري في جهاز التعليم في القدس الشرقية ،وجاء حتت عنوان« :العالمة راسب».

وتع ّرض التقرير إلى االنتهاكات الصارخة للحق األساسي للسكان في التعليم.
فقد أظهر التقرير أن هناك  24322طف ً
ال مقدسياً ال يظهرون في أي قوائم ،وال يعرف أين يتعلمون؟

كما أشار التقرير إلى أن معدل التس ّرب من املدارس من الصف السابع حتى الثاني عشر  ،٪17.3وفي صفوف الثاني عشر

		
لوحدها يبلغ معدل التسرب  ،٪40وهي النسب األعلى في البالد.

[العرب اليوم ]2012/6/27

فقدان ثقة العالم ..درجة في سلم االنهيار

استطالع للرأي يشير
حتت عنوان «الواليات املتحدة فقدت ثقة العالم بأكمله» ،نشرت صحيفة الغارديان البريطانية نتائج
ٍ

إلى أن انخفاض التأثير األمريكي على الس���احة الدولية يعود إلى ضعف الثقة بالنوايا والدوافع التي حترك الواليات املتحدة
نحو القضايا الدولية.

واملثير في هذه املرة أن هذه املشاعر السلبية جتاه أمريكا لم تقتصر على منطقة الشرق األوسط ،بل اتسعت ملناطق أخرى؛

ففي باكس���تان بلغت نس���بة عدم الثقة بالواليات املتحدة  ،٪78أما في املنطقة العربية فقد قال  ٪39فقط من املشاركني في
االستطالع إنهم ليس لديهم ذرة ثقة بها ،وفي بريطانيا ،فقد قال  ٪40من املشاركني إن الكلمة التي ترتبط دائماً في أذهانهم
			
عندما تذكر الواليات املتحدة هي «البلطجة».

[صحيفة الغارديان البريطانية ]2012/9/12

عالمة تعجب

حرية التعبير ..لهم وعلينا!
يجسد شخصية املسيح – عليه
ق ّررت إدارة أحد املس���ارح في مدينة روس���توف جنوبي روسيا ،إلغاء عرض عمل مس���رحي ّ
السالم -؛ وذلك بعد االحتجاجات الشعبية والتظاهرات التي نظمها املسيحيون األرثوذكس اعتراضاً على تقدمي مثل هذا العمل،

وأكد احملتجون أن العمل ميثل «تدنيساً» ملعتقداتهم الدينية.

وطالبوا
بس���ن قوانني جديدة حلماية املعتقدات الدينية في روس���يا ،كما طالبوا أيضاً بضرورة حصول أي عمل يتط ّرق إلى
ّ

املعتقدات الدينية على موافقة الكنيسة قبل إنتاجه.
ً
هذا في الوقت الذي احتج فيه العالم اإلسالمي على إنتاج فيلم يسيء للرسول  ،#ونُشر مؤخرا على موقع الفيديو الشهير
«يوتيوب» واململوك لش���ركة البحث «جوجل» ..وقد طالب املس���لمون في كل مكان املوقع بعدم عرض الفيلم ،إال أنه رفض األمر
بالكلية زاعماً أنه يدخل في إطار احلرية الشخصية.
أفال يدخل تصوير املس���يح – عليه الصالة والس�ل�ام  -في مس���رحية تعرض أمام عشرات األش���خاص في حرية التعبير
املزعومة؟ «مع اعتراضنا على ذلك بالكلية إمياناً وعقيدة»؛ ويدخل فيلم يصور فيه نبينا  #ويعرض أمام ستة مليارات من البشر

في حرية التعبير؟! أم أنها الوزن والكينونة ..فأفيقوا يا أمة اإلسالم! وأروا العالم مكانكم الفعلي فيه!

[مواقع وبتصرف ]2012/9/29
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قراءة في تقرير

تقرير عن :دولة جنوب السودان
والوقوف على شفير الهاوية

نش���ر املركز السوداني للخدمات الصحفية تقريراً مطوالً
مبناس���بة اتفاق النفط ال���ذي جرى مؤخراً ب�ي�ن الدولتني
(الس���ودان وجنوبه) ،وق���د تزامن هذا مع م���رور عام على
االنفصال ،وذلك حتت عنوان« :اتف���اق النفط ..دولة جنوب
السودان والوقوف على شفير الهاوية» .ووضع التقرير بعضاً
م���ن احلقائق أمام من يريد اس���تخدام ح���ق تقرير املصير،
فض ً
ال عن بعض البيانات واملؤش���رات التي تُظهر مدى نتيجة
ذلك التقسيم املتسرع لدولة جنوب السودان.
فأك���د التقرير أن���ه في يوليو املاضي بلغ���ت دولة جنوب
بدد آماالً
السودان عاماً كام ً
ال ،إال أن هذا العمر القصير قد ّ
عراضاً ُعقدت على هذه الدول���ة الوليدة ،فخالل هذا العام
خبرت جميع أش���كال الفش���ل واملعاناة واحلروب والنزاعات
الداخلية والكوارث اإلنس���انية واملذابح والتطهير والفس���اد
وافتعال األزمات مع جارها الشمالي الدولة األم.
وأظهر التقرير أنه ورغم تعدد أشكال الدعم التي انهالت
على ه���ذه الدولة الولي���دة؛ إال أنه وبعد م���رور هذا العام؛
كانت الصورة صادمة للجميع ،كأمنا كان االس���تفتاء مبنزلة
عملية والدة قيصرية نتج عنها وليد ُمشوه ال يكاد يقوى على
االستمرار دون مساعدة ورعاية اآلخرين.
وأق��� َّر مؤخراً لوكا بيونق ،مس���ؤول ملف أبيي في حكومة
جنوب الس���ودان ،بأنهم تفاجؤوا بالس���رعة التي حدث بها
االنفص���ال ،وإذا كان مِ ��� ْن درس يتعلمه دع���اة تفكيك الدول
من جتربة دولة جنوب الس���ودان خ�ل�ال عام واحد فقط من
عمرها ،أنه ليس كل من يطالب ويتمسك بحق تقرير املصير
يجب مجاراته في ذلك ،فاملقومات الضرورية الستمرار وجناح
الدول���ة تبدأ من البنية التحتية واحلد األدنى من القدرة على
توفير احلد األدنى من اخلدمات األساس���ية للمواطنني دون
االتكال على هبات اآلخرين.
ويكفي للوقوف على الفساد املوجود داخل هذه الدولة أن
ننظر في أس���باب استقالة جيرارد برونييه ،اخلبير الفرنسي
املختص بشؤون السودان ،والذي عمل مستشاراً لدى حكومة
جنوب الس���ودان عقب إعالن الدولة« :ه���ؤالء بلهاء ..إنهم
فاسدون حتى النخاع».
وقد صنفت منظمة الش���فافية الدولية الفس���اد في دولة
«جنوب الس���ودان» بأنه من نوع (الفساد الكبير) الذي يرتبط

بكبار املسؤولني الذين يس���خّ رون األموال والقروض وموارد
الدولة ملصاحلهم الشخصية.
وأشار التقرير إلى أن الفساد انعكس على تأسيس البنية
التحتية وتوفير اخلدمات العامة للس���كان ،حيث تبلغ نس���بة
األمية وسط الس���كان  ،٪80كما أن معدالت وفيات األمهات
هي األعلى في العالم ،وينتش���ر س���وء التغذية احلاد وسط
األطفال واحلوامل مبع���دالت مخيفة ،وحتصر األوبئة أرواح
آالف الناس ،وتناولت وس���ائل اإلعالم مؤخراً أخبار انتشار
وباء (إيبوال) القاتل.
وأش���ارت أرقام األمم املتحدة إلى أن  4.7ماليني نسمة،
أي نصف عدد الس���كان ،ليس لديهم م���ا يكفي من الطعام
أو يتعرض���ون ألزمة غذاء حادة .وف���ي يوليو املاضي ذكرت
منظمة (أوكسفام) البريطانية أن جنوب السودان يواجه أسوأ
أزمة إنس���انية منذ اتفاقية نيفاشا عام  2005بسبب االنهيار
االقتصادي والصراعات املستمرة.
ورس���م آالن بوسيل ،وهو صحفي أمريكي يراسل صحيفة
(ماكالتشي) األمريكية ،صورة قامتة لألوضاع في دولة جنوب
الس���ودان ،فالدولة الوليدة ليس بها إال طريق أسفلت واحد؛
وثالثة أرباع املواطنني أمي���ون؛ والفقر املدقع في كل مكان..
فحتى النفط كاد أن يتحول إلى لعنة بدالً من أن يكون نعمة.
توصلت دولتا السودان
وفي اخلامس من أغسطس املاضي ّ
وجنوب السودان إلى اتفاق بينهما حول ملف النفط؛ وجاءت
اخلطوة عقب إغالق دولة جنوب الس���ودان خط األنابيب في
 20يناير املاضي ،وخس���رت بذل���ك  650مليون دوالر كانت
تدخل خزينتها العامة ش���هرياً .وتعتمد دولة جنوب السودان
على النفط بنس���بة  ،٪98وأدى إغ�ل�اق النفط إلى التضخم
احل���اد ،وأزمات إنس���انية ،وتدهور األم���ن ،وارتفاع أعداد
الضحايا جراء ذلك.
وأخيراً ..تُع ِّرف األدبيات الدولة الفاش���لة :بأنها تلك التي
تش���هد نزاعات وحروباً داخلها أو مع جيرانها وال تس���تطيع
حماي���ة حدودها أو توفير اخلدمات العامة ملواطنيها أو تنهار
فيها القوات النظامية أو تبقى عاجزة ،كما يغيب فيها فرض
القانون وتتواجد على أراضيها القوات األجنبية ،وينتشر فيها
الفس���اد ...إلخ .وتكاد جميع املواصفات السابقة تنطبق على
دولة جنوب السودان؛ بل إن الدول التي صنفت فاشلة أحسن
حاالً منها بكثير.
[املركز السوداني للخدمات الصحفية ]2012/9/9
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مرصد األرقام
أعل���ن اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء املصري
وصول إجمالي عدد س���كان مصر في الداخل واخلارج إلى
 91مليون نسمة ،مش���يراً إلى أن عدد السكان في الداخل
وصل اخلميس إلى  83مليون نسمة ،توزعت بني  50.7في
املائة للذكور ،و 49.3في املائة لإلناث.
ً
وبلغ عدد املصريني ف���ي اخلارج ،طبقا لتقديرات وزارة
اخلارجية 8 ،ماليني مصري.
وأشار اجلهاز إلى أن سكان مصر يتركزون في مساحة
 7.7في املائة فقط من إجمالي مساحة مصر ،خاصة في
الوادي والدلتا[ .جريدة الشرق األوسط ]2012/9/11
قالت منظمة التع���اون والتنمية االقتصادية ()OECD
إنها تتوقع أن ينكمش االقتصاد البريطاني بنسبة  0.7في
املائة هذا الع���ام ،وهو ما يعد تراجعاً كبيراً عن توقعها في
مايو املاضي بأن االقتصاد سينمو بنسبة  0.5في املائة.
وفيما يخ���ص االقتصادات غي���ر األوروبية ،فقد قالت
املنظمة في تقرير لها إن منو االقتصاد األمريكي سيتباطأ
جزئي���اً إل���ى  2.3في املائ���ة مما كان متوقع���اً ( 2.4في
املائة) ،واالقتصاد الكندي سيش���هد منواً نس���بته  1.9في
املائ���ة مقارنة مبا كان متوقعاً ( 2.2في املائة) ،أما الياباني
فسيشهد منواً قدره  2.2في املائة بدل الـ  2في املائة التي
كانت متوقعة له سابقاً[ .شبكة الـ ]2012/9/6 BBC
أكد تقري���ر األمن الغذائي الصادر ع���ن وزارة الزراعة
األمريكية ،أن عدد األمريكيني الفقراء الذين يعانون نقص
الغذاء بش���كل متكرر ،زاد مبقدار  800ألف في عام ،2011
ليبلغ نحو  17مليونا مقارنة بعام .2010
وأش���ار التقري���ر إلى أن نح���و  17مليون نس���مة من
األمريكيني عانوا «انخفاضاً ش���ديداً ف���ي األمن الغذائي»
العام املاضي ،بزيادة بلغت  800ألف شخص.
هذا وقد سجل  46.7مليون أمريكي أنفسهم للحصول
على إيصاالت الغذاء في يونيو املاضي بزيادة  173ألفاً عن
مايو املاضي.
[رويترز ]2012/9/6
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توقع اقتصاديون أن يجني الس���ودان نحو ملياري دوالر
سنوياً لقاء رس���وم تصدير نفط دولة جنوب السودان عبر
أراضيه ،وذلك بعد توقيع جوبا واخلرطوم مؤخراً بروتوكول
تعاون مش���ترك ،حيث نص على أن السودان ستحصل على
 24دوالراً كمتوس���ط عن كل برميل ،نظير رسوم التصدير،
وذلك طبقاً ملا أوردته وكالة األنباء الرسمية «سونا».
[شبكة البي بي سي ]2012/9/17

أعلنت املفوضية العليا لش���ؤون الالجئني التابعة لألمم
املتح���دة ،أن أكثر من مائة ألف س���وري غادروا البالد في
شهر أغسطس املاضي ،وجلؤوا إلى الدول املجاورة.
وقالت إن هذا العدد هو أعلى رقم يس���جل خالل شهر
منذ بدء الثورة السورية قبل نحو  17شهراً.
وأشارت املسؤولة األممية إلى أن منظمتها سجلت 103
آالف و 416يس���عون للجوء في الدول املجاورة ،ليرتفع عدد
الالجئني املس���جلني لدى األمم املتح���دة إلى أكثر من 235
ألفا و 300شخص.
وتؤك���د مفوضية الالجئني أن هن���اك نحو ثمانية آالف
ش���خص ينتظرون عبور احل���دود إلى تركي���ا ،وأن مع ّدل
النازحني السوريني في األردن يق ّدر بنحو ألف يومياً ،بينما
يوجد في لبنان أكثر من  59ألف س���وري
مسجل لديها أو
ّ
في انتظار تسجيلهم.
[اجلزيرة  +وكاالت ]2012/9/4

األقليات اإلسالمية

المسلمون في فرنسا..
بين تحدي االضطهاد واإلساءة لإلسالم
عندم���ا تتح ّول املبادئ إلى ش���عارات زائفة ،وعندما تتحول
احلرية إلى متثال يدخل متحف التاريخ؛ عندها فقط يقف املرء
ليتعج���ب ويتدبر أمر هؤالء الذين ملؤوا رؤوس���نا بحرية التعبير
وحرية التدين والتعددي���ة الثقافية والتعددي���ة الدينية وحماية
احلريات ..كيف س���قطت ه���ذه الدعوات في مس���تنقع القهر
واإلجبار؟ كيف عادت محاكم التفتيش؟ وكيف انقلب ما يس���مى
احل���رب على اإلره���اب إلى إرهاب حقيقي يد ّم���ر كل إجنازات
احلضارة الغربية وفلس���فات الثورة الفرنسية وأغلى ما أجنزت
(احلرية الدينية)؟! ..لقد كانت فرنس���ا تفخر بحرية التعبير عن
الرأي وحرية التعبد وحرية امللبس وحرية االعتقاد ..فما دهاها؟
ماذا حدث في مدينة النور والتنوير «باريس»؟
إنه العداء الفرنس���ي التاريخي لإلسالم واملسلمني واخلوف
من اإلقبال املتزايد من الفرنس���يني على الدخول في اإلس�ل�ام،
فض ً
ال عن تضخم األقلية املس���لمة التي أصبحت تتعدى نس���بة
الـ  ٪ 10من إجمالي عدد الس���كان في فرنسا البالغ  60مليوناً،
وال���ذي تؤكد املؤش���رات أنه أصبح في تناقص مس���تمر مقابل
الزيادة املطردة للمسلمني .ومظاهر العبادة كتأدية صالة اجلمعة
والعيدين في اخلالء ،فض ً
ال عن تصدي األقلية املسلمة حملاوالت
اإلساءة للرسول عليه الصالة السالم ،ومحاوالت اإلساءة لإلسالم
بوجه عام؛ كل هذه املظاهر أعلنت عن املس���لمني بش���كل أقلق
أصحاب النزع���ات العنصرية واملتطرفة منهم ،ودفعهم ملجابهتها
بصورة عنيفة ومباشرة.
تتوزع األديان يف فرنسا على النحو التايل:
رومان كاثوليك (من  ،)٪ 88 - ٪ 83بروتستانت ( ،)٪ 2يهود
( ،)٪ 1مس���لمون (من  ،)٪ 10 - ٪ 6أخرى ()٪ 4؛ وطبيعة هذه
األرقام ال تتجاوز كونها استقراءات علماء االجتماع واستطالعات
مختصة للرأي.
ّ
وفرنسا دولة ال دينية منذ عام  ،1905فهي ال تعترف باألديان
وال تعاديها (املفروض واملعلن) ،فدستورها ينص في مادته الثانية
على أنها «جمهوري���ة علمانية ،لكنها حتترم كل األديان» .فنظرياً
وقانونياً ،يُعامل اإلسالم في فرنسا كما تعامل جميع األديان ،مبا
ف���ي ذلك الكاثوليكية التي كانت فرنس���ا تُعتبر ابنتها البكر قبل
الثورة الفرنسية.
فأصبح اإلس�ل�ام منذ س���تينيات القرن العش���رين الدين
الثاني في فرنسا ،ويُرتّب اإلس�ل�ام حسب األهمية مباشرة بعد
الكاثوليكية ،وقبل البروتستنتية واليهودية بكثير .وينتشر املسلمون
في مدن فرنس���ا وفي ريفها على الس���واء ،وأغلب املسلمني من

