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[كلمة صغيرة]
تعظيم القرآن
احلم ��د لل ��ه رب العامل�ي�ن ،والصالة والس�ل�ام عل ��ى محمد
النبي سيد ولد آدم أجمعني ،أما بعد:
ف���إن القرآن الك���رمي هو كالم رب العاملني ال���ذي أنزله على
رسوله  #مناراً للسالكني ليخرجهم بإذنه من الظلمات إلى النور
املبني ،وحق ما فيه من اخلير والرحمة لألولني واآلخرين أن يقابَل
بالتبجي���ل والتعظيم ال باإلعراض والهجران والتهوين ،وقد وصفه
{و َلق َْد آ َت ْي َن َ
���ب ًعا
قائله الرب اجلليل بأنه عظي���م؛ فقال تعالىَ :
اك َس ْ
يم} [احلجر .]٨٧ :والتعظيم يش���مل اجلانب
ِّم َن ال َْـم َثا ِني َوا ْلق ُْرآنَ ا ْل َع ِظ َ
العقدي واجلانب العملي ،فمن تعظيمه :اس���تحضار أن املتكلم به
هو جبار السموات واألرض َّ
جل جالله ،فمن استخف بكالمه فقد
استخف به سبحانه فكفر.
وم���ن تعظيمه :اعتق���اد كماله ومتامه وأن���ه ال نقص فيه وال
اختالف وال اضطراب ،كما قال تعالىَ { :ذ ِل َ
اب ال َر ْي َب ِفي ِه
���ك ال ِْك َت ُ
ني} [البقرة ،]٢ :واعتقاد شموله وعمومه بحيث ال تنزل
ُه ً
���دى ِّلل ُْم َّت ِق َ
بالناس نازلة إال وفي كتاب الله دليل على س���بيل الهدى فيها ،كما
اب ِت ْب َيا ًنا ِّل ُك ِّل شَ ْيءٍ } [النحل.]٨٩ :
{و َن َّز ْل َنا َعل َْي َك ال ِْك َت َ
قال تعالىَ :
وم���ن تعظيم القرآن الكرمي :التحاكم إليه ،فال يتحاكم إلى ما
عارضه في كثير أو قليل {ث َُّم َج َع ْل َن َ
اك َعلَى شَ ���رِ ي َعةٍ ِّم َن ا َأل ْمرِ فَا َّت ِب ْع َها َوال
ين ال َي ْعل َُمونَ } [اجلاثية.]١٨ :
َت َّتب ِْع َأ ْه َو َاء ا َّل ِذ َ
ومن تعظيمه :اخلضوع التام واالستكانة حلكمه ال االعتراض
{و َما كَ انَ ِل ُـم ْؤ ِم ٍن َوال ُم ْؤ ِم َنةٍ إذَا َق َضى ال َّل ُه َو َر ُسو ُل ُه َأ ْم ًرا َأن َي ُكونَ
واملجادلة َ
َل ُه ُم ال ِ
ْـخ َي َر ُة ِم ْن َأ ْمرِ ِه ْم} [األحزاب.]٣٦ :
ومن تعظيمه :أن يكون كلف به فيكون له ورد ثابت يقرأه يومياً
ويكحل عينيه برؤية كالم ربه ويجد في قراءته راحة قلبه.
ومن تعظيمه :العناية بدراسته وتفسيره وتد ّبر آياته وااللتزام
بأحكامه واالنتفاع بآدابه ومواعظه.
وم���ن تعظيمه:
الذب عن���ه واالنتصار ل���ه ومواجهة دعوات
ّ
اإلساءة له من املعادين وأهل األهواء واملتطاولني.
ومن تعظيم���ه :العناية بترجمة معانيه إل���ى اللغات املختلفة،
ترجم ًة دقيق ًة من أهل العلم واالختصاص.
ومن تعظيمه :العناية بتحفيظه وتعليمه ،وتطوير آليات التعليم
والتدريس لتكون وسيلة لترسيخ االهتمام به وبعلومه.
ومن تعظيمه :أال يُنال به َع َرض من الدنيا ،فإن فاعله من أ ّول
ُسجر به نار جهنم.
من ت َّ

[االفتتاحية]

ََ
أخ ـ ـ ــوان
نصـي ـ ـ ـ ــران
الحم��د هلل رب العالمي��ن ،والص�لاة والس�لام على
خاتم األنبياء وإمام المرسلين ..وبعد:

فتأمل واقع األمة اإلس�ل�امية ،وس ِّرح طرفك أ َّنى شئت في

املش���رق أو في املغرب؛ وس���تقف على ألوان من اآلالم واملآسي

واجلراح���ات ،وأصناف من األثق���ال واالحتياجات التي يعجز

القلم عن وصفه���ا واإلحاطة بأبعاده���ا وآثارها .وفي كل عام
تستجد في أراضي املسلمني نازلة جتدد األحزان وتزيد األعباء،
وفي كل ليلة يس���دل الظالم فيها ستاره تتصدع رؤوس فئام من

املسلمني من األنني والبكاء واأللم؛ إما بسبب اخلوف والظلم ،أو
اجلوع والفاقة ،أو العجز واملرض!

إنَّ ثم���ة حقيقة في غاية األهمي���ة وهي أنه مع كثرة الفنت
والنوازل التي تعصف بكثير من دول العالم اإلس�ل�امي ،إال أن
مقاصد األخوة والترابط بني املس���لمني ضعفت ضعفاً شديداً،
زاد من حدتها ضعف الديانة ونقص الوعي والعجز السياس���ي

والتحريف اإلعالمي ،حتى أصبح كثير من املس���لمني ال يبالي
مبا يحدث إلخوانه من مجاعات أو حروب أو فنت ،بل إن بعض
العلماء والدعاة رمبا انش���غل بقضاياه احمللية انش���غاالً أنساه
كثيراً من قضايا األمة!
ومن احملزن حقاً أن يس���تجدي بعض املس���لمني املنكوبني

النصرة والغوث من املنظمات األممية واإلرس���اليات الكنسية،
وكثير من املس���لمني يس���مع ذلك ويعرض عنه ،وحاله كما قال

الشاعر:

كم حرة صرخت من حتت غاصبها

فجاءه���ا املنق���ذان :الع���ي والصمم
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لقد جنح الغرب في تقطيع أوصال العالم اإلس�ل�امي إلى
دويالت متباع���دة ،وأصبحت األكثريات املس���لمة ،فض ً
ال عن
األقليات ،تعي���ش في جزر معزولة مقطوع���ة الصلة ببعضها؛
ولذا فنحن أحوج ما نكون إل���ى جتديد معاني الوالء والنصرة،
وترس���يخ أواصر الصلة والنجدة ،امتثاالً لقول احلق – تبارك
���ات َب ْع ُض ُه ْم َأ ْو ِل َي ُاء َب ْع ٍض} [التوبة:
{وال ُْـم ْؤ ِم ُنونَ َوال ُْـم ْؤ ِم َن ُ
وتعالى َ :-

 .]٧١قال البغوي( :أولياء بعض :في الدين واتفاق الكلمة والعون

والنصرة)((( .ولقول النبي ( :#املؤمن للمؤمن كالبنيان ،يشد ب
عضه بعضاً .ثم شبك بني أصابعه)((( .ولقوله ( :#مثل املؤمنني

في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل اجلس���د ،إذا اشتكى منه
عضو تداعى له س���ائر اجلسد بالسهر واحلمى)((( .ونحوه قول

فما بال كثير من املسلمني يرى املآسي تتخطف إخوانه من حوله
وهو بارد القلب ،بليد اإلحساس ،لم يتحرك له جفن؟!

إنَّ التناصر بني املسلمني ركيزة عظيمة من ركائز اإلسالم،
نص ُروكُ ْم ِفي
اس َت َ
{و ِإن ْ
ال يتم اإلس�ل�ام إال بها ،قال – عز وجل َ :-
ّ
ِّ
���ر إ َّال َعلَى َق ْو ٍم َب ْي َن ُك ْم َو َب ْي َن ُهم ِّمي َث���اقٌ َوال َل ُه بمِ َا َت ْع َملُونَ
الدي���نِ َف َعل َْي ُك ُم ال َّن ْص ُ

ي���ر} [األنفال ،]٧٢ :وقال رسول الله ( :#املؤمن أخو املؤمن،
َب ِص ٌ
(((
ّ
يك���ف عليه ضيعته ،ويحوطه من ورائه)  ،وكان النبي  #يربي

أصحابه على ذلك ،فه���ا هو ذا صحابي جليل يقول للنبي :#

يا نبي الله! م���ا أتيتك حتى حلفت أكثر من عددهن – ألصابع
يديه – أن ال آتيك وال آتي دينك ،وإني كنت امرءاً ال أعقل شيئاً

إال ما علمني الله ورسوله ،وإني أسألك بوجه الله – عز وجل :-

النبي ( :#إن املؤمن من أهل اإلميان مبنزلة الرأس من اجلسد،

مبا بعثك ربنا إلينا؟ قال( :باإلسالم) .قال :وما آيات اإلسالم؟
يت،
قال( :أن تقول :أسلمت وجهي على الله – عز وجل – وتخلَّ ُ

م���ا رواه جرير بن عبد الله – رض���ي الله عنه – قال :كنا عند

نصيران ،ال يقبل الله – عز وجل – من مش���رك بعد ما أس���لم
عم ً
ال ،أو يفارق املشركني إلى املسلمني)(((.

يألم املؤمن ألهل اإلميان ،كما يألم اجلسد ملا في الرأس)(((.

ومن األدلة العظيمة التي تش���عر املسلمني بعظم املسؤولية

رس���ول الله  #في صدر النهار ،فجاءه قوم حفاة عراة مجتابي

النمار أو العباء ،متقلدي الس���يوف ،عامتهم من مضر ،بل كلهم

من مضر ،فتم َّعر وجه رسول  #ملا رأى بهم من الفاقة ،فدخل
ثم خرج ،فأمر بالالً فأذن وأقام ،فصلى ثم خطب فقالَ { :يا َأ ُّي َها
{إن
اس ا َّتقُوا َر َّب ُك ُم ا َّل ِذي َخ َلق َُكم ِّمن َّنف ٍْس َو ِاح َدةٍ } إلى آخر اآليةَّ :
ال َّن ُ

ال َّل َه كَ انَ َعل َْي ُك ْم َر ِق ًيبا} [النساء ،]١ :واآلية التي في احلشر{ :ا َّتقُوا
تصدق رجل
ْس َّما َق َّد َم ْت ِل َغ ٍد َوا َّتقُوا ال َّل َه} [احلشر،]١٨ :
َّ
ال َّل َه َو ْل َتنظُ ْر َنف ٌ

م���ن ديناره ،من درهمه ،من ثوبه ،من صاع بره ،من صاع متره)
حتى قال( :ولو بشق مترة) .قال :فجاء رجل من األنصار بصر َّة
كادت كف���ه تعجز عنها ،بل قد عجزت ،ق���ال :ثم تتابع الناس،
حتى رأيت كوماً من طعام وثياب ،حتى رأيت وجه رسول الله #

يتهلل كأنه مذهبه ،فقال رس���ول الله ( :#من سن في اإلسالم

وتقيم الصالة وتؤتي الزكاة ،كل مسلم على مسلم حرام ،أخوان

وإذا أردت أن تقف على أمنوذج عظيم في التناصر والتآزر

فاقرأ ق���ول النبي ( :#إن األش���عريني إذا أرملوا  -أي :فني
زاده���م  -أو َّ
قل طعام عيالهم باملدين���ة ،جمعوا ما كان عندهم

في ثوب واحد ،ثم اقتس���موه بينهم في إناء واحد بالسوية ،فهم

مني وأنا منهم)(((.

فحق املسلم على املسلم املبادرة إلى نصرته وإغاثته ،وترك
التردد أو التس���ويف أو التباطؤ في جندته ،امتثاالً لقول النبي

( :#وتسعى بشدة ساقيك إلى اللهفان املستغيث ،وترفع بشدة

ذراعي���ك مع الضعيف ،كل ذلك من أب���واب الصدقة منك على
نفسك) .
(((

والتفريط كل التفريط أن ترى املسلم في مسغبة أو فاقة أو

س���نة حس���نة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده ،من غير أن

ُقصر في نصرته ،قال رس���ول
حاجة ثم تخذله وتعرض عنه أو ت ِّ
املس���لم ال يظل ُمه وال يخذلُه ) .واخلذل:
الله ( :#املسل ُم أخو
ِ

أوزارهم شيء)(((.

لألعداء احملاربني ،أو تركهم لقمة سائغة للمنظمات التنصيرية،

ينقص من أجورهم شيء ،ومن سن في اإلسالم سنة سيئة كان
علي���ه وزرها ووزر من عمل بها من بعده ،من غير أن ينقص من

ترك اإلعانة والنصرة  ،وأي خذالن أعظم من إسالم املسلمني

لق���د كان النبي  #يحمل في قلبه الكبير ه َّم املس���لمني،
ولذا مت َّعر وجهه الشريف أملاً وإشفاقاً حلال أولئك الفقراء ،ولم

أو اإلعراض عنهم يقاسون آالم اجلوع واملرض؟!

ينشرح صدره إال بعد أن تس���ابق الناس على الصدقة والبذل،
((( تفسير البغوي.)369/2( :
((( أخرجه البخاري في كتاب األدب رقم ( ،) 6026ومسلم في كتاب البر رقم (.)2585
((( أخرجه مسلم في كتاب البر رقم (.)2586
((( أخرجه أحمد ( )517/37رقم ( ،)22877وصححه األرناؤوط لغيره.
((( أخرجه مسلم في كتاب الزكاة ،رقم (.)1017

(((1

((( أخرجه أبو داود في كتاب األدب ،رقم ( ،)4918وصححه األلباني في صحيح اجلامع
رقم (.)6532
((( أخرجه النسائي في كتاب الزكاة ،وصححه األلباني في صحيح النسائي رقم
(.)2567
((( أخرجه البخاري في كتاب الشركة رقم ( ،)2486ومسلم في كتاب فضائل الصحابة
رقم (.)2500
((( أخرجه أحمد ( )383/35رقم ( ،)21484وصححه األرناؤوط.
( ((1شرح صحيح مسلم للنووي.)120/16( ،
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والنص���رة التي نتحدث عنها ليس���ت ادع���ا ًء ،بل هي عمل

شعار ما يسمى احلرب على اإلرهاب((( ،ما أدى إلى انكفاء بعض

سواهم ،تتكافأ دماؤهم وأموالهم ،ويجير على املسلمني أدناهم،

جتاوز هذه العقبة بكل وس���يلة ممكنة؛ فبعضنا يجيد في كثير

القلب واجلوارح ،وتأمل قول النبي ( :#يد املس���لمني على من

ويرد على املسلمني أقصاهم).

وزاد أبو داود( :يرد ُمش��� ُّدهم على ُمضعفهم ،ومتس���رعهم

على قاعدهم)(((.

قال اإلمام اخلطابي« :معن���ى اليد :املعاونة واملظاهرة ،إذا
اس���تنفروا وجب عليه���م النفير ،وإذا اس���تُنجدوا أَ جْندوا ،ولم
يَختلفوا ولم يتخاذلوا»(((.

ومن المقترحات العملية التي تعزز النصرة:
أو ً
ال :أن يكون العلماء والدعاة قدوات حية يبادرون في مقدمة

الركب ،ويحيون دور العلماء في استنهاض الهمم ،وتأمل قصة أبي
عثمان الصابوني اإلمام الكبير (ت449 :هـ) ،فقد كان يعظ فدفع

إليه كتاب ورد من بخارى مشتمل على ذكر وباء عظيم فيها ،ليدعو
لهم ،ووصف في الكت���اب أن رج ً
ال أعطى خبازاً درهماً فكان يزن

والصانع يخبز واملش���تري واقف ،فمات ثالثتهم في س���اعة ،فلما
ين َم َك ُروا
���ن ا َّل ِذ َ
قرأ الكتاب هاله ذلك ،واس���تقرأ من القارئَ { :أ َف َأ ِم َ

الس��� ِّي َئ ِ
ات} [النحل ،]٤٥ :ونظائرها ،وبالغ في التخويف والتحذير،
َّ

وأثر ذلك فيه وتغ َّير ،وغلبه وجع البطن ،وأنزل من املنبر يصيح من
الوجع ،وبقي أسبوعاً ال ينفعه عالج ،ومات(((.
فرقة ه���ذا اإلمام وش���فقته على إخوانه آملت���ه هذا األلم

املمرض ،وتعزيز هذا الشعور األخوي من علماء األمة سيدفعهم
إلى مزيد من العطاء والفاعلية .ومهمة العلماء ليست االقتصار

عل���ى إصدار الفتاوى والبيانات العامة فحس���ب ،وإن كان ذلك
مهماً بال شك ،لكن مهمتهم الكبرى قيادة األمة ،وصياغة الرأي
العام ،واستنهاض الهمم لنصرة املسلمني.

ثاني��ًا :أثبتت املنظمات السياس���ية ،مث���ل منظمة التعاون

اإلس�ل�امي ونحوه���ا ،عجزها ع���ن القيام بجزء يس���ير من
مس���ؤولياتها ،وهذا يؤكد ضرورة العناية باملبادرات املؤسس���ية
األهلية التي تسد جزءاً من الثغر ،وتبادر لتوظيف طاقات األمة

لتحقيق النصرة كل حسب جهده ووسعه.
ً
وتعت���رض بناء هذه املؤسس���ات عوائق كثي���رة جدا ،منها:

احلمل���ة الغربية اجلائرة على مؤسس���ات العمل اخليري حتت
((( أخرجه ابن ماجه في كتاب الديات رقم ( ،)2685وأبو داود في كتاب اجلهاد رقم
( ،)2751وصححه األلباني في صحيح سنن ابن ماجه وصحيح سنن أبي داود.
((( معالم السنن للخاطبي بحاشية مختصر سنن أبي داود ،)59/4( :وانظر :شرح السنة
للبغوي.)173/10( :
((( سير أعالم النبالء.)43 - 42/18( :
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الدعاة وعجزهم .ولذا كان من الواجب أن يتنادى املصلحون إلى
م���ن األحيان التباكي على الفرص املغلق���ة ،ويكثر التالوم على
التفريط ف���ي الفرص املاضية ،لكننا نقص���ر كثيراً في اغتنام
مساحات واسعة من الفرص املمكنة التي حتقق املطلوب.
ثالثًا :إحياء منابر اجلمعة لتكون تعبيراً صادقاً عن قضايا األمة،

ولن يتحقق ذلك إال باخلطيب احلي املعطاء الذي ينبض بهموم األمة
قلبه ،ويتعلق فؤاده مبش���كالتهم واحتياجاتهم .وقد ثبت في صحيح

مسلم أنَّ رسول الله  #إذا خطب احمرت عيناه ،وعال صوته ،واشتد
غضبه ،حتى كأنه منذر جيش يقول :صبحكم ومس���اكم((( ،وما أجمل
قول الرافعي( :أال ليت املنابر اإلس�ل�امية ال يخطب عليها إال رجال

فيهم أرواح املدافع ،ال رجال في أيديهم سيوف من خشب)(((.

رابعًا :االرتقاء باإلعالم اإلسالمي مبنابره املختلفة ومواقع

التواصل االجتماعي ،لتكش���ف واقع املسلمني ،والتحديات التي
تعترض س���بيلهم ،واملؤام���رات واملكائد الت���ي حتاك ضدهم،

واألولويات التي يحتاجون إليها .وإذا كان بعض إعالمنا العربي
يعزز الفرقة والقطيعة واألثرة وعدم املباالة بأحوال املس���لمني،

ويشغل الناس باالهتمامات الوضيعة ،ويسهم في تشويه الوعي؛
فيجب أن يكون من أولويات إعالمنا اإلس�ل�امي االرتقاء بفكر
األمة ،وتصحيح الوعي ،وتعزيز احملبة ،والنصرة ،والتعاون على
البر والتقوى ،وبناء اجلسد الواحد.

خامس��ًا :عقد املؤمترات والندوات واحملاضرات واملعارض

التي تع ّرف بقضايا املسلمني ،والسعي لتنشيط التنسيق والتكامل
بني العاملني في امليدان ،س���واء كان ذلك من خالل املؤسسات

أو األفراد .ومن ذل���ك العناية باملؤمترات والندوات املتخصصة
كالتي جتم���ع احملامني واحلقوقيني أو األطب���اء أو اإلعالميني

ونحوهم ،لتعزيز أدوارهم في الدفاع عن املسلمني ونصرتهم.

سادس��ًا :السعي لتأس���يس املنظمات السياسية واحلقوقية

احمللي���ة والدولية ،التي تتصدر الدفاع عن املس���لمني ،وتطالب

بحقوقهم في احملافل اإلقليمية والدولية.

إن إعادة اس���تنبات روح النصرة والنجدة من األوليات التي

ينبغي أن تتواطأ عليها الهمم ،وتتكاتف عليها اجلهود .ونس���أل
الل���ه  -عز وجل  -أن يرزقنا نصيباً وافراً من قوله س���بحانه:
مَّ َ
{إنا ال ُْـم ْؤ ِم ُنونَ ْإخ َوةٌ} [احلجرات.]١٠ :
((( نشر مركز البحوث والدراسات في مجلة البيان كتابني في هذا املوضوع :القطاع
اخليري ودعاوى اإلرهاب ،وضحايا بريئة للحرب العاملية على اإلرهاب ،كالهما
للدكتور محمد السلومي.
((( أخرجه مسلم في كتاب اجلمعة ،رقم (.)867
((( وحي القلم.)35/1( :
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[العقيدة والشريعة]

إسهامات المعاصرين
في تجديد
أصول الفقه
د .ن��ور الدي��ن بوكردي��د

(*)

مقدمة:

املبحث األول :حتقيق التراث األصويل وطبعه:

منذ مطلع القرن التاسع عشر وإلى مطلع القرن العشرين،

لقد عفا الزمن على كثير من املصنفات األصولية القدمية،

خضعت معظم الدول العربية واإلسالمية لالستعمار األوروبي،

فمنها ما حلقه الضياع وع���دت عليه عوادي الزمان ،ومنها ما

ودخلت شعوبها في مواجهات مسلحة ومعارك سياسية من أجل

وحفظ في اخلزانات العامة واخلاصة في الدول العربية،
ُسرق ُ
ومنه���ا ما بقي مطموراً مجهوالً ب�ي�ن ركام من املخطوطات في

ما ه���و دخيل وما هو أصيل ،في كل املج���االت ،ومنها :املجال

املكتبات اخلاصة والعامة في بعض الدول العربية واإلسالمية(((.

العلمي والعملي ،ومن أهم واجهات هذا الصراع املجال الفقهي

ومنذ دخول املطابع إلى البلدان اإلس�ل�امية ،بدأت طباعة

والقانون���ي ،حيث احتدم بني الش���رع والفقه م���ن جهة ،وبني

عدد من املخطوطات ،ومنها مخطوطان في املصنفات األصولية،

القوانني األوروبية الوافدة من جهة أخرى؛ صراع مرير ال تزال

إال أن املالح���ظ أن معظم املصنفات التي مت���ت طباعتها إلى

آثاره ماثلة بني ظهرانينا إلى اليوم.

ما بعد منتصف القرن العش���رين امليالدي ،هي تلك املصنفات

حترير نفسها ،وتخلل هذه املواجهات واملعارك صراع فكري بني

وكان من نتائج هذا الصراع إبعاد الشريعة والفقه عن معظم

املذيلة بالش���روح واحلواش���ي ،والتي كانت متداولة في عصر

مجاالت احلياة اليومية للمس���لمني ،وبع���د أن حصلت البلدان

االنحط���اط ،وبقيت كذلك إلى العصر احلدي���ث((( ،ومن أمثلة

اإلس�ل�امية على اس���تقاللها ،وأفاقت الشعوب من ذهولها بعد

هذه املصنفات :
(((

مضي مدة زمنية على هذا االستقالل؛ شهدت األمة اإلسالمية

• اإلبهاج بش���رح املنهاج لتقي الدين عل���ي بن عبد الكافي

صحوة جديدة وتاقت إلى اس���تئناف حياتها في ظالل شريعتها

السبكي وولده تاج الدين السبكي ،طبع في مصر ثم بلبنان عدة

وفقهها ،فكان من ثمار ذلك صحوة علمية شملت أصول الفقه.