د .أمح����د حم���م���ود ال��س��ي��د
mr.ah54@hotmail.com

أبن���اء أو أحفاد الطبقة العامل���ة الوافدة من املغرب العربي ومن
اجلزائر باألخ���ص ( ،)٪ 35ثم املغرب ( ،)٪ 25فتونس (.)٪ 10
ويوجد أيضاً مسلمون منحدرون من إفريقيا ،ال سيما من البالد
التي كانت قد اس���تعمرتها فرنسا ،مثل :مالي والسنغال والنيجر
وساحل العاج ،كما يوجد كذلك مسلمون من بالد املشرق العربي
مثل :س���ورية ومصر والعراق وفلسطني ،إضافة إلى أعداد كثيرة
من املسلمني األتراك ( 360000نسمة).
إن عدد اجلمعيات والهيئات التي متثل اإلس�ل�ام في فرنسا
كثير ،وأبرزها :املعهد اإلس�ل�امي ومس���جد باريس الكبير الذي
دشن في  ،1926واملساجد اإلقليمية التابعة له ،واحتاد املنظمات
اإلس�ل�امية في فرنس���ا ،والفيدرالية الوطنية ملس���لمي فرنسا،
وجماعة الدعوة والتبليغ ،وتوجد جمعيتان كبريان لتمثيل األتراك.
سياسات اإلساءة لإلسالم وللرسول عليه السالم:
تدور معظم اإلس���اءات حول تش���جيع املنظمات العنصرية
التي تعادي وتس���يء لإلسالم واملسلمني ،وعدم جترمي من يسيء
لإلس�ل�ام ،سواء بالرس���وم الكاريكاتورية أو املقاالت أو البرامج
واألف�ل�ام التلفزيونية ،وفي املقابل جترمي كل من يس���يء لليهود
واتهامه مبعاداة السامية.
سياسات االضطهاد لألقلية املسلمة:
ميكن تركيز هذه السياس���ات ف���ي قانون جترمي النقاب في
الساحات وامليادين واألماكن العامة واألماكن احلكومية بالغرامة
املالية والسجن في املرة الثانية ،وقانون منع احلجاب من املدارس
واجلامعات والهيئات احلكومي���ة املختلفة ،وقانون حظر الصالة
في الشوارع والساحات العامة وأمام املساجد ،وقانون عدم منح
اإلقامة أو جتديدها إال بعد عمل اختبار للمهاجر يتم فيه التأكد
من إجادته اللغة الفرنس���ية واحترام التقاليد الفرنس���ية وعدم
التمسك باألصول اإلسالمية وتغليبها على القواعد الفرنسية.
لقد سقطت أقنعة التس���امح والتعددية الثقافية والتعددية
الدينية وس���قطت معه���ا كل دعوات التفاه���م والتحاور؛ لتظهر
حقيقة الوجه الفرنسي ،فال نامت أعني دعاة التعايش ،ولتخرص
ألسنة أصحاب احلوار.
املراجع واملصادر:
 - 1محمد إبراهيم اجليوشي ،األقليات املسلمة في املجتمع
الغربي ،لندن ،املجلس اإلسالمي العاملي.
 - 2مصطفى اخلروبي ،املغاربيون في فرنسا.
 - 3موقع طريق اإلميان.
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[عين على العدو]

كيفية التعامل االستخباري الصهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
د .ع��دن��ان أب���و ع��ام��ر

(*)

adnanaa74@hotmail.com

تعيش الس���احة األمنية والعسكرية

الصهيوني���ة حال���ة من القل���ق واحلذر
الش���ديدين بفعل التقلبات احلاصلة في

املنطقة ،بفعل الثورات العربية املتالحقة،

وس���قوط أنظمة موالية لـ «إسرائيل» ،ما
دفع خبراء األمن لديها لتلخيص املخاطر

األمنية على «إسرائيل» في العقد املقبل على النحو التالي:

 -1خطر السالح غير التقليدي بأنواعه املختلفة ،وإمكانية

وصول سالح نووي أليدي دول أو جهات متطرفة.

 -2خطر الصواري���خ على اجلبهة الداخلي���ة الصهيونية،
خصوص���اً من جانب املنظومة الش���مالية ،إي���ران ،واملنظومة
الفلسطينية.

 -3خطر تقليدي من جانب اجليوش النظامية في املنطقة

التي متلك أسلحة متطورة.

 -4أخطار شبه عسكرية وعصابية.

في جبهة أوس���ع مع عناصر عصابية ،وم���ع الدول التي تطور
أس���لحة غير تقليدية ،ومع جهات ف���ي مناطق معادية ال وجود
فيها لس���لطة مركزية ،م���ن خالل تت ّبع نتائجه���ا املتوقعة على

االستخبارات الصهيونية ،ومنها:

 -شن حرب سرية في جبهة واسعة في ضوء طابع األعداء

وغياب املشروعية السياسية الس���تخدام النار ،فالعمل السري
يس���مح أيضاً بتقلي���ص مخاطر التصعيد ،رغ���م أن ذلك ليس
مضموناً.

 -تنفيذ عمليات جراحية معقدة في مناطق بعيدة.

 -5أخطار من جانب جهات معادية في املنطقة أو من جانب

 -تنفي���ذ عمليات إحباط واس���عة ضد األعمال الس���رية

 -6انتفاضة ،عصيان مدني.

 -تطوير قدرات هجومية ودفاعية في الش���بكة العنكبوتية

جهات دولية ،ويشمل ذلك احتمال عمليات هائلة الترهيب.

وهناك إمكانية لتقاطع املخاطر في ضوء أن عدداً من تلك

القائمة في البيئة االستراتيجية ميكن أن تتعاظم ،مثل:

واجلرائم االستراتيجية على الصعيد الداخلي.
كموضع قتال جديد في عصر املعلومات.

 -توفير معلومات دقيقة وبكمية عالية لتجس���يد القدرات

 -1خطر س���قوط أنظمة عربية معتدلة بالترافق مع خطر
امتالك س�ل�اح نووي ،على ش���كل اخلوف القائ���م حالياً إزاء

 توفي���ر معلومات لتحقيق مصالح أمنية سياس���ية ،مث ًال:

 -2خطر اس���تعداد جهات متطرفة لتنفيذ عمليات ترهيب

نواياهم ،أو توفير معلومات استخبارية ضد أعداء يعملون حتت

 -3خطر تبلور دولة فلسطينية معادية بالترافق مع انتفاضة

 -املساعدة في احلرب على العقول بكشف املعلومات التي

باكستان.

هائلة بالترافق مع تسرب سالح غير تقليدي.
في أوساط عرب .48

وميك���ن قراءة اآلثار العمالنية له���ذه األخطار على نظرية

األمن الصهيوني���ة ،وحتديد احلاجة إلى االس���تعداد ملواجهة
(*) كاتب فلسطيني.
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النارية للجيش.

ردع األعداء عن احلرب وإحباط مش���اريعهم عبر الكشف عن

ستار من السرية واخلداع لألسرة الدولية.

تؤثر في ش���رائح مختلفة بهدف املساعدة على حتقيق أهداف
أمنية قومية.

 -اخلداع واحلرب النفسية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيوني مع تهديدات املنطقة
ويكشف خبراء األمن الصهاينة أن احلربني األخيرتني على

استمرار مؤسسات دولية لعبت دوراً مهماً في املنظومة الدولية.

بتواز دون تنس���يق ت���ام بينها ،ويعزو البعض س���ببه للعالقات
ٍ

في دول سلطة احلكم فيها ضعيفة ،مثل :السلطة الفلسطينية،

لبنان  ،2006وغزة  ،2008عملت خاللهما األجهزة االستخبارية
الشخصية غير الودية بني رؤس���اء أجهزة األمن االستخبارية،
وأهمها :الش���اباك ،أمان ،املوساد ،مركزاً على ضرورة التنسيق

بني األجهزة املذكورة ألهمية وجوده ،وخطورة انعدامه.

ولتفادي أي إش���كاليات مستقبلية ،يقدم املسؤولون األمنيون

في أجهزة املخابرات الصهيونية مبختلف مس���مياتها :الشاباك
واملوس���اد وأمان؛ منوذجني لهيئة عليا تشرف على االستخبارات،

وتنسق فيما بينها؛ منوذج أمريكي وآخر بريطاني ،رغم وجود هيئة
مشتركة لرؤساء «الشاباك» و«املوساد» واالستخبارات العسكرية،

إال أنها غير فاعلة في الوضع الراهن ،لذا اقترح تأس���يس هيئة
عليا ،سلطة تضم حتتها األجهزة االستخبارية كافة.

النجاحات والنكسات

م���ع العل���م أن هن���اك اعتراف���اً صهيونياً ب���أن لألجهزة
االس���تخبارية مبنى تنظيمياً ضعيفاً ال يالئم متطلبات مواجهة

التحديات األمنية اجلديدة في «إس���رائيل» ،أي أنه ليس هناك
مركز لألجهزة أو رأس مدي���ر ،كما أن التغييرات احلاصلة في
التهديدات االستراتيجية ،وتقدم التكنولوجيا ،وسهولة احلصول

عليها من قبل أط���راف معادية؛ يص ّعب ويجعل مهمة مواجهتها

لكن هناك اجتاه معاكس للعومل���ة ،وهو صعود قوى محلية

العراق ،لبنان ،وأفغانستان ،معتبرة تلك املناطق مبثابة «وسادة»

لنمو األطراف املعادية لـ «إسرائيل».

 -2التوجهات في البيئ���ة اإلقليمية :حيث قدر الباحث أن

الصراع العربي الصهيوني سيستمر في تصدر األجندة األمنية

والسياسية في «إسرائيل» ودول املنطقة كـ «صراع قومي وديني
وثقافي» ،في صلبه الصراع الصهيوني الفلسطيني.

أما على املسار الس���وري واللبناني ،فرأى أنّ العقد املقبل
سيشهد صعوداً وهبوطاً في املسار السياسي ،في ظل أن غالبية

الدول العربية أصبحت تق ّر وتس���لم بقيام «إس���رائيل» ،إال أنه
ال يس���تبعد صعوداً في قوة القوى املمانعة للتسليم واالعتراف
بوجود «إسرائيل».

 -3التنظيمات اإلسالمية احمللية والعاملية :ق ّرر الباحث أن

هذه املنظمات ،إلى جانب إيران ،ستستمر في حتديد «إسرائيل»

كع���دو يجب تدميره ،ال س���يما أنّ إيران مرش���حة للتدخل في
مواجهة بني «إس���رائيل» وس���ورية وحزب الله ،كما أن سورية

وحزب الله ق���د يتدخالن في مواجهة حربية بني «إس���رائيل»
وإيران.

وهنا ال بد أن نفنّد مسألة بدت كما لو كانت حقيقة بديهية

غير س���هلة على جهاز اس���تخباري واحد ،بل يتطلب العمل معاً

لدى عديد من احملافل اإلقليمي���ة والدولية ،خاصة املخابرات

اإلس�ل�امية» في العالم واملنطقة ،مقاب���ل تراجع دور الواليات

ووسائل اإلعالم على امتداح الدور الكبير واحلاسم الذي تقوم

من قبل األجهزة االس���تخبارية ،في ظل توقع زيادة قوة «القوى

املتحدة األمريكية.

ومن خالل اس���تعراض تاريخ االس���تخبارات الصهيونية،

جناحاته���ا ونكس���اتها ،ميكن التط��� ّرق إلى مهم���ات األجهزة
االستخبارية في املستقبل ،ال سيما على األصعدة التالية:

 -1التوجهات في البيئة العاملية :فالعوملة ماضية في حتديد

وج���ه العالم في الس���نوات املقبلة ،ومن أه���م ميزاتها :تذليل
احلدود بني الدول كحاجز لنقل املعلومات والبشر والتكنولوجيا

والثروات ،أي ش���رعية أقل الس���تعمال القوة العسكرية مقابل

الصهيونية ،حي���ث عكف
املتحدثون باس���م احلكومة والبرملان
ّ
به األجهزة االس���تخبارية الصهيونية في احلروب التي تش���نُّها
«إسرائيل» للقضاء على أعدائها في الداخل واخلارج.

ويش���دِّد قادة اجليش على أنه لوال املعلومات االستخبارية
التي تو ِّفرها هذه األجهزة ،ملا استطاع أن يحارب قوى املقاومة،
ومن ثم فإن هناك تخوفاً صهيونياً من أن يحظى احليز األمني

واالستخباري بنصيب وافر من املواجهة العسكرية القادمة ،في
أي م���ن اجلبهات احلربية املتوقعة ،ما يعطي له تركيزاً ملحوظاً

يزيد على ما سواه من اجلوانب األخرى العملياتية وامليدانية.
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[قصة قصيرة]

«فثم الجنة»
َّ
علمته أخالق النبي الكرمي ،علمته كيفية التعامل مع
اجلميع :صغيراً وكبيراً ،فقيراً وغنياً ،حاكماً ومحكوماً..

كبر وكبر معه أملها في���ه ..كبر وكبرت معه فرحتها
في���ه ..تراقبه بعينيه���ا وكأنه ما زال صغي���راً ،وكأنه ما

زال «صهي���ب» ذاك الذي ينام ف���ي حضنها وعلى صوت

حكاياها..

حكت له ذات مرة عن رفقة السوء وكيف يضرون املرء

ع�������ائ�������ش�������ة ال������ش������ري������ف
dr.alshreef@hotmail. com

هي:

كانت تعيش معه أس���عد حلظات حياته���اُ ،رزقت منه بولد

كالقمر ،واتفقا على تسميته «صهيب» ،مأل حياتهما بهجة وروعة
على روعتها..

إل���ى أن جاءت يد املنون واختطفته م���ن بني أهله وأحبابه،
ت���اركاً وراءه زوجته التي لم تتجاوز العش���رين من عمرها وربي َع

حياته «صهيب»..

عاشت مع «صهيب» تواسي نفسها بفقدان أبيه كلما نظرت
إلي���ه ،تخاف عليه من نَف َِس���ها ،تراقبه وهو يقطع حبال الصمت

املطبقة على املنزل تارة بضحكاته وتارة ببكائه..

ذاقت امل َّر من أجله ،تعلمت الكثير من املهن كي جتلب له كل
م���ا يريد ،عاش مدل ً
ال بني أحضانها ،ال تنام إال بجانبه ،تس���هر

معه الليالي الطوال تعلم وتربي وحتكي له حكايا النبي العظيم..

كان يفه���م ما تريده وم���ا يُفرحها وما يُغضبه���ا من نظرة

عينيها..

عجباً!!

وما تؤول إليه صحبتهم ،فنظر إليها بعينني ملؤها احلزن
قائ ً
ال :أمي ..أنا «صهيب» الكبير ،لس���ت «صهيباً» الذي
تع ّودت عليه« ،صهيب» الذي حتكي له احلكايا والنصائح
وتوجهني له األوامر ،أريد أن أش���عر باستقالليتي ..أمي

أرجوك ..أرجوك ..نظرت إلي���ه بعينيها وهي تفكر ماذا

ده���ى ولدها وما ال���ذي أدى به إلى قول مثل ه���ذا الكالم وما
الذي.......؟

قطع حبل أفكارها بقوله :ع���ذراً أمي ..عذراً ..هي كلمات
خرجت من���ي ...آآآآآ ..عذراً ..كنت متضايق���اً قلي ً
ال .نظر إلى

ساعته ثم قال :ها قد حان موعدي مع الرفاق كما وعدتني ..هل
تريدين مني ش���يئاً؟؟ ..نظرت إليه ملياً وهي ما زالت مستنكرة

تنس أنني أنتظرك..
تصرفاته ..ال ..شكراً ..انتبه لنفسك ..ال َ
ق ّبل يدها ومال إلى أذنها هامساً :اعذريني ..أكررها مرة أخرى..
سأظل لك طائعاً مطيعاً كما عهدت مني وعهد مني اجلميع..
هو:

كم أحب أمي ..كم أحب أمي ..لكن! ..هي السبب ..لم تعرف

أنني كبرت ..لقد أصبحت في منتصف العقد الثاني من عمري..
يبدو أنها ما زالت حتس���بني «صهيباً» ذلك الطفل الصغير ،كما
قل���ت ،آآه ماذا أفع���ل؟!! لكن ما هذا ال���ذي تقوله يا «صهيب»،

علي
استغفر الله ،أهذا جزاء املعروف ،ألم تر أنها حتبني وتخاف ّ
عندما قالت لي وأنا ذاهب :انتبه لنفسك ،إني أنتظرك؟؟!!!!..

كانت الكلمة املرسومة على أعني من يراها هي وابنها ،مدل ً
ال
ومؤدب���اً ،مطيعاً لها في جميع أحواله ،ألنها – مع صغر س���نها

كانت هذه الكلمات ير ّددها عقله الباطن طيلة سيره للذهاب

علمت كيف توازن بني أمور حاسمة الكثي ُر الكثي ُر لم يعرف كيفية

أطراف احلديث ،ارتش���ف رشفة من فنجان القهوة الذي أمامه،

لكن مصائ���ب احلياة علمتها خبرات ش���خص ناهز الثمانني –

املوازنة بينها..
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إلى مكان جتمع الرفاق ..وعندما وصل ..رحب بالرفاق ..جتاذبوا
وإذا به يس���مع قول صاحبه :دورك اليوم يا «صهيب» ..هيا ..ال

تخف ..مغامرة بس���يطة وتنتهي ..هيا ..قم ..ال داعي للخوف..
وافق صاحبه اآلخ���ر قوله قائ ً
ال :يبدو أنه ما زال يظن نفس���ه

«صهيباً» الصغير ..هاهاها ..دعه إلى أن يكبر..

حتركت الرجولة في نفس «صهي���ب» وزأرت زئير الغضب،
فنهض قائ ً
ال :هاته هيا ..وسأريكم أني أرجل منكم..
تناول املفتاح من يد صاحبه وذهب خارجاً ووراءه باقي الرفاق

كي يشهدوا تلك املغامرة الشيقة التي سيصنعها «صهيب»..

ذهبت إلى املستش���فى ولس���انها يلهج بالدعاء ..ال تستطيع

رجالها حملها ..دخلت إلى القسم الذي يقيم فيه ابنها ..هرولت

إل���ى الطبيب املختص مبتابعة ولدها ..نظر إليها بعينني ملؤهما
الفرح ..استنكرت فرحته ..قالت والكلمات تتقطع عند خروجها:

ما بك! أين «صهيب» ،ملاذا أنت فرح ،أين ابني؟!

ذهبت من خوفها ولوعتها على ابنها تسير في الطرقات تنظر
في الغرف علّها جتد ابنها ..وما زال لسانها يدعو ويدعو ..وفجأة

جلس على مقعد الس���ائق ومعه باق���ي الرفاق في املركبة..

حملت طيف رجل جالس على كراس����ي ال����زوار هيئته مثل هيئة

اس���تغرب صاحبه فعله ف���أزال تعجبه بقوله :كي أس���تريح في

ماذا؟! إن عينيه س���ليمتان ..ما ال���ذي أراه؟ فركت عينيها

أعط���ى من كان بجانبه النقود واملنادي���ل وكل ما كان في جيبه،
جلوسي ..وهو في احلقيقة خائف وجل ال يعرف كيف يتصرف..
يحدث تصرفات عجيبة ال تعني شيئاً ..تذكر أمه وما كانت تقول
له ،تذكر كلماتها األخيرة عند باب املنزل ..تنهد وبدأ مغامرته..

ولدها ..نظرت وتفحصت في املالمح فإذا هو «صهيب»..

بش���دة ..اقتربت منه ..حدثت نفس���ها :يبدو أنك قد كبرت في
الس���ن يا «أم صهيب» ..تلفتت حولها فرأت الطبيب ينظر إليها

وبنفس فرحته ،بل أشد ..خارت قواها وبدأت بالبكاء ..طمأنها

وفجأة حدث ما لم يكن باحلس���بان ،انحرفت املركبة جانباً

الطبيب وقال لها :نعم ..هذا «صهيب» ..هذا هو ابنك..
انتبه «صهيب» الذي كان مطرقاً رأسه ينظر إلى األرض ،إلى

وألول م���رة منذ أن بدؤوا مغامراته���م ،ويبدو أنه كان من خوف

مسرعة إليه حتضنه وتستنشق رائحته ..ضمته وضمته ودمعاته

محدثة إصابات عمت اجلميع..

نقل «صهيب» ورفاقه إلى املستشفى ..حادث عجيب أصابهم

«صهيب» البالغ الذي أصابه عند ركوبه..

احلوار الذي جرى بني الطبيب وأمه ..نظر فإذا أمه قادمة وهي
تسقط على يديها حتى بللتها ..نظرت إليه عاتبة فقال لها :يكفي

تلقت «أم صهيب» اخلبر وكان مسمعه على أذنها كالصاعقة،

يا أمي معاتبة ضميري ..س���امحيني ..أرجوك ..كانت تخاطبه

البص���ر مدى احلياة» ..خفق قلبها ،ودار رأس���ها ،وزاغ بصرها،

وقد فهم الس���ؤال الذي انطلق من عينيها :لم يحدث ش���يء ،كل

قيل« :إن ولدها أصيب إصابة بالغة ستتس���بب في حرمانه من
وماجت األرض حتت قدميها ،اصطدم جس���دها بالسرير الذي

كان بجانبها ،أجهش���ت ببكاء ونحيب مستمرين حتى غلبتها سنة
من نوم أفاقت منها س���ريعاً على اتصال أتاه���ا على الهاتف..
وقفت أمام الهاتف لتلتقط أنفاس���ها الالهث���ة وتنتظم ضربات
قلبها املضطرب���ة ،خوفاً أن تعكس نب���رات صوتها ما يدل على
خوفها أو قلقها ..لكن نبضات قلبها ازدادت وس���ار في جسدها
إحس���اس ش���عرت به حلظة فراق زوجها فزل���زل كيانها وج ّمد

أطرافها ،لكن سرعان ما استرجعت لسانها بالدعاء والتوسل إلى
الله ..التقطت سماعة الهاتف بيد مرتعشة..
 -السالم عليكم

 وعليكم السالم ..أنا «عمر» الطبيب املتابع حلالة «صهيب». -هل أصاب «صهيباً» مكروه ..أصحيح ما سمعت؟!

 احلم���د لله على كل حال ..بس���يطة ب���إذن الله ..نرجوحضورك فوراً فالـ....................
سقطت سماعة الهاتف من يدها وارتعشت شفتاها متمتمة:

حس���بي الله ونعم الوكيل ،إنا لله وإنا إليه راجعون ..إنا لله وإنا
إليه راجعون..

خطاب العني والعقل ..قالت له :ما الذي حصل؟ أخبرني ..أجابها

ما في األمر أني أعطيت صاحبي محفظة نقودي وبطاقتي وكل

ما مكان في جيب���ي وبدأت املغامرة وبعدها ..آه ..نعم ..وبعدها
حصل ما حصل ،ووصلت إلى هنا ،أدخلوني أنا ورفاقي الطوارئ
لالطمئنان علينا ،واحلمد لله كلنا بخير ،وجميع أصحابي خرجوا

إال أنا بسبب إجراءات بسيطة ،أما صاحبي ذاك الذي كان يحمل

أش���يائي فكان يُحتمل أنه فقد النظر واعتقدوه أنه أنا ملا قرؤوا
اسمي على بطاقتي التي كان يحملها في جيبه ،لكن ولله احلمد
كان تش���خيص احلالة خاطئاً ،وقد خرج هو أيضاً قبل قليل بعد

أن اطمأننت عليه ..فقط هذا هو كل ما حصل..

كانت تصغي إليه وه���ي محدقة في وجهه ،وعندما انتهى..

أمسكت بيديه مغادرة املستش���فى وسط استغراب من الطبيب،

واألكثر منه ابنها ،ولم تستفس���ر منه أكث���ر عما حصل رغم أن
الكثير والكثير لم تفهمه منه ولم يخبرها به هو..
خرجت ولسان حالها يقول:

نعم ..احلمد لله على كل حال ..نعم ..على كل حال ..احلمد

لله ..احلمد لله.
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[إعالم]

ِّ
التعري
تجارة الفضائيات العربية
ب���������اس���������ل ال��������ن����ي���رب
basilnerab@gmail.com

أنه���ت أبواب اإلعالم دراس���ة إعالمي���ة ّ
متخصصة تحت عنوان« :دراما رمضان 1433هـ ..دراس���ة وتحليل» ،أش���رف عليها
الدكتور مالك األحمد ،وقام بها فريق إعالمي ّ
متخصص ُد ِّرب على فنون التحليل التلفزيوني.

اإلطار النظري للدراسة
اعتمدت الدراسة على منهج التحليل الكمي لع ّينة محددة

م���ن البرامج لدراس���ة متغ ّي���رات محددة في محت���وى املادة

اإلعالمية ،من أجل الكشف عن محتواها ،وهو أحد األساليب
البحثي���ة التي تس���تخدم في حتليل امل���واد اإلعالمية بهدف
التوصل إلى االستنتاجات بطريقة دقيقة.
ّ

ترجع أهمية دراس���ة محت���وى الرس���الة اإلعالمية إلى

التعميم���ات التي ميك���ن الوصول إليها عن مصدر الرس���الة
اإلعالمية وتأثيراتها احملتملة في اجلمهور.
ولعل ما مي ّيز أسلوب حتليل احملتوى هو استيفاؤه ملتطلبات

املنهج العملي في الدراس���ات اإلعالمية ،ولذلك فهو مختلف
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عن أسلوب التحليل النوعي أو التفسيري لرسالة االتصال.

حرص الفري���ق العلمي املكلَّف بالدراس���ة على بناء أداة

محددة ومقننة تساعد الباحثني على الرصد والتحليل،
حتليل
ّ
وقد مت وضع مجموعة من املتغ ّيرات ،وكانت على النحو التالي:

 املجموعة األولى :وتتضمن كل أشكال التدخني ومظاهره،
وتعاطي املخدرات ،وتناول الكحول.

 املجموعة الثانية :وتتضمن كل أش���كال ومظاهر الرقص
والتعري ،واملالبس املكشوفة ،بشكل مثير.

 املجموع���ة الثالثة :وتتضمن كل م���ا له عالقة بالتعبيرات
اجلنس���ية اللفظية ،واحملسوسة من عناق و ُقبل ،ومظاهر

وبوادر وأفعال التحرش اجلنسي.

 املجموع���ة الرابعة :وتتضمن كل ما له عالقة بالس���رقة،
والقتل أو محاولة القتل ،والعراك باأليدي أو باألسلحة.

 املجموعة اخلامس���ة :تتضمن الصراع بني النس���اء على
رجل ،أو الصراع بني الرجال على أنثى.

 املجموعة السادس���ة :وتتضمن األلفاظ النابية ،واالحتيال
والنصب.

 املجموعة الس���ابعة :تتضمن كل ما له عالقة بالتعبير عن
مظاهر وإشارات الكفر واإلحلاد ،والتجاوزات على الدين،
ونقد احلجاب ،واللحية.

 املجموعة الثامنة :تتضمن هدم العالقة بني األب واألبناء،
والتع���دي (لفظي أو باأليدي) عل���ى األب أو األم من قبل
األبناء.
َوفْ���ق تلك الرؤية مت متابعة مجموعة م���ن األعمال الدرامية

التي بُثت خالل ش���هر رمض���ان 1433هـ ،ومت حتديد ما
ً
عم�ل�ا درامياً موزعة عل���ى مجموعة من
مجموع���ه 11

القنوات الفضائية.

تكاليف اإلنتاج
خالل رمضان 1433هـ مت إنتاج ما مجموعه  200مسلسل
توزعت عل���ى نحو  61قن���اة متخصصة في قط���اع الدراما

والس���ينما واملسلسالت من أصل  ،733ش ّكلت الكوميديا منها
 ،%29.9والدراما  ،%64.2واملسلسالت التاريخية التراثية .%6
وفي التكلفة ،بلغت تكلفة املسلس�ل�ات املصرية على سبيل
املثال ملياراً و 150مليون جنيه ،وعدد مسلسالتها  62مسلس ً
ال،
اللبنانية  4مسلسالت ،الس���ورية  35مسلس ً
ال ،اخلليجية 26
ال ،واملغربية  22مسلس ً
مسلس ً
ال.

وف���ي اخلريطة البرامجية لعام 2010م أنتجت مصر على
سبيل املثال  50مسلس ً
ال كلفت نحو  750مليون جنيه مصري،
دفعت بعض القنوات املصرية  35مليون جنيه لش���راء حقوق
العرض لبعض املسلس�ل�ات ،بينما بلغ���ت تكلفة اإلنتاج لـ 35
ً
مسلس�ل�ا في عام 2009م  364مليون جنيه ،وإجمالي ما أنتج
من دراما عربية في رمضان لعام 2008م  46مسلس ً
ال تكلفتها

اإلجمالية  600مليون جنيه مصري.

الفضائيات يف رمضان
حت ّولت الفضائيات في ش���هر رمضان بفعل س���طوة اإلعالم إلى
وحش كاس���ر يلتهم اجلمهور ،وأصبحت املسلسالت نوعاً من التجارة
دون النظر إلى مضمون العمل ،وبعد انتش���ار الفضائيات أصبح هناك
نوع من املنافسة اإلعالمية على ما يُعرض من دراما وبرامج تعتمد على
اجلاذبية ،وتهتم بالدراما االجتماعية والترفيهية ،على حساب الثقافة

الديني���ة ،لدرجة أن عدد األعمال الدرامية أصبح أكبر من عدد األيام
الرمضانية ،وأصبح املشاهد محاصراً باالختيار بني سيئ وأسوأ ،لكن
املش���كلة أن هذه الدراما تتجه اجتاهاً جتارياً ،واملش���كلة األكبر أنها

أصبحت تأخذ الشكل الس���لبي للثقافة مبعنى التركيز على العالقات
األسرية السيئة واجلرائم حتت بند الواقع املر للحياة ،وتعتمد البرامج
على اإلساءة واإلس���فاف واالستهزاء باإلنس���ان ،أما البرامج الدينية
ونتيج���ة لكثرة الفضائيات ،أصبحت تس���تعني ببعض الذين يصدرون
فتاوى ونصائح دينية متناقضة وغير مقنعة ،يش���وبها مغالطات دينية،
وتكتش���ف بجولة سريعة على الفضائيات أن للجميع جمهوره من حجم
االتصاالت والطلبات والسؤال املكرر دائماً في كل موسم رمضاني عن
قضايا دينية محددة.
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واقع املشاهد يف دراما رمضان 1433هـ

 إجمالي املشاهد التي عرضت التدخني بأنواعه بلغ  356مشهداً.
 إجمالي املشاهد التي عرضت تعاطي املخدرات بلغ  33مشهداً.
 إجمالي املشاهد التي عرضت تناول الكحول بلغ  111مشهداً.