مرات.

س���نحاول في هذا البح���ث إبراز ومعاجل���ة أهم اجلهود
املعاص���رة في تطوير عل���م أصول الفق���ه وجتديده من خالل
املباحث التالية:
(*) األستاذ احملاضر باجلامعة اإلسالمية بالنيجر.
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• حاش���ية الشيخ حس���ن العطار على ش���رح احمللى على
((( انظر :تطور علم أصول الفقه وجتدده ،الدكتور عبد السالم بالجي ،ص  ،151دار
الوفاء للطباعة والنشر ،املغرب.
((( املرجع نفسه ،ص.152
((( املرجع نفسه ،ص .153

جمع اجلوامع البن الس���بكي مع تقريرات للشيخ عبد الرحمن
الش���ربيني وتقريرات أخرى للش���يخ محمد علي بن احلس�ي�ن
املالكي ،أي خمسة كتب في املجموع.
• أصول البزدوي ،وعليه شرح للبخاري ،طبع باألستانة سنة
1307هـ.
• أصول السرخس���ي ،طب���ع في دار الكتاب العربي س���نة
1372هـ.

اجلديد الكتب التالية(((:
• الرسالة حملمد بن إدريس الشافعي ،بتحقيق الشيخ أحمد
محمد شاكر ،حيث أمت حتقيق الكتاب في رجب 1358هـ املوافق
لسبتمبر 1939م وطبعتها مطبعة مصطفى احللبي في مصر.
• املعتمد في أصول الفقه ألبي احلس�ي�ن البصري املعتزلي،
وقد كان هذا الكتاب في حكم املفقود حتى طبعه املعهد العلمي
الفرنس���ي للدراسات العربية في دمش���ق سنة 1964م بتحقيق

• املس���تصفى للغزالي ،وبهامش���ه فواحت الرحموت بشرح

محمد حميد الله ،وتعاون كل من محمد بكر وحسن حنفي ،وقد

مس���لم الثبوت حملب الله بن عبد الشكور ،طبع سنة 1306هـ،

قدم له محمد حميد الله مبقدمة مكتوبة باللغة الفرنسية أثبتها

املطبعة األميرية ببوالق ،مصر.

في آخر املجلد الثاني ،مع فهارس مفصلة آليات القرآن الكرمي

• كنز الوصول إلى معرفة األصول لفخر اإلس�ل�ام البزدوي،

واألحاديث النبوية واألعالم والبلدان.

وبهامش���ه كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم لإلمام عالء

• املس���تصفى من علم األصول ألبي حام���د الغزالي ،وقد

الدين البخاري ،طبع سنة 1308هـ مبطبعة الشركة الصحافية

حظي بعدة حتقيقات وطبع���ات ،ومن بني طبعاته احملققة تلك

العثمانية.

التي حققها الدكتور محمد سليمان األشقر في مجلدين ،وطبعتها

• نهاية الس���ول لألسنوي ومعه س���لم الوصول لشرح نهاية

مؤسسة الرسالة في بيروت سنة 1997م ،ومتتاز الدراسة التي

السول للشيخ محمد بخيت املطيعي املتوفى سنة 1935م ،وطبع

قدم لها بتبويبها اجليد الواضح ،باإلضافة إلى فهارس مفصلة

سنة 1343هـ في مصر.

لآليات القرآني���ة واألحاديث النبوية وآث���ار الصحابة وفهرس

إن ه���ذه النماذج التي أثبتناها هن���ا ومثيالتها تتم َّيز بعدة

ممي���زات ،من أهمها :تداخل عدة كت���ب في كتاب واحد ،ودقة

الش���عر وآخر للمصطلحات األصولية واألعالم وفهرس مفصل
للمحتويات.

اخل���ط وعدم وض���وح طباعة بعض احل���روف ،وانعدام وجود

• كت���اب التلخيص في أصول الفق���ه ألبي املعالي اجلويني،

عناوين لألبواب والفصول واملباحث التي تس���هل مهمة الباحث،

وقد كان كذلك في حكم املفقود حتى قيض الله عز وجل طالبني

وصعوبة اللغة ،وعدم تصدير هذه املطبوعات مبقدمات حتقيقية

باحثني من اجلامعة اإلسالمية في املدينة املنورة فقاما بدراسته

تع��� ِّرف باملصنِّف واملصنَّف ومنهج التصنيف وأهمية الكتاب بني

وحتقيقه ،وهما الدكتور عبد الله جوالم النيبالي وبش���ير أحمد

كتب األصول املعتمدة.

إن ه���ذه اخلصائص وغيرها هي التي جتعل من العس���ير
على الباحث املعاصر أن يس���تفيد من ه���ذه املصنفات ،فض ً
ال

النبلي ،وطبعته دار البش���ائر اإلسالمية في بيروت ،ومتتاز هذه
الطبعة باإلخراج اجليد فض ً
ال ع���ن فهرس لألبواب والفصول
واملس���ائل ،وتتجلى أهميته في كون���ه حفظ لنا اآلراء األصولية
للسابقني وخصوصاً ألبي بكر الباقالني.

عن عدم طباعة عدد كبير م���ن أمهات األصول؛ كل ذلك ح َّول
االجتاه إلى ضرورة حتقيق كتب األصول مفردة غالباً ،وطباعتها

• البرهان في أصول الفقه إلم���ام احلرمني اجلويني ،وقد

في شكل جذاب وبحروف واضحة وأوراق جيدة ،مع تخصيصها

كان كذلك في حكم املفقود رغم وجود عدة مخطوطات له ،وقد

مبقدمات للتحقيق والدراس���ة تو ّثق مختلف اجلوانب املرتبطة

قام بتحقيقه الدكتور عبد العظيم الديب في مجلدين ضخمني

بالكت���اب وصاحبه ،وقد ابتدأ هذا النوع من التحقيق والطباعة
في منتصف القرن العشرين امليالدي تقريباً ،ونشط باخلصوص

قدم لهما بدراسة وافية وختمها بفهارس علمية شاملة ومفصلة.
• احملصول ف���ي علم أصول الفقه لفخر الدين الرازي ،وقد

في الثمانينيات والتس���عينيات منه ،خصوصاً بعدما أولته بعض
اجلامعات اإلس�ل�امية ،وحتديداً جامعت���ي أم القرى في مكة

العلواني وطبعته جامعة اإلمام محمد بن س���عود اإلسالمية في

املكرمة واجلامعة اإلس�ل�امية في املدينة املنورة ،عناية فائقة،

منتصف الثمانينيات من القرن العش���رين امليالدي ،ثم أعادت

وم���ن بني أهم هذه النماذج الت���ي مت إخراجها بناء على املنهج

كان عدمي التداول إلى أن قام بتحقيقه الدكتور طه جابر فياض

((( املرجع نفسه ،ص153

العدد 308

11

طبعه مؤسسة الرس���الة في بيروت سنة 1412هـ1992 /م في

يطب���ع إال بعد وفاة املؤلف  -رحمه الله  -س���نة 1991م ،ويع ّد
الشيخ يوسف حامد العالم داعية ومربياً متفقهاً(((.

املجلد السادس.

ِّ
املوضح���ة لنظري���ة املقاصد عند الس���ابقني أو خدمتها ،ومن

س���تة مجلدات ،وقد قدم له صاحبه بقس���م دراس���ي استغرق
مجلداً كام ً
ال وفهارس تفصيلية شاملة استغرقت أكثر من نصف

هذا فض ً
ال ع���ن عديد من الدراس���ات واملقاالت األخرى

ه���ذه مناذج فقط من بعض أه���م الكتب األصولية التي مت

أبرزه���ا :كتاب نظرية املقاصد عند اإلمام الش���اطبي للدكتور

حتقيقها وطبعه���ا ،وغيرها كثير؛ كالبحر احمليط للزركش���ي،

أحمد الريس���وني س���نة 1990م ،ونظرية املقاصد عند اإلمام

والفصول في أحكام األصول للباجي ،ومفتاح الوصول إلى بناء

محمد بن عاش���ور لألس���تاذ إسماعيل احلس���ني وطبع سنة

الفروع على األصول للتلمساني ...إلخ.

1995م ،واالجته���اد املقاصدي ..حجيت���ه وضوابطه ومجاالته

ومتتاز هذه الكت���ب احملقَّقة بكل املمي���زات التي تفقدها
س���ابقتها؛ من انف���راد املطبوع بكتاب واح���د ،ووضوح اخلط
وتبويب جيد ،م���ع التقدمي لهذه الكتب بدراس���ات وحتقيقات
وافي���ة ،واختتامها بفهارس علمية ش���املة ،وكل ذلك جعل هذه
املصنفات سهلة التناول أمام الباحثني وطلبة العلم.

للدكتور نور الدين بن مختار اخلادمي وطبع سنة 1998م.

املبحث الثالث :تبسيط األسلوب وتثبيت املضمون:
اس���تجاب ًة ملتطلبات العصر ،س���لك املؤلف���ون اجلدد في

تصنيف كتاباته���م األصولية طرقاً متت���از باحملافظة إلى حد
بعي���د على مضامني الكتب القدمية ،لكن بتقس���يم جديد ولغة

املبحث الثاين :انتعاش الدراسات املقاصدية:

س���هلة مناس���بة .وقد حاول بعض املصنفني املعاصرين سلوك

م���ن مظاهر الصح���وة املهمة ألصول الفق���ه في عصرنا

مناهج خاصة بهم في التصنيف األصولي ،فهم وإن لم يقترحوا

احلاضر ،انتعاش الدراس���ات املقاصدية ،وميكن اعتبار نقطة

مناهج جدي���دة ،إال أنهم حاولوا اجلمع ب�ي�ن املناهج القدمية

االنطالق في هذا املجال قيام الشيخ عبد الله دراز املتوفى سنة

في املضمون واملناهج احلديثة في الش���كل واللغة والتقس���يم

1351هـ1932 /م ،بتحقيق كتاب املوافقات وتخريج أحاديثه في

والترتيب ،وكنم���وذج لهذا التوجه نأخذ الدكتور وهبة الزحيلي،

مطلع القرن العشرين امليالدي((( ،ثم توالت الدراسات املقاصدية
بعد ذلك تباعاً ،ومن أبرزها الكتب التالية:

صاحب كتاب «أصول الفقه اإلس�ل�امي» ،فق���د أبدى إعجابه

• مقاصد الشريعة للشيخ محمد الطاهر بن عاشور املتوفى
سنة 1393هـ1973 /م في تونس ،وطبع ألول مرة في تونس سنة
ويعد العالمة ابن عاش���ور فقيهاً أصولياً متمرساً من
1947م،
ّ
الطراز الرفيع(((.

بطريقة الش���اطبي في املوافقات ،وبس���ط منهجه ،لكن اعتذر
عن عدم التمكن من الس���ير على ه���ذا املنهج مراعا ًة لظروف

الدراس���ة اجلامعية ،إال أنه لم يبينّ طبيعة هذه الظروف ،علماً
أن اجلامعة من املفترض أن تكون محضناً للتجديد واالبتكار ،بل
هذه وظيفتها األساسية ،إال أنه وإن لم يتم ّكن من سلوك طريقة

• مقاصد الش���ريعة اإلس�ل�امية ومكارمها لألستاذ عالل

الش���اطبي ،فقد حاول اجلمع بني طريقته والطريقة التقليدية

الفاس���ي املتوفى س���نة 1394هـ1974 /م ،وطبع ألول مرة في

في دراس���ة علم األصول ،أي أنه حافظ على احملتوى األصولي

املغرب سنة 1963م ،وميثل الشيخ عالل الفاسي شخصية زعيم

القدمي وحاول اجلمع والتوفيق بني بعض طرقه ،مع العمل على

ومصلح سياسي متفقه(((.

تيسير عبارات األصوليني والوقوف على دقائق هذا العلم(((.

• مقاصد الشريعة للش���يخ محمد أنيس عبادة ،وطبع سنة
1968م في القاهرة.

كما قام بتجريد كتابه من املسائل الكالمية ،اللهم إال بعضاً

منها ،مثل :مس���ألة التحسني والتقبيح وش���كر املنعم ،ومسألة

• املقاصد العامة للشريعة اإلسالمية للدكتور يوسف حامد
العالم املتوفى سنة 1408هـ1988 /م ،وهو تلميذ الشيخ محمد

تكليف املعدوم ،ومسألة التكليف باملستحيل ،ومسألة تع ّبد النبي
بش���رع قبل النبوة ..إال أنه كان يشير إليها على أنها من مسائل

أنيس عبادة ،وكتب هذا املصنف سنة 1391هـ1971 /م ،لكنه لم

الكالم وليس���ت من أصول الفقه  ،بل إنه ص��� َّرح بأنه يخرج

((( املوافقات في أصول الشريعة ،الشاطبي ،حتقيق الشيخ عبد الله دراز.21 /1 ،
((( للمزيد من االطالع على جوانب حياته ،انظر :نظرية املقاصد عند اإلمام الطاهر بن
عاشور ،إسماعيل احلسني ،ص.98-75
((( النقد الذاتي ،الغالف األخير .

((( املقاصد العامة للشريعة اإلسالمية ،يوسف حامد العالم ،الغالف األول.
((( أصول الفقه اإلسالمي ،وهبة الزحيلي ،ص .10 ،6 ،5
((( املرجع نفسه.957 - 838 /2 ،162 - 138 - 129 - 128 /1 ،
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(((

عن أصول الفقه كثير من املس���ائل الت���ي تكلم عنها املتأخرون

الوضعية» ،أم���ا الهدف املتوخى من وراء ه���ذا التطلع واألمل

وأدخلوه���ا فيه ،إال أنه مع ذلك يس���جل أن لها فائدة ال تنكر،
وذلك أن بحث هذه املس���ائل في عل���م أصول الفقه ليس عبثاً،

املع ّبر عنه ،فهو توس���ع مجال أصول الفقه من جهة أولى ،ومن

ولذل���ك فهو يقترح اعتبارها كاملدخل إلى أصول الفقه من جهة
أنه إحدى مفرداته ،وهي الكالم والعربية(((.

جهة أخرى ظهور ثمار يانعة في مجال التشريع العاملي املقارن،
وح ّل املشكالت االجتماعية واألزمات املتعلقة بالعقائد(((.
ويبقى هذ التطلع األخير للمؤلف مجرد أمل فقط؛ ألنه لم

وبذل���ك يكون الزحيل���ي قد حافظ على املنه���ج التقليدي

يتطرق إليه في كتابه هذا ،وال حتى أشار إلى كيفية ومنهج القيام

في أصول الفقه ،مع محاولة إدخال منهج الش���اطبي كلما كان
ذل���ك ضرورياً ،مع وعيه التام بضرورة توظيف أصول الفقه في

بهذه املهام العالية في مجال التش���ريع الدولي املقارن واألديان

معاجلة القضايا اجلديدة ،وعل���ى اختالفها وتنوعها ،وذلك ما
ماسة في عصرنا
ختم به كتابه ،الفتاً النظر إلى أن هناك حاجة ّ

إلعادة الكتابة في أص���ول الفقه ،بحيث يجعل منه علماً حيوياً
ممت���د األعصاب واجلذور إلى جميع ش���ؤون احلياة ،ومفاهيم
العصر ،ومجاالت التشريع والقضاء(((.
إن اهتم���ام الزحيل���ي إذن يتوجه إلى ض���رورة الكتابة في
أصول الفقه بأس���لوب جديد ،فيكون مح���ل التجديد عنده هو
األس���لوب أساساً ،مع اعتبار املباحث الدخيلة – كالمية ولغوية
– مدخ ً
ال ألصول الفقه ،ولذلك فه���و يالحظ أن قدمي املكتوب
في أصول الفقه وعر املسالك ،متش���عب الطرق ،معقَّد اللفظ
أحياناً ،بينما ميتاز املكتوب احلديث بعباراته البس���يطة ،وبيانه

املشرق ،وأمثلته املألوفة ،إال أنه ّ
يحذر من املبالغة في التبسيط؛
ألن ذل���ك قد يجانب الدقة العلمية نزوالً حتت وطأة الرغبة في
تبسيط الكالم(((.
وإذا كان الزحيلي يرى أن على أصول الفقه أن يعالِج جميع
ش���ؤون احلياة ومفاهيم العصر كما س���بقت اإلشارة إليه ،فإنه
يل���ح بصفة خاصة على اجلانب القانوني ،حيث س���مع مطالبة
ّ
قوية من رجال القانون في كلي���ات احلقوق مبصر ،باالقتصار
فقط على تدريس علم أصول الفقه والتوس���ع فيه ،وذلك راجع
لكون هذا العلم قد نضجت نظرياته وملس���ت آثاره وفوائده في
دراسة القوانني النظرية ،وفي مجال التطبيق في ميدان القضاء
واحملاماة(((.
كم���ا يتطلع إلى آفاق أخرى ألصول الفقه ،وذلك عن طريق
ما أسماه «اس���تخدام قواعد الش���رع الكلية وأصوله القطعية
أو الظني���ة في مجال املقارنة بني األديان الس���ماوية والقوانني
((( املرجع السابق.28 /1 ،
((( املرجع السابق.1210 /2 ،
((( املرجع السابق.1210 /2 ،
((( املرجع السابق.29 /1 ،

السماوية ،وحل املشاكل واألزمات االجتماعية والعقدية.

املبحث الرابع :الدراسات األصولية املفردة:
واملقص���ود به���ا تلك الكت���ب واملصنف���ات األصولية التي
يخصصها أصحابها ملوضوع واحد م���ن مباحث علم األصول،
حيث يتم إشباعها – بحثاً وتنقيباً – من سائر وجوهها املرتبطة
بها ،وقد ش���اعت مثل هذه الدراس���ات املوضوعية املفردة في
سائر العلوم ،وعلى رأس���ها العلوم الشرعية ،ومنها علم أصول
الفقه؛ وذلك اس���تجابة للنزعة املنهجية التخصصية ،وال يخفى
ملا لهذه النزعة من إيجابيات ،حيث مت ِّكن الباحث من السيطرة
على تخصصه ،واإلحاطة به ،والبروز فيه ،إال أنها رغم أهميتها
في الدراس���ة التجزيئية ملباحث أصول الفقه ،فإنها ال تغني عن
الدراسة الشمولية ملباحثه التي ال تقبل التجزيء باعتبار أصول
الفقه منهجاً علمياً متكام ً
ال يقوم بوظائف التفسير واالستنباط.
وال بأس هنا من اإلشارة إلى عناوين بعض الكتب األصولية
املوضوعية أو املفردة أو التخصصية ،وهي:
 احلكم الش���رعي بني العقل والنقل للدكتور الصادق عبدالرحمن الغرياني.
 احلكم التكلفي في الش���ريعة اإلسالمية للدكتور محمدالبيانوني.
 اإلجماع في الفقه اإلسالمي ،سعدي أبو جيب. نظرية القياس األصولي ..منهج جتريبي إسالمي للدكتورمحمد سليمان داود.
 االجته���اد في الش���ريعة اإلس�ل�امية للدكتور يوس���فالقرضاوي.
 مباحث العلة ف���ي القياس عند األصوليني ،عبد احلكيمالسعدي الهيتي العراقي.
 الواجب املوس���ع عند األصوليني للدكت���ور عبد الكرميالنملة.
((( املرجع السابق.9 /1 ،
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 -حجية السنة للدكتور عبد الغني عبد اخلالق.

 – 1تغليب املنحى العملي على املنحى التجريدي:

 -دراسات أصولية في السنة للدكتور محمد احلفناوي.

وه���و ما ع َّبر عنه املؤلف بضرورة وصل علم األصول بواقع

 ضوابط املصلحة في الشريعة اإلسالمية للدكتور محمدسعيد رمضان البوطي.
 نظرية الضرورة الشرعية ..حدودها وضوابطها لألستاذجميل محمد بن مبارك.
 املانع عند األصوليني للدكتور عبد العزيز الربيعة. -تفسير النصوص للدكتور محمد أديب صالح.

احلي���اة؛ ألن قضايا األصول في أدبن���ا الفقهي أصبحت تؤخذ
جتريدي���اً حتى غدت مقوالت نظرية عقيم���ة ال تكاد تلد فقهاً

ألبتة ،بل تو ِّلد ج���دالً ال يتناهى(((؛ وذلك كله ناجت عن انحراف

علم األصول عن مس���اره العملي االستنباطي إلى درجة أنه قد
غلب عليه طابع التجريد واجلدل النظري العقيم(((.
 – 2تطوير املناهج والقواعد األصولية:

 -العرف والعمل في املذهب املالكي للدكتور عمر اجليدي.

بحيث تكون القواعد األصولية اجلديدة متماشية مع جوانب
احلياة العامة التي أصبحت احلاجة فيها لالجتهاد واسعة جداً،

 -التع���ارض والترجي���ح عند األصولي�ي�ن للدكتور محمد

ملتطلبات احلي���اة العامة اجلدي���دة السياس���ية واالجتماعية

 أصول الفتوى والقضاء في الفقه املالكي للدكتور محمدرياض.
احلفناوي.
 نظري���ة التقريب والتغليب عند األصوليني للدكتور أحمدالريسوني.

املبحث اخلامس :االجتاه��ات التجديدية يف علم
أصول الفقه:
للعلماء املعاصرين دعوات نظرية لتجديد أصول الفقه من
جهة أولى ،ومن جهة أخرى هناك في املقابل مش���اريع تطبيقية
قدمت منوذجها في التجديد ،وفيما يلي هذه املشاريع:

وه���ذا ما يتطلب تطوي���راً للقواعد األصولية حتى تس���تجيب
واالقتصادي���ة واإلداري���ة والدولية وغيرها ،وم���ن ثم ضرورة
التواضع على منهج أصولي ونظام يضبط تفكيرنا اإلسالمي(((.
 – 3توسيع أدوات االجتهاد:
وخصوصاً أدات���ي القياس واالس���تصحاب ،ففيما يخص
القياس ي���رى أن القياس التقليدي ال يس���توعب حاجاتنا مبا
غش���يه من التضييق انفعاالً مبعايي���ر املنطق الصوري ،ومن ثم
فال بد من توس���يع القياس ،وذلك باللجوء إلى ما سماه القياس
الفطري احلر من تلك الشرائط املعقدة التي وضعها له اإلغريق
واقتبسها الفقهاء ،ويقصد بالقياس الفطري احلر املوسع ذلك

تختل���ف طريقة التجديد في مجال أصول الفقه من مؤلف

القياس الذي يتتبع طائفة من النصوص ويس���تنبط من جملتها
مقصداً معيناً من مقاصد الدين ومصلحة من مصاحله(((.

إلى آخر ،واملقصود باملش���اريع النظرية للتجديد تلك التي دعى

وفيما يتعلق باالستصحاب ،فقد سماه كذلك االستصحاب

أصحابها إلى جتديد أصول الفقه بش���كل ع���ام ،ودون تقدمي

الواس���ع ،وهو ينطلق في تأصيل ذلك م���ن كون الدين لم ينزل

مش���روع ملموس أو حتدي���د معالم واضح���ة وعملية للتجديد

بتأس���يس حياة كلها جديدة ،وإلغاء احلي���اة القائمة قبل الدين

املقترح ،ونكتفي في هذا املجال بتقدمي مناذج من هذه الدعوات:

بأس���رها؛ ولهذا ف���إن القرآن الكرمي حني يتح���دث عن األمر
باملعروف والنهي عن املنكر فهو ما كان س���ائداً معروفاً إال من

املطلب األول :مشاريع نظرية لتجديد أصول الفقه:

أو ً
ال :مبادرة الدكتور الترايب التجديدية:

فيما يخص الدكتور حسن الترابي فقد أفرد رسالة خاصة
لهذا املوضوع حتمل عنوان «جتديد أصول الفقه اإلس�ل�امي»،
ومن خالل دراس���ة هذه الرسالة الصغيرة احلجم ،والتي كانت
ف���ي األصل محاض���رة ألقيت في أحد املنتديات العامة س���نة
1980م؛ ميكن استنتاج األسس التي يرى أصحابها أن التجديد
يق���وم عليها ،وميكن ترتيب هذه األس���س املس���تنتجة واقتراح
عناوين لها كما يلي:
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حيث يصححه الدين ..وهكذا يقال في القسط واخلير والظلم
واإلحسان واإلس���اءة ،بل في نظم األس���رة والشعائر ،فحسب
قاعدة االس���تصحاب يصبح كل ما يقوم ب���ه املؤمن من مبادرة
يقصد به���ا وجه الله تعالى ،عبادة مقبول���ة ،وكل ما أخذ ملتاع
احلي���اة الدنيا عفو متروك ال له وال علي���ه ،إال أن يرد النص،
((( جتديد أصول الفقه وحسن الترابي ،ص .12
((( املرجع السابق ،ص .87
((( تطور علم أصول الفقه وجتدده ،عبد السالم بالجي ،ص.262
((( املرجع نفسه ،ص.262

فينف���ي صفة العف���اء واإلباحة((( ،وفي نظ���ري يحتاج القياس

املس���لمة املعاصرة ،حت���ى ال تكون املباح���ث األصولية في ٍ
واد

املوس���ع واالستصحاب الواس���ع الذي يقصده الدكتور الترابي،

والواقع الذي ننظر إليه في ٍ
واد آخر(((.

إلى حدود وضوابط ومتثيل ذلك بأمثلة توضيحية تطبيقية.
ثانيًا :املنهج املقترح من طرف الدكتور حممد الدسوقي:

من احمل���اوالت املعاصرة التي اجته���ت إلى جتديد أصول
الفقه ،دراس���ة الدكتور محمد الدس���وقي بعنوان« :نحو منهج
جديد لدراس���ة علم أصول الفق���ه»((( ،حيث يالحظ في بداية
دراس���ته أن علم أصول الفقه قد غلب عليه في العهود املتأخرة
اجل���دل اللفظي ،فض ً
ال ع���ن اإليجاز الذي يش���به األلغاز أو
اإلعجاز ،ثم اخلوض في قضايا ال صلة لها بعلم األصول(((.
ثم يبدي عدم قناعته بجهود احملدثني في التأليف األصولي،
وذلك ألنها تكرار للجهود السابقة عليها بحيث لم تتجاوز نطاق
الصياغة ولم متدد إلى اآلراء وحتليلها واألخذ منها والرد عليها،
إال أنه لم ينكر وجود جهود إضافية وإن اتس���مت باالحتش���ام،
حيث اكتفت بالس���عي للترجيح ب�ي�ن رأي وآخر ،ثم يخلص إلى
ضرورة تأسيس منهج أصولي جديد يرتكز على الدعائم التالية:
 – 1اجتناب االجترار والتقليد.
 – 2الفقه الدقيق مبصادر األحكام.
 – 3الفقه الدقيق للمقاصد العامة للتشريع اإلسالمي.
 – 4الربط بني قضايا علم األصول وعلم القانون.
 – 5الربط بني قضايا األصول ومناهج البحث.
كما ح���اول تلخيص أهم اخلط���وط العريضة لالجتاهات
والكتابات الرامية إل���ى جتديد أصول الفقه ،حاصراً إياها في
القضايا التالية:

املطل��ب الث��اين :مش��اريع تطبيقي��ة جتديدي��ة لعلم
أصول الفقه:

هناك عدة مح���اوالت جتديدية تطبيقية لعلم أصول الفقه
تقدم أصحابها بنماذج عملية ،منها:
َّ
أو ً
ال :حتديث التصنيف:

يتمثل حتديث التصنيف فيما يلي:
 – 1التصنيف اجلامعي:
هن���اك محاوالت عدي���دة في هذا املج���ال ومن بينها
محاولة الدكتور محمد مصطفى شلبي الذي يقدم أسلوبه
واقتراحات���ه في جتديد وتطوير أص���ول الفقه ،وذلك من
خالل جتربته في التصنيف األصولي للطلبة ،حيث واجهته
عقبة ضعف مس���توى الطالب اجلامعيني في كلية احلقوق
التي كان يدرس بها علم األصول ،فوجد نفسه أمام خيارين:
إما أن يكتب مذكرات دراس���ية تكون في مس���توى طالب
احلقوق ،أو أن يصنف كتاباً ال يتقيد فيه بشيء غير توضيح
األصول ف���ي ذاتها وإخراجها للناس ف���ي ثوب جديد ،ثم
حس���م االختيار والتوجه وق َّرر األخذ باخليار الثاني ووضع
له منهجاً متثل في إعادة عرض مس���ائل علم أصول الفقه
بطريقة سهلة(((.
وتتمثل طريقة املصنف في التجديد فيما يلي:
أ – م���ن حيث اإلطار العام :إخ���راج أصول الفقه بطريقة
حديثة وثوب جديد.

 – 1إلغاء ما ليس من علم األصول.

ب – من حيث اللغة والتعبير :عرض مسائله بطريقة سهلة

 – 2تدريس املقاصد الشرعية بصورة وافية.

غير معقدة.

 – 3تطوير مفاهيم بعض األدلة.

ج – م���ن حيث مضمون���ه :جتريده من املس���ائل النظرية

 – 4ربط القواعد بالفروع التطبيقية ما أمكن(((.
وبذل���ك يكون الدكتور الدس���وقي قد ش���مل مبش���روعه
التجدي���دي اجلوانب املنهجية واملوضوعية ف���ي أصول الفقه،
توجه إلى ض���رورة االلتفات لهموم املجتمعات
فمقصده األكبر َّ
-197

((( مناهج التجديد واالجتهاد في الفكر اإلسالمي ،محمد فتحي الدريني ،ص
.236
((( الوجيز في أصول الفقه ،يوسف بن حسن الكراماستي ،ص .378
((( نحو منهج جديد لدراسة علم أصول الفقه ،الدكتور محمد السرقي ،مجلة إسالمية
املعرفة ،ع ،3ص .148-111
((( مقاصد الشريعة بني محمد الطاهر بن عاشور وعالل الفاسي ،صالح الدين
اجلورشي ،ص .210 - 195

املذكورة على سبيل االستطراد.
د – من حيث االجتهاد :إضافة مباحث املقاصد الش���رعية
ملراعاتها عند االستنباط.
 – 2التدريس التطبيقي ألصول الفقه:
م���ن بني أهم احمل���اوالت التجديدية املعاص���رة في مجال
أص���ول الفقه ،محاولة املصنف اليمني أحم���د بن علي الوزير
في كتابه املوسوعي« :املصفى في أصول الفقه» والذي قدم فيه
((( االجتهادانية منهج املناهج ،علي زيعور ،ص .321-267
((( الفكر األصولي وإشكالية السلطة العلمية ،عبد املجيد الصغير ،ص .446
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ال كام ً
بدي ً
ال ألصول الفقه على مدى نحو تسعمائة صفحة بخط

تطبيقية للقواعد املس���جلة في اخلطوة السابقة ،ثم إيضاحها

رفيع دقيق ..ففي مقدمة كتابه هذا يتس���اءل بقوله« :أليس من

في جداول خاصة بكل نص.

الواجب أن ندرس األصول دراس���ة نافعة؟ ،وأن نحاول تقريبه

ه���ـ  -إعطاء متارين في املوضوع؛ وهي عبارة عن نصوص

وتقدميه للتالميذ في صورة قريبة سهلة ،خاصة بعد أن ص ّعبه

من القرآن والس���نة يتكف���ل الطالب باس���تخراج أنواع احلكم

املتأخرون وخلطوا فيه األصي���ل بالدخيل وزجوا به إلى ميدان
التعصب املذهبي»(((.

وعلى م���دى عدة صفح���ات ،عقد املؤلف فص ً
ال س���ماه:

«الدخيل في األص���ول» ،ويعني به جملة من العلوم املقحمة في
أصول الفقه والتي قام باستعراضها حتت عناوين فرعية ،هي:
املنط���ق ،علم الكالم ،علم الفقه ،التدقيق الفلس���في ،التخريج،
مسائل الفضول ال األصول(((.
وبعد هذه املقدم���ات الطويلة ،يخل���ص املصنِّف إلى ذكر
منهجه في تصنيف مؤلفه ،وذلك بقوله« :وقد ألزمت نفسي في
هذا املؤلف بالتالي:
أ – أن تكون األمثلة والنماذج والتمارين من الكتاب والسنة
والقياس الصحيح واإلجماع والقياس.
ب – تصفي���ة األصول م���ن الدخيل ال���ذي ال فائدة فيه
للطالب.
ج – محاول���ة تربي���ة العقول على االس���تقالل في البحث
واالعتماد على الدليل ألي نظرية.
د – االهتم���ام بالقواعد املهمة في أبح���اث كاملة وإدراج
القواعد البسيطة في ملحقات»(((.
وفيما يلي وصف منوذجي للدراسة التطبيقية ألصول الفقه
التي يقترحها املصنف أحمد الوزير ،ويتعلق هذا النموذج باحلكم
التكليفي والوضعي ،وقد سلك فيه املؤلف اخلطوات التالية:
أ  -ضرب األمثلة من القرآن :إيراد أربع آيات.

التكليفي والوضعي بأقسامه مبساعدة األستاذ.
فاملالحظ عل���ى الطريقة املقترحة ،أنه���ا طريقة تعليمية
مدرسية تساعد الطالب على تلقي قواعد علم األصول بسهولة
ويسر.
ثانيًا :حتديث االستعمال بتقنني أصول الفقه:

من بني احمل���اوالت التجديدية املعاصرة ف���ي علم أصول
الفق���ه ،محاول���ة الدكتور محمد زكي عبد الب���ر ،وهو أصولي
وفقيه حنفي ومحقق متمرس ،ففي كتابه املسمى «تقنني أصول
الفقه» يالحظ أن الصلة بني الفقه واألصول ضعفت في عصور
االنحط���اط ،وكاد علم األصول يصبح نظرياً يق ّل االلتجاء إليه،
وأن أيسر الوس���ائل لتقريب هذه املادة  -أصول الفقه – تتمثل
ف���ي التقنني ،ويعني ب���ه تقنني أصول الفق���ه؛ أي حتويله إلى
مجموعة بنود مقننة على ش���اكلة امل���واد القانونية ،ويعتقد أن
تقنني أصول الفقه ما هو إال مقدمة نحو غاية أسمى هي تقنني
الفقه ،حيث إن الوس���يلة املثلى في الفقه هي تقنني الفقه ،ولذا
ف���إن فائدة تقنني أصول الفقه العظيم���ة إذن هي ضرورة هذا
التقنني – في احلدود املناس���بة – املقدمة لتقنني الفقه((( .أما
اخلطوات املنهجية التي س���لكها املؤلف في تقنني أصول الفقه،
فقد أوضحها في مقدمة كتابه ،وفيما يلي مختصر مركز لها(((:
أ – التقدمي لكل باب وفصل مبذكرة إيضاحية.
ب – صياغة املس���ألة املعنية حتت عن���وان« :املادة» بعبارة
دقيقة جامعة لرأي العلماء ،وعلى رأسهم احلنفية.

ب  -بح���ث وحتليل هذه األمثلة واس���تخراج أنواع احلكم

ج – إتباع كل مادة مبذكرة إيضاحية تبس���ط فيها األقوال
املختلفة ،وخصوصاً آراء أهل احلديث.

ج  -إثب���ات القواعد املرتبطة بنوع���ي احلكمني التكليفي

دعا إليه املصنف؛ وذلك حتى تتضح لنا الصورة باملثال ال مبجرد

التكليف���ي والوضعي منها ،وإيضاح أقس���ام احلك���م التكليفي
الثالثة ،وهي :السبب والشرط واملانع.
والوضعي وأقس���ام احلكم الوضعي الثالث���ة ،ووضعها جميعاً
داخل إطار وبخط واضح.
د – إعط���اء بعض النصوص اإلضافية من الس���نة كنماذج
((( املرجع السابق ،ص ،233وانظر :املصفى في أصول الفقه ،أحمد الوزير ،ص ،32
وتطور علم أصول الفقه وجتدده ،ص.270
((( مقدمة حتقيق إيضاح املسالك ،الونشريسي ،ص  ،119ومقدمة حتقيق أصول الفتيا
في الفقه على مذهب مالك ،اخلشني ،ص .24
((( أصول التشريع اإلسالمي ،علي حسب الله ،ص  317 – 205بتصرف.
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ولنأخذ منوذجاً تطبيقياً يقربنا إلى التقنني األصولي الذي

املقال ،وفيما يلي نص النموذج:
املادة  :4احلكم الشرعي ال يرد إال على فعل معلوم للمكلف
علماً تاماً مقدوراً له.

((( مقدمة حتقيق إيضاح السالك ،ص .121
((( شرح املجلة ،سليم رستم.12 /1 .

املذكرة اإليضاحية:

بجهود الفقهاء واألصوليني وكل من له باع أو ارتباط بذلك ،مع

يتعلق حكم الشارع بفعل املكلف ،ولذا يطلق على فعل املكلف

اإلفادة من اقتراحات الغيورين على الشريعة وعلومها كمقترحات

«احملكوم في���ه» ،فال يتعلق املكلف إال بفعل ،على اختالف أنواع
هذا التكليف :إيجاباً أو ندباً ...إلخ.
واحلكم الش���رعي ال ي���رد إال بفعل تتوافر فيه الش���روط
التالية:
 – 1أن يك���ون هذا الفعل في مقدور املكلف أن يفعله أو ال
يفعله فال تكليف مبستحيل.

 – 2أن يكون هذا الفعل معلوماً للمكلف علماً تاماً ليستطيع

القيام به على الوجه املطلوب.

خاتــــــمة:
توصلت في اخلتام إلى النتائج التالية:
لقد َّ

 - 1إن اجله���ود الضخمة التي بُذلت في بعث أصول الفقه

قد ركزت على ضرورة االجتهاد ونبذ التقليد ،وأسهمت في إعادة
صياغة مبسطة وسهلة بأس���لوب العصر ملباحث أصول الفقه،
وأذعنت لواقع االغتراب التش���ريعي فأدخلت ما يقتضيه ذلك
من أمور قانونية في األصول ،وأبلت البالء احلس���ن في إحياء
التراث األصولي القدمي ،وطبعه ونش���ره ،واهتمت بالدراسات
األصولية املقاصدية وشجعتها ،واستجابت لدواعي التخصص
مواكبة للمعطيات املنهجية املعاص���رة؛ وكل هذه اجلهود كانت
مقدمة لدعوى أخرى أكبر وأش���مل تدع���و إلى جتديد أصول
الفقه حتى يتمكن من االس���تجابة للمتطلبات والتحديات التي
تواجهها األمة اإلسالمية في هذه العصور املتأخرة ،ومسايرة ما
تقتضيه حياتها من تش���ريعات وأحكام مستجدة تالئم الظروف
الدولية واالقتصادية والسياسية الراهنة.
 – 2إن التجدي���د بات ضرورياً ض���رورة ملحة يجب على

املس���لم أن ينهض ب���ه حتى يواكب تطور احلي���اة والتغلب على
صعوبتها في إطار املوروث الثقافي اإلسالمي ،حيث يعد أصول
الفقه ثروة منهجية قيمة أدت بالعقل إلى حل إش���كالية تناهي
النصوص وتوالي الوقائع.
 – 3إن جتديد الفقه واألصول واالجتهاد ال تفي به اجلهود
النظرية ،بل هو مرتبط بقيام األمة بالريادة واالقتحام في عالم
الناس واحلياة ،ومن ثم يعمل النظر على مواكبة هذا االقتحام،
هذا هو عني االجتهاد والتجديد املطلوب.
 – 4إن جتديد وتطوير أصول الفقه رهني بصفة أساس���ية

إدخال القواعد الفقهية في األصول وإدماج املقاصد فيها.
 –5ينبغ���ي حترير علم أص���ول الفقه كغي���ره من العلوم
الش���رعية من اللغة املعقدة التي تنأى ب���ه عن اهتمام ومتناول

فئات واس���عة من الطلبة واملثقف�ي�ن وعموم املهتمني ،خصوصاً
العامل�ي�ن في املج���ال القانوني ،كما ينبغي عل���ى رجال الفقه
واألصول أن يخلِّص���وا هذين العلمني من كثير من املصطلحات
القدمية التي يستصعبها أهل العصر.
 – 6ينبغي للمتخصص�ي�ن في هذا العلم العمل على إعادة
بنائه َوفق منهجية جديدة تتلخص خطوطها الرئيسية فيما يلي:

· املقدمات املنهجية أو املدخل كذكر بعض املباحث الكالمية.

· القسم التفسيري كدالالت األلفاظ.
· القس���م االس���تنباطي واالجتهادي كالتع���ارض والترجيح
والفتوى واالجتهاد.
 – 7من حيث وظيفة أص���ول الفقه في عصرنا هذا ،أرى
أن يضطل���ع إلى جانب مهامه ووظائف���ه املعروفة مبهام أخرى
تقتضيها الظروف التي تعيش���ها األمة اإلسالمية؛ حتى يواكب
حياتها ومتطلباتها امللحة ويجيب عنها ،ومن املجاالت التي نرى
أن يقتحمها أصول الفقه في هذا العصر ما يلي:
· تفس���ير امل���واد القانونية ،كتوظيف مباح���ث الداللة على

األحكام في دراسة وتفس���ير املواد القانونية املعمول بها حالياً
على أرض الواقع.
· توس���يع وإغناء مفهوم العرف كمص���در من مصادر الفقه
اإلسالمي ليشمل بعض اجلوانب التي أصبحت تتحكم في حياة
املسلمني كاألعراف واملعاهدات واالتفاقيات واملواثيق الدولية.
· توضيح وتوسيع مفهوم ومؤسسات اإلجماع ليشمل اإلجماع
السياسي والشعبي وإجماع األمة وضبطها بالضوابط الشرعية.
· التركيز على تكوين املختصني في أصول الفقه واملجتهدين،
وينبغي إحياء هذا التوجه وتطويره في نطاق الدراسات اإلسالمية
املطبقة وأقسام الدراسات العليا واملخابر الشرعية للبحث.
· اعتم���اد االجتهاد اجلماعي أو اجته���اد املجمعات العلمية
كاملجامع الفقهية العاملية والوطنية ومراكز البحوث واملؤمترات
العلمية العاملية.

اللهم علمنا ما ينفعنا ،وزدنا علماً ،ووفقنا لصالح األعمال.
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[العقيدة والشريعة]

خطوات

الشيطان
د .إبراهيم ب��ن حممد احلقيل

اخلط���وة هي ما ب�ي�ن القدمني ،واجلمع خُ ط���اً وخُ ُطوات.
وا َ
خل ْطوة بالفتح :امل��� ّرة ،واجلمع َخ َط َوات .وقد تنوعت عبارات

الس���لف  -رحمهم الله تعالى  -في بيان خطوات َّ
الش���يْطان؛
فقيل :آثاره ،وقيل :عمله ،وقيل :طرقه التي يدعوهم إليها ،وقال

قتادة والسدي :كل معصية لله فهي من خطوات الشيطان(((.

وقال ابن عطية  -رحمه الله تعالى  :-وكل ما عدا الس�ن�ن

والش���رائع من البدع واملعاصي فهي خطوات الشيطان((( .وقال
ابن عثيم�ي�ن  -رحمه الله تعالى  :-كل ش���يء ح ّرمه الله فهو
من خطوات الش���يطان ،س���واء كان عن استكبار ،أو تكذيب ،أو

استهزاء ،أو غير ذلك؛ ألنه يأمر به ،وينادي به ،ويدعو إليه(((.

وال فرق بني أن يقال «اتبع فالن الهوى» وبني «اتبع الش���هوة

أو الش���يطان أو احلي���اة الدنيا» ،في أن املقص���د بجميع ذلك
متابعة ما يصد عن سبيل الله  -عز وجل .(((-

ويالح���ظ في القرآن الكرمي أن الل���ه تعالى كرر النهي عن

اتباع خطوات الشيطان ،ولم يقل ال تتبعوا الشيطان ،ولعل ذلك
ألمرين:

((( ينظر :تفسير ابن عطية ،237/1 :وتفسير القرطبي ،208/2 :وتفسير ابن كثير:
.479/1
((( تفسير ابن عطية.237/1 :
((( تفسير الفاحتة والبقرة.234/2 :
((( تفسير الراغب.366-365/1 :
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األول :من جهة العبد ،فمن املستبعد أن يتبع الشيطان وهو

يعلم عداوته له؛ فح���ذر الله تعالى العبد مما ال ينتبه إليه وهو

خطوات الشيطان.

الث��اين :من جهة الش���يطان ،وهو أنه يت���درج مع املؤمن

في اإلغواء ،فيز ّين له التوس���ع في املباحات ،ثم التس���اهل في

لتوفيره ،وهو مظنة الوقوع في احلرام بس���ببه؛ ولذا كان ميداناً

من ميادين الشيطان في اإلجالب على اإلنسان وإغوائه بسببه.
ثانيًا :أن ش���هوات البط���ن والفرج هي أكثر ش���يء يغزو

الش���يطان به بني آدم ،وطريقة الشيطان في استدراج بني آدم
إلى معاص���ي البطون والفروج هي أخذهم إليها بالتدرج خطوة

املتش���ابهات ،فغش���يان محقرات الذنوب ،إلى أن يصل به إلى
احلرام احملض ،بل إلى الكبائر والعي���اذ بالله ..ويبعد جداً أن

خطوة حتى يصل اآلدمي للمعصية الكبرى؛ ولذا حذر الله تعالى

فجأة إلى املوبق���ات وكبائر الذنوب ،لكن يص���ل إليها بالتدرج

قال الرازي  -رحمه الله تعالى  :-قيل ملن أبيح له األكل على

عبداً مؤمناً مطيعاً لله  -عز وجل  -منتهياً عن محارمه؛ ينتقل

إذا تس���لط عليه الش���يطان بخطواته ،ووجده يسير معه فيها.
وإذا عج���ز عن العبد من جهة املعصي���ة؛ ملتانة دينه وبُعده عن

الشهوات ،أتاه من جهة البدعة والوسوسة في الطاعات.

وقد جاء ذكر خطوات الشيطان في أربعة مواضع من كتاب

الل���ه تعالى كلها بصيغة النه���ي عن اتباعها {ال َت َّت ِب ُع���وا ُخطُ َو ِ
ات

���يطَ ِان} ،وهذه املواضع األربعة حسب ترتيبها في املصحف
َّ
الش ْ

من اتباع خطوات الشيطان.

الوصف املذكور احذر أن تتعداه إلى ما يدعوك إليه الش���يطان،

وزجر املكلف بهذا الكالم عن تخطي احلالل إلى الش���به ،كما
زجره عن تخطيه إلى احلرام؛ ألن الشيطان إمنا يلقي إلى املرء

ما يجري مجرى الش���بهة فيزين بذلك ما ال يحل له ،فزجر الله

تعال���ى عن ذلك ،ثم بينّ العلة في هذا التحذير ،وهو كونه عدواً
مبيناً ،أي متظاهراً بالعداوة(((.