 إجمالي املشاهد التي ظهر فيها التعري واملالبس املكشوفة بشكل
مثير من الصدر أو من اخللف ،بلغ  1536مشهداً.

 إجمالي املش���اهد التي تناولت التعبيرات اجلنسية اللفظية بلغ
 270مشهداً.
 إجمالي املش���اهد التي ظهر فيها ما ميك���ن وصفه بالتعبيرات
اجلنسية احملسوسة من عناق و ُقبل ،بلغ  428مشهداً.

 إجمالي املش���اهد الت���ي عرضت التح���رش ومظاهر التحرش
اجلنسي بلغ  54مشهداً.

 مشاهد السرقة بلغت  22مشهداً.

 مشاهد القتل أو محاولة القتل بلغت  77مشهداً.

 مشاهد العراك باأليدي أو باألسلحة بلغت  145مشهداً.

 مش���اهد الصراع بني النس���اء على رجل أو بني الرجال من أجل
أنثى ،بلغت  31مشهداً.
 مشاهد األلفاظ النابية بلغت  473مشهداً.

 مشاهد االحتيال والنصب بلغت  153مشهداً.

 التعبيرات ع���ن كفر وإحلاد والتجاوزات عل���ى الدين بلغت 49
مشهداً.
 نقد احلجاب واللحية ظهر بواقع  53مشهداً.

 إجمالي املشاهد التي تناولت هدم العالقة بني األب واألبناء بلغ
 63مشهداً.
 إجمالي املش���اهد التي تناولت التعدي (لفظي أو باأليدي) على
األب أو األم من قبل األبناء ،بلغ  46مشهداً.

أو ً
ال :املخالفات األخالقية:

الحظ تركيز كبير على إظه���ار املخالفات األخالقية
يُ َ
وكأنها أم���ر طبيعي ومقبول ف���ي املجتمعات العربية،

وكان لها النصيب األبرز في الوضوح ،حيث ظهر مشهد
تناول الكحول بواقع  3.7مش���هد في اليوم الواحد في
شهر رمضان.
واملخدرات ومع انتش���ارها ف���ي بعض املجتمعات،
أظهرتها الدراما العربية في رمضان وكأنها واقع حياة
يومي ،وظهرت بواقع  1.1مشهد.
أما التدخ�ي�ن ،ومع معرفة الطف���ل بالضرر الذي
يتس��� ّبب فيه حتى على غير املدخن�ي�ن ،إال أن منتجي

دالالت ونتائج

إن الرص ��د ال ��ذي قام به فريق الدراس ��ة اش ��تمل
عل ��ى مجموع ��ة من املفاصل األساس ��ية التي تش ��كّ ل
عمود ًا أساس ��ي ًا في صلب احلياة العربية اإلسالمية،
وظهرت فيها مخالفات متعددة في البرامج التي مت
رصده ��ا خ�ل�ال رمضان 2012م ،وميك ��ن قراءتها على
النحو التالي:

الدراما العربية يحرصون عل���ى إظهار املدخن القدوة
الذي يس���اعده على حل املش���اكل والتغلب على قلقه،
فظهر مش���هد التدخني بواقع  11.9م���رة في دراما
رمضان 2012م.
أكاد أجزم أن املنتجني للدراما العربية لرمضان

33هـ يعانون مشاكل مع املالبس ،حيث تغلّبت مشاهد
التعري على أغلب املش���اهد التلفزيونية ،وخالل ساعة
تلفزيونية تظهر مش���اهد التعري بواقع  51.2للبرامج
الت���ي مت رصدها ف���ي رمض���ان 2012م ،وهذا الرقم
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مخيف ج���داً؛ بحيث لو فرضنا أن مدة املسلس���ل
ق���دم فيها يخدش حياء
س���اعة جند أن أغلب ما يُ َّ

املشاهد ويخدش فضائل الشهر الكرمي – رمضان.

دخول التعبيرات اجلنسية على مشاهد الدراما
العربي���ة جاء بع���د تعثر كتابة القص���ص ،وأصبح
املنت���ج يبحث عن اإلثارة ،حتى في أبس���ط حاالت
التصوير ،دون تقدمي س���بب مقن���ع .وحاالت املنع
وإعادة التصوير التي ش���هدتها بعض املشاهد تؤكد
أن ما ُمنع بثه كان أكبر مما ُس���مح به ،حيث قدمت

دراما رمضان  -ومع األسف  23.3 -مشهد حتمل
تعبيرات جنسية ،سواء كانت لفظية أو محسوسة.

ثانيًا :املخالفات الدينية واالجتماعية:

املخالفات الدينية والتعدي على املعتقدات والعقائد السماوية بطرق
ملتوي���ة ،كان له نصيب م���ن دراما رمض���ان  ،2012فالتعبير عن الكفر
واإلحل���اد مت بواقع  0.7مرة في الي���وم الواحد ،والتجاوز على الدين مت
بواقع  0.9في اليوم ،أما نق���د احلجاب فتم بواقع  ،0.2والذقن فظهر
بواقع  1.5مرة في اليوم الواحد.
كما أن مسعى الدراما نحو نقد مؤسسة األسرة والتهجم عليها ظهر
بكثافة في دراما رمضان 33هـ ،ولم يكن ظاهراً في الس���نوات املاضية،
فهدم العالقة بني اآلباء واألبناء وتهجم األبناء على اآلباء واألمهات ،أخذ
حيزاً ال بأس به ،وقد بلغ  2.7مشهد في اليوم الواحد.

وفت���ح باب التعبيرات اجلنس���ية يعني الدخول
في عالم التحرش اجلنس���ي ومظاهره ،وهو ظاهرة
موجودة في كثير م���ن املجتمعات العربية ،لكن من
غير الالئق تصويرها تلفزيوني���اً وإظهارها وكأنها
أم���ر طبيعي ،وفي رمضان املنص���رم 2012م ظهر
التحرش اجلنسي بواقع  1.8مرة في اليوم الواحد.
يب���دو أن الدرام���ا العربية ملَّت من مش���اهد

السرقة التي كانت س���مة الكثير من أعمالها ،وفي
دراما رمضان  2012بُثت مش���اهد الس���رقة بواقع
 0.7مرة في اليوم.

تتج���ه الدرام���ا العربي���ة نحو برام���ج اإلثارة
واألكش���ن ،وه���و منح���ى جديد يحم���ل تطورات
مس���تقبلية مييل إليها املنتجون اآلن ،وقد س���جلت
مشاهد األكشن واقع  7.4في اليوم الواحد.

وختام��ًا :لقد تبينَّ من خ�ل�ال الرصد والتحليل لبرامج الفضائيات

الصراع على النساء أو الرجال جاء بواقع مشهد

العربية في رمضان 1433هـ ،أنها هي ذاتها في الرداءة وامليوعة والهبوط
بالذوق العام مضموناً وعلى مس���توى اللغة املقدمة ،وفي كل سنة إعادة

األلف���اظ النابية التي كانت ن���ادرة في الدراما

إنتاج الرداءة إلى ما ال نهاية وكأن األمر مقصود ومرتب له.

واحد فقط في كل يوم من دراما رمضان .2012
العربية أخذت باالنتش���ار اآلن عبر شتائم متواصلة
ال تتوقف من قبل أبطال العمل للتعبير عن غضبهم
من أمر ما ،وظهرت بواقع  15.8في اليوم الواحد.
االحتي���ال والنصب الذي برع���ت في تقدميه
الدراما العربية قدمياً وإظهار البطل الذي يتخذ من
كل الطرق وسيلة ألخذ حقه مهما كانت ملتوية ،ظهر
في دراما رمضان 1433هـ بواقع  5.1مرة يومياً.

لق���د تبينَّ من التحلي���ل تلميع مجموعة من النجوم ممن يش���اركون

شاش���ة القناة برامج رمض���ان ،ويتخلل ذلك تكريس���هم ومنحهم أولوية
الظهور املستمر طوال العام وكأن القناة مما ملكت أميانهم.
لقد تبينَّ من التحليل غياب األسس املوضوعية للبرامج حتى لو كانت

مستنس���خة ،وال يوجد فريق يدرس الفك���رة ،بل هو قرار ارجتالي فوقي
من مسؤول ما في القناة ،والنتيجة :جت ّمدت الطاقات ،وضاعت األفكار،
واملضم���ون ال يختلف كثيراً عن حالة اإلعالم العربي خارج أيام رمضان،
لكن اجلرعة الزائدة من الفساد والفجور تزداد في رمضان!
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[اقتصاد]

الربط القياسي..
مفهومه ومذاهب الفقهاء فيه
د .ع���ب���د ال����س��ل�ام م��ي��ص��ور
Maiss1430@hotmail.com

لقد أُجنزت دراسات وأبحاث في مسألة تثبيت القوة

الش���رائية للدخول والديون .و ُعقدت مؤمترات وحلقات

علمية من أجل بحث املسألة من جوانبها كافة :الشرعية
واالقتصادية.

هذا ول���م جتمع هذه األعم���ال العلمية على احلكم

الش���رعي في مس���ألة تثبيت القوة الش���رائية للدخول
والديون ..هل يجوز احلك���م بصحة حتديد القيمة فيها

أم ال؟

كما لم جتمع على الصيغة الش���رعية لربط الديون

وااللتزامات اآلجلة والدخول:

هل يكون الربط مبؤشر تكاليف املعيشة؟
أم بعملة مستقرة نسبياً؟
أم بالذهب والفضة؟

وهل يصح إج���راؤه على مقوالت الفقهاء املتقدمني

في تغ ّيرات النقدي���ن الذهب والفض���ة ،باعتبار الورق
النقدي في حكمهم���ا مطلقاً ،أو على آرائهم الس���ابقة
في تغ ّيرات الفل���وس الرائجة من حيث الغالء والرخص
والكس���اد واالنقط���اع ،أم ال يصح ذلك كل���ه وال بد من

اجتهاد في املسألة جديد(((؟

((( د .نزيه حماد :قضايا فقهية معاصرة في املال واالقتصاد ،ص .491
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تعريف الربط القياسي:
الربط القياس���ي «االقتياس» ترجمة عربية للفظ األجنبي ،indexation

وهذا مأخ���وذ من  ،index numbersوتعني األرقام القياس���ية التي يعرف

معناها دارس���و اإلحصاء واالقتصاد ،ويطلق عليها بالفرنسية  ،indicesحيث
تتخذ س���نة معينة أساس���اً للمقارنة وتعطي رقماً قياسياً مقداره  ،100وحتدد
التغيرات النسبية في س���ني املقارنة ،فتكون أرقامها القياسية  100أو أكثر أو

أقل بحسب الثبات أو الزيادة أو النقصان(((.

ويقصد بالربط القياس���ي جعل َدي���ن أو التزام مالي آخر يتغير مبلغه عند

االس���تحقاق بتغير مقياس أو مؤش���ر ال يكون مستواه عند االستحقاق معروفاً

عند التعاقد ،بل يعرف عند االس���تحقاق ،واملقياس املشار إليه غالباً هو الرقم
القياس���ي لتكاليف املعيشة الذي يعكس تغير مس���توى األسعار ،إال أن هناك
أرقاماً قياس���ية كثيرة تتكاثف جميعاً في إعطاء صورة عن التغير في مستويات
األس���عار وتكاليف اإلنتاج ،وال ميكن ألحد منها  -فق���ط – أن يكون اجلواب

النهائي في هذه املسألة(((.

ويقصد الربط القياس���ي للقرض تثبيت قيمته حتقيقاً للعدالة بني طرفيه:

املقرض واملقترض(((.

مذاه��ب العلماء املعاصرين يف
حكم الربط القياسي:
اختلف العلماء والباحثون املسلمون

في حكم الربط القياس���ي ،فمنهم من

أجازه بقصد دف���ع الضرر التضخمي،
خاص���ة الرب���ط القياس���ي لألجور

والودائ���ع املصرفي���ة ،واس���تدل على

موقفه بأدلة منها :أن الزيادة املستفادة

من رب���ط الديون والق���روض بقائمة
األسعار ليس���ت زيادة حقيقية ،وإمنا

ه���ي رد لنفس املالية الت���ي اقترضها
املقترض(((.

يق���ول الدكت���ور عجيل جاس���م

النش���مي :وال جند ما مينع من تنظيم

الدول نس���ب التضخم وحتديدها كل

عام ،وتكون قائمة األس���عار مقياس���اً
لتقيي���م العملة .وه���ذا موضوع ينظر

تفصيل���ه عند االقتصاديني ،لكن املبدأ

أنواع الربط القياسي:
هناك ثالثة أنواع للربط القياسي:

أحدها :الربط التعاقدي (الرضائ���ي) ،وقوامه اتفاق الطرفني في
مداينة على كون االلتزام املالي فيها مرتبطاً مبؤشر تكاليف املعيشة.

والثاني :الربط القانوني ،وذل���ك عندما يصدر قانون حكومي يُلزم
جميع األش���خاص املتداينني بالربط ،مثل إص���دار حكومة قانوناً يلزم
جميع البنوك بربط الودائع املصرفية مبؤشر تكاليف املعيشة.
والثالث :الربط العالجي ،وه���ذا الربط ال يكون مقرراً أص ً
ال عند
املداين���ة ال بالتراضي ب�ي�ن العاقدين وال بقوة القان���ون ،لكن يُلجأ إليه

عن���د الوفاء في ح���االت التضخم التي تنخفض فيها القوة الش���رائية
للنقود انخفاضاً فاحش���اً لتعديل الديون وااللتزامات اآلجلة بغية إعادة

التوازن ف���ي تلك املداينات حتقيق���اً ملبدأ العدال���ة واإلنصاف ،ورفعاً
للظل���م واإلجحاف عن املدينني ،وجب���راً للضرر الالحق بهم نتيجة ذلك
التضخم(((.

مقبول ابت���داء ،حت���ى تنجلي صورته

العملي���ة من كل وجه ،ويتب�ي�ن عدم مصادمته

لنص أو قاعدة أو مقصد شرعي.

ومنهم من اعتبر الربط القياس���ي للدخول

(األج���ور والروات���ب واملعاش���ات وغيرها من

الدخول الثابتة املتش���ابهة) ،ق���د يكون مجدياً
وميك���ن اللجوء إليه باعتدال على أنه مس���كن
مؤقت آلالم التضخم ،لكنه ليس ح ً
ال مستدمياً.
فإن السياسة البديلة املثلى التي تتفق مع معيار
العدالة االقتصادي���ة االجتماعية ،وهو املعيار

الذي تؤكد الشريعة اإلس�ل�امية أهميته ،هي
اس���تقرار األس���عار ال الربط القياسي .وعلى

الدولة اإلس�ل�امية أن تب���ذل كل جهد ممكن
لتحقيق هذا الهدف(((.

ومنهم من اقترح ج���واز الربط مبجموعة

من األرقام القياسية ال برقم واحد :وعلى هذا
((( د .رفيق املصري :اإلسالم والنقود ،ص .85
((( محمد علي القري :ص .17
((( نفسه ص .86
((( د .نزيه حماد ،ص.494

((( القاضي محمد تقي العثماني :تغير قيمة العملة ،ص ،439
املجلة العربية للفقه والقضاء.
((( د .محمد عمر شابرا ،نحو نظام نقدي عادل ،ص .61
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األس���اس تتطلب العدالة االقتصادية االجتماعية ربط الدخول

 أن املقترح في ربط الديون بقائمة األس���عار ليس متاث ًال
فعلياً ،وإمنا هو متاثل مقدر على أساس املجازفة والتخمني ،ألن

وعلى العكس من ذلك فقد بني التطبيق العلمي أن التوس���ع في

إمنا تقدر على أس���اس حس���اب مخص���وص ال يرجع إال إلى

واألصول النقدية ال باس���تخدام رقم قياس���ي ع���ام واحد ،بل
باستخدام عدة أرقام قياسية تستند إلى أمناط اإلنفاق املختلفة،

الربا القياس���ي على الدخول واألصول النقدية حتى لو استند

إلى رقم قياسي عام واحد؛ غير مجد بسبب تعقيداته وتكاليفه
العالية ،لذلك لم يحرم إال ربط بعض الدخول واألصول النقدية

وكان أوس���ع تطبيق له في مجال األجور والرواتب واملعاش���ات
التقاعدي���ة ،كما ح���رم الربط في بعض األص���ول املالية (مثل

القروض والودائع املصرفية والس���ندات احلكومية) والضرائب
واإليجارات والقروض املوثقة برهون عقارية(((.