هي:

املوضعان األول والثالث في س���ياق ذك���ر الطعام ،قال الله
اس كُ لُوا مِ َّما ِفي ا َأل ْر ِض َحال ًال طَ ِّي ًبا َوال َت َّت ِب ُعوا ُخطُ َو ِ
ات
تعالىَ { :يا َأ ُّي َها ال َّن ُ

ني} [البق���رة ،]١٦٨ :وقال تعالى {كُ لُوا مِ َّما
َّ
���يطَ ِان إ َّن ُه ل َُك ْم َع ُد ٌّو ُّم ِب ٌ
الش ْ
َر َز َق ُك ُم ال َّل ُه َوال َت َّت ِب ُعوا ُخطُ َو ِ
ني} [األنعام:
ات َّ
���يطَ ِان إ َنّ��� ُه ل َُك ْم َع ُد ٌّو ُّم ِب ٌ
الش ْ

.]١٤٢

املوضع الثاني في س���ياق األمر بأخذ شرائع اإلسالم كلها
الس���ل ِْم كَ ا َّف ًة َوال َت َّت ِب ُعوا ُخطُ َو ِ
الش ْيطَ ِان
ات َّ
ين آ َم ُنوا ْاد ُخلُوا ِفي ِّ
{ َيا َأ ُّي َها ا َّل ِذ َ
ني} [البقرة.]٢٠٨ :
إ َّن ُه ل َُك ْم َع ُد ٌّو ُّم ِب ٌ

ثالث��ًا :أن شهوة ملء اجلوف بالطعام تتكرر أكثر من شهوة

الفرج ،وامل���رء يصبر على ترك النكاح م���ا ال يصبر على فقد
الطعام والشراب ،فمظنة الوقوع في إثم إشباع اجلوف باحملرم

أكثر من مظنة الوقوع في إثم إش���باع الفرج باحلرام؛ ولذا كان

التحذير في القرآن من خطوات الش���يطان في ش���هوات ملء
اجلوف على ِ
الضعف منها في الفرج.

رابعًا :من الثابت شرعاً وطباً وجتربة أن نوع األكل يؤثر في

ين
املوضع الرابع في س���ياق النهي عن الفواحش { َيا َأ ُّي َها ا َّل ِذ َ
���يطَ ِان َو َمن َي َّتب ِْع ُخطُ َو ِ
آ َم ُنوا ال َت َّت ِب ُعوا ُخطُ َو ِ
���يطَ ِان فَإ َّن ُه َي ْأ ُم ُر
ات َّ
ات َّ
الش ْ
الش ْ
بِا ْلف َْح َشا ِء َوال ُْـم َ
نكرِ } [النور.]٢١ :

طبع اآلكل وأخالقه كما جاء في حديث أبي س���عيد اخلدري -
رضي الله عنه  -قال :قال رسول الله « :#الخْ ُ َي َ
الءُ َوالْفَخْ ُر في
الس ِ���كينَ ُة في أَ ْهلِ الْ َغن َِم»((( .ونسب الرازي
أَ ْهلِ الخْ َ يْلِ َوا ِإلبِلِ َو َّ

خطوات الش���يطان لالنحراف باإلنسان أظهر فيها من غيرها؛

بد أن يحصل للمغتذِ ي أخالق وصفات
من جوه���ر املغتذِ ي فال ّ
(((
من جنس ما كان حاص ً
ال في الغذاء»  .وذكر شيخ اإلسالم ابن

أو ً
ال :أن الطعام مهم في حياة اإلنس���ان ،ويؤثر في جسده
وأخالقه تأثيراً كبيراً ،وهو أكثر ش���يء يتك���رر في حياته بعد

اخلبيثة من حيث ال يشعر((( .وقال ابن القيم  -رحمه الله تعالى

واملتأ ّم���ل للموضوعات التي تناولتها اآليات األربع ،يجد أن

وذلك على النحو التالي:

 -رحمه الله تعالى  -إلى أهل العلم قولهم «فالغذاء يصير جزءاً

تيمية  -رحمه الله تعالى  -أن جس���د املغتذي يفسد باألغذية
 :-حرم كل ذي ناب من الس���باع ومخلب من الطير؛ ألنها دواب

الهواء واملاء ،وال يتصور وقوع املعصية بسبب التنفس والشرب؛

عادية ،فاالغت���ذاء بها يجعل في طبيعة املغتذي من العدوان ما

يجري في األرض ،واحملجوز منه مبذول في الغالب ،والتزود منه

((( تفسير الرازي.186 /5 :
((( أخرجه أحمد (.)8242
((( تفسير الرازي.105/11 :
((( االقتضاء.544/1 :

ألن الهواء ال ميلك أحد حبس���ه عن الن���اس؛ وألن املاء متوفر
سهل ،لكن الطعام هو املشكل الذي يحتاج إلى عمل وكد وجهد
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يضره في دينه((( .وقال أيضاً :والس���بع إمن���ا حرم ملا فيه من

القوة السبعية التي تورث املغتذى بها شبهها؛ فإن الغاذي شبيه

الس ْب ِت إذْ َت ْأ ِتيهِ ْم ِحي َتا ُن ُه ْم َي ْو َم َس ْب ِتهِ ْم شُ َّر ًعا َو َي ْو َم ال َي ْس ِب ُتونَ
إذْ َي ْع ُدونَ ِفي َّ
���م كَ ذَ ِل َك َن ْبلُو ُهم بمِ َا كَ ا ُنوا َيف ُْس���قُونَ } [األعراف ،]١٦٣ :وقال
ال َت ْأ ِتيهِ ْ

خامس��ًا :أن خطوات الش���يطان مع اإلنس���ان فيما يتعلق

ومل���ا كان مبنى االقتص���اد العاملي على الرب���ا واملقامرات،

باملغتذى(((.

بالطعام لها مسلكان:

 -1تزيني الكسب احملرم بحيث يصير ما يشترى به الطعام
ماالً محرماً ،وهو األكثر ش���يوعاً في املسلمني؛ فإن املال يغري

الن���اس ،وقد ذك���ر النبي  -عليه الصالة والس�ل�ام « :-ال َّر ُج َل
الس َماءِ  ،يَا َر ِّب ،يَا َر ِّب،
الس َف َر أَ ْش َعثَ أَ ْغ َب َر ،يمَ ُ ُّد يَ َديْهِ ِإلَى َّ
يُ ِطي ُل َّ
َو َم ْط َع ُم ُه َح َرا ٌمَ ،و َم ْش َربُ ُه َح َرا ٌمَ ،و َمل ْ َب ُس ُه َح َرا ٌمَ ،و ُغذِ َي بِالحْ َ َر ِام،
اب ِل َذل َ
ِك؟»((( .وظاهر احلديث أن كسبه حرام ولو
َف َأ َّنى يُ ْس���ت ََج ُ
اشترى به طعاماً حالالً بقرينة ذكر الشراب واللباس .واحلقيقة
أن الطعام هو أكثر ما يش���تريه اإلنسان من ضروراته وحاجاته،

ال َر ُس���و َل َ #قا َلَ « :قاتَ َل الل ُه الْ َي ُه���و َد ،إِنَّ الل َه َع َّز َو َج َّل لمَ َّا َح َّر َم
َعلَيْهِ ْم ُش ُحو َم َها أَ ْج َملُوهُ ،ثُ َّم بَا ُعوهُ َف َأ َكلُوا ثَ َمنَهُ»(((.
وقع كثير من املس���لمني في خطوات الش���يطان بالتحايل على

الرب���ا الصراح ،والقمار الواضح؛ ببيع العينة والتوس���ع في بيع
التورق مع عدم اس���تيفاء شروطه ،والتساهل في تداول األسهم

والس���ندات واالجتار به���ا ،وكثير منها هو أق���رب إلى الربا أو

القمار منه إلى البيع ،فهذه من خطوات الش���يطان في التحايل
على الكسب احملرم ،وتسميته بغير اسمه.

س��ابعًا :ليس���ت خطوات الش���يطان مقتصرة على إباحة

احمل���رم فقط ،بل تكون كذلك في حت���رمي احلالل من الطعام،

واستهالكه له أكثر من غيره؛ ولذا كانت التجارة في األطعمة من

{و َقالُوا
وقد عاب الله تعالى على املشركني ذلك فقال سبحانهَ :
���اء ِب َز ْع ِمهِ ْم َو َأ ْن َعا ٌم ُح ِّر َم ْت
َه ِذ ِه َأ ْن َع���ا ٌم َو َح ْر ٌث ِح ْج ٌر َّال َيطْ َع ُم َها إ َّال َمن َن َّش ُ

بِا ْلف َْح َشا ِء} [البقرة .]٢٦٨ :واملالحظ كثرة الساقطني في خطوات

وعن مس���روق قال :أتى عبد الله بن مسعود بضرع وملح،

 - 2تزي�ي�ن احملرم���ات من األطعم���ة كاخلنزي���ر وامليتة
ونحوهما ،وهذا أقل وقوع���اً من الذي قبله؛ ألن احملرمات من

صاحبكم .فقال :ال أريده .فقال :أصائم أنت؟ قال :ال .قال :فما
شأنك؟ قال :حرمت أن آكل ضرعاً أبداً .فقال ابن مسعود :هذا

أعظم التجارات وأدومها.

وق���د يكون الدافع للكس���ب احملرم خ���وف الفقر واجلوع؛
وهذا الهاجس من الشيطان أيضاً
ان َي ِع ُدكُ ُم ا ْل َفق َْر َو َي ْأ ُم ُركُ م
{الش ْيطَ ُ
َّ
الشيطان فيما يتعلق باملكاسب اخلبيثة.

���م ال َّل ِه َعل َْي َها ا ْف ِت َر ًاء َعل َْي ِه َس َي ْجزِ يهِ م بمِ َا كَ ا ُنوا
ور َها َو َأ ْن َعا ٌم ال َيذْ كُ ُرونَ ْ
ظُ ُه ُ
اس َ
َي ْف َت ُرونَ } [األنعام.]١٣٨ :

فجعل يأكل ،فاعتزل رجل من القوم ،فقال ابن مس���عود :ناولوا

األطعمة خبائث تنفر منها الطباع الس���وية؛ وألن في املباحات

من خطوات الشيطان ،فاطعم وكفر عن ميينك(((.

إال بالقليل من املس���لمني ،ال س���يما من يعيش���ون بني ظهراني

ثامن��ًا :أن النهي عن اتباع خطوات الش���يطان معلل بعلل
ج���اءت في قول الله تعالى :مَّ َ
ِالس���و ِء َوا ْلف َْح َش���ا ِء َو َأن
{إنا َي ْأ ُم ُركُ م ب ُّ

الطيبة الكثيرة غنى عنها ،فال يظفر الش���يطان في هذا املجال

املش���ركني ويتأثرون بهم ،أو يتثاقلون ف���ي البحث عن الطعام
الطيب فيتساهلون في املشتبه ثم احملرم.

قال شيخ اإلس�ل�ام ابن تيمية  -رحمه الله تعالى  :-فإمنا
أذن للناس أن يأكلوا مما في األرض بش���رطني :أن يكون طيباً،

وأن يكون حالالً(((.

سادس��ًا :أن الله تعالى ذ ّم أهل الكتاب في اتباعهم خطوت

الشيطان في الكس���ب والطعام؛ وذلك أنهم حتايلوا على إباحة
اس َئ ْل ُه ْم َعنِ ا ْلق َْر َي ِة ا َّل ِتي كَ ا َن ْت َح ِ
اض َر َة ال َْب ْحرِ
{و ْ
احملرم ،قال الله تعالى َ
((( إعالم املوقعني.298/1 :
((( السابق.90/2 :
((( أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه (.)1015
((( مجموع الفتاوى.45/7 :
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َتقُولُوا َعلَى ال َّل ِه َما ال َت ْعل َُمونَ } [البقرة ،]١٦٩ :وفي قوله تعالى {فَإ َّن ُه
َي ْأ ُم ُر بِا ْلف َْح َشا ِء َوال ُْـم َ
نكرِ } [النور.(((]٢١ :

فصار ما يأمر به الشيطان اإلنسان في اآليتني أربعة أمور:
 - 1الفحش���اء ،وقد كرر في اآليتني .والفحش���اء :كل ما

استفحش ذكره ،وقبح مسموعه(((.

 - 2الس���وء ،وهو :الضر مِ ن س���اءه سوءاً ،وقيل :إن السوء

((( أخرجه من حديث جابر رضي الله عنه :البخاري ( )2236ومسلم (.)1581
((( أخرجه ابن أبي حامت في تفسيره.280/1:
((( يحتمل عود الضمير في (فإنه يأمر بالفحشاء واملنكر) على الشيطان أو على من يتبع
خطوات الشيطان ،واملتسق مع آية سورة البقرة أن يعود للشيطان .وذكر شيخ
اإلسالم أن احلكم واحد؛ فإن من أتى الفحشاء واملنكر سواء ،فإن كان الشيطان أمره
فهو متبعه مطيعه عابد له ،وإن كان اآلتي هو اآلمر فاألمر بالفعل أبلغ من فعله ،فمن
أمر بها غيره رضيها لنفسه .أهـ .مجموع الفتاوى.349/15 :
((( تفسير الطبري ،شاكر.303/3 :

الذي ذكره الله تعالى هو املعاصي؛ ألنها تس���وء صاحبها بسوء

الناس وإرضائهم؛ فإنه سينتهي به املطاف إلى إباحة احملرمات،

قال الراغب  -رحمه الله تعالى  :-الس���وء والفحش���اء كل

اإلس�ل�ام كافة ،وأخذ الش���رائع كلها؛ نهى ع���ن اتباع خطوات

عاقبتها له عند الله تعالى(((.

وإس���قاط الواجبات؛ وذلك أن الل���ه تعالى ملا أمر بالدخول في

والسكر ...وكل ما يقال له سوء
قبيح من نحو الزنا ،والس���رقةُّ ،
يقال له فحش لكن بنظرين مختلفني ،فإنه سمي سوءاً الغتمام

الشيطان؛ ألن الش���يطان يريد صد الناس عن األخذ بالشرائع
الس���ل ِْم كَ ا َّف��� ًة َوال َت َّت ِب ُعوا ُخطُ َو ِ
ات
ين آ َم ُنوا ْاد ُخلُوا ِفي ِّ
كلها { َي���ا َأ ُّي َها ا َّل ِذ َ

رضي الله عنهما  -قال :الفحش���اء م���ن املعاصي ما يجب فيه

رحمه الله تعالى  :-نهي بعد أمر؛ ألن اتباع خطوات الش���يطان

 - 3املنك���ر ،وهو املكروه املذموم املعي���ب ،وذلك يكون في

الش���يطان ما نس���معه من دعاوى فتح الذرائع ،مع أن أكثرها

والكره الزم لإلنكار؛ ألن النكر في أصل اللسان هو اجلهل،

الرياضية ،وتش���ريع اختالطها بالرجال ،وس���فرها بال محرم،

العاقل به ،والفحشاء بأن يستفحشه((( .وروي عن ابن عباس -
احلد ،والسوء من الذنوب ما ال حد فيه(((.
األفعال واإلنشاءات(((.

ومنه تس���مية غير املألوف نكرة ،وأريد به هنا الباطل والفساد؛

ألنهما من املكروه في اجلبلة عند انتفاء العوارض(((.

ني} [البق���رة .]٢٠٨ :قال ابن عثيمني -
َّ
���يطَ ِان إ َّن ُه ل َُك ْم َع ُ
���د ٌّو ُّم ِب ٌ
الش ْ

يخال���ف الدخول في الس���لم كافة((( .وأظ���ن أن من خطوات

ذرائع إلى محرمات؛ ففتح أبواب عمل املرأة ،والنوادي النسوية

وتخففها من احلجاب ...إلخ؛ كل ما س���بق ذرائع إلى الفواحش
واملنكرات التي يأمر بها الش���يطان ،والل���ه تعالى قالَ { :يا َأ ُّي َها

 - 4الق���ول على الله بال علم .وه���ذا يكون باخلوض في

���يطَ ِان َو َمن َي َّتب ِْع ُخطُ َو ِ
ين آ َم ُنوا ال َت َّت ِب ُعوا ُخطُ َو ِ
���يطَ ِان فَإ َّن ُه
ات َّ
ات َّ
ا َّل ِذ َ
الش ْ
الش ْ
َي ْأ ُم ُر بِا ْلف َْح َشا ِء َوال ُْـم َ
نكرِ } [النور.]٢١ :

وينتهكون ِحمى الش���ريعة ،ويهونون أحكامه���ا لدى العامة مبا

عاشرًا :يالحظ تذييل ثالث آيات من آيات النهي عن اتباع

الشريعة وأحكامها بجهل كما يقع في ذلك كثير من اإلعالميني

واملثقفني ونحوهم؛ فيبيحون احملرمات ،ويس���قطون الواجبات،

يستحس���نونه من آرائهم التي يس���تمدونها من ثقافات الغرب
وأفكاره.

خطوات الشيطان األربع ببيان عداوته ،وتأكيدها مبؤكدات {إ َّن ُه
ني} [البقرة ،]١٦٨ :ومعنى املبني :الظاهر العداوة من
���م َع ُد ٌّو ُّم ِب ٌ
ل َُك ْ

ويدخل في ذلك م���ن تكلم في الش���ريعة عاملاً بنصوصها

أبان الذي هو مبعنى بان ولي���س من أبان الذي همزته للتعدية

تقرب لذوي اجلاه واملال بذلك ،ووجه دخوله في القول على الله

وسوسته في لباس النصيحة أو جلب املالئم ،ولذلك سماه الله
���يطَ انَ َو ِل ًّيا ِّمن ُد ِ
���ر ُخ ْس َرا ًنا
{و َمن َي َّت ِخ ِذ َّ
ولياً فقالَ :
الش ْ
ون ال َّل ِه َفق َْد َخ ِس َ

وأحكامها لكن���ه خالفها بهواه جلاهٍ يرج���وه ،أو مال يطلبه ،أو
تعالى بال علم مع أنه عالم أنه تكلم في الشريعة بطريقة جتافي

طريقة العلم���اء فأحلق بأهل اجلهالة؛ وألنه لو علم عظمة الله
تعالى ملا اجترأ على انتهاك ش���ريعته ،فكان جاه ً
ال بالله تعالى
ولو حفظ دواوين الش���ريعة؛ فإن العلم هو اخلشية مَّ َ
{إنا َيخْ َشى
ال َّل َه ِم ْن ِع َب ِاد ِه ا ْل ُعل ََم ُاء} [فاطر.]٢٨ :

قال ابن عاشور :واملعنى :ومن يتبع خطوات الشيطان يفعل

مبعنى أظهر؛ ألن الش���يطان ال يظهر لنا العداوة ،بل يلبس لنا

ُّمبِي ًنا} [النس���اء ،]١٩٩ :إال أن الله فضحه فلم يب َق مس���لم تروج
عليه تلبيس���اته حتى في حال اتباعه خطوات���ه ،فهو يعلم أنها

وساوس���ه املضرة ،إال أنه تغلبه ش���هوته وضعف عزميته ورقة

ديانته(((.

والشيطان في حتقيق عداوته لإلنسان ،وفي سبيل غزوه إياه

الفحش���اء واملنكر؛ ألن الشيطان يأمر الناس بالفحشاء واملنكر،

بخطواته؛ يس���لك كل طريق لإلغواء ،ويأتي اإلنس���ان من جهاته
���د َّن َل ُه ْم ِص َراطَ َك ال ُْـم ْس��� َت ِق َيم  )#^١٦^#ث َُّم
األربع {قَالَ َفب َِم���ا َأغْ َو ْي َت ِني َأل ْق ُع َ

تاس��عًا :أن من اتبع خطوات الش���يطان في الترخيص على

أن يجعل الش���يطان ع���دواً له؛ فال يتبع خطواته ،وال يستس���لم
الش ْيطَ انَ ل َُك ْم َع ُد ٌّو فَا َت ِّخذُ و ُه
لوساوسه؛ لئال يقوده إلى احملرمات َّ
{إن َّ
َع ُد ًّوا مَّ َ
إنا َي ْد ُعو ِح ْز َب ُه ِل َي ُكو ُنوا ِم ْن َأ ْص َح ِ
الس ِعير} [فاطر.]٦ :
اب َّ

أي بفعلهم���ا ،فمن يتبع خطوات الش���يطان يقع في الفحش���اء

واملنكر ألنه من أفراد العموم(((.

((( تفسير الطبري ،303 /3 :والتحرير والتنوير.105 /2 :
((( تفسير الراغب األصفهاني.366 /1 :
((( تفسير البغوي.198/1 :
((( جامع املسائل البن تيمية ،ت :عزير شمس.387/1 :
((( التحرير والتنوير.40/4 :
((( التحرير والتنوير.187 /18 :

���ما ِئ ِله ِْم َوال جَت ُِد
���ن َبينْ ِ َأ ْي ِديه ِْم َو ِم ْ
آل ِت َي َّن ُهم ِّم ْ
���ن َخ ْل ِفه ِْم َو َع ْن َأ مْ َيا ِنه ِْم َو َعن شَ َ
ِين} [األعراف]١٧ - ١٦ :؛ ولذا كان واجباً على اإلنسان
َأكْ َث َر ُه ْم شَ ِاكر َ

((( تفسير العثيمني ،الفاحتة والبقرة.6 /3 :
((( التحرير والتنوير.104 /2 :
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[ب ِّلغوا عني ولو آية]

{ث َُّم َج َع ْل َن َ
اك َعلَى َش ِري َعةٍ ِّم َن ا َأل ْم ِر َفا َّت ِب ْع َهاَ}

حتكيم الشريعة..

معركة
عقــيدة

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

أثارت الثورات العربية جولة جديدة من (حرب األفكار)

كان موضوعها األساس – وال يزال  -حتكيم الشريعة ،حيث
استعرت تلك احلرب سياسياً وثقافياً وإعالمياً ،وبخاصة في

مصر ،واملتوقع أن تلك احلرب الفكرية س���تكون لها تداعيات

{و َج ِاه ْد ُهم ِب ِه جِ َها ًدا كَ ب ًِيرا} [الفرقان.]٥٢ :
الله تعالىَ :

وإذا كان دف���ع اعتداء أعداء الش���ريعة بالقرآن ضرورياً

على املدى القريب ،من أجل كشفهم وتعريتهم وإظهار حقيقة

أمرهم؛ فإن األهم هو اس���تعادة مكانة الش���ريعة في قلوب

صدامية بني اإلس�ل�اميني والعلمانيني قد تب���دو ذات أبعاد

وعق���ول املاليني املضللة إلظهار خط���ر اخلروج عليها وعدم
التحاكم إليها ،خاصة أن هناك أجياالً نشأت في ظل عصور

اإلشكال الكبير هو أن جماهير غفيرة من الشعوب كانت

كونها حتب اإلسالم ،لكنها مع ذلك تنحاز إلى صفوف أعداء

بعيدة عن (معركة الش���ريعة) ،لكنها في احلقيقة تؤول إليها
وتتفرع عنها.

ضمور قضية الش���ريعة ،حيث لم تس���مع عنها إال قلي ً
ال ،مع

وال تزال مغ َّيبة عن حقيق���ة هذه املعركة ،دون أن تعرف أنها

الشريعة من املنافقني واملرتدين ،كما دلت على ذلك تطورات

به (صراع احلضارات) في جزئه اخلاص باألمة اإلس�ل�امية،

إنها دعوة إلى تكثيف اجلهد الدعوي وتوجيهه نحو إحياء

وما تتأسس عليه من عقيدة.
إن جمهوراً كبيراً من املنتس���بني لألمة انحازوا عن غفلة

ال يزال يظن أن إس�ل�امه بخي���ر ،مع وقوفه في خندق أعداء

معركة عقيدة وهوية ضمن «صراع الثقافات» الذي سيدشن

حيث إن جوهر املنازلة بني املسلمني والغرب محوره الشريعة

الثورات.

قضية الشريعة في وجدان قطاع ليس باليسير من كيان األمة
الشريعة الظاهرين واملتسترين.