ومنهم من لم يقبله واستدل على موقفه بحجج منها:

 -س���د باب الذريعة إلى احملرم :والقول بالربط القياسي

ذريع���ة للفائدة ،وال معنى للق���ول بحرمة الفائدة إذا أجيز ربط
الديون والودائع مبؤشر األسعار(((.

 -أن الرب���ط يعني ضمان عائد إيجابي للقروض ،وهو عني

الربا احملرم ..يقول محمد عمر شابرا إن ربط القروض احلسنة

ال يزال مشكلة قائمة .فهل ميكن األخذ به؟ احلكم العام للفقهاء
ال يزال حت���ى اآلن على عدم جواز ربط األصول املالية مبا في
ذلك القروض احلسنة ،ويرجع ذلك إلى أن الربط يعني ضمان

عائد إيجابي على القروض حتى لو كان ذلك على أساس نقدي
ال حقيقي ،ولهذا يعد داخ ً
ال في ربا النسيئة(((.

 -النظ����ر إلى املآالت معتبر مقصود ش����رعاً :فلو أبيح الربط

القياس����ي ألدى إلى أن يأخذ املقرض من املقترض أكثر مما يأخذه
املرابون وأكثر مما يربح لو استثمر مبلغ القروض بطريق مشروع(((.

 -أن الربط القياس���ي ينبن���ي على أرق���ام تقريبية يكثر

االخت�ل�اف بني املتخصصني ف���ي قواعد إعداده���ا وفي فهم

وحتليل نتائجها(((.

 -أن الربط القياس���ي يتضمن غ���رراً محققاً ،ألن طرفي

العقد ال يعلمان ما سيؤول إليه الثمن أو األجر عند القبض(((.

 -أن���ه يتضمن اجلهال���ة مبقدار الثمن ف���ي البيع املؤجل

واألجرة في عقود اإلجارة(((.

((( د .محمد عمر شابرا ،نحو نظام نقدي عادل ،ص .57-56
((( علي القري :الربط القياسي ،ص .27
((( د .محمد عمر شابرا :نحو نظام نقدي عادل ،ص .58
((( د .نزيه حماد ،ص .497
((( محمد علي القري ،ص .18
((( د .رفيق املصري :اإلسالم والنقود ،ص .84
((( د .رفيق املصري :اإلسالم والنقود ،ص .84
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نس���بة الزيادة والنقصان في األس���عار ليست إال نسبة تقريبية
املجازفة والتخمني .
(((

 أن املقصد الشرعي من مشروعية القرض أن يكون عم ًال

من أعمال البر واإلرفاق باملقرض :وال يصح للمقترض أن يتخذ
القرض طريقاً الستثمار ماله واحلفاظ على قيمته ،فمن جعله

وس���يلة الس���تثمار أمواله وتنميتها واحلفاظ على قيمتها؛ فقد
خالف قصد الشارع .
(((

 -أن ربط األج���ور املتكررة بتغير األس���عار يتضمن غرراً

ناشئاً عن اجلهالة مبقدار األجر(.((1

 -اس���تباحة الفائدة الربوية حتت ستار الربط القياسي..

يق���ول الدكتور القري :بل إني أق���ول إنه ال معنى للقول بحرمة

الفائدة إذا قلنا بجواز الربط القياس���ي ،ألن حترميها ال يعدو
أن يكون لغواً.

ومنهم من م ّي���ز في احلكم بجواز الربط القياس���ي بني

أمرين:

 -الربط القياسي لألجور واملرتبات.

 الربط القياسي للقروض أو الديون.األول :جائز عندهم.

والثاني :ممنوع.
ودليل هؤالء:

 أن ربط األجور واملرتبات يلبي معيار العدل اإلسالمي(.((1 -أن الرب���ا بنوعيه ينطبق فقط عل���ى عمليات االقتراض

واإلق���راض والدي���ون بش���كل ع���ام وال ينطبق عل���ى األجور

واملرتبات .
(((1

 أن رب���ط الودائع وأدوات الدي���ن والقروض ال يجوز ألنهأكثر جوراً من الربا(.((1
ومنهم من نظر في نوعني من الربط:

 - 1الربط القياسي مبؤشر تكاليف املعيشة.
 - 2الربط ببعض العمالت الذهبية.

((( القاضي محمد تقي العثماني :تغير قيمة العملة ،ص  ،442املجلة العربية للفقه
والقضاء.
((( د .رفيق املصري :اإلسالم والنقود ،ص .84
( ((1د .رفيق املصري :اإلسالم والنقود ،ص .84
( ((1انظر :القري :الربط القياسي ،ص .27-26
( ((1نفسه ،ص .27
( ((1نفسه.

فأجازوا النوع األول دون الثاني.

ولقد أدى النظ���ر االجتهادي فيما يتم به

تثبيت الديون والدخول ،إلى تنوع صيغ عديدة

للتقومي ذكر منها الدكتور عصمت عبد املجيد
بكر:

 -حتدي���د العملة األجنبية أو معادل قيمة

هذه العملة في االلتزام العقدي.

 -حتدي���د االلتزام النق���دي بالذهب أو

بقيمة معادلة لكمية معينة من الذهب.

 -حتديد االلتزام العقدي بتسليم بضاعة

معينة أو ثمن بضاعة معينة.

 -حتدي���د االلتزام العقدي وفقاً ملؤش���ر

معني.

وقد يتم اللجوء إلى أس���اليب أخرى في

حتديد االلتزام العقدي لتجنب اآلثار املترتبة
على تغ ّير قيمة النقد ،كإدراج شرط اإلرهاق
وش���رط إعادة النظر في العقد أو ش���رط

التكييف؛ وهذه األس���اليب تُعتمد عادة ف���ي العقود الدولية

خاصة.

وحتديد االلتزام النقدي بعملة مس���تقرة نس���بياً كالدوالر

في مجال أس���واق النقد العاملية وغيرها ما داموا لم يستطيعوا

استش���راف املس���تقبل وتقييم الذات واألخذ بشروط النهضة
احلقيقية في ض���وء تنزيل قيم الس���ماء وحتكيمها في ضبط
سلوك البشر.

األمريكي واجلنيه اإلس���ترليني واملارك األملاني؛ أسلوب ميكن

والدعوة إلى توحي���د التعامل بعملة إس�ل�امية على غرار

النقود ..وبناء على هذا األسلوب إذا استدان أحدهم ألف دينار
أردني حتس���ب قيمتها بالنسبة إلى الدوالر مث ً
ال ،فتكون 2300

إعادة توحيد الذات العربية واإلس�ل�امية على جميع املستويات

في نظر البع���ض أن يتفادى به املتعاقدون آث���ار تذبذب قيمة

العملة األوروبية املوحدة ،حتتاج إلى إرادة سياسية قوية تستطيع

السياسية واالقتصادية والثقافية.

دوالر ،وعند الوفاء إما أن يس���ددها  2300دوالر أو ما يساويه

أم���ا تثبيت قيمة الدين بالذه���ب أو بقيمة معادلة لكمية

وهناك من الباحثني من يرى أن هذا القول إذا اعتمد فكأننا

النس���بي من جهة ،ثم لربط زكاة النق���ود الورقية به من جهة

عمالتهم في كل دول العالم للهيمنة والس���يطرة على مجريات

وفي لغة األرقام أجرى الدكتور محمد األش���قر مقارنة بني

من الدينار عند الوفاء(((.

معينة من الذهب ،فيدافع عنه الكثيرون التصافه باالستقرار

نؤس���س نظرية شرعية في مصلحة الغرب ،إذ مبتغاهم اعتماد

أخرى.

حركة س���وق البورصة العاملية؛ فالتحك���م في أجهزة االقتصاد

قيمة الذهب في عصر رس���ول الل���ه وفي عصرنا احلاضر في

واحلقيقة أنه س���واء قلنا بربط الدين وااللتزامات بالعملة

في زمن النبي  #كانت تس���اوي  %100أو  %120مما هي عليه

لبلدان العالم كله(((.

األجنبية أم ال ،فإن هذا ال يدفع الهيمنة الغربية على املس���لمني
((( هايل عبد احلفيظ يوسف داود :تغير القيمة الشرائية للنقود الورقية ،دراسات في
االقتصاد اإلسالمي  ،35املعهد العاملي للفكر اإلسالمي ،ص .336
((( مضر نزار العاني :أحكام تغير قيمة العملة النقدية وأثرها في تسديد القرض ،ص
.138

حساب األنصبة وأقيامها ،حتى قال :إن القوة الشرائية للذهب
اآلن ال أكثر (((.

((( مضر نزار العاني :أحكام تغير قيمة العملة النقدية وأثرها في تسديد القرض ،ص
.135-134
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الرب��ط القياس��ي يف دورات جممع الفقه اإلس�لامي
الدويل:
انتهى رأي مجمع الفقه اإلسالمي الدولي في مسألة الربط

القياس���ي بعد اطالعه على البحوث والدراس���ات في عدد من
الدورات التي يعقدها املجمع؛ إلى اتخاذ قرار في املوضوع هو:

قرار رقم)8 /6( 75 :

(((

بش���أن قضايا العملة ..إن مجلس مجمع الفقه اإلسالمي

ثالث��ًا :يج���وز أن يتفق املتعاقدان عن���د العقد على تعيني

الثمن اآلج���ل أو األجرة املؤجلة بعملة تدفع مرة واحدة أو على
أقس���اط محددة من عمالت متعددة أو بكمية من الذهب ،وأن

يتم الس���داد حسب االتفاق ،كما يجوز أن يتم حسب ما جاء في

البند السابق.

رابع��ًا :الدين احلاصل بعملة معين���ة ال يجوز االتفاق على

تس���جيله في ذمة املدين مبا يعادل قيمة تلك العملة من الذهب

أو م���ن عملة أخ���رى ،على معنى أن يلتزم املدي���ن بأداء الدين
بالذهب أو العملة األخرى املتفق على األداء بها.

الدولي املنعقد في دورة مؤمتره الثامن ببندر س���يري بيجوان،

خامس��ًا :تأكيد القرار رق���م  )5/4( 42الصادر عن املجمع

حزيران (يونيو) 1993م ،بعد اطالعه على البحوث الواردة إلى

قي���ام األمانة العام���ة بتكليف ذوي الكف���اءة من الباحثني

بروناي دار السالم ،من  7 – 1محرم 1414هـ املوافق 27 – 21

بشأن تغ ّير قيمة العملة ،ويوصي مبا يلي:

املجم���ع بخصوص موضوع قضايا العملة ،وبعد اس���تماعه إلى

الش���رعيني واالقتصاديني م���ن امللتزمني بالفكر اإلس�ل�امي،

أو ً
ال :يج���وز أن تتضمن أنظمة العم���ل واللوائح والترتيبات

العمل���ة ،لتناقش في دورات املجمع القادمة إن ش���اء الله ،ومن

املناقشات التي دارت حوله؛ قرر ما يلي:

اخلاصة بعقود العمل التي تتحدد فيها األجور بالنقود ،ش���رط

بإعداد الدراسات املعمقة للموضوعات األخرى املتعلقة بقضايا
هذه املوضوعات ما يلي:

الربط القياسي لألجور ،على أال ينشأ عن ذلك ضرر لالقتصاد

 .أإمكان استعمال عملة اعتبارية مثل الدينار اإلسالمي،

واملقص���ود هنا بالربط القياس���ي لألج���ور تعديل األجور
بصورة دورية تبعاً للتغ ّير في مس���توى األس���عار وفقاً ملا تقدره

على أساس���ها تقدمي القروض واس���تيفاؤها ،وكذلك
تثبيت الديون اآلجلة ليتم سدادها بحسب سعر التعادل

األج���ر النقدي للعاملني من انخفاض القدرة الش���رائية ملقدار

العملة األجنبية املختارة للوفاء كالدوالر األمريكي.

في املستوى العام ألسعار السلع واخلدمات ..وذلك ألن األصل
في الش���روط اجلواز إال الش���رط الذي يحل حراماً أو يحرم

مبستوى املتوسط القياسي لألسعار.

العام.

وبخاصة في معامالت البنك اإلس�ل�امي للتنمية ،ليتم

جه���ة اخلبرة واالختصاص ،والغرض من ه���ذا التعديل حماية

القائم بني تلك العملة االعتبارية بحسب قيمتها ،وبني

األجر بفعل التضخم النقدي وما ينتج عنه من االرتفاع املتزايد

.بالس���بل الش���رعية البديلة عن الرب���ط للديون اآلجلة

حالالً ..عل���ى أنه إذا تراكمت األجرة وصارت ديناً تطبق عليها

أحكام الديون املبينة في قرار املجمع رقم .)5/4( 42

ثانيًا :يجوز أن يتفق الدائن واملدين يوم الس���داد – ال قبله

– على أداء الدين بعملة مغايرة لعملة الدين إذا كان ذلك بس���عر
صرفها يوم السداد .وكذلك يجوز في الدين على أقساط بعملة
معينة ،االتفاق يوم س���داد أي قس���ط على أدائ���ه كام ً
ال بعملة
مغايرة بسعر صرفها في ذلك اليوم.

ويشترط في جميع األحوال أن ال يبقى في ذمة املدين شيء

مما متت علي���ه املصارفة في الذمة ،مع مراعاة القرار الصادر

عن املجمع برقم  )6/1( 50بشأن القبض.

((( مجلة املجمع (العدد الثالث ،ج ،3ص1650؛ والعدد اخلامس ،ج ،3ص.)1609
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 .جمفهوم كس���اد النقود الورقية وأثره في تعيني احلقوق
وااللتزامات اآلجلة.

 .دح���دود التضخم التي ميكن أن تعد معه النقود الورقية
نقوداً كاسدة ..والله أعلم.

قرار رقم)12 /9( 115 :

(((

بشأن موضوع التضخم وتغ ّير قيمة العملة ..إن مجلس مجمع

الفقه اإلسالمي الدولي املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسالمي في

دورته الثانية عشرة بالرياض في اململكة العربية السعودية ،من
 25جمادى اآلخرة 1421هـ حتى  1رجب 1421هـ املوافق – 23
((( مجلة املجمع (العدد الثاني عشر ،ج  ،4ص 10؛ والعدد اخلامس ،ج  ،3ص .)1609

 28أيلول (س���بتمبر) 2000م ،بعد اطالعه على البيان اخلتامي

بها تنحو منحى التصاع���د ،فإنه يترتب على ذلك عدم التماثل

للندوة الفقهية االقتصادية لدراس���ة قضايا التضخم (بحلقاتها

بني ما في الذمة وما يُطلب أداؤه ومشروط في العقد ،فهو ربا.

وبعد استماعه إلى املناقشات التي دارت حول املوضوع مبشاركة

 .أتأكي���د العمل بق���رار مجلس املجمع رق���م )8/6( 75
الفقرة :أوالً بجواز الربط القياسي لألجور تبعاً للتغير

الثالث بجدة ،وكواالملبور ،واملنام���ة) وتوصياتها ،ومقترحاتها،
أعضاء املجمع وخبرائه وعدد من الفقهاء؛ قرر ما يلي:

أو ً
ال :تأكيد العمل بالقرار الس���ابق رقم  )5/4( 42ونصه:

«العب���رة في وفاء الدي���ون الثابتة بعملة ما ،ه���ي باملثل وليس

بالقيم���ة ،ألن الديون تقضى بأمثاله���ا ،فال يجوز ربط الديون
الثابتة في الذمة ،أياً كان مصدرها ،مبستوى األسعار».
ثاني��ًا :ميكن في حالة توقع التضخم التحوط عند التعاقد

بإجراء الدين بغير العملة املتوقع هبوطها ،وذلك بأن يعقد الدين

مبا يلي:

 .أالذهب أو الفضة.
.بسلعة مثلية.