أو جهل إلى املعسكر املعادي لإلسالم والشريعة – كما تظهر

واآلية التي نحن بصدد احلديث عنها ،وهي قوله تعالى:
ُ���م َج َع ْل َن َ
ين ال
���و َاء ا َّل ِذ َ
اك َعلَى شَ ���رِ ي َعةٍ ِّم َن ا َأل ْم���رِ فَا َّت ِب ْع َها َوال َت َّتب ِْع َأ ْه َ
{ث َّ

سالح أمضى من القرآن في مواجهة أعداء الشريعة كما قال

مفاهيم مهمة ال يس���ع الس���اعون إلى حتكيم الشريعة اليوم

ذلك نتائ���ج االنتخابات؛ لذلك فإن حرب األفكار س���تطول،

ماض ،وليس هناك
وس���يحتاج أهل اإلميان فيها إلى س�ل�اح ٍ
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َي ْعل َُم���ونَ } [اجلاثي���ة ،]١٨ :هذه اآلية – مع مثيالت لها – حتدد

والداعون إليها أن يجهلوها أو يتجاهلوها أو يهملوا في

{ث َُّم َج َع ْل َن َ
اك َعلَى شَ ِري َعةٍ ِّم َن ا َأل ْم ِر فَا َّت ِب ْع َهاَ}
وه���ذه العبارة على وجازتها ،حت���وي معاني عميقة
سنقف مع املفسرين في أبرزها وأوجزها:
ُ���م َج َع ْل َن َ
���اك} ثم ..للتراخي ،وباس���تعمال ضمير
{ث َّ

من مسيرة األمة.

أفضل مما أوتيه موس���ى عليه الس�ل�ام ،صاحب أكبر

إيصالها؛ فتل���ك املفاهيم هي من صلب أصول اإلميان،

والعمل على اس���تذكارها واس���تحضارها واستصحاب
معانيها ثم نش���رها؛ من مهمات االش���تغال بالسياسة
والدعوة معاً في تلك املرحلة التأسيسية التغييرية املهمة

العظمة لإلشارة إلى أن ما أوتيه محمد  #من الشريعة

وق���د مهد النظم القرآني – قب���ل اآلية املعنون بها

ش���ريعة قبل اإلس�ل�ام؛ فاجلاعل هنا هو الله العظيم

س���بق أن جرى من بني إسرائيل ثم ما جرى عليهم من

احلسنى كلها  -سبحانه  -ما ال يخفى إال على مكفوفي

 -لألمر باتباع الش���ريعة ونبذ م���ا يخالفها بحكاية ما

الذي أودع في شريعة من عظمته وحكمته وآثار أسمائه

جراء عدم الثبات على التحاكم إلى شريعتهم ،فقال الله
ْـح ْك َم َوال ُّن ُب َّو َة
���را ِئيلَ ال ِْك َت َ
{و َلق َْد آ َت ْي َنا َب ِني ْ
���اب َوال ُ
عز وجلَ :
إس َ

البصيرة ،فاملعنى :جعلناك على ش���ريعة عظيمة جديرة

بالتعظيم واالتباع ،والتعبير بـ (على) لالستعالء املجازي،
أي :م ّكناك منها وبها ،وفقهناك فيها ،وثبتناك عليها.

الط ِّي َب ِ
�ي�ن َ )#^١٦^#وآ َت ْي َنا ُهم
َو َر َز ْق َنا ُه���م ِّم َن َّ
���ات َوف ََّض ْل َنا ُه ْم َعلَى ا ْل َعالمَ ِ َ
ات ِّم َن ا َأل ْمرِ ف ََما ْاخ َت َلفُوا إ َّال ِم ْن َب ْع ِد َما َج َاء ُه ُم ا ْل ِعل ُْم َب ْغ ًيا َب ْي َن ُه ْم َّإن
َب ِّي َن ٍ

والش���ريعة في هذا الس���ياق ؛ جاءت باملعنى العام

 ،]١٧ - ١٦ومعنى اآلية – كما يس���تخلص من تفسير ابن

« :-ما ش���رع الله لعباده من الدين» .والدين – كما في

َر َّب َ
���ك َيق ِْضي َب ْي َن ُه ْم َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة ِف َيما كَ ا ُنوا ِفي ِه َيخْ َت ِلفُونَ } [اجلاثية:

املرادف للدين واملل���ة املتبعة ،فهي – كما قال القرطبي

عاش���ور لها – أن بني إس���رائيل قد أنع���م الله عليهم
بكتاب فيه ش���ريعة تصلح دينه���م ودنياهم ،وم ّكنهم من

وهذه الثالثة تشمل العقائد واألحكام والسلوك ،ولذلك

االحتياج لغيرهم ،وجعلهم بكل ما س���بق أفضل العاملني

اإلسالم ومبانيها.

من خالل منهاج حق يش���تمل عل���ى البراهني والدالئل

من (الش���رع) ،وهو لغة :الطريق املمهد للسير ،واملوصل
للغرض ،ولذلك يس���مى الطريق شارعاً؛ ألنه يوصل إلى

عن مكابرة وعن���اد ،ال عن جهل أو تأويل ،فهو اختالف

– كما ق���ال قتادة  ،-وكذلك يس���مى املاء اجلاري الذي

الذي علي���ه البعض اآلخر .وهذه اآلي���ة حتكي أحوال

في (مفردات القرآن) ،في مادة (ش���رع)« :استعير اسم
الشريعة للطريقة اإللهية ،تش���بيهاً بشريعة املاء ،ووجه

قال ابن كثير في تفس���يرها« :وه���ذا فيه حتذير لهذه

فكذلك الش���ريعة يَرِ د منها الناس رحمات ربهم فتتطهر

لقد جاء األم���ر اإللهي احملتم بعد ذلك للنبي صلى

املنزّل ،ولذلك وصفت بأنها (ش���ريعة من األمر) ،يعني

الش���ريعة هي وحدها املرجع املتب���ع ،واملصدر املتخذ،

الش���رائع األرضية املس���تندة إلى األه���واء واحملدثات

حديث جبريل  -يش���مل اإلميان واإلس�ل�ام واإلحسان،

ووسع عليهم من األرزاق مبا يغنيهم عن
حكم أنفس���همّ ،

ق���ال (فاتبعه���ا) أي :فالتزم مبا فيها م���ن معاني ملة

في زمانهم ،وضمن لهم مع كل ذلك احلفاظ على شأنهم

وهذا املعنى أيضاً هو املفهوم من اللغة ،فالش���ريعة

دب اخلالف
التي حملها علماؤهم ،لكنه���م مع كل هذا َّ
بينه���م ،رغم وجود العلم والعلماء فيهم ،فكان اختالفهم

املراد بيس���ر ،والش���ريعة كذلك توصل بيسر إلى احلق

حتاس���د وجتاحد ظهرت آثاره في رفض بعضهم احلق

يرده الناس (ش���ريعة) ،وقد ق���ال الراغب األصفهاني

مجتمعات كثيرة قدمية ومعاصرة انتس���بت لهذه األمة
لكنها اتبعت سنن السابقني من األمم حذو القذة بالقذة،

الش���به ما في املاء من املنافع وهي ال���ري والتطهير».

األمة أن تسلك مسلكهم وأن تقصد نهجهم».

قلوبهم وتنعم معيشتهم وتتقدس نفوسهم بكلماته ووحيه

الل���ه عليه وس���لم – واملقصود أمته – ب���أن تكون هذه
فقال سبحانه:

الوحي ،فهي تستند إلى الدالئل واحلجج اإللهية بخالف

البشرية.
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ثم قال تعالى:

ون}
ين ال َي ْعل َُم َ
{فَا َّت ِب ْع َها َوال َت َّتب ِْع َأ ْه َو َاء ا َّل ِذ َ

* ال رس ��وخ ف ��ي اإلس�ل�ام إال بتس ��ليم ..وال تس ��ليم إال

واخلطاب للرس���ول  #بالدوام والثبات على اتباع الشريعة،

بالتحاكم إلى الشريعة

فال يتصور منه إال اتباعها ،والتكليف من بعده ألمته بأن تنزل

قال تعالى {فَال َو َر ِّب َك ال ُي ْؤ ِم ُنونَ َح َّتى ُي َح ِّك ُم َ
وك ِف َيما شَ َج َر َب ْي َن ُه ْم
ث َُّم ال َيجِ ُدوا ِفي َأنف ُِس���هِ ْم َح َر ًجا ِمّ َّما َق َض ْي َت َو ُي َس ِّل ُـموا َت ْس ِل ًيما} [النساء:

ديناً عند متبعه ،ولذل���ك كان الهوى ديناً يتبع ،بل إلهاً يُعبد،
كما قال تعالىَ { :أف ََر َأ ْي َت َمنِ ا َّتخَ ذَ إل ََه ُه َه َوا ُه َو َأ َض َّل ُه ال َّل ُه َعلَى ِعل ٍْم}

ال يؤمن أحد حتى يح ِّكم الرس���ول في جميع األمور ،فما حكم

على هديها وتلتزم أحكامها ،ثم جاء اخلطاب له  – #واملراد
أمت���ه – بالنهي عن اتباع غيره���ا ،ألن اتباع نهج ما؛ يجعله

[اجلاثية.]٢٣ :

واملفسرة لهذه اآلية
ومن خالل اس���تقراء اآليات املشابهة
ِّ

املتعلق���ة باألمر اإلله���ي بالتحاكم إلى الش���ريعة واحلكم بها
إلقامة الدين؛ نس���تطيع استخراج محكمات اعتقادية مهمة ال

 ،]٦٥قال ابن كثير« :يقس���م تعالى بنفسه الكرمية املقدسة أنه
ب���ه هو احلق الذي يجب االنقياد ل���ه باطناً وظاهراً» ..وهذه

هي حقيقة معنى اإلس�ل�ام .قال صاحب منت الطحاوية« :وال
يثبت قدم اإلس�ل�ام إال على ظهر التسليم واالستسالم» .وقال
ش���ارحها« :وال شك أن من لم يس���لم للرسول نقص توحيده،
فإنه يقول برأيه وهواه ويقلد ذا رأي وهوى بغير هدى ،فينقص

يس���ع احلكام أو احملكومون اجلهل بها أو اإلعراض عنها ،وال

توحيده بقدر خروجه عما جاء به الرسول ،فإنه قد اتخذ في

أو االس���تخزاء منها أو االس���تخفاف بأثرها في قمع املجادل

اإلس�ل�ام ولم يذق طعم اإلميان ،قال رسول الله – صلى الله

يليق باملنافحني عن الش���ريعة؛ بل ال يحل لهم االستخفاء بها
وتبصير اجلاهل .ومن أبرز هذه األحكام االعتقادية:

ذلك إلهاً غير الله»((( .ومن لم
يرض بدين
يرض بالشريعة ،لم
َ
َ

عليه وسلم ( :-ذاق طعم اإلميان من رضي بالله رباً وباإلسالم
ديناً وبحمد رسوالً)((( ،يقول ابن القيم عن هذا الرضا« :وأما

* التحاك ��م إلى الش ��ريعة ..حتقي ��ق للتوحيد وإذعان

الرضا بدين الله فإذا قال أو حكم أو نهى رضي كل الرضا ولم

اب
قال تعالى { َأ َف َغ ْي َر ال َّل ِه َأ ْب َت ِغي َح َك ًما َو ُه َو ا َّل ِذي َأن َزلَ إل َْي ُك ُم ال ِْك َت َ

ملراد نفسه أو هواها أو قول مقلده وشيخه وطائفته»(((.

للعبودية

ُمف ََّص�ل�اً } [األنعام ،]١١٤ :فمن يعدل عن الش���ريعة إلى غيرها،
يعدل بالله غيره ،قال الطبري في تفسيرها« :قل يا محمد ملن

يعدل بالله غيره :ليس ل���ي أن أتعدى حكمه وأجتاوزه ألنه ال
حكم أعدل من���ه ،وال قائل أصدق منه ،وهو الذي أنزل إليكم
الكت���اب مفص ً
ال ،يعني ب ّيناً فيه احلكم الذي تختصمون فيه»،

فال عبودية تتحقق ملن لم يتحاكم بقلبه حلكم الله ويس���لم له،
قال ابن القيم – رحمه الله  -في معنى العبودية« :أن يش���هد
العبد انفراد الرب تبارك وتعالى باخللق واحلكم ،وأن ما شاء

يبق في قلبه حرج من حكمه وسلّم له تسليماً ،ولو كان مخالفاً

* الشريعة تقام في القلوب قبل أن تقام على األرض

ذلك ألن إقامة أحكام الله في األرض فرع عن اس���تقامة
القلب لله وتس���ليمه حلكمه ،وهذا هو الف���رق بني (احلكم)
التنفيذي و(التحاكم) القلبي ،فقد تطبق بعض أحكام الشريعة
عن غير إميان به���ا لغرض أو مصلحة ظاهرة ،أو جللب مدح
أو دفع مذمة؛ وقد يس���قط إثم احلكم ببعض الشريعة  -في
ح���ال اإلميان القلبي بها  -مع العج���ز عنها أو اجلهل بها أو

كان وما لم يش���أ لم يكن ،وأنه ال تتح���رك ذرة إال بإذنه ،وأن

اإلكراه على مخالفتها .لكن التحاكم القلبي إليها ال يسقط بأي

((( مدارج السالكني البن القيم (ا.)410/

((( شرح الطحاوية بتحقيق أحمد شاكر ص .151
((( أخرجه مسلم برقم .56
((( مدارج السالكني (.)118/2

اخللق مقهورون حتت قبضته»(((.
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حال؛ ألن هذا هو جوهر (اإلس�ل�ام) ومقتضى (اإلميان) ،قال

والنوع األخير هو النوع املشار إليه في قوله تعالىَ { :ما َل ُهم

���يطَ ُان َأن ُي ِض َّل ُه ْم َضال ًال َب ِع ًيدا} [النس���اء ،]٦٠ :وحكم الطاغوت
َّ
الش ْ

الش���ريك .فاآلية  -كما بني ابن كثير في تفسيرها  -تنزّه الله

ين َي ْز ُع ُمونَ َأ َّن ُه ْم آ َم ُنوا بمِ َا ُأنزِ لَ إل َْي َك َو َما ُأنزِ لَ ِمن
تعالىَ { :أل َْم َت َر إلَى ا َّل ِذ َ
الطاغُ ِ
َق ْب ِل َ
يد
يدونَ َأن َي َت َحاكَ ُموا إلَى َّ
وت َو َق ْد ُأ ِم ُروا َأن َي ْكف ُُروا ِب ِه َو ُيرِ ُ
���ك ُيرِ ُ

ه���و – كما قال الطبري – «كل ذي طغيان على الله ،ف ُعبد من

دونه ،إما بقهر ملن عبده ،وإما بطاعة له ممن عبده ،إنس���اناً

كان ذل���ك املعبود أو ش���يطاناً أو وثناً أو صنم���اً أو كائناً من
كان من شيء» .وقال الس���عدي في تفسير اآلية« :إن اإلميان

ِّمن ُدو ِن ِه ِمن َو ِل ٍ ّي َوال ُيشْ رِ كُ ِفي ُح ْك ِم ِه َأ َح ًدا} [الكهف ،]٢٦ :فهي نفي
للشريك .وفي قراءة (وال تشرك في حكمه أحداً) وهي نهي عن
تعالى عن اتخاذ شريك في احلكم  -على اختالف القراءتني –.
* التوحيد يتحقق باإلقرار بتفرد الله باحلكم شرع ًا
وقدر ًا

يقتضي االنقياد لش���رع الله وحتكيمه في كل أمر من األمور،

فكم���ا تفرد الله باألح���كام القدرية الكوني���ة ،فقد تفرد

فمن زعم أنه مؤمن واختار حكم الطاغوت على حكم الله فهو

باحلكم الشرعي فيما يحل وما يحرم ،قال تعالىِ :
ْـح ْك ُم
{إن ال ُ
���دوا إ َّال إ َّيا ُه} [يوس���ف ،]٤٠ :فهذه الكلمة التي
���ر َأ َّال َت ْع ُب ُ
إ َّال ِل َّل��� ِه َأ َم َ

كاذب في ذلك الزعم».

جاءت على لس���ان يوسف عليه الس�ل�ام متاثل وتساوي في

* ال حتاكم إال لوحي أو ما أصله الوحي

مضمونها كلمة التوحيد ،فهي تثبت احلكم القدري من التدبير

فمصادر التش���ريع الواجب احلكم بها بعد التحاكم إليها؛

واملش���يئة وامللك كله لله وحده ،ثم حتض على الطاعة الكاملة

هي كتاب محكم أو س���نة صحيح���ة ،أو ما يؤخذ منهما ويرد
إليهم���ا من إجماع أو قي���اس .واحلكم (مبا أنزل الله) ال يراد

له ،قال ابن عاش���ور في تفسيرها« :جملة ِ
ْـح ْك ُم إ َّال ِل َّله}
{إن ال ُ

إبطال جلميع التصرف���ات املزعومة آللهتهم بأنها ال حكم لها

به إال ذلك ،فمن لوازم الش���هادتني النزول على ما أوحاه الله

فيما زعموا أنه من حكمها وتصرفها ،وجملة { َأ َم َر َأ َّال َت ْع ُب ُدوا إ َّال

ني إذَا ُد ُعوا إلَى ال َّل ِه َو َر ُس���و ِل ِه ِل َي ْح ُك َم َب ْي َن ُه ْم َأن َيقُولُوا َس ِم ْع َنا َو َأطَ ْع َنا
ال ُْـم ْؤ ِم ِن َ

إلى التعليم بامتثال أمره ونهيه؛ ألن ذلك نتيجة إلثبات اإللهية

في كتابه وعلى لس���ان رس���وله  ،#قال تعالى :مَّ َ
{إنا كَ انَ َق ْولَ

إ َّيا ُه} انتقال من أدل���ة إثبات انفراد الله باإللهية والوحدانية،

َو ُأ ْو َل ِئ َك ُه ُم ال ُْـم ْف ِل ُحونَ } [النور ،]٥١ :قال الش���افعي  -رحمه الله

والوحدانية له ،فهي بيان جلملة ِ
ْـح ْك ُم إ َّال ِل َّل ِه} من حيث
{إن ال ُ

ليحك���م بينهم ،دعاء إلى حكم الله؛ ألن احلاكم بينهم رس���ول

ملا تقدم من االستدالل».

« :-فأعل َم الل ُه الناس في هذه اآلية أن دعاءهم إلى رسول الله

ما فيه���ا من معنى احلكم ،وجملة { َذ ِل َك ِّ
ين ا ْل َق ِّي ُم} خالصة
الد ُ

الله ،وإذا سلموا حلكم رسول الله فإمنا سلموا حلكمه بفرض
من الله ،وأنه أعلمهم أن حكمه حكمه»(((.
* التحاكم لغير الشريعة وقوع في الشرك األكبر

وذلك إن كان عن علم وقصد ،فقد قس���م علماء العقيدة
وأصول الدين الشرك إلى ثالثة أنواع:

* التكلي ��ف باحلك ��م بالش ��ريعة والتحاك ��م إليها ليس
خاص ًا باحلكام

فهذا واج���ب الرعاة والرعي���ة معاً؛ فخط���اب التكليف

بالش���ريعة حكماً وحتاكماً فرض على كل مكلف بحس���به ،إذ

 -األول :شرك في العبادة والتأ ّله.

إن ك ً
ال منهم اس���ترعاه الله رعيه ،كم���ا قال النبي ( :#كلكم

 -الثاني :شرك في اإلميان والقبول.

راع وكلكم مس���ؤول عن رعيته)((( (( ،فكل من اس���ترعاه الله
ٍ

 الثالث :شرك في الطاعة واالنقياد(((.((( الرسالة لإلمام الشافعي ص .84
((( فتاوى ابن تيمية (.)97/1

رعية فهو مأمور بأن يحكم فيها مبا أنزل الله على حس���ب ما
((( تفسير القرطبي لآلية.
((( أخرجه مسلم (.)1827

العدد 308

25

اس َأن حَ ْت ُك ُموا بِا ْل َع ْدلِ }
{وإذَا َح َك ْم ُتم َبينْ َ ال َّن ِ
أمره الله ،قال تعالىَ :

هي :تغيير الشيء وإن لم يأت ببدله .فمجرد تغييب الشريعة

[النساء ،]٥٨ :قال القرطبي في تفسير هذه اآلية« :هذا خطاب

يُع���د تبدي ً
ال لها ،فما احلال بوضع غيره���ا محلها؟ والتبديل

للوالة واألمراء واحلكام ،ويدخل في ذلك املعنى جميع اخللق»،

الكامل للشريعة ال يتصور أن يحدث من مؤمن بها مسلم بكونها

وذكر احلديث الس���ابق ،ثم ق���ال « :فجعل في هذه األحاديث

���م َو ِ
ات
الس َ
حقاً ،قال تعالىَ { :أ َف َغ ْي َر ِدينِ ال َّل ِه َي ْبغُونَ َو َل ُه َأ ْس���ل ََم َمن ِفي َّ

جمي���ع هؤالء رعاة وحكاماً على مراتبهم ،وكذلك العالم حاكم
إذا أفتى حكم وقضى وفص���ل بني احلالل واحلرام والفرض

َوا َأل ْر ِض طَ ْو ًعا َوكَ ْر ًها َوإل َْي ِه ُي ْر َج ُعونَ } [آل عمران ،]٨٣ :قال ابن كثير

في معرض كالمه عن إحالل التتار شريعة جنكيزخان املعروفة

والندب والصحة والفس���اد ،فجميع ذل���ك أمانة تؤدى ،وحكم

بـ (الياسق) محل شريعة اإلس�ل�ام« :ومن ترك الشرع املنزل

يقضى».

على خامت األنبياء وحتاكم إلى غيره من الش���رائع املنسوخة؛
َكفَ���ر ،فكيف مبن حتاكم إلى الياس���ق وقدمها عليه؟ من فعل

* وجوب احلكم بالشريعة ليس من مسائل اخلالف

فاالدعاء بأن هناك اختالفاً بني أهل العلم في ترك احلكم
مب���ا أنزل الله ،وهل هذا الترك كفر أكبر أم أصغر؛ هو ادعاء

ذلك كفر بإجماع املس���لمني»((( .وقال ابن تيمية :اإلنسان متى
بدل
حلَّ���ل احلرام املجمع عليه أو ح َّرم احلالل املجمع عليه أو َّ
الشرع املجمع عليه؛ كان كافراً مرتداً باتفاق الفقهاء»(((.