 .جسلة من السلع املثلية.

 .دعملة أخرى أكثر ثباتاً.

 .هسلة عمالت.

ويجب أن يكون بدل الدين في الصور السابقة مبثل ما وقع
به الدين ،ألنه ال يثبت في ذمة املقترض إال ما قبضه فع ً
ال.

رابعًا :الربط القياسي لألجور واإلجارات:

في مستوى األسعار.

.بيجوز ف���ي اإلجارات الطويلة لألعي���ان حتديد مقدار
األج���رة عن الفترة األولى واالتف���اق في عقد اإلجارة

على ربط أجرة الفترات الالحقة مبؤشر معني ،شريطة
أن تصير األجرة معلومة املقدار عند بدء كل فترة.

الرأي املختار يف حكم الربط القياسي:
يرى الباحث  -بعد عرض مذاهب العلماء ،وذكر ما

توصل إليه مجمع الفقه اإلس�ل�امي الدولي من قرارات

بشأن الربط القياسي  -أن أنسب اآلراء وأوفقها ملقصود
الشرع هو جواز الربط القياسي بشرط مراعاة القواعد

التالية:

وتختلف هذه احلاالت عن احلالة املمنوعة التي يحدد فيها

األوىل :أن يق���ع االتفاق على الربط القياس���ي يوم
الس���داد ال يوم التعاقد؛ س���داً لذريع���ة الربا أو اجلهل

(الربط بتلك العملة) أو بس���لة عمالت ،وقد صدر في منع هذه
الصورة قرار املجمع رقم  )8/6( 75رابعاً.

قوله صلى الله عليه وس���لم« :املسلمون على شروطهم،
إال ش���رطاً أحل حراماً أو ح ّرم حالالً» ،وأخذاً بالقاعدة

العاقدان الدين اآلجل بعملة ما ،مع اشتراط الوفاء بعملة أخرى

بالثم���ن أو الغرر فيه ..واألصل ف���ي جواز هذا االتفاق

ثالث��ًا :ال يجوز ش���رعاً االتفاق عند إبرام العقد على ربط

الفقهية :األصل في املعامالت اجلواز.
الثانية :أن يكون الضرر محققاً وفاحش���اً فيرفع..

.بالربط مبؤشر تكاليف املعيشة أو غيره من املؤشرات.

وال ضرار» ،والقواعد الفقهية األخرى في الضرر ،مثل:

الديون اآلجلة بشيء مما يلي:

 .أالربط بعملة حسابية.

واألصل في هذا قوله صلى الله عليه وس���لم« :ال ضرر

 .جالربط بالذهب أو الفضة.

«الضرر يزال» ،و«الضرر مرفوع».

 .هالربط مبعدل منو الناجت القومي.

دفع الض���رر قب���ل وقوعه،

 .زالربط بسعر الفائدة.

في صحيح مسلم« :أمر

 .دالربط بسعر سلعة معينة.

 .والربط بعملة أخرى.

 .حالربط مبعدل أسعار سلة من السلع.

وذل���ك ملا يترتب عل���ى هذا الربط من غ���رر كثير وجهالة

فاحش���ة بحيث ال يعرف كل طرف ما له وما عليه فيختل شرط

الثالث��ة :أال تكون للدائن قدرة على

فينزل منزلة دفع اجلائحة،

النب���ي عليه الس�ل�ام
بوضع اجلوائح».

املعلومية املطلوب لصحة العقود .وإذا كانت هذه األشياء املربوط
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[قراءة]

اإلمام ابن قيم الجوزية..
رحالته للحج
( 691هـ  751 -هـ)

خالد بن حممد األنصاري

(*)

@khalidmalansary

لق���د حاز علماء املس���لمني قصب الس���بق ف���ي ميدان
الرحالت ،واعتنى بعضه���م قدمياً وحديثاً برحلة احلج عناية
خاصة ،وشدوا الرحال لبيت الله احلرام ألداء هذه الفريضة،

وألخذ العلوم عن الش���يوخ ومقابلتهم ،وحضور بعض املجالس
العلمية لالستزادة من العلم واملعرفة ،والقيام بتدوين ما يجري
عليهم أثناء هذه الرحلة ،ووصف مش���اقها وأحداثها إلى حني

عودتهم لبالدهم .وكان لهذه الش���عيرة (احلج) األثر البالغ في

رفع معنوياتهم النفس���ية والعلمية ،م���ا دفع بعضهم للمجاورة
والتفرغ للعبادة وأخذ العلم وتدوينه.

وق���د كان اإلمام ابن قيم اجلوزي���ة – رحمه الله  -أحد

هؤالء األع�ل�ام الذين رحلوا للحج عدة مرات ،وجاوروا البيت
احلرام ،وقد حتدث عن أس���رار شعيرة احلج في كتابه الشيق
() عضو رابطة األدب اإلسالمي العاملية ،وعضو اجلمعية السعودية للدراسات الدعوية.
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واملمتع (مفتاح دار السعادة) ( ،)324 – 323/2فقال ما نصه:
(وأما احلج ،فش���أن آخر ال يدرك���ه إال احلنفاء الذين ضربوا

في احملبة بسهم ،وش���أنه أجل من أن حتيط به العبارة ،وهو

خاص���ة هذا الدين احلنيف ،حتى قيل في قوله تعالى «حنفاء
لله» أي :حجاجاً.
وجعل الله بيته احلرام قياماً للناس ،فهو عمود العالم الذي

عليه بناؤه ،فلو ترك الناس كلهم احلج سنة خلرت السماء على

األرض ،هكذا قال ترجمان القرآن ابن عباس؛ فالبيت احلرام
قيام العالم ،فال يزال قياماً ما دام هذا البيت محجوجاً.
فاحلج هو خاصة احلنيفة ومعونة الصالة وسر قول العبد

مؤس���س عل���ى التوحيد احملض واحملبة
ال إله إال الله؛ فإنه َّ

اخلالصة ،وهو اس���تزارة احملبوب ألحباب���ه ،ودعوته إلى بيته
ومح���ل كرامته ،ولهذا إذا دخلوا في هذه العبادة فش���عارهم:

لبيك اللهم لبيك ،إجابة محب لدعوة حبيبه ،ولهذا كان

حضوره ِح َل َق العلم في مكة:

إلى ربه وأحظى ،فهو ال ميلك نفسه أن يقول :لبيك اللهم

(( :)119 - 117/2وحضرت مر ًة في مجلس مبكة – ش���رفها

وأما أسرار ما في هذه العبادة من اإلحرام ،واجتناب

بعض اجلماع���ة احلاضرين يطنب في تفضيل النخل وفوائده،
وق���ال في أثن���اء كالمه :ويكفي في تفضيله أ ّنا نش���تري بنواه

فمما شهدت بحسنه العقول السليمة والفطر املستقيمة،

م���ن اجلماعة :قد فص���ل النبي  #النزاع في هذه املس���ألة،
وش���فى فيها بنهيه عن تسمية شجر العنب كرماً ،وقال« :الكرم

اجنذاب أفئدة املس���لمني للبلد احل���رام فقال في كتابه

تقرير ذلك.

التفضي���ل واالختص���اص في اجن���ذاب األفئدة وهوى

بدليل؛ فإن هذا له أسباب:

للتلبي���ة موقع عند الله ،وكلما أكثر العبد منها كان أحب
لبيك ،حتى ينقطع نفسه.

العوائد ،وكشف الرأس ،ونزع الثياب املعتادة ،والطواف،
والوقوف بعرفة ،ورمي اجلمار ،وس���ائر ش���عائر احلج؛

وعلمت بأن الذي شرع هذا ال حكمة فوق حكمته).

وذكر اإلمام ابن قيم اجلوزية – رحمه الله  -س���ر

(زاد املع���اد) (( :)53 – 52 /1وق���د ظه���ر س���ر هذا
القلوب وانعطافها ومحبته���ا لهذا البلد األمني ،فجذبه

للقلوب أعظم من جذب املغناطيس للحديد ،فهو األولى
بقول القائل:

محاس���نه هيولى كل حس���ن

ومغناطي���س أفئ���دة الرجال

ولهذا أخبر س���بحانه أنه مثابة للناس ،أي :يثوبون

إليه على تعاقب األعوام من جميع األقطار ،وال يقضون
منه وطراً ،بل كلما ازدادوا له زيارة ،ازدادوا له اشتياقاً:
ال ي�����رج�����ع ال����ط����رف
ع���ن���ه���ا ح��ي��ن ي��ن��ظ��ره��ا

حتى يعود إليها الطرف مشتاقاً).

وإن لإلمام ابن قيم اجلوزية – رحمه الله  -قصصاً

عجيب ًة في رحلته للح���ج ومجاورته للبيت احلرام ،أذكر
منها ما تيسر الوقوف عليه ،فمن ذلك:

اجتهاده في العبادة والطواف:
ق���ال احلافظ ابن رجب – رحم���ه الله – في (ذيل

طبقات احلنابلة) (( :)448/2وحج مرات كثيرة ،وجاور
مبكة ،وكان أهل مكة يذكرون عنه من شدة العبادة وكثرة
الط���واف أمراً يتعجب منه) ..وقال احلافظ ابن كثير –

رحم���ه الله – في «البداية والنهاي���ة» (( :)246/14وال
أعرف في هذا العالم في زماننا أكثر عبادة منه).

ق���ال ابن القيم – رحمه الله – «في مفتاح دار الس���عادة»

الله تعالى – فيه من أكابر البلد ،فجرت هذه املس���ألة ،وأخذ

العنب؛ فكيف يفض��� ُل عليه ثمر يكون نواه ثمناً له؟! وقال آخر

ني من ه���ذا؟! وأخذوا يبالغون في
قل���ب املؤمن» ،فأي دليل أب ُ
ُ
فقلت لألول :ما ذكرته من كون نوى التمر ثمناً للعنب فليس

أحده��ا :حاجتكم إلى النوى للعلف ،فيرغب صاحب العنب

فيه لعلف ناضحه وحمولته.

الثاين :أن نوى العنب ال فائدة فيه وال يجتمع.
الثال��ث :أن األعناب عندكم قليلة جداً ،والتمر أكثر ش���يء

عندكم ،فيكث ُر نواه ،فيشترى به الشيء اليسير من العنب ،وأما

في بالد فيها س���لطان العنب فال يشترى بالنوى منه شيء وال
قيمة لنوى التمر فيها.

وقل���ت ملن احتج باحلديث :ه���ذا احلديث من ُحجج فضل

العنب ،ألنهم كانوا يسمونه شجرة الكرم؛ لكثرة منافعه وخيره،
فإن���ه يؤكل رطباً ويابس���اً وحلواً وحامض���اً ،وجتنى منه أنواع
األشربة واحللوى والدبس وغير ذلك ،فسموه كرماً لكثرة خيره؛

فأخبره���م النبي  #أن قلب املؤمن أحق منه بهذه التس���مية؛

لكثرة ما أودع الله فيه من اخلير والبر والرحمة واللني والعدل
واإلحس���ان والنصح وسائر أنواع البر واخلير التي وضعها الله
في قلب املؤمن ،فهو أحق بأن يسمى كرماً من شجر العنب.

ول���م يُرد النبي  #إبطال ما في ش���جر العنب من منافع
وفوائد ،وأن تس���مية «كرماً» كذب ،وأنها لفظة ال معنى حتتها
كتسمية اجلاهل عاملاً والفاجر براً والبخيل سخياً ،أال ترى أنه

لم ِ
ينف فوائد ش���جر العنب ،وإمن���ا أخبر أن قلب املؤمن أغز ُر
فوائد وأعظم منافع منها؟! هذا الكالم أو قريب منه جرى في

ذلك املجلس).

العدد 304

89

أمره باملعروف ونهيه عن املنكر في مكة:
حرص اإلمام ابن القيم – رحمه الله – على القيام بشعيرة األمر باملعروف

والنهي عن املنكر ،وفي إحدى رحالته للحج يقول عن بعض املنكرات في كتابه
«إغاث���ة اللهفان» ( )231 /1ما نصه( :ومن أعظم املنكرات متكينهم من إقامة

هذا الش���عار امللعون هو وأهله في املس���جد األقصى عشية عرفة ،ويقيمونه
أيضاً في مسجد اخليف أيام منى؛ وقد أخرجناهم منه بالضرب والنفي مراراً،

ورأيتهم يقيمونه باملسجد احلرام نفسه ،والناس في الدعاء والتضرع واالبتهال

والضجيج إلى الله ،وهم في هذا السماع امللعون باليراع والدف والغناء!).

فقدانه ابنه يوم التروية:
يق���ول اإلمام ابن القيم في كتابه «مفتاح دار الس���عادة» (/3

( :)311وأخبرك عن نفس���ي بقضية من ذلك ،وهي أني أضللت
ً
طف�ل�ا ،فجهدت في طلبه
بع���ض األوالد يوم التروية مبكة وكان
والنداء عليه في سائر الركب إلى وقت يوم الثامن ،فلم أقدر على

خبر ،فأيس���ت منه ،فقال لي إنسان :إن هذا عجز ،اركب وادخل
اآلن مكة فتطلبه فيها ،فركبت فرس���اً ،فما هو إال أن اس���تقبلت

جماعة يتحدثون في سواد الليل في الطريق وأحدهم يقول :ضاع

له ش���يء فلقيه ،فال أدري انقضاء كلمته كان أس���رع أم وجداني
الطفل مع بعض أهل مكة في محمله ،عرفته بصوته).

تدوينه العلم:
اش���تغل اإلمام ابن القيم – رحم���ه الله – أثناء مجاورته في

مرضه في مكة واستشفاؤه بزمزم ورقيته لنفسه:
لقد اعترت اإلمام ابن القيم مجموعة من األمراض

واألسقام أثناء مجاورته البيت احلرام ،وكان يعالج نفسه
تارة مباء زمزم وش���رب العسل ،وتارة بالرقية الشرعية،

وع���ن ذلك يقول ف���ي كتابه «مفتاح دار الس���عادة» (/2
( :)171ولقد أصابني أيام مقامي مبكة أسقام مختلفة،
وال طبيب هن���اك وال أدوية كما ف���ي غيرها من املدن،

فكنت أستش���في بالعس���ل وماء زمزم ،ورأيت فيها من
الشفاء أمراً عجيباً).
وق���ال في كتابه «الداء وال���دواء» (ص ( :)8ومكثت
مبكة مدة تعتريني ،وال أجد طبيباً وال دواء ،فكنت أعالج

نفس���ي بالفاحتة ،فأرى لها تأثيراً عجيباً ،فكنت أصف
ذلك ملن يش���تكي أملاً ،فكان كثير منهم يبرأ سريعاً .ولكن

مكة بتصنيف العلم وتدوينه ،وقام بكتابة عدد من مؤلفاته القيمة

ها هنا أمر ينبغي التفطن ل���ه ،وهو أن األذكار واآليات

يقول ف���ي مقدمت���ه (( :)216 – 215 /1إذا كان هذا من بعض

نافعة ش���افية ،ولكن تس���تدعي قبول احملل ،وقوة همة
الفاعل ،وتأثيره ،فمتى تخلّف الش���فاء كان لضعف تأثير

وحول���ه بكر ًة وأصي ً
ال ،فما خاب من أن���زل به حوائجه ،وعلق به
آماله ،أصبح ببابه مقيماً وبحماه نزي ً
ال).

مين���ع أن ينجح فيه الدواء ،كما يك���ون ذلك في األدوية
واألدواء احلسية؛ فإن عدم تأثيرها قد يكون لعدم قبول

خامتته ( )121 /8ما نصه( :ووقع الفراغ منه في احلجر  -حجر

اقتضائ���ه أثره ،فإن الطبيعة إذا أخذت الدواء بقبول تام

في بيت الله – آخر ش���وال سنة  ،732وكان ابتداؤه في رجب من

إذا أخذ الرق���ى والتعاويذ بقبول تام ،وكان للراقي نفس

الت���ي كان من أبرزها كتابه الفريد «مفتاح دار الس���عادة» ،حيث

واألدعية التي يستش���فى بها ويرقى بها ،هي في نفسها

علي حني انقطاعي إليه عند بيته،
الن���زل والتحف التي فتح الله ّ
وإلقائي نفسي ببابه مس���كيناً ذلي ً
ال ،وتعرضي لنفحاته في بيته

الفاعل ،أو لعدم قبول احمل���ل املنفعل ،أو ملانع قوي فيه

ومن ذلك أيضاً تأليفه لكتابه «تهذيب الس�ن�ن» ،إذ يقول في

الطبيعة لذل���ك الدواء ،وقد يكون ملان���ع قوي مينع من

إس���ماعيل – ش���رفه الله تعالى حتت امليزاب – ميزاب الرحمة

كان انتفاع البدن به بحس���ب ذلك القبول ،وكذلك القلب

السنة املذكورة).

فعالة وهمة مؤثرة؛ أثر في إزالة الداء).
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ويقول في كتابه «مدارج السالكني» (:)133 /1

(وقد جربت أنا من ذلك في نفسي وفي غيري أموراً
عجيبة .ال س���يما مدة املقام مبكة .فإنه كان يعرض

ل���ي آالم مزعجة ،بحيث ت���كاد تقطع احلركة مني.
وذلك في أثناء الطواف وغي���ره .فأبادر إلى قراءة

الفاحتة أمس���ح بها على مح���ل األلم فكأنه حصاة
تسقط .جربت ذلك مراراً عديدة .وكنت آخذ قدحاً
من ماء زمزم فأقرأ عليه الفاحتة مراراً .فأش���ربه
فأج���د به من النف���ع والقوة ما ل���م أعهد مثله في

ال���دواء ،واألمر أعظم من ذلك .ولكن بحس���ب قوة
اإلميان ،وصحة اليقني .والله املستعان).

ـف َ
( َل َط ِائ ٌ
وف َـو ِائ ٌـد)
ذكره بعض األودية في مكة واملشاعر املقدسة:
قال اب���ن القيم في كتاب���ه «زاد املعاد» (– 236/2
(ومحس���ر :برزخ بني من���ى وبني مزدلفة ،ال من
:)237
َّ
هذه ،وال من ه���ذه ،و ُع َرن ُة :برزخ بني عرفة واملش���عر
احلرام ،فبني كل مشعرين برزخ ليس مبشعر ،ومزدلفة:
حرم ومش���عر ،و ُع َرن ُة ليست مش���عراً ،وهي من احلل،

وعرفةِ :حل ومشعر).

ثناؤه على بعض الفوائد وكونها تساوي رحلة:
قال اإلم���ام ابن القيم – رحم���ه الله – عن بعض
الفوائ���د التي يقتنصها ويفتح الله به���ا عليه في كتابه
«بدائع الفوائد» (( :)614/2فتأمل هذه األس���رار التي
أدناها يساوي رحلة).
واضع رحلة اإلمام الشافعي:
قال اإلمام ابن القيم في كتابه «مفتاح دار السعادة»
كذاب
(( :)247 /3عبدالله بن محمد البلوي هذا؛ فإنه
ٌ
وض���اع ،وهو ال���ذي وضع رحلة الش���افعي ،وذكر فيها
ّ
مناظرته ألبي يوسف بحضرة الرشيد ،ولم ي َر الشافعي
أبا يوس���ف وال اجتمع به قط ،وإمن���ا دخل بغداد بعد

موته).

ابن حزم لم يحج قط!
ق���ال ابن القيم ف���ي كتابه «زاد املعاد» (( :)213/2وس���ألت
ش���يخنا عنه – أي ابن حزم – فقال :ه���ذا من أغالطه ،وهو لم
يحج رحمه الله تعالى).

وصفه احلج شعراً:
ق ��ال اإلم ��ام ابن قي ��م اجلوزية ف ��ي ميم َّيته عن
«موقف احلج»:
أمـا وال�ـ��ذي حـج احمل�ب��ون بيته
ولبوا لــه عــند امل ِّ
ـهل وأحـرمـوا
وقد كشفوا تلك الرؤوس تواضع ًا
ـعزة مـن تـعنو الوجو ُه و ُتسـل ُـم
ل ِ
يـهـلون بالـبيـداء لـبـيـك ربـنا
تعلم
لك امللك واحلمد الذي أنت ُ
دعـاهـم فــلبـوه رض�ـ� ًا ومـحبـة
ـنهم
فـلـما َدع �ـ� َ�وه كـان أق�ـ� َ
�رب م ُ
وقد فارقوا األوطان واألهل رغبة
ولـم يـثنهم لـذاتهم والـتـنـعـم
يسيرون من أقطارها وفجاجها
رج �ـ��ا ًال وركـبـانـ ًا ولله أسـلمـوا
�اره��م بـيته الـذي
ومل��ا ْ
رأت أب�ص� ُ
َضرم
قلوب ال��ورى شوق ًا إليه ت ُ
ُ
كأنهم لـم يـنصبـوا قـط قـبلـه
ُ
ألن شقاهم قــد ترحل عنهمو
فلله ك��م مـــــــن َع �ب��رة مهراقة
وأخ ��رى عـــلى آث��اره��ا ال تقدم
وقد شرقت عني احملب بدمعها
فينظر من بني الدموع
ويسجم
ُ
إذا عاينته العني زال ظـاللـهـا
التألم
وزال عن القلب الكئيب
ُ
وال
عجب من ذا فحني أضافهُ
ٌ
املعظم
إلى نفسه الرحمن؛ فهو
ُ
كسا ُه من اإلج�لال أعظم ُحـلـة
عـليـهـا ط�ـ��راز باملـالحة مـعل ُـم
فمن أج��ل ذا كل القلوب حتبهُ
ـضع إج�ل�ا ًال لـه وتـعـظـم
وتــخ ُ
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[بأقالمهن]

أجمل طفل يف العامل
س�����ح�����ر ش���ع�ي�ر

ك���م هي رائعة حلظات انتظ���ار مولود جديد ..قلوب األحباب تخف���ق ودعاؤهم إلى الله تعالى ال
َّ
وأهل علينا ذلك
ينقطع ..رجا ًء لس�ل�امة األم واملولود الس���عيد ..واآلن اطمأن خاطرهم ووضعت األم

الضيف اجلديد ،وبعد س���جدات الشكر واملس���ارعة بترديد األذان في أذن الصغير ،يبدأ احلضور من
األهل واألحباب بتداوله بني أيديهم مستش���رفني لقياس شبهه ودرجة جماله التي حباه الله تعالى بها،
ال ..فيتلقى واب ً
فيا سعده وسعد والديه لو كان جمي ً
ال من الثناء واإلطراء قد يصاحبه طوال حياته..
وأعانهم الله تعالى إن كان دميماً قليل احلظ من اجلمال ..داكن اللون أو به عيب ظاهر؛ فليستعد
الوالدان إذاً لوابل آخر من التعليقات الالذعة أو الس���اخرة أو التس���اؤالت
املوجهة للوالدين متض ّمنة
ّ

يأت جمي ً
االعتراض والضيق من شكل االبن أو البنت ،مثل :أسمر اللون ملن؟ أو ملاذا لم ِ
ال مثل أبيه أو

أمه؟ وكأن الوالدين ميلكان اإلجابة!!
واملشكلة التربوية حتدث إذا ت ََش ّرب الوالدان ردود أفعال اآلخرين حول شكل الطفل وانعكس ذلك
ال من اجلمال ،وعندئذ سنربي طف ً
على أسلوبهم في تربيته ،خاصة إذا كان حظه قلي ً
ال منطوياً ،فاقداً
الثقة بنفسه ،شاعراً بالدونية جتاه أقرانه.
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أعزائي املربني واملربيات:

اجلانب األول من هذه املشكلة :هو شعور الوالدين باأللم

والتعاسة لشكل الطفل غير اجلميل ،والذي يتجدد ويزداد عند
مواجهة تعليقات احمليطني ..هذا اجلانب ميكن حلّه في تعديل
نظرتنا نحن لقضية الش���كل عموماً وفق ما علّمنا الله تعالى

في كتابه وعلى لسان نبيه  ،#فالله ع ّز وج ّل خلق اإلنسان في
أحسن تقومي ،وامنت علينا بذلك في أكثر من موضع في كتابه
���ان َما غَ َّر َك ب َِر ِّب َ
���ك ال َْكرِ ِمي )#!٦!#
اإلنس ُ
العزيز ،قال تعالىَ { :يا َأ ُّي َها َ
ا َّل ِ
���و َاك َف َع َدل ََك} [االنفط���ار .]٧ - ٦ :قال ابن كثير:
���ذي َخ َلق ََك ف ََس َّ
قرأ أه���ل الكوفة وأبو جعفر «فعدلك» بالتخفيف ،أي صرفك
وأمالك إلى أي صورة ش���اء؛ حسناً وقبيحاً وطوي ً
ال وقصيراً.
وقرأ اآلخرون بالتش���ديد « َف َع َّدلك» ،أي قومك وجعلك معتدل
���اء َر َّك َب َك [ })#!٨!#االنفطار:
ورةٍ َّما شَ َ
اخللق واألعضاء { ِفي َأ ِّي ُص َ

 .]٨قال مجاهد والكلبي ومقاتل :في أي شبه من أب أو أم أو
(((
{وال ِّت ِني َوال َّز ْي ُت ِ
ني
ون َ )#!١!#وطُ و ِر ِس���ي ِن َ
خال أو عم  .وقال تعالىَ :
اإلنس���انَ ِفي َأ ْح َس���نِ َتقْوِ ٍمي}
َ )#!٢!#و َهذَ ا ال َْبل َِد ا َأل ِم ِني َ )#!٣!#لق َْد َخ َل ْق َنا َ

[التني ،]٤ - ١ :هو املقس���م عليه ،وهو أنه تعالى خلق اإلنسان

في أحس���ن صورة وش���كل ،منتصب القامة ،سوي األعضاء
حسنها.

ثم إنّ الله تعالى قد بينّ لنا األس���اس الذي يتفاضل عليه
اس إ َنّ���ا َخ َل ْق َناكُ م ِّمن ذَكَ ٍر َو ُأن َثى
البش���ر ،فقال ع ّز وج ّلَ { :يا َأ ُّي َها ال َّن ُ
يم
َو َج َع ْل َناكُ ْم 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 ٌ

ِي���ر} [احلجرات .]١٣ :قال ابن ح���زم  -رحمه الله تعالى :-
َخب ٌ

«وإن كان الل���ه تعالى قد حكم ب���أن األكرم هو األتقى ولو أنه
ابن زجنية لِغ َّي���ة ،وأنّ العاصي والكافر محطوط الدرجة ولو
أنه ابن نب ّيني».
وكذلك جاءت السنّة النبوية مؤكد ًة هذا األصل ،حيث يقول

« :#يا أيها الناس! أال إن ربكم واحد ،وإن أباكم واحد ،أال ال
فض���ل لعربي على عجمي ،وال لعجمي على عربي ،وال ألحمر
على أسود ،وال ألسود على أحمر؛ إال بالتقوى ،أبلّغت؟» .قالوا:

بلّغ رسول الله .(((#
وع��� ْن أَبِي ُه َريْ��� َرةَ  -رضي الله عنه  -قالَ َ:قا َل َر ُس���و ُل
َ
ص َورِ ُك ْم َوأَ ْم َوا ِل ُك ْم َولَكِ ْن يَن ُْظ ُر
اللَّهِ « :#إِنَّ اللَّ َه لاَ يَن ُْظ ُر ِإلَ���ى ُ
ِإلَ���ى ُقلُو ِب ُك ْم َوأَ ْع َما ِل ُك ْم»((( ،وف���ي رواية« :إن الله ال ينظر إلى

((( تفسير القرآن العظيم ،ج ،4ص.375:
((( أخرجه أحمد من حديث أبي نضرة.
((( أخرجه مسلم ،رقم.4651 :

أجسامكم ،ولكن ينظر إلى قلوبكم» ..معنى الرواية األولى أن
األعمال الظاهرة ال يحصل بها التقوى ،وإمنا حتصل مبا يقع

في القلب من عظمة الله تعالى وخشيته ومراقبته .ومعنى نظر

الله هنا مجازاته ومحاس���بته ،أي إمنا يكون ذلك على ما في
القلب دون الصور الظاهرة.

وأ ّما نسبة اجلمال في الشكل واملالمح فهي من الرزق الذي

قسمه الله تعالى بني العباد بتمام عدله وحكمته سبحانه ،قال
ّ
ال���ر ْزقِ } [النحل،]٧١ :
{وال َّل��� ُه ف ََّضلَ َب ْع َض ُك ْم َعلَى َب ْع ٍض ِفي ِّ
تعالىَ :
ولم يكتس���بها اجلميل مبهارته ،ولم يفتقدها الدميم بتقصير
من���ه ،هذا األصل ال بد أن يكون واضح���اً في أذهاننا متاماً،

وليكن ميزان التفاضل عندنا هو امليزان نفس���ه الذي وضعه

الله تبارك وتعالى ليتفاضل على أساسه البشر عنده سبحانه.
وبق���در ما يكون هذا األصل واضح���اً وثابتاً في أذهاننا،

بقدر ما س���تكون ردود أفعالنا متّزن���ة انفعالياً جتاه تعليقات

اآلخرين حول ش���كل األبناء ،وليكن ر ّدنا املباشر عليهم مذكراً

لهم بتلك القاعدة الربانية« :إن أكرمكم عند الله أتقاكم».

اجلمال الذي نتمناه ألبنائنا
النصيب األوفى
إنّ اجلم���ال الذي نتمنى أن يكون ألبنائنا
ُ
منه ،هو جم���ال اجلوهر املتولد عن اإلمي���ان العميق ،ونقاء
الس���ريرة ،وفي هذا املعنى يقول ابن القيم رحمه الله« :اعلم
أن اجلمال ينقسم قس���مني :ظاهر وباطن؛ فاجلمال الباطن
هو احملب���وب لذاته وهو جمال العل���م والعقل واجلود والعفة
والشجاعة ،وهذا اجلمال الباطن هو محل نظر الله من عبده
وموضع محبته كما في احلدي���ث الصحيح« :إن الله ال ينظر
إلى صورك���م وأموالكم ولكن ينظر إل���ى قلوبكم وأعمالكم»،
وه���ذا اجلمال الباطن يز ّين الصورة الظاهرة وإن لم تكن ذات
جمال فتكسوا صاحبها من اجلمال واملهابة واحلالوة بحسب
ما اكتس���ت روحه من تلك الصفات ،فإن املؤمن يعطى مهابة
وحالوة بحسب إميانه ،فمن رآه هابه ومن خالطه أحبه ،وهذا
أمر مش���هود بالعيان ،فإنك ترى الرجل الصالح احملس���ن ذا
األخالق اجلميلة من أحلى الناس صورة وإن كان أسود أو غير
جميل ،ال سيما إذا رزق حظاً من صالة الليل ،فإنها تن ّور الوجه
وحتسنه ،وقد كان بعض النساء تكثر صالة الليل فقيل لها في
ذلك فقالت إنها حتسن الوجه وأنا أحب أن يحسن وجهي)(((.
((( ابن القيم :روضة احملبني.
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ويبقى اجلان���ب األهم ،وهو تربية األبن���اء على القاعدة

نفسها ،وذلك كي تتك ّون عندهم قناعات صحيحة في التفاعل

مع شكلهم اخلارجي الذي أنشأهم الله تعالى عليه ،وذلك من
خالل أمور عدة يراعيها املربي مع تلقينها املتكرر واملس���تمر
للطفل ،فيـتأص���ل عنده أن قيمته كف���رد مصدرها صالحه

واس���تقامته وتقواه لله تعالى ،ما يكس���به التوازن النفس���ي
ٍ
املطل���وب إن ل���م يكن ذا
ح���ظ من اجلمال أو ب���ه ما يعيب،
ويح ُّد من إعجابه بنفس���ه إن كان بارع اجلمال ظاهر ا ُ
حلسن،
ولنضرب له األمثلة على ذلك:
 فالله ع ّز وج ّل رفع ذكر لقمان احلكيم في كتابه العزيزوذكر لنا وصاياه الرائعة في س���ورة من س���ور القرآن الكرمي
حتمل اسمه ،ف َمن هو لقمان؟

 تربية األبناء على الثقة بالنفس من خالل تبصيرهم مبامنحهم الله تعالى م���ن قدرات ومواهب يتميزون بها ،ودفعِ هم
إل���ى تفعيل تلك املمي���زات ،خصوص���اً إذا كان االبن مصاباً
مب���رض أو عيب خلقي خارج عن إرادت���ه ،ونعلمهم أنّ الرجل
الذي تربو ثقته بنفس���ه ال يش ّل إقدامه على احلياة
نقص في
ٌ
عنت في ظروفه ،بل قد يكون ذلك مثار نشاطه وشدة
بدنِهِ أو ٌ
شكيمته كما قال الشاعر:
إلاّ ي��ك��ن ع��ظ��م��ي ط��وي� ً
لا فإننــي

ِ
ال��ص��احل��ات وص���و ُل
ل��ي ب��اخل��ص��الِ

��وم ال��ط��ـ��ـ��ـ��وال
إذا
ُ
ك��ن��ت ف���ي ال���ق� ِ
علوتهم ب��ع��ارف� ٍ�ة حتى ي��ق��ال طوي ُل

 -توجيه األبناء نحو معالي األمور ،مثل طلب العلم النافع

عن عكرمة عن ابن عباس قال :كان عبداً حبش���ياً جناراً.