كاذب ،بل الصحيح أن في األمر تفصي ً
ال ،فإن احلاكم إذا كان
حتاكمه للش���ريعة في األصل ،لكنه خالف في بعض مسائلها

* التحاكم إلى غير الشريعة من النفاق األكبر

عن هوى ونحوه دون جحود أو استحالل؛ فهذا الذي يقال إن

وذلك إن كان عن علم وقص���د ،وبه يخرج املرء عن امللة،

كفره كفر أصغر – كما نُس���ب ذلك إلى ابن عباس رضي الله

ِالر ُس���ولِ َو َأطَ ْع َنا ث َُّم
قال تعالى عن املنافقني َ
{و َيقُو ُلونَ آ َم َّنا بِال َّل ِه َوب َّ
ني َ )#^٤٧^#وإذَا ُد ُعوا إلَى
َي َت َو َّلى َفرِ ٌ
يق ِّم ْن ُهم ِّم ْن َب ْع ِد َذ ِل َك َو َما ُأ ْو َل ِئ َك بِال ُْـم ْؤ ِم ِن َ

بدلها
عنهما  -أما إذا جحد بها أو اس���تحل احلكم بغيرها أو َّ
بشريعة أخرى وضعية أو منسوخة؛ فإن كفره هو الكفر األكبر.
ق���ال ابن القيم بعد أن نقل أق���وال العلماء وآراءهم في معنى
���م ال َْكا ِف ُرونَ }
قول���ه تعالى َ
{و َمن َّل ْم َي ْح ُكم بمِ َا َأن��� َزلَ ال َّل ُه َف ُأ ْو َل ِئ َك ُه ُ

يق ِّم ْن ُهم ُّم ْعرِ ُضونَ َ )#^٤٨^#وإن َي ُكن َّل ُه ُم
ال َّل ِه َو َر ُس���و ِل ِه ِل َي ْح ُك َم َب ْي َن ُه ْم إذَا َفرِ ٌ
ض َأ ِم ْار َتا ُبوا َأ ْم َيخَ ا ُفونَ َأن
ني َ )#^٤٩^#أ ِفي ُقلُوبِهِ م َّم َر ٌ
ْـح ُّ
���ق َي ْأ ُتوا إل َْي ِه ُمذْ ِع ِن َ
ال َ
الظا ِل ُـمونَ } [النور،]٥٠ - ٤٧ :
يف ال َّل ُه َعل َْيهِ ْم َو َر ُسو ُل ُه َبلْ ُأ ْو َل ِئ َك ُه ُم َّ
َي ِح َ

[املائ���دة« ]٤٤ :والصحيح أن احلكم بغي���ر ما أنزل الله يتناول

ق���ال ابن تيمية «م���ن النفاق ما هو أكب���ر ،يكون صاحبه في

الكفر األصغر واألكبر ،بحسب حال احلاكم ،فإن اعتقد وجوب

الدرك األس���فل من النار ،كنفاق عبد الله بن أبي وغيره ،بأن

احلكم مب���ا أنزل الله في هذه الواقعة وعدل عنه عصياناً مع

يُظهر تكذيب الرس���ول أو جحود بعض ما جاء به ،أو بغضه،

اعترافه بأنه مستحق للعقوبة؛ فهو كفر أصغر ،وإن اعتقد أنه

أو عدم اعتقاد وجوب اتباعه ،أو املس��� َّرة بانخفاض دينه ،أو

غي���ر واجب وأنه مخ ّير فيه مع تيقنه أنه حكم الله؛ فهذا كفر
أكبر .وإن جهله أو أخطأه فهو مخطئ وله حكم املخطئني»(((.

املساءة بظهور دينه ،ونحو ذلك مما ال يكون صاحبه إال عدواً
لله ورسوله» .
(((

وما أكثر هؤالء في أيامنا هذه ،وال حول وال قوة إال بالله.
* التبديل العام حلكم الشريعة ال يكون إال جحود ًا

وحقيقة التبديل – كما في مختار الصحاح (مادة بدل) –
((( مدارج السالكني .337/1
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((( البداية والنهاية .228 /13
((( الفتاوى .267 /3
((( الفتاوى .434 /28

[قضايا دعوية]

الطائـفـيـة
فـي مـيـزان
اإلســالم

عب��د العزيز الناصر

من رحمة الله عز وجل أن حذر عباده املؤمنني من الفنت قبل
وقوعها وبينَّ لهم العاصم منها ،أال هو كتاب الله عز وجل وسنة
{و ْاع َت ِص ُموا ب َِح ْب ِل ال َّل ِه َج ِم ًيعا َوال َتف ََّرقُوا} [آل
نبيه  ،#قال تعالىَ :

( ..وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها .وس���يصيب آخرها
ب�ل�اء وأمور تنكرونها ،وجتيء فتنة فيرقق بعضها بعضاً وجتيء
فتنة فيقول املؤمن هذه مهلكتي ...احلديث) .
(((

عمران ،]١٠٣ :وقال رسول الله ( :#تركت فيكم أمرين لن تضلوا

وال تخرج هذه الفنت عن فتنة الشبهات والشهوات .ولو أردنا

إن متسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله)((( ،كما حذر من الفنت
ين ظَ ل َُموا ِم ُ
اصةً}
{وا َّتقُوا ِف ْت َن ًة َّال ُت ِص نَ َّ
نك ْم َخ َّ
في قوله سبحانهَ :
يب ا َّل ِذ َ

أن نبحث عن أبرز فنت الشبهات التي متيز بها واقعنا املعاصر؛

ين ُيخَ ا ِلفُونَ َع ْن
[األنف���ال ،]٢٥ :وقال سبحانه وتعالىَ { :فل َْي ْحذَ ِر ا َّل ِذ َ
يم} [النور ،]٦٣ :كما حذر
َأ ْمرِ ِه َأن ُت ِص َيب ُه ْم ِف ْت َن��� ٌة َأ ْو ُي ِص َيب ُه ْم َعذَ ٌ
اب َأ ِل ٌ

نبيه  #من الفنت ف���ي أحاديث كثيرة ،منها قوله ( :#تعرض
الفنت على القلوب كاحلصير عوداً عوداً فأي قلب أنكرها نكت
فيه نكتة بيضاء وأي قلب أش���ربها نكت فيه نكتة س���وداء)...
احلديث(((.

لوجدناها متمثلة في (فتنة التلبيس والتضليل واخلداع) ،حيث
أصبحت هذه الفتنة س���مة بارزة في زماننا اليوم ،ال سيما بعد
ه���ذه الثورة اإلعالمية والتقنية التي تدخل بغير اس���تئذان إلى
اإلنس
ني
ِ
���ي ِاط َ
بيوت الناس وعقوله���م وأفكارهم ومن ورائها {شَ َ

���ن ُي ِ
ورا} [األنعام،]١١٢ :
َوالْـجِ ِّ
وحي َب ْع ُض ُه ْم إلَى َب ْع ٍض ُز ْخ ُر َف ا ْلق َْولِ غُ ُر ً
ولو ش���اء الله عز وجل ما فعلوه ،لكنها سنة االبتالء واملدافعة،

فسبحان الله وبحمده على علمه وحكمته وعزته ورحمته.

وقال ( :#إن الس���عيد ملن جنب الف�ت�ن) .وإن املتأمل في

وإن م���ن صور التلبي���س والتضليل اليوم م���ا يحصل من

عصرنا احلاضر لي���رى دون أدنى جهد ما ميوج فيه من الفنت
والباليا التي متوج كموج البحر بعضها يرقق بعضاً كما قال :#

التالعب باملصطلحات ووضعها في غير موضعها واس���تخدام
ذلك في حتسني القبيح وتقبيح احلسن .ومع ما في املصطلحات

((( أخرجه مالك وحسنه األلباني.
((( أخرجه مسلم.

((( أخرجه مسلم.
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من فائدة كبيرة في كونها وسائل للتفاهم بأقصر طريق وأوضح
داللة وأقل مجهود ما دامت ال تتعارض مع الكتاب والسنة وال مع
العق���ل والفطرة؛ إال أن قوماً تالعبوا بها ووظفوها في التلبيس
على الناس وإضاللهم؛ فش ُوهوا بها احلق وزينوا بها الباطل.
واملصطلحات من أش���د العناصر الثقافي���ة أثراً وفتكاً في
ثقاف���ات األمم ،ومع أن املصطل���ح ال يتجاوز كلمة أو كلمتني أو
ثالث وال يتعدى ذلك إال نادراً ،إال أن هذه الكلمة مبدلولها الذي
يرمي املتكلم بها لها أثر في تفريغ العقول والقلوب وملئها .ولها
مفعول السحر الذي يستعصي فهمه على منطق العقل.
وإن من املصطلحات التي يتالعب بها اليوم ،ال س���يما في
هذه الس���نوات األخيرة ،ويلبس على الن���اس بها لتهدم عقيدة
الوالء والبراء في قلوب املسلمني ولتقصى شريعة الله عز وجل
عن احلكم؛ ما يس���مى (فتنة الطائفي���ة) ،أو احلروب األهلية،
ويطرق عليها بكثافة وأس���اليب متنوعة ،ال سيما عند الرافضة
والعلمانيني وس���ادتهم من الغرب الكافر؛ وذلك لتحقيق مآربهم
في القضاء على أهل السنة وعقيدتهم وإقصاء شريعة الله عز
وجل ،حتى باتت بهذا الطرح املكثف مكروهة ومنبوذة عند أكثر
الناس دون إدراك ملغزى مش���يعيها .وإبراء للذمة ونصحاً لألمة
أذكر فيما يلي ما أحس���به الفهم الصحيح لـ (الطائفية) ومتى
تكون مقبولة ومتى تكون مرفوضة ،مس���تضيئاً في ذلك بامليزان
الشرعي واملستمد من الكتاب والسنة الذي هدانا الله عز وجل
إليه ،ال من موازين البشر اجلاهلية املعوجة الضالة املضلة.

المعنى األول:
إن الله عز وجل أطلق على املؤمنني اس���م الطائفة
كما أطلق في مقابلها اس���م الطائفة على الكافرين أو
املنافق�ي�ن ،وذلك ف���ي قوله تعالى عم���ن آمن من قوم
{وإن كَ انَ طَ ا ِئ َف ٌة
ش���عيب عليه الس�ل�ام ومن كفر منهم َ
ِّم ُ
َاصب ُِروا َح َّتى
���م ُي ْؤ ِم ُنوا ف ْ
نك ْم آ َم ُنوا بِا َّل ِذي ُأ ْر ِس���ل ُْت ِب ِه َوطَ ا ِئ َف ٌة َّل ْ
�ي�ن} [األعراف،]٨٧ :
ْـح ِاك ِم َ
���ر ال َ
َي ْح ُك َ
���م ال َّل ُه َب ْي َن َن���ا َو ُه َو َخ ْي ُ

إس َرا ِئيلَ َوكَ ف ََرت
وكذلك قوله تعالى{ :فَآ َم َنت َّطا ِئ َف ٌة ِم ْن َب ِني ْ
َّطا ِئ َفةٌ} [الصف ،]١٤ :فس���مى املؤمنني طائفة ويقابلهم

طائف���ة الكفار الذين لم يؤمنوا .وقال الله عز وجل عن
طائفة املؤمنني وم���ا يقابلهم من طائفة املنافقني وذلك
���ن َب ْع ِد ا ْل َغ ِّم َأ َم َن ًة
في س���ياق غزوة أحد{ :ث َُّم َأن َزلَ َعل َْي ُكم ِّم ْ
اسا َي ْغ َشى طَ ا ِئ َف ًة ِّم ُ
نك ْم َوطَ ا ِئ َف ٌة َق ْد َأ َه َّم ْت ُه ْم َأنف ُُس ُه ْم َيظُ ُنّونَ بِال َّل ِه
ُّن َع ً
���يءٍ قُلْ
ْـح ِّق ظَ َّن ال َ
���ر ال َ
غَ ْي َ
ْـج ِاه ِل َّي ِة َيقُو ُلونَ َهل َّل َنا ِم َن ا َأل ْمرِ ِمن شَ ْ
���ر كُ َّل ُه ِل َّل ِه[ }...آل عمران ،]١٥٤ :وليس بني هاتني
َّإن ا َأل ْم َ

الطائفتني التقاء وال والء وال محبة وال نصرة ،بل املتعني

على طائف���ة املؤمنني البراءة من طوائف الكفر والنفاق
وبذل البغض والعداوة لهم وجهادهم بالبيان والس���نان
ٌّ
كل بحس���به حتى يكون الدين كله لل���ه وحده .فطائفة
املؤمنني في ش���ق وطائفة الكفار واملنافقني في ش���ق
آخر .وال يجوز للمس���لم أن يستحيي من استخدام هذا

المعنى اللغوي للطائفية:

ق���ال الراغب في املفردات( :والطائف���ة من الناس جماعة
منهم ،ومن الشيء القطعة منه ،قال تعالىَ { :فل َْوال َنف ََر ِمن كُ ِّل ِف ْر َقةٍ

ِّم ْن ُه ْم طَ ا ِئ َف ٌة ِّل َي َت َف َّق ُهوا ِفي ِّ
الدينِ } [التوبة .]١٢٢ :وقال بعضهم :قد يقع
ذلك على الواحد فصاعداً وه���و مروي عن ابن عباس) أ .هـ،

والطائفي نسبة إلى الطائفة.

كشف التلبيس في كلمة (الطائفية) اليوم:

إن لف���ظ الطائفة ورد في كتاب الله عز وجل وفي الس���نة

الصحيحة ،وذل���ك في مواطن كثيرة ،وال���ذي يهمنا من ذلك:
املعني�ي�ن الكبيرين ملفه���وم الطائفة الوارد ذكره���ا في الكتاب
والسنة.

املصطل���ح (الطائفية) ،بل علي���ه أن يغتبط ويعتز بأنه
من طائفة املؤمنني وأنه مفاص���ل ومتبرئ من طوائف
الكفر والنفاق ،وإذا وجدت القدرة على جهادهم وجب
ذلك ولم يلتفت إلى ش���بهات املشبهني واملضللني الذين
يرفعون في وجوه الدعاة واملجاهدين س���يف الطائفية
ويصفون الدعوة لإلس�ل�ام والس���نة واجلهاد الذي هو
ذروة سنام اإلس�ل�ام إلعالء كلمة الله؛ بأنها طائفية أو
حرب أهلية .نعم نقولها بكل عزة وال تردد وال استحياء:
إنه���ا طائفية كونها بني طائفة احلق وطائفة البطل ،بل
بني حزبني حزب الرحمن وحزب الشيطان.

إن الذين يتذ ّرعون برفض الطائفية مطلقاً باس���م

الوح���دة الوطني���ة أو القومية أو اإلنس���انية ،يريدون
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المعنى الثاني:
ورد ذك���ر الطائفة أيضاً في الق���رآن ،ويراد منها
طوائف املؤمنني حس���ب مهماتهم أو أوصافهم ،لكنهم
كلهم يش���ملهم وصف اإلميان كما في قوله عز وجل:
{إذْ َه َّم���ت َّطا ِئ َف َت ِان ِم ُ
نك ْم َأن َتف َْش�ل�ا َوال َّل��� ُه َو ِل ُّي ُه َما َو َعلَى ال َّل ِه
���و َّك ِل ال ُْـم ْؤ ِم ُن���ونَ } [آل عم���ران ،]١٢٢ :وقال تعالى:
َفل َْي َت َ
الص�ل�ا َة َف ْل َتق ُْم طَ ا ِئفَ��� ٌة ِّم ْن ُهم
���م َف َأ َق ْم َ
{وإذَا كُ َ
���ت َل ُه ُم َّ
َ
ن���ت ِفيهِ ْ
ْ
َ
ِ
ذُ
َ
���ج ُدوا َفل َْي ُكو ُنوا ِمن َو َرا ِئ ُك ْم
س
َا
ذ
َإ
ف
م
ه
ت
ح
ل
���
س
أ
وا
خ
أ
ْي
ل
و
ك
ُ
َ َ
ْ ََُْ
َّم َع َ َ
َو ْل َت��� ْأ ِت طَ ا ِئ َف ٌة ُأ ْخ َرى ل َْم ُي َص ُّلوا َفل ُْي َص ُّلوا َم َع َك َول َْي ْأ ُخذُ وا ِحذْ َر ُه ْم
َو َأ ْس��� ِل َح َت ُه ْم[ }...النساء ،]١٠٢ :ومن ذلك قوله ( :#ال

ي���زال طائفة من أمتي ظاهرين حت���ى يأتيهم أمر الله
التوصل بذلك إلى ما يس���مونه التسامح ورفض عقيدة الوالء
والبراء وش���ريعة اجلهاد وتقديس الوط���ن وجعل أبناء الوطن
الواحد أو اإلقليم الواحد إخواناً ولو كان منهم اليهود والنصارى
واملشركون والروافض الباطنيون واملنافقون .ويصفون احلروب
التي تنش���أ بني املؤمنني والكفار في بل���د أو إقليم واحد بأنها
فتنة طائفية وحروب أهلية.أما إنها طائفية فحق ونعتز بذلك،
وأما أنها أهلية فال ألن الكفار ليسوا من أهلها .وقد تأثر بهذه
الش���بهات بعض أبناء املس���لمني فراحوا يدافعون عن أنفسهم
وينف���ون أن يكون���وا طائفيني وما علم���وا أن حربنا مع الكفار
واملنافقني جهادية طائفية وليس���ت حروباً أهلية؛ ألن احلروب
األهلي���ة هي ما يحصل بني طوائف املؤمنني كما س���يتبينّ في
الفقرة القادمة إن ش���اء الله تعالى ،أم���ا احلروب التي تكون

بني املؤمنني والكفار فإنها ليست أهلية بل جهادية؛ ألن الكفار
ليس���وا أهلنا وال من فئتنا ،قال الله عز وجل لنوح عليه السالم
وح إ َّن ُه
ف���ي ابنه من صلبه بعد أن أغرقه الله مع الكافرين { َيا ُن ُ
���س ِم ْن َأ ْه ِل َك إ َّن ُه َع َملٌ غَ ْي ُر َصا ِلـح} [هود ،]٤٦ :فالكافر واملنافق
ل َْي َ

والزنديق ليس من أهل املؤمنني ولو كانوا أقرب األقربني .هذا

هو كالم الله عز وجل وهذا هو شرعه ،لكن املنافقني ال يعلمون
أو يعلمون لكنهم بهت ملبسون مضللون .ومن العجيب أن الذين
ينددون بالطائفية من الرافضة أو العلمانيني هم طائفيون إلى
العظم ،فلماذا حالل لهم وحرام على طائفة احلق؟
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وهم ظاهرون)(((.
وكل طوائف املس���لمني يجب بذل الوالء والنصرة
لهم كل بحس���به ،فكل مسلم من أهل القبلة يجب بذل
الوالء العام له وال ينتفي عنه مطلق الوالء إال بخروجه
عن اإلس�ل�ام ،لكن الوالء يكون بحسب ما يكون عليه
كمل صفات املس���لمني واملؤمنني والتزم
املس���لم؛ فإذا َّ

بعقيدة أهل السنة واجلماعة ،فله بذلك الوالء املطلق،
وإن َّ
أخل بش���يء من ذلك ،كم���ا هو احلال في طوائف
البدع غي���ر املكفرة ،فله مطلق ال���والء يوالى مبا فيه
من اخلي���ر واالتباع ويتبرأ مما يتلبس به من الفس���ق
والبدع���ة ،وال يتبرأ منه من جميع الوجوه إال إذا خرج
عن ملة اإلسالم.
وإذا كان الوالء العام يبذل لكل طوائف املس���لمني،
ف���إن القتال بينهم واحلالة هذه محرم؛ ألنه قتال فتنة.
وميك���ن أن توص���ف مثل هذه احل���روب التي حتصل
بني املس���لمني بأنها أهلي���ة يجب اجتنابها والس���عي
إلى إخماده���ا ،إال في حالة قت���ال الصائلني كالبغاة
واحملاربني ،فهذا مشروع ولو كانوا مسلمني.
هذا ما يس���ر الله عز وجل م���ن كتابته حول هذا
املوضوع ،واحلمد لله رب العاملني.
((( البخاري.3640 :

[قضايا دعوية]

عالج آفة

الغلو

د .عبد العزيز بن حممد آل عبد اللطيف(*)
www.alabdulltif.net

@dralabdullatif

«العدوية»؟
كيف تعامل ابن تيمية مع
ّ

ليس احلديث في هذه الس���طور عن موقف ابن تيمية من غالة الش���يعة
والصوفية وأشباههم؛ فإن ابن تيمية ح ّذر من هؤالء ،وجاهدهم جهاداً كبيراً،
وكش���ف عن حقيقتهم ،وبينَّ زندقتهم  -كما هو مبسوط في موضعه -؛ وإمنا

احلديث عن طائفة «العدوية» التي تنتسب إلى أهل السنة ،فالعدوية هم أتباع
عدي بن مس���افر  -رحمه الله  -املتوفى س���نة  555هـ((( ،وهو من املشايخ

الصاحلني ،وعلى طريقة أهل الس���نة واجلماعة ،كما في عقيدته املش���هورة
واملطبوعة« :عقيدة عدي بن مسافر»((( ،لكن أصحابه وأتباعه وقعوا في غلو

عظيم ،وجهل كثيف ،فكتب لهم ابن تيمية رس���الة ش���افية ُسميت «الرسالة
العدو ّية» ،وتسمى أيضاً «الوصية الكبرى»((( ،وهي أمنوذج رائع ،ومثال فريد،

في عالج آفة الغلو ،وسبيل التعامل مع الغالة بعلم وعدل ،كما هو مذكور في
السطور التالية:

(*) أستاذ مشارك سابق في قسم العقيدة واملذاهب املعاصرة في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية -
الرياض.
((( ينظر :في ترجمة عدي بن مسافر وأحواله :الفتاوى البن تيمية 534 ،103/11؛ واالستقامة 89/1؛
والبداية البن كثير .243/12
بي ابن تيمية أن هذه العقيدة
((( طبعت هذه العقيدة أو ًال في العراق سنة 1395هـ ،ثم توالت الطبعات لها ،وقد نّ
عدي زادوا
مأخوذة من كتاب التبصرة ألبي الفرج املقدسي (ت 486هـ) بألفاظها نقل املسطرة! كما أن أتباع ّ
فيها أنواعاً من الغلو والشطح .ينظر :مجموع الفتاوى .103/11
((( ذكرها ابن رشيق وابن عبد الهادي ضمن مؤلفات ابن تيمية ،وهي موجودة في املجلد الثالث من مجموع
الفتاوى ،وطبعت مفردة بتحقيق :محمد احلمود ،وس ّماها بعض أئمة الدعوة في جند «الرسالة السنية».
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 -استه ّل أبو العباس ابن تيمية رسالته بوابل من الدعوات

ألتباع الطائفة العدوية ،فهم «من املس���لمني ،املنتس���بني إلى
السنة واجلماعة ،املنتمني إلى جماعة الشيخ العارف القدوة

أبي البركات عدي بن مس���افر  -رحمه الله  ،(((»-فدعا لهم
قائ ً
ال« :وفقهم الله لس���لوك س���بيله ،وأعانهم على طاعته،
وطاعة رسوله ،وجعلهم معتصمني بحبله.»(((...

مكذوبة ف���ي صفات الله تعالى ،فوقعوا ف���ي التمثيل ،فبينّ

أبو العباس بطالن هذه األحاديث ،وكش���ف زيفها ،وأوصاهم

مبعرفة األحاديث الثابتة عن رسول الله  ،#وأن السنة التي

يجب اتباعها ف���ي االعتقادات والعبادات إمنا تعرف مبعرفة

األحادي���ث الثابتة ،كما ف���ي دواوين اإلس�ل�ام املعروفة من
الصحاح والسنن واملسانيد ،وس���رد املؤلف طرفاً من الكتب

وختم الرس���الة بقوله« :نس���أل الله العظي���م أن يجعلنا

املعتبرة في أحاديث الصفات(((.
ومل���ا كان الغلو متف ّرعاً عن اجلهل ،فإن اجلهل يبعث على

في الدني���ا ،وانتهى إلى الدعاء بأن يحق���ق الله لهم احلكم

أبي العباس للعدو ّية بفقه الس���نة ،ومتييز احلديث الصحيح

وإياكم من الذي يرثون الفردوس هم فيها خالدون»(((.

فبدأ بالدعاء لهم أن يحقق الله لهم اسم اإلسالم والسنة

باجلنة في األخرى.

والنفوس املشحونة بالغلو والتوتر هي أحوج ما تكون إلى

القس���وة على اخللق ،والبغي عليهم ،وفي املقابل فإن وصية

عن الضعيف؛ هي التي ترفع اجلهل ،وجتلب الرحمة للخلق،
واإلشفاق عليهم.

احلنان و اإلحسان ،والرحمة واإلشفاق ،كما عليه أهل السنة

فهن���اك تالزم ب�ي�ن العلم والرحمة ،وت�ل�ازم بني اجلهل

كما أثنى عليهم مبفارقتهم ألكثر البدع املضلّة مثل بدعة

 احتفى أب���و العباس  -في رس���الته للعدوية  -ابتدا ًءبتقرير األصول والقواعد في تلقي املس���ائل والدالئل ،فساق

واجلماعة :يعلمون احلق ويرحمون اخللق.

اخلوارج والروافض ،ثم أش���ار إلى ملح���ظ جميل ،وترغيب

والقسوة.

بديع ،في لزوم الس���نة ،حيث بينّ أن سالمتهم من هذه البدع

جملة منها ،ثم أعقب ذلك بالرد على مزالق العدو ّية؛ إذ القوم

املتعبدين الزهاد(((.

 -رحم���ه الله  -أن الدين أصول وفروع ،وعقائد وش���رائع،

هي التي أورثتهم صفات املجاهدين في سبيل الله ،وخصال
 -ه���ذه الرحمة واإلش���فاق والثناء احلس���ن يقترن بها

النصح للخل���ق ،والصدع باحلق ،فإن رحم���ة هؤالء ال تعني

أحوج إلى ترس���يخ هذه األصول الكب���ار والتذكير بها ،فقرر
وبينّ وسطية أهل اإلسالم بني امللل ،ووسطية أهل السنة بني
النحل. ..
(((

السكوت عن غلوهم في يزيد بن معاوية ،وإفراطهم في عدي
بن مسافر ،بل كان أبو العباس صارماً في بيان حكم الله في

اإللهي ،ثم أتبعه بال���ر ّد على غلو العدو ّية ..وكذا قرر عقيدة

علي بن
بعض املش���ايخ ،إما في الش���يخ
ّ
عدي ..بل الغلو في ّ

غلوهم في يزيد بن معاوية..

مزالقهم وش���طحهم ،فقال  -رحمه الله « :-وكذلك الغلو في

أبي طالب رضي الله عنه ،بل الغلو في املس���يح عليه السالم
علي أو
حي أو في رجل صالح كمثل ّ
ونحوه ،فكل من غال في ّ
عدي ..وجعل فيه نوعاً من اإللهية ..فكل هذا شرك وضالل
يستتاب صاحبه ،فإن تاب وإال قتل.(((»..

 الغلو باعثه اجلهل ،كما هو ظاهر في ش���أن اخلوارج،والعدو ّي��� ُة لهم حظ وافر من اجلهالة؛ إذ ع ّولوا على أحاديث

((( الوصية الكبرى ،ت :محمد احلمود ص .7
((( الوصية الكبرى ،ت :محمد احلمود ص .7
((( الوصية الكبرى ،ت :محمد احلمود ص .60
((( ينظر :الوصية الكبرى ,ص .17
((( الوصية الكبرى ،ص  = 32 ،31باختصار.

32

العدد 308

ومن ذلك أنه قرر  -ابتدا ًء  -مذهب الس���لف في الكالم

أهل الس���نة في الصحابة ..ثم انتقل إل���ى مزالق القوم في
وهذا من رس���وخ أبي العباس وبراعت���ه في املخاطبات،

فإحكام هذه األصول آكد من معاجلة شطحات القوم ،ثم إن
تقريرها هو الس���بيل إلى مدافعة هذا الغلو ،فهو يحتج بتلك

األصول املتفق عليها على تلك املسائل املتنازع فيها.

 -عندما ير ّد أبو العباس على غلو العدوية ،فإنه ال ينهمك

في مدافعة هذا االنحراف ،ويهمل نقيضه ،وال يس���تغرق في

معاجل���ة الغلو ،ويذهل عن مقابله م���ن التفريط والتقصير؛
فإنه عالج غلو «العدو ّية» في مس���ائل تتعلق بالكالم اإللهي،

((( الوصية الكبرى ،ص .18
((( ينظر :الوصية الكبرى ،ص .12

وبتحرير وتدقيق ،ثم ّ
حذر مما يقابلها من إنكار وتعطيل ،وبينّ

وفصل مراتب الشرور واالنحراف في هذه املسائل الشائكة.
ّ

ّ
وحذرهم من الغلو في يزيد بن معاوية ،وبينّ  -في موطن

آخر  -أن جهال األكراد ممن غلى في يزيد (العدوية) خير من

مب���ا لم يأمر الله به وال رس���وله مثل أن يق���ال للرجل :أنت
ش���كيلي أو قرفندي ،فإن هذه أس���ماء باطلة ما أنزل الله بها
من س���لطان ،والواجب على املسلم إذا سئل عن ذلك أن يقول:

ال أنا شكيلي وال قرفندي ،بل أنا مسلم متبع لكتاب الله وسنة
رسوله»(((.

علي رضي الله عنه(((.
الشيعة املتغالني في ّ
وهذا ال ّ
يدل على موضوعية ابن تيمية وجترده في نصرة

وكم جلب  -في هذا الزمان  -التحزّب والتفريق والتصنيف

إذا رأى هذا العدل ،واملوافقة على احلق الذي لديه ،فهو أدعى

وأقعد عن مش���اريع ومبادرات ،والواقع ش���اهد موجع ،والله

احلق فحسب ،بل يكشف سعة أفقه ،وبُعد نظره ،فإن املخالف

لقبول س���ائر احلق ،إذ ما أكثر الذين يستحوذ عليهم مقاومة
انحراف ،أو مزلق ،وفي غمرة الس���جال ،وحمأة املخاطبات،

يحص���ل االندفاع ف���ي تهويل هذا االنحراف ،والس���كوت أو

التهوين لالنحراف املقابل ،وكال طرفي قصد األمور ذميم.

 -والنف���وس الت���ي تل ّبس���ت بالغلو ال تنفك ع���ن ازدراء

اآلخري���ن ،والهيام بالتصنيف مبا لم يش���رعه الل���ه ،والولع

والتشرذم والتفرق ،وامتحان مخالفيهم.
وه���ذه اآلف���ات تأ ّثر به���ا العدوية  -كما ه���و مبينّ في
الوصية الكبرى  ،-وتأ ّثر بها أش���باههم في هذا العصر ،وكان
أبو العباس صارماً جتاه تل���ك املزالق ،فأنذرهم عواقب هذا

من الشحناء والعداوات ،ومحق الكثير من األعمال واخليرات،

املستعان.

وأم���ا عاهة التعالي واالزدراء لآلخرين ،فقد بينّ  -رحمه

الله  -أن اخلوارج الغالة قد مرقوا من اإلس�ل�ام مع عباداتهم

العظيمة ..فقال« :فإذا كان على عهد رسول الله  #وخلفائه
الراشدين ،قد انتسب إلى اإلس�ل�ام من مرق منه مع عبادته
العظيمة ،حتى أمر النبي  #بقتالهم ،فيعلم أن املنتس���ب إلى
اإلسالم أو السنة في هذه األزمان قد ميرق أيضاً من اإلسالم
والسنة ،حتى ي ّدعي السنة من ليس من أهلها. »..
(((

وف���ي هذا التقرير ترهيب وتخويف ،فاحلي ال تؤمن عليه

الفتنة ،فكيف إذا تل ّبس بغلو يستلزم الهالك والضالل؟

ربن���ا ال تزغ قلوبن���ا بعد إذ هديتنا ،وه���ب لنا من لدنك

التفريق والتصنيف واالمتحان مبا لم يش���رعه الله ورس���وله،
وأ ّكد وجوب مواالة املؤمنني ،والتواد والتراحم فيما بينهم..

رحمة ،إنك أنت الوهاب.

((( ينظر :منهاج السنة .519/4

((( الوصية الكبرى ص .48 ،47
((( الوصية الكبرى ص .12

قال  -رحمه الله « :-وكذلك التفريق بني األئمة وامتحانها
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[قضايا تربوية]

التفريط في وصية
رسول اهلل عليه الصالة والسالم

ع���ب���د ال���ع���زي���ز ال����ش����ام����ي

(*)

Omarez1973@hotmail.com

أفض ��ل وأه ��م م ��ا ينبغ ��ي عل ��ى
العبد أن يراجع نفسه فيه :احلرص
عل ��ى دين ��ه ،واس ��تثمار عم ��ره؛ فهو
رأس مال ��ه على احلقيق ��ة ،واالنتباه
مل ��ا فرطن ��ا في ��ه ..فك ��م م ��ن ص�ل�اة
ضيعناها! وكم م ��ن رحم قطعناها!
وك ��م م ��ن ذن ��وب ارتكبناه ��ا! وك ��م
هجرن ��ا كت ��اب ربن ��ا ،تالوةً وس ��ماع ًا
وتدب ��ر ًا وحكم� � ًا وحتكيم� � ًا ،وتع ُّلم� � ًا
وتعليم� � ًا؛ من أج ��ل ذل ��ك كانت هذه
الكلمات.
(*) باحث شرعي ومدقق لغوي.
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القرآن دستور حياة المؤمنين:

القرآن دس���تور حياة املؤمن�ي�ن ،تربى اجليل األ ّول في
صدر اإلسالم على نهج القرآن ،فأصبحوا خير أ ّمة أُخرجت

الس���طور ،بل
للناس ،لم يكن القرآن عندهم محفوظاً في ّ
الصدور ومحفوظاً في األخالق واألعمال،
كان مكنون���اً في ّ

يسير أحدهم في األرض وهو يحمل أخالق القرآن وآدابه
ومبادئه.
وال ش����ك أن تعظيم كت����اب الله  -عز وجل  -من آكد
الواجب����ات ،وقد أجمعت األمة على وجوب تعظيم القرآن
على اإلط��ل�اق ،وتنزيهه وصيانته؛ ول����ذا كان من أصول
املعرفة والتلقي واالس����تدالل عند أهل السنة واجلماعة:
تعظيم القرآن والس����نة ونصوص الش����رع الواردة فيهما،
فهذا هو مقتضى اإلسالم الذي هو االستسالم والتسليم
ملا ج����اء فيهما والرجوع إليهما ،وه����ذا يكون في جوانب
احلياة كلها.
ف�ل�ا بد من تعظي���م القرآن في النف���وس ،وال بد من
العناية به؛ ألنه كالم الله ،وفضله على سائر الكالم كفضل
الله على غيره ،كما أن تعظيم القرآن وتعظيم الس���نة من
تعظيم شعائر الله ،وهذا من تقوى القلوب.

قال علي بن أبي طالب  -رضي الله عنه  -في وصف
ّاص ُح اَ ّلَذِ ي الَ يَغ ّ ُ
القرآن« :ا ِْعل َ ُموا أَ َّن َه َذا اَلْ ُق ْرآ َن ُه َو اَلنَ ِ
ُش،

َواَلْ َه���ادِ ي اَ ّلَذِ ي الَ يُ ِض ّ ُلَ ،واَلمْحُ َ ِ ّدثُ اَ ّلَ���ذِ ي الَ يَ ْكذِ ُبَ ،و َما
س َه َذا اَلْ ُق ْرآ َن أَ َح ٌد ِإ ّ
ْص ٍان؛
الَ َق���ا َم َعنْ ُه بِزِ يَا َدةٍ أَ ْو نُق َ
َجالَ َ
س
زِ يَا َدةٍ فِ ي ُهدًى أَ ْو نُق َ
ْص ٍان مِ ��� ْن َع ًمىَ ..وا ِْعل َ ُموا أَ ّنَ ُه لَيْ َ

َعلَى أَ َح ٍد بَ ْع َد اَلْ ُق ْرآنِ مِ ْن َفا َق ٍةَ ،والَ لأِ َ َح ٍد َقبْ َل اَلْ ُق ْرآنِ مِ ْن
ِستَعِ ينُوا ِبهِ َعلَى لأَْ َوا ِئ ُك ْم،
است َْشفُوهُ مِ ْن أَ ْد َوا ِئ ُك ْمَ ،وا ْ
ِغنًىَ ،ف ْ
َف ِإ َّن فِ يهِ ِش���فَا ًء مِ ْن أَ ْك َبرِ اَل َّداءِ َ ،و ُه َو اَلْ ُك ْف ُر َواَل ِ ّنفَا ُق َواَلْغ ّ َُي
لض َ
َواَ َّ
ِح ِ ّبهِ َ ،والَ ت َْس َألُوا
اس َألُوا اَللَّ َه ِبهِ َوتَ َو َّج ُهوا ِإلَيْهِ ب ُ
ال ُلَ ،ف ْ
ِب���هِ َخل ْ َقهُِ ،إ ّنَ ُه َما تَ َو َّج��� َه اَلْعِ َبا ُد ِإلَى اَللَّ���هِ تَ َعالَى بمِ ِ ثْلِهِ ..
ص َّدقٌَ ،وأَ ّنَ ُه َم ْن َش َف َع
َوا ِْعل َ ُموا أَ ّنَ ُه َشافِ ٌع ُم َش��� َّف ٌع َو َقا ِئ ٌل ُم َ
لَ ُه اَلْ ُق ْرآ ُن يَ ْو َم اَلْقِ َيا َمةِ ُش ِ ّ
���ف َع فِ يهِ َ ،و َم��� ْن َم َح َل ِبهِ اَلْ ُق ْرآ ُن

ص ِ ّد َق َعلَيْه َِ ،ف ِإ ّنَ ُه يُنَ���ادِ ي ُمن ٍَاد يَ ْو َم اَلْقِ َيا َمةِ
يَ��� ْو َم اَلْقِ َيا َمةِ ُ
أَالَ ِإ َّن ُك َّل َح���ارِ ٍث ُمبْتَلً���ى فِ ي َح ْرثِهِ َو َعاقِ َب���ةِ َع َملِهِ َغيْ َر
َح َرثَةِ اَلْ ُق ْرآنِ َ ،ف ُكونُوا مِ ْن َح َرثَتِهِ َوأَتْ َب ِ
ِستَدِ ّلُوهُ َعلَى
اعهِ َ ،وا ْ
ِس���تَن ِْص ُحوهُ َعلَى أَنْف ُِس ُك ْمَ ،و ِاتَّهِ ُموا َعلَيْهِ آ َرا َء ُك ْم،
َر ِ ّب ُك ْمَ ،وا ْ
ِستَغِ ّ ُشوا فِ يهِ أَ ْه َوا َء ُك ْم» .
َوا ْ
(((

كم يوقظ القرآن ضمائرنا وال تس���تيقظ! وكم يحذرنا

ونظل نلهو ونلعب! وكم يبش���رنا وكأن املبش���ر غيرنا! وكم

ق���ال اإلمام النووي – رحمه الل���ه تعالى « :-ثبت في

تعيينا األمراض والعلل ولو استش���فينا بالقرآن لشفانا الله
{و ُن َن ِّزلُ ِم َن ا ْلق ُْر ِآن َما ُه َو ِشفَا ٌء
به ّ
حس���اً ومعنى ،وصدق اللهَ :

ني َو َعا َّمتِه ْم» (مسلم .)55 :قال
لرس���وله،
وألئمةِ امل ُ ْس���لمِ َ
َّ
َو ُ

فه���و يذهب ما ف���ي القلوب من أمراض الش���ك والنفاق،

صحيح مسلم عن متيم الداري  -رضي الله عنه  -أن النبي
 #ق���ال« :الدِّ ي ُن الن َِّصيحةُ ،قلنا :مل���ن؟ قال :للهَ ،ولِكِ تَابهِ ،

العلماء :النَّصيحة لكتاب الله تعالى هي :اإلميان بأنه كالم
الله تعالى ،وتنزيهه ال يشبهه شيء من كالم اخللق ،وال يقدر
اخللق على مثله ،وتعظيمه ،وتالوته حق تالوته ،وحتسينها
واخلشوع عندها ،وإقامة حروفه بالتالوة ،والذب عنه لتأويل
احمل ِّرف�ي�ن وتع ّرض امللحدين ،والتصديق مبا فيه ،والوقوف

مع أحكامه ،وتفهم علومه ،وأمثال���ه ،واالعتبار مبواعظه،
والتفكر في عجائبه ،والعمل مبحكمه ،والتسليم ملتشابهه،
والبحث عن عمومه وخصوصه ،وناسخه ومنسوخه ،ونشر
علومه والدعاء إليه.(((»...
وال شك أن القرآن يهدي ألقوم الطرق وأوضح السبل،
{إن َهذَ ا ا ْلق ُْرآنَ َي ْه ِدي ِل َّل ِتي ِه َي َأ ْق َو ُم} [اإلسراء.]٩ :
قال تعالىَّ :
((( التبيان في آداب حملة القرآن (ص.)151

���ارا} [اإلس���راء.]٨٢ :
يد َّ
ني َوال َيزِ ُ
الظا ِل ِـم َ
َو َر ْح َم ٌة ِّلل ُْم ْؤ ِم ِن َ
ني إ َّال َخ َس ً

والشرك والزيغ ،وبه يحصل اإلميان واحلكمة ،وليس هذا
إال مل���ن آمن بالقرآن وصدقه واتبعه ،وهذا ش���فاء القرآن
املعنوي.

وإذا كن���ا نرى في العصر احلدي���ث أن صحفاً و ُكتَّاباً

كثيرين إذا حت���دث رئيس البالد في خطبة أو مناس���بة؛
نراهم يسارعون إلى عرض مقتطفات من أقواله ،ونشرها
ف���ي اإلذاعات والصح���ف واإلنترنت ،وغيره���ا ،مع إتباع
الكالم بالتبجيل والثناء احلس���ن ،فتراه���م يقولون :وقد
حتدث س���موه قائ ً
ال ،وقال فخامته ،وأشار سعادته ...فإذا
كان هذا فعل البشر مع كالم بشر ،فكيف يتعامل بعضنا مع
كالم الله رب العاملني.
((( مقدمة كتاب أحكام القرآن ،الكيا الهراس .6/1
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ور} [فاط���ر ،]٣٠ :قراء ًة وحفظاً
ُور شَ ُ
���ك ٌ
َو َيزِ َيد ُه���م ِّمن ف َْض ِل ِه إ َّن ُه غَ ف ٌ

الوصية بكتاب اهلل  -عز وجل :-

وقد ب َّوب اإلمام البخاري في صحيحه :باب الوصية بكتاب
ص ِّر ٍف
الله  -عز وجل  ،-ثم ساق احلديث بسنده إلى َطل ْ َحة بْن ُم َ
َقا َلَ :س َألْ ُت َعبْ َد اللَّهِ بْ َن أَبِي أَ ْو َفى َ -ر ِض َي اللَّ ُه َعنْ ُه َما َ -ه ْل َكا َن
صى؟
ال َّنب ُِّي  #أَ ْو َ
َفقَا َل :لاَ .
َّاس الْ َو ِص َّي ُة أَ ْو أُمِ ُروا بِالْ َو ِص َّيةِ ؟
ِب َعلَى الن ِ
َف ُقل ْ ُتَ :كيْ َف ُكت َ
َاب اللَّهِ (((.
صى ِبكِ ت ِ
َقا َل :أَ ْو َ

قال الش���يخ العالمة ابن عثيمني  -رحمه الله تعالى  -في

ش���رح «كتاب فضائل القرآن» من صحي���ح البخاري« :الوصاة
بكتاب الله – عز وجل  -تش���مل وجوه���اً كثيرة ،منها :الوصاة

وعم ً
ال وتطبيقاً ودعو ًة.

وال ش���ك أن أول درجات طلب العل���م وتعلمه حفظ القرآن
الكرمي ،ولذلك جتد في س���ير الس���لف أول ما جتد اعتناءهم
بحفظ القرآن ،ومن س���ن صغيرة ج ّداً؛ فهذا اإلمام أبو محمد

س���فيان بن عيينة ،ولد في الكوفة س���نة 107هـ؛ حفظ القرآن

وهو ابن أربع س���نني ،وكتب احلديث وهو ابن سبع ..كان عاملاً

جلي ً
ال وزاهداً ورعاً ،س���كن مكة وبها توفي سنة 198هـ .وهذا
مثال فقط ،وكل مجددي العصر احلديث – ومنهم اإلمام املجدد
محمد بن عبد الوهاب  -رحمه الله ورضي عنه  -بدؤوا بالقرآن
الكرمي حفظاً وفهماً ،وتعلماً وتعليماً.

بحفظ���ه حتى ال يضيع ،واحلفظ نوع���ان :حفظ في الصدور،
وحفظ في املسطور ،يعني في الكتاب ،فعلى املسلمني أن ينفذوا
وصية النبي  #بحفظ القرآن في صدورهم ومسطورهم.
ثانياً :الوصي���ة بتصديق أخباره ،فإنّ م���ن ّ
كذب خبراً من

أخبار القرآن فإنه قد انتقص القرآن؛ ألن الكذب من األوصاف

الحياة مع القرآن:

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية« :من تدبر القرآن طالباً للهدى
منه تبينّ له طريق احلق»(((.

إن احلياة مع القرآن لها طعم خاص ،وإحس���اس خاص ،ال

الذميمة القبيحة التي يستهجنها حتى الكفار في كفرهم.
ثالثاً :الوص���اة بالعمل به بحيث ال نهجره ،فإن هجر العمل

ي���درك حقيقة تلك احلياة القرآنية إال م���ن أنار الله بصيرته،

الر ُس���ولُ َي���ا َر ِّب َّإن َق ْو ِمي ا َّتخَ ذُ وا َهذَ ا
بالقرآن هج ٌر للقرآنَ ،
{وقَالَ َّ

خلقه ،وصفوة رسله .#
ّ
وعطر س���معك وبصرك أخي القارئ بصورة طيبة مباركة

ورا} [الفرقان.]٣٠ :
ا ْلق ُْرآنَ َم ْه ُج ً
رابع���اً :الدفاع عنه بحي���ث نرد حتري���ف املبطلني الذين

يفس���رون القرآن بآرائهم ،وأهوائهم ،ومن قال في القرآن برأيه
فليتبوأ مقعده من النار ،والعياذ بالله»(((.

فو َّفقه للتأم���ل في آياته ،والتفكر في كالم���ه املنزّل على خير

لتدب���ر القرآن وأثره في الثبات عند البالء ،واستش���عار حالوة
اإلميان ،وبرد اليقني ،وطيب احلياة ،فهذا ش���يخ اإلس�ل�ام ابن
تيمية – قدس الله روحه  -وقد بقي  -رحمه الله  -في س���جن
القلعة يكتب العلم ،ويُصنّفه ،ويُرس���ل إلى أصحابه الرسائل ،ثم
ُم ِن َع من الكتاب���ة والكتب ،فلما أُخرجت الكتب واألوراق والدواة

أول طريق الصالح:

والقرآن أول طريق الصالح في النفس واإلصالح في الكون،
ولذلك فإن أشراف األمة هم حفظة القرآن الكرمي ،ومن حفظ
القرآن فقد اس���تدرج النبوة ،غير أنه ال يوحى إليه ،والله أثنى
اب ال َّل ِه
عل���ى القراء في قوله تبارك وتعالىَّ :
ي���ن َي ْتلُونَ ِك َت َ
{إن ا َّل ِذ َ
ور}
َو َأ َق ُاموا َّ
���را َو َعال ِن َي ًة َي ْر ُجونَ جِ َت َار ًة َّلن َت ُب َ
الصال َة َو َأن َفقُوا مِ َّما َر َز ْق َنا ُه ْم ِس ًّ

[فاط���ر ،]٢٩ :فكل جتارة معرضة للربح واخلسارة إال التجارة مع
ور ُه ْم
الله لن تبور ،ما هي التجارة؟ قال ع���ز وجلِ { :ل ُي َو ِّف َي ُه ْم ُأ ُج َ
((( البخاري .2740
((( انتهى من (شرح كتاب فضائل القرآن) من صحيح البخاري .شريط (.)3
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والقلم من عند شيخ اإلسالم في القلعة في تاسع جمادى اآلخرة

سنة  728هـ ،تفرغ الشيخ للعبادة ،وقراءة القرآن ،وحتسر على
ما مضى من عم���ره في غير تدبر القرآن ،مع أنه  -رحمه الله
 كان يقول« :رمبا طالعت على اآلية الواحدة نحو مائة تفسير،ثم أسأل الله الفهم ،وأقول :يا معلم آدم وإبراهيم علمني ،وكنت
أذهب إلى املساجد املهجورة ونحوها ،وأم ّرغ وجهي في التراب،

وأس���أل الله تعالى ،وأقول :يا معلم إبراهيم فهمني»  ،واستمر
(((

على هذه احلال يختم الق���رآن ويتدبر في آياته حتى توفي في
((( العقيدة الواسطية .8/1
((( العقود الدرية .42 /1

ليلة االثنني والعشرين من ذي القعدة سنة  728هـ.
نقَ���ل اإلمام اب ُن رج���ب  -رحمه الله  -ف���ي «ذيل طبقات

احلنابلة» :أنَّ ش���يخ اإلس�ل�ام ابن تيمية ص َّرح بندمه في آخرِ

حيات���ه ،في آخرِ أ َّيامه في س���جن القلعة الذي مات فيه ،يقول

«وندمت على تضييع أوقاتي في غيرِ معاني
ش���يخ اإلس�ل�ام:
ُ
القرآن»(((.