وعدم الرض���ا بأقل من مرتبة التف���وق والتميز في أي عمل

عريض األنف  -من النوبة .وقال يحيى بن س���عيد األنصاري

ال يعود لقلة حظه من الش���كل اجلميل ذكر بجانبه ..واملتت ّبع

وق���ال قتادة :عن عبد الله بن الزبير قلت جلابر بن عبد الله:
ما انتهى إليكم في ش���أن لقمان؟ قال :كان قصيراً أفطس -

يقوم���ون به ،وتعويدهم وتش���جيعهم على ذل���ك؛ حتى يصير
ديدنهم التم ّيز والتفوق ،فيبني الواحد منهم لنفسه مكاناً عالياً

عن س���عيد بن املس���يب قال :كان لقمان من سودان مصر ذا
مش���افر أعطاه الله احلكمة ومنعه النبوة ،قال تعالىُ { :ي ْؤ ِتي
���اء َو َمن ُي ْؤ َت ال ِ
ال ِ
ْـح ْك َم َة َفق َْد ُأو ِت َي َخ ْي ًرا كَ ِث ًيرا َو َما َي َّذ َّك ُر إ َّال
ْـح ْك َم َة َمن َي َش ُ

لتراجم النابغني وسير العظماء يجد من ذلك أمثلة كثيرة يبرز

ُأ ْولُوا ا َألل َْب ِ
اب} [البقرة.]٢٦٩ :

وقال األوزاعي :حدثني عبد الرحمن بن حرملة قال :جاء

أسود إلى سعيد بن املسيب يسأله فقال له سعيد :ال حتزن من

أجل أنك أسود ،فإنه كان من أخير الناس ثالثة من السودان:
بالل ،ومهجع مولى عمر ،ولقمان احلكيم كان أس���ود نوبياً ذا
مشافر  -يعني كبير الشفتني جداً .-

ؤصل ه���ذا الفهم عند الصحابة
وهك���ذا كان النبي  #يُ ّ

رضي الله عنهم أجمعني ويربيهم على القاعدة نفسها فيقول:
«إن الله ال ينظر إلى صوركم وال إلى أجسادكم ،ولكن ينظر إلى
قلوبكم وإلى أعمالكم» ،ويؤكد عليها إذا بدر منهم شيئاً يناقض

فيه���ا دور الوالدين  -خاص���ة األم  -في ذلك ،منهم القاضي

محمد بن عبد الرحمن األوقس ،عندما نقرأ في سيرته جند
علماء التراجم يقولون عنه :كان فقيراً ،لم يكن حسن الصورة،
كان له منكبان عاليان ،وكان الناس يع ّيرونه بأنه ليس له رقبة،
فكان يوماً من األيام يدعو الله تعالى عند الكعبة يقول« :اللهم
اعتق رقبتي من النار» .فالتفتت إليه امرأة وقالت :يا ابن أخي

أي رقبة لك هذه التي تري���د عتقها من النار .فقالت له أمه:

ي���ا بني ال تكون في قوم إال كنت املضحوك منه املس���خور به،
فعليك بتعلم العلم ،فتعلّم العل���م وناله ،وأصبح قاضياً ،فكان
اخلص���وم إذا وقفوا أمامه يرتعدون من ش���دة هيبته  -رحمه
الله رحمة واسعة.

هذا الفهم ،فعن علي ك ّرم الله وجهه قال :أمر رس���ول الله #
عبد الله بن مسعود أن يصعد شجرة فيأتيه بشيء منها ،فنظر

:# «ما
أصحابه إلى حموشة س���اقيه فضحكوا ،فقال النبي 
يضحككم؟ لرِ جال عبد الله في امليزان أثقل من أُحد» !..وكان

يُعرف في الصحابة بصاحب الس���واد والس���واك ،شهد بدراً

واحلديبية ،وهاجر الهجرتني ،وصلى القبلتني ،وشهد له رسول
الله  #باجلنة فيما ذكر في حديث العش���رة بإس���ناد حسن

جيد ،فما ض ّرته حموش���ة ساقيه (شدة نحافتهما) ودقة بدنه
ما دام عند الله تعالى عظيماً؟
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عزيزي املريب:
ال يهم أن يك���ون ولدك جمي ً
ال ..اصنع
ً
منه ولداً صاحلاً
ورج�ل�ا عظيماً ..حينها
س���يكون في نظرك وأمام اجلميع «أجمل
طفل في العالم».

[الورقة األخيرة]

البناء على القبور..

الهـــدم والوهـــم
د .عبد العزيز بن حممد آل عبد اللطيف(*)
www.alabdulltif.net

@dralabdullatif

«مِ ن أعظم مكايد الش���يطان التي كاد بها أكثر الناس ،وما
جنا إال من لم يرد الله فتنته :ما أوحاه قدمياً وحديثاً إلى حزبه

البن���اء على القبور ،وأنه رأى الوالء ف���ي مكة يهدمون ما بُني
في املقابر(((.

واحلديث عن مفاسد اتخاذ القبور مساجد ،وشرور وثنية

من مسجد الضرار ،وكذلك القباب التي على القبور ،يجب أن

وأوليائ���ه من الفتنة بالقبور ،حت���ى آل األمر فيها إلى أن ُعبِد
أربابها من دون الله ،و ُعبِدت قبورهم ،واتخذت أوثاناً.(((»..

األضرح���ة؛ ال يكاد يحصى((( ،فهو فوق م���ا يخطر بالبال ،أو

يدور باخليال.

والذي يه ّمنا في هذه السطور أن نذ ّكر مبشروعية هدم

األبنية على األضرحة ،وإزالة املس���اجد املبنية على القبور،
كما ثب���ت في الس���نة النبوية ،وجرى عليه عمل الس���لف
الصالح.

فعن أبي اله ّياج األس���دي قال :قال لي علي بن أبي طالب

وقال ابن القيم« :إن حكم اإلسالم في املساجد املبنية على
القبور أن تهدم كلّها ،حتى تس��� ّوى باألرض ،وهي أولى بالهدم
أسس���ت على معصية الرس���ول؛ ألنه قد نهى
تهدم كلها؛ ألنها ِّ

ع���ن البناء على القبور ،فبنا ٌء أس���س على معصيته ومخالفته
بناءٌ غير محترم ،وهو أولى بالهدم من بناء الغاصب قطعاً»(((.

وقال ابن حجر الهيتمي« :وجتب املبادرة لهدم القباب التي

هي على القبور ،إذ هي أض ّر من مسجد الضرار ،وجتب إزالة
كل قنديل أو سراج على قبر» .
وقد هدم احلارثُ بن مسكني (ت 250هـ) مسجداً كان بني بني
القبور((( .وهدم أبو إس���حاق اجلبيناني عيناً تسمى «عني العافية»
(((

 رضي الله عنه « :-أال أبعثك على ما بعثني عليه رسول اللهصلى الله عليه وس���لم؛ أال تدع متثاالً إال طمس���ته ،وال قبراً

قد فُتنِ
الناس بها ،فمن تع ّذر عليه نكاح أو ولد مضى إليها!..
ُ

(*) أستاذ مشارك في قسم العقيدة واملذاهب املعاصرة في جامعة اإلمام محمد بن
سعود اإلسالمية  -الرياض.
((( إغاثة اللهفان البن القيم.486/1 ،
((( ينظر :كتاب األم للشافعي.277/1 ،
((( أخرجه مسلم.

((( إغاثة اللهفان البن القيم ،والقبورية ألحمد املعلم ،ومعارج األلباب حلسني النعمي (ت
1187هـ) ،كما أن له كتاباً بعنوان« :مدارج العبور على مفاسد القبور».
((( إغاثة اللهفان البن القيم.327/1 ،
((( الزواجر عن اقتراف الكبائر  ،149/1ويجزم محمود األلوسي (ت 1342هـ) بأن
كتاب الزواجر مأخوذ من كتاب الكبائر (املفقود) البن القيم.
((( انظر :ترتيب املدارج لعياض  ،332/1والديباج املذهب البن فرحون .339/1

مش���رفاً إال س��� ّويته»((( .وقرر اإلمام الشافعي مشروعية هدم
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فهدمها وقت الس���حر ،ثم قال :اللهم إني هدمتها لك ،فال
ترفع لها رأساً ،فما ُرفع لها رأس إلى اآلن(((.

ومن ثم ،فإن هدمها وإهانتها مطلوب ش���رعاً وديناً« ،فإن
كل ما ُع ِّظم بالباطل من مكان ،أو زمان ،أو حجر ،أو شجر ،أو

القبة املوضوعة على قبر احلسني في كربالء سنة 1216هـ ،كما

لوال عبادتها كسائر األحجار»(((.

ومن جهود املتأخرين أن األمير سعود بن عبد العزيز هدم

بنْية؛ يجب قصد إهانته كم���ا تهان األوثان املعبودة ،وإن كانت

هدم القباب التي بنيت على القبور في مكة  -حرسها الله(((.
كما ُهدِ مت القباب في صنعاء في اليمن سنة 1216هـ ،وكذا

يواجه بتخويف وإرجاف من
ثم إن العزم عل���ى هدمها قد َ
ش���ياطني اإلنس واجلن ،وأن في ذلك انتهاكاً حلرمة األولياء،

حجة سنة
س����نة 1348هـ ،كما هدمت مشاهد وثنية في محافظة ّ

لكن االس���تعانة بالل���ه ،واإلقدام على هدمه���ا؛ يُبْ ِطل هذه

فالقدرة واالس����تطاعة هي منوط إزالة هذه األبنية على القبور،
وموج����ب هدمها ،كما ح ّرره ابن القي����م قائ ً
ال« :ال يجوز إبقاء مواضع

اجلاثم���ة في أذهان العوام ،فإن الذي���ن هدموا األوثان واألبنية

أزيلت بعض األبني����ة على القبور في مدينة بي����ت الفقيه باليمن
1394هـ ،وأزيلت قباب ومشاهد في مدينة عدن سنة 1415هـ(((.

الش����رك والطواغيت بعد القدرة على هدمه����ا وإبطالها يوماً واحداً؛
فإنها شعائر الكفر والشرك ،وهي أعظم املنكرات ،فال يجوز اإلقرار
عليها مع القدرة ألبتة ،وهذا حكم املشاهد التي بُنيت على القبور»(((.
ومثال ذلك :أن الش���يخ محمد بن عب���د الوهاب  -رحمه

الله  -في أول أمره إذا س���مع الناس يستغيثون بالشرك عند
قبة قبر زيد بن اخلطاب ف���ي اجلبيلة بنجد ،فإنه يقول لهم:
الله خي ٌر من زيد ،متريناً لهم على نفي الشرك بلني الكالم(((.
فلم���ا صار له ق���وة ومنعة ،أزال هذه القبة بنفس���ه ومعه

عثمان بن معمر أمير العيينة(((.

وكما ينبغي توخي احلكمة ومراعاة قواعد املصالح واملفاسد

في االحتس���اب وإزالة األوثان وهدم األبنية على القبور؛ ينبغي

احلذر من تهويل عشاق األضرحة ،واملولعني باملشاهد ،فطاملا
يعد إخ�ل�االً باألمن! وحتريكاً
ع�ل�ا ضجيجهم بأن هذا الهدم ّ
للقالقل! وإثارة لش���غب العوام! وإيقاع���اً للفنت ...إلخ ،والبلية
أن فئاماً من املتس���نّنة تغشاهم هذا التهويل ،فصاروا س ّماعني
مستجيبني لذلك اإلرجاف.

ومجلبة للعقوبات واملثالت..

األراجي���ف والتخذيالت ،ويزيل الرواس���ب العالق���ة واألوهام
على القبور قد صاروا عقب هدمها في أحسن حال وأطيب بال.
ومثال ذلك :العمود املخلّق في دمشق ،فقد ذكر أبو شامة
في كتابه «احلوادث والب���دع» أن الكثير من الناس ُفتنوا بهذا
العمودّ ،
فعظموه ،ونذروا له.(((..

وكان اإلمام النووي يدعو أن يه ّيأ الله رج ً
ال ليكس���ر هذا

العمود الوثني(((.

فعزم ابن تيمية على كس���ره ،وخرج مع���ه أخوه عبد الله

وخلق كثير ،فصاح الش���يطان بالبلد ،وصدح الناس باألراجيف
وقال���وا :ما بقي ابن تيمية يفلح بع���د أن تع ّرض لهذا! وتخلّى
أكثر الناس عن ابن تيمية وأخيه ،فلما وصال إلى العمود أَ َمرا
احلجارين بتكسير العمود ،فجبنوا وأحجموا! فأخذ ابن تيمية
ّ

وأخوه املعاول وش���رعا في تكس���يره ،ثم تابعهما الناس ،وما

أصاب الناس من ذلك إال اخلير(.((1

وهدم الش���يخ محمد بن عبد الوهاب قبة زيد بن اخلطاب -

رضي الله عنه  -بيده ،ملا ته ّيب هدمها الذين معه ،وانتظر اجلهال
ما يصيب الشيخ بسبب هدمها ،فأصبح في أحسن حال .
واحلاصل أن هناك وهماً جاثماً ،وتعظيماً فاسداً لتلك
(((1

ال س���يما أن إرج���اف القبوريني وأش���ياعهم ال ينفك عن

الوثنيات ،ال سبيل إلى إزالته وطمسه إال مبحو هذه القباب
واألبني����ة التي على القبور ،كما قد ُش����وهد وج ّرب ،فهدم

وإرخاء الس���تور الغالية ،والقناديل الساطعة ...ألجل أن تُع ّمر

توخي احلكمة التواصل مع العلماء الربانيني ،والتنسيق مع

تقدي���س وتعظي���م لألضرح���ة ،وتخويف من املس���اس بتلك

الوثنيات ،ولذا فهم يبالغون في تزويق القبور ،وتشييد القباب،
قلوب اجلهال بالتعظيم واإلجالل لتلك اجليف واألوثان.
((( انظر :الباعث على إنكار البدع واحلوادث ألبي شامة ،ص .104 - 103
((( انظر :عنوان املجد البن بشر.263 - 257/1 ،
((( انظر :القبورية ألحمد املعلم ،ص .646 - 634
((( زاد املعاد.56/3 ،
((( انظر :مجموعة التوحيد ،ص .339
((( انظر :عنوان املجد البن بشر.39/1 ،
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األبنية التي على القبور يس����تلزم محوها من القلوب ،ومن

أهل ال����رأي والعقالء لدرء أكبر قدر ممكن من املفاس����د،
والله املستعان.

((( اقتضاء الصراط املستقيم البن تيمية.477/1 ،
((( ينظر :إغاثة اللهفان.328/1 ،
((( اجلامع لسيرة ابن تيمية ،ص .28
( ((1انظر :اجلامع لسيرة ابن تيمية ،ص .81 - 80
( ((1عنوان املجد البن بشر.39/1 ،