وه���ذا تلميذه النجيب ابن القيم  -رحمه الله  -الذي الزمه
جداً ،ووقف معه في احمل���ن التي تعرض لها ،وقد
م���دة طويلة ّ
ُحبس معه بس���بب التهم الباطلة التي ُو ِّجهت إليهما ،ولم يخرج
ابن القيم إال بعد وفاة ش���يخه ،يقول رحم���ه الله واصفاً مدة

قواهم لطلبها واملسابقة إليها».
قال ابن القيم  -رحمه الله  :-وحدثني بعض أقارب ش���يخ
اإلس�ل�ام رحمه الله قال :كان في بداية أمره يخرج أحياناً إلى
الصح���راء يخلو عن الناس لقوة ما يرد عليه ،فتبعته يوماً ،فلما

أصحر تنفس الصع���داء ،ثم جعل يتمثل بقول الش���اعر ،وهو
مجنون ليلى في قصيدته الطويلة:
ب�ين ال��ب��ي� ِ
�وت لَ َعلَّنِي
وأَخْ ���� ُر ُج مِ ��ن
ِ
ً(((
النفس بالس ِّر خاليا
أ ُ َح��دِّ ثُ َعنْك
َ
فرحم الله شيخ اإلسالم ،هذا الرجل األمة املجدد املجاهد
البطل ،ورفع في اجلنة درجاته.

وقوة القلب« :وس���معت شيخ اإلس�ل�ام ابن تيمية  -قدس الله

إن تدبر القرآن عبادةٌ جليلة حثنا الله تبارك وتعالى عليها؛
ملا تش���تمل عليه من ِح َك���م وفوائد تربي املس���لم ،وتأخذ بيده

روحه  -يق���ول :إن في الدنيا جنة من لم يدخلها ال يدخل جنة

اللتماس اخلير واقتباس ال���دروس والعِ َبر ،وحني تتدبر القرآن

إقامته في احلبس ،وما عليه حال الش���يخ من انش���راح الصدر

اآلخرة .وقال لي مرة :ما يصنع بي أعدائي؟ أنا جنتي وبستاني

الك���رمي وأنت تتلوه في هدأة الليل وصفاء الكون تأتيك حقائق،
وتنكش���ف لك أس���رار تزيدك إمياناً ،وتضيء لك أنوار احلق،

وقتلي ش���هادة ،وإخراج���ي من بلدي س���ياحة .وكان يقول في
محبس���ه األخير في القلعة :لو بذلت ملء هذه القلعة ذهباً ما

وتنبثق أفكار الهداية.
فالله الله يا أمة اإلس�ل�ام ،ويا إخوة اإلميان!! العودة إلى

عدل عندي ش���كري هذه النعمة ،أو قال م���ا جزيتهم عني ما

كتاب الله! نتلوه آناء الليل وآناء النهار ،ونتدبر آياته ومواعظه،

تس���ببوا لي فيه من اخلير ،ونحو هذا .وكان يقول في سجوده

ففيه والله الكفاية والغنى ،ونقرأ صفة النبي  #التي وصفته

وهو محبوس« :اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك»

بها أم املؤمنني عائش���ة  -رضي الله عنه���ا  ،-وهو الوصف

ما ش���اء الله .وقال لي مرة« :احملب���وس من ُحبس قلبه من ربه

اجلامع املانع« :كان خلق���ه القرآن» (أخرجه أحمد والبخاري

ف���ي صدري ،إن رحت فهي معي ال تفارقني ،إن حبس���ي خلوة،

تعالى ،واملأسور من أسره هواه».
وملا أُدخل إلى س���جن القلعة وصار داخل السور نظر إليه،
الر ْح َم ُة َوظَ ِاه ُر ُه ِمن ِق َب ِل ِه
وقال{ :ف َُضرِ َب َب ْي َن ُهم ب ُِس ٍ
���ور َّل ُه َب ٌ
اب َب ِاط ُن ُه ِفي ِه َّ

اب} [احلديد.]١٣ :
ا ْل َعذَ ُ

ويضيف اب���ن القيم  -رحمه الله « :-وعل���م الله ما رأيت
أحداً أطيب عيش���اً منه قط ،مع م���ا كان فيه من ضيق العيش

وخ�ل�اف الرفاهية والنعيم ،بل ضدهما ،وم���ع ما كان فيه من
احلب���س والتهدي���د واإلرهاق ،وهو مع ذلك م���ن أطيب الناس
عيش���اً ،وأش���رحهم صدراً ،وأقواهم قلباً ،وأسرهم نفساً ،تلوح

ف���ي األدب املفرد وصححه األلباني) .ونقرأ س���ير الصحابة
الكرام جند اإلميان والتوحيد الذين كانوا بهذا الرس���ول #
متأسني ومقتدين ،تشبهوا به واقتدوا بسنته  #فنالوا شرف
صحبته.

ولذا كان القرآن نوراً ومصدر النور للمهتدين الباحثني عن

وموجه
احلق واخلير واجلمال ،ولذل���ك كان القرآن خير َمعِ ني
ّ

للمصلحني واملجددين على مر التاريخ.

فأي���ن نحن أيها األحباب من وصية رس���ول الله #؟ وأين
نحن من تالوة القرآن وتدبره والتأمل فيه؟ وملاذا هجرناه؟!

نضرة النعيم على وجهه ،وكنا إذا اش���تد بنا اخلوف وساءت منا

آه لدنيا ش���غلت العباد عن ربهم وكتابه الكرمي ،واعلم أخي

الظنون وضاقت بنا األرض أتيناه ،فما هو إال أن نراه ونس���مع
كالمه ،فيذهب ذلك كله وينقلب انشراحاً وقوة ويقيناً وطمأنينة،

احلبيب أن كل ما ش���غلك عن الله هو شؤم عليك ،فاحذر هجر
القرآن وداوم على تالوته آناء الليل وأطراف النهار ،تس���عد في

فس���بحان من أش���هد عباده جنته قبل لقائه ،وفتح لهم أبوابها

الدني���ا وتهنأ في اآلخرة ،جعلني الل���ه وإياكم من أهل القرآن.

في دار العمل ،فأتاهم من روحها ونس���يمها وطيبها ما استفرغ

واحلمد لله رب العاملني.

((( ذيل طبقات احلنابلة ،ابن رجب.)402/2( ،

((( انتهى من الوابل الصيب ،ص  93و.94
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[قضايا تربوية]

المسلك الوسطي
لفقــه المقــــاصد

ضرورة ملقاومة تفريغ اإلسالم من أحكامه
تـــامـ��ر بكـــر

منذ انفتاح بعض اإلس�ل�اميني على العمل السياس���ي العام في زمن الس���بعينيات من القرن امليالدي

املاضيَ ،كثُر احلديث عن فقه املقاصد في اإلس�ل�ام ،ليس بني أهل الفقه فقط ،بل بني أهل السياس���ة من
بعض اإلسالميني الذين يبحثون عما أسموه التجديد ،وصرنا نرى اجتهادات جديدة وحديثة في تأويل الدين
معتمد ًة على فكرة وجود مقاصد وحقائق لكل نص شرعي تختلف عن ظاهر هذا النص ،وأصبحنا نرى من

يُطلقون على أنفسهم فخراً أنهم« :مقاصديون» ،نسبة إلى اتباعهم فقه املقاصد في اإلسالم(((!

لكننا وبالنظر في النتائج التي متخّ ضت عن تبيان تلك املقاصد في نصوص الدين الشرعية ،وجدنا فقهاً

ُعد هي حقيقة النصوص الشرعية.
جديداً يُف ّرغ النصوص من األحكام الشرعية ،والتي ت ّ

وبذلك ،وجدنا أن فقه املقاصد يُس���تخدم في محاوالت نش���ر ما يُسمى (اإلسالم املف ّرغ) ،ما جعل هذا

النوع من الفقه مختلفاً فيه بني فريقني:

((( ومن هؤالء نائب سابق في مجلس الشعب املصري عام (2012م) ،ينسب نفسه ألفكار ابن رشد اإلسالمية الفلسفية! وكان هذا النائب قبل ثورة 25
يناير يعمل في املجتمع املدني وليس السياسي ،وذلك من خالل مؤسسة تأسست في مصر عام 1997م  -ال أعلم َم ْن ميولها  -اسمها «تنمية حياة
املصريني» ،وتعمل على ملفات متعددة ،منها :ملف تطوير اخلطاب الديني واعتبار العنصر الرئيس في الدين هو مقاصد النص الشرعي وضروراته
وحاجاته.
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فريق يُرتب على ظنية معظم دالالت النصوص الشرعية في

حتقق ذلك االحتش���ام ال يجب التق ّيد بالشروط الشرعية التي

الرئي���س في الدين ه���و مقاصد النص الش���رعي وضروراته

كما أن ذلك القول – أي االحتش���ام – قول عام ،فهناك من

وحاجات���ه ،فتجدهم يعتق���دون أن لكل نص ش���رعي حقيقة

املسلمات من تغطي نصف رأسها فقط أو تكشف أسفل ساقيها

لي أعناق النصوص الشرعية
تلك املقاصد جندهم يلجؤون إلى ّ

منها حس���ب أعراف بعض املجتمعات العربية! فهل ميكن تبعاً

الدين ،اعتباره أن اإلسالم دين مقاصد فقط؛ فيعتبرون العنصر

ومقص���داً يختلف عن ظاهر هذا النص ،ومن أجل الوصول إلى
ول���و كانت واضحة وظاهرة ،وهو م���ا يترتب عليه في احلقيقة

ذكرها علماء املسلمني حلجاب املرأة املسلمة(((!

وتغطيها بعد ذلك بجورب غير شفاف نسبياً وتع ّد ذلك احتشاماً

لذلك التأوي���ل العجيب آلية احلجاب أن
نع���د مثل تلك املرأة
ّ

تعطيل النصوص الشرعية ظنية الداللة ،وذلك بعدم التق ّيد مبا
ذلك.

املسلمة امرأة محجبة؟!
إن أقواالً ورؤى مقاصدية م���ن مثل ما نقلته آنفاً ،ال تُ ّوجه

النصوص الش���رعية إلى حقيقتها كما ي ّدعون ،بل تصرفها عن

وس���مى الدكتور يوس���ف القرضاوي هذا الفريق مدرسة
امل ُ ِّ
عطلة ا ُ
جلدد ،وهي مدرس���ة تعطل النصوص بادعاء املصالح

حقيقتها املقصودة ،وتف ّرغها منها!

واملقاصد ،ومن سمات هذه املدرسة عنده:

مبعزل تام عن املقاصد فيها ،فيك���ون بذلك أقرب إلى َح ْرفية

 - 2اجلرأة على القول بغير علم.

أقوالهم في كتب التراث اإلس�ل�امي ف���ي كل العصور واألزمان

 - 3التبعية للغرب.

حتى زمننا املعاصر.

يظهر فيها من تكليف في احلكم والسياس���ة واالقتصاد ونحو

 - 1اجلهل بالشريعة.

ويرى الشيخ القرضاوي أن مرتكزات هذه املدرسة ما يلي:
 - 1إعالء منطق العقل على منطق الوحي.

 - 2ا ّدعاء أن عم َر َّ
عطل النصوص باس���م املصالح ،ودعوى

تعطيل سهم «املؤلفة قلوبهم».

 - 3مقول���ة جنم الدين الطوفي ف���ي تقدمي املصلحة على
النص.

 - 4مقولة :حيث توجد املصلحة فثَ َّم شر ُع الله.

وكان م���ن نتائج ومواقف هذه املدرس���ة في نظر الش���يخ
القرضاوي:

وفي املقابل هناك فريق آخر ينظر إلى النصوص الشرعية

وح ْرفية التفسير! وهؤالء ُو ِج َد ْت بعض
الفهم لنصوص الش���رع َ

وب�ي�ن هذي���ن الفريقني جن���د فريقاً آخر وهي املدرس���ة

الوس���طية في فهم فقه املقاصد« ،وهي املدرس���ة التي تربط
بني النصوص اجلزئي���ة واملقاصد الكلية ،وترى اإلميان بحكمة
الش���ريعة وتضمنها مصالح اخللق ،وتربط نصوص الش���ريعة
وأحكامها بعضها ببعض ،وتنظر النظرة املعتدلة لكل أمور الدين
والدنيا»(((.
ولقد تعامل كثير من أس�ل�افنا من علماء املسلمني مع فقه
املقاصد مبسلك وسطي صحيح ،كش���يخ اإلسالم ابن تيمية

(((

وتلميذه ابن القيم.

 - 1الهروب من النصوص القطعية والتشبث باملتشابهات.

وقد كانت بع���ض فتاوى عدد من العلم���اء املعاصرين من

 - 2معارضة أركان اإلسالم واحلدود باسم املصالح(((.
ولنذكر مث���االً لتأويالت تلك املدرس���ة املقاصدية املؤدية

الفتاوى النابعة من تلك املدرس���ة الوسطية ،من هؤالء :العالمة

لتعطيل فريضة من فرائض اإلس�ل�ام ،حيث يرى أحدهم((( أن

النجدي الشيخ عبد الرحمن السعدي ،والشيخ عبد الله بن زيد
آل محمود ،والدكتور مصطفى الزرقا ،وغيرهم.

املقصد من آية مثل آية احلجاب((( هو مجرد االحتش���ام! فمتى

وس���أحاول هنا أن ألق���ي الضوء على طريق���ة النظر في

((( وانظر( :دراسة في فقه مقاصد الشريعة بني املقاصد الكلية والنصوص اجلزئية)،
للدكتور يوسف القرضاوي ،ط  /1دار الشروق 2006م.
((( هو الكاتب املصري املثير للجدل جمال البنا.
{وقُل ِّلل ُْمؤْ ِم َن ِ
ين زِي َن َت ُه َّن
ات َيغ ُْض ْض َن م ِْن َأ ْب َصا ِرهِ َّن َو َي ْحفَظْ َن ف ُُر َ
((( يقول الله تعالىَ :
وج ُه َّن َوال ُي ْبدِ َ
ين زِي َن َت ُه َّن إ َّال ل ُِب ُعو َل ِتهِ َّن َأ ْو آ َبا ِئهِ َّن َأ ْو آ َبا ِء
إ َّال َما ظَ َه َر ِم ْن َها َول َْي ْضرِ ْب َن ِبخُ ُمرِ هِ َّن َعلَى ُج ُيوبِهِ َّن َوال ُي ْبدِ َ
ُب ُعو َل ِتهِ َّن َأ ْو َأ ْب َنا ِئهِ َّن َأ ْو َأ ْب َنا ِء ُب ُعو َل ِتهِ َّن َأ ْو إخْ َوا ِنهِ َّن َأ ْو َبنِي إخْ َوا ِنهِ َّن َأ ْو َبنِي َأخَ َوا ِتهِ َّن َأ ْو ن َِسا ِئهِ َّن َأ ْو
الر َجالِ َأوِ ِّ
ين ل َْم َيظْ َه ُروا َعلَى َع ْو َر ِ
ات
َما َمل ََك ْت َأ مْ َيا ُن ُه َّن َأوِ ال َتّا ِب ِع َ
اإلر َب ِة م َِن ِّ
الطف ِْل ا َّلذِ َ
ني غَ ْيرِ ُأ ْولِي ْ
ني مِن زِي َن ِتهِ َّن َو ُتو ُبوا إلَى ال َّل ِه َجمِ ًيعا َأ ُّي َها ال ُْـمؤْ ِم ُنونَ
ال ِّن َسا ِء َوال َي ْضرِ ْب َن ِب َأ ْر ُج ِلهِ َّن ل ُِي ْعل ََم َما ُيخْ ِف َ
َل َع َّل ُك ْم ُت ْفل ُِحونَ } [النور.]٣١ :

((( إن احلجاب الشرعي ليس له شكل معني في اإلسالم ،بل له شروط ومواصفات متى
ما حتققت في زي املرأة أصبح حجاباً شرعياً ،من مثل :استيعاب جميع البدن إال ما
استثني – على خالف بني العلماء في املستثنى  ،-وأن ال يكون زينة في نفسه ،وأن ال
يكون شفافاً  ،وأن يكون فضفاضاً غير ضيق ،وأن ال يشبه لباس الرجال ،وغير ذلك.
((( الدكتور يوسف القرضاوي  ،مصدر سابق.
((( انظر :اعتدال ابن تيمية ووسطيته بني اإلفراط والتفريط (ص  )521 - 519من كتاب
(مقاصد الشريعة عند ابن تيمية ) للدكتور :يوسف أحمد البدوي  ،طبعة دار النفائس
في األردن.
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النصوص الشرعية بالطريقة اإلسالمية الوسطية التي ال تفرغ الدين

إن ابن عاشور من أشهر املعاصرين الذين أثروا علم

من أحكامه وال تذهب به إلى اجلمود.

املقاص���د؛ فهو أول من صرح بالدعوة إلى تأس���يس علم

ونحتاج قبل ذلك إلى أن نبينّ فهمنا اإلسالمي األصيل للوسطية،
حيث إن هذا املصطلح هو اآلخر كثيراً ما يستخدمه دعاة تفريغ الدين

للمقاصد الشرعية  ،كما أنه أدخل الدراسة املقاصدية
في البرنامج الدراس���ي جلامعة الزيتونة ،واعتنى بنشر

لينفذوا منه لعمل نوع من التوافيق التي تُخلط فيها مفاهيم اإلس�ل�ام

كتاب املوافقات ،وشرحه للطلبة أكثر من مرة ،وكذلك كان

بغيره من املفاهيم.

لعالل الفاسي جهد مشكور بعد ابن عاشور(((.

يقول الش���يخ عب���د الله بن عبد احملس���ن الترك���ي( :إِنَّ المْ َ ْف ُهو َم
الإْ ِ سْلاَ مِ َّي ِلل ْ َو َس ِط َّيةِ  ،ال يلغِ ي َّ
حد ثَالِثٌ َ ،و ِإنمَّ َ ا
الط َر َفينْ ِ ؛ ِل َيتَ َك َّو َن مِ نْ ُه َما ٌّ

يَبْقَ���ى فِ يهِ َّ
الط َر َفانِ ُمت ََجاوِ َريْنِ َ ،ويَ ْحتَفِ ُ
ظ ُك ُّل ٍ
بوجودِ هِ ،وذلك مما
طرف ُ
يتفق مع الطبيعة البشرية التي ينتقل فيها اإلنسان من حال إلى حال،

(((

موضوع علم املقاصد:
هو املصالح واملفاس���د واألحكام الشرعية؛ فاملصالح
من حي���ث جلبها واحملافظة عليها وبيان مراتبها ومراتب

ويختار بني املفترقات أو املتناقضات ،بحسب دوافعه النفسية وحاجات

ما جتلب به ويحافظ به عليها؛ واملفاسد من حيث دفعها

الزمان أو املكان وظروفهما.

ودف���ع ما يدعو إليها؛ واألحكام من حيث جلبها للمصالح

ِ���ص اللُّغَةِ الْ َع َر ِب َّيةِ ا َّلتِي نَ َز َل ِب َه���ا الْ َو ْح ُي الإْ ِ لَهِ ُّي،
صائ ِ
َولَ َع َّل مِ ْن َخ َ
الق���رآن الكرمي ،أنها في معنى الوس���طية ،ال تنح���و منحى مادياً في

اعتبار الوسط موقعاً بني طرفني ،أو درجة بني األعلى واألدنى.

بل يظهر في معنى الوسطية اللغوية أنها الفضل والعدل واألجود،

كما يظهر فيها أيضاً بداللة اللغة أنها الوسط بني طرفني ،وبذلك يكون

ودفعها للمفاسد .
(((

أقسام املقاصد:
تتعدد أقسام املقاصد إلى:
َّ
مقاصد عامة ،ومقاصد خاصة ،ومقاصد جزئية..

اللفظ جامعاً ملعان عديدة ،ما يس���هم في فهم ش���امل ملعنى الوسطية

مقاصد الشارع ،ومقاصد املكلف..

اإلس�ل�امية ،وفي بيان مجاالت تطبيقها ،بحيث تصبح األمة الوسط

مقاص���د ضرورية ،ومقاص���د حاج ّي���ة ،ومقاصد

الر ُس���ولُ َعل َْي ُك ْم شَ ���هِ ًيدا } [البقرة]١٤٣ :؛ هي أمة اخلير ،والعدل،
َو َي ُكونَ َّ
والشهادة ،والتوسط بني األمور)(((.

مقاصد قطعية ومقاصد ظنية.

اس
{وكَ ذَ ِل َك َج َع ْل َناكُ ْم ُأ َّم ًة َو َس���طً ا ِّل َت ُكو ُنوا شُ َه َد َاء َعلَى ال َّن ِ
في اآلية الكرميةَ :

ولنبدأ بتعريف املقاصد في عرض طريقة النظر التي ندعو إليها:

فيراد باملقاصد:
ُ
الغايات والعِ لَ���ل واحلِ َكم التي تناط بها األحكام الش���رعية فيما
يتصل بالعقيدة والعبادات واملعامالت واألخالق واآلداب(((.
وع َر َفها
وقد ُو ِج ْ
دت املقاصد مع وجود التشريع اإلسالمي نفسهَ ،

الصحابة والتابعون واعتبروها ف���ي اجتهاداتهم الفقهية املنثورة فيما

حتسين ّية..

أمهية فقه املقاصد:
إن مقاصد الش���ريعة كما هو معلوم خمسة( :حفظ:
الدين والنفس والنسل والعقل واملال) ،وكل ما يُف ّوت هذه

األص���ول أو بعضها فهو مفس���دة ،ف�ل�ا ميكن بحال من

وجه دائماً
األحوال االس���تغناء عن فقه املقاص���د الذي يُ ّ

نحو الغايات؛ ألن بعضهم أساء استخدامه وأخرجه عما
يجب أن يرتبط به من أنواع أخرى من الفقه.

نُقِ ���ل عنهم ،لكنها تبلورت بش���كل تأليفي في مرحل���ة متأخرة ،ويُعد

إمام احلرمني اجلويني مع الش���اطبي وابن عاشور املثلث الرئيس في

عل���م املقاصد ،وإن كانت اليد الطولى في املقاصد لإلمام الش���اطبي
ِّ
منظرها وإمامها ،وذلك في كتابه (املوافقات).
((( نق ً
ال عن تسجيل صوتي حُ
ملَاضرة للشيخ عبد الله بن عبد احملسن التركي بعنوان« :األمة الوسط
واملنهاج النبوي في الدعوة إلى الله» ،وقد ألقيت في جامعة امللك فهد للبترول واملعادن في
الظهران في  1418 /6 /17هـ.
((( راجع :مقاصد الشريعة لعالل الفاسي (  ،)165/3حتقيق الشيخ احلبيب بلخوجة.
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((( مقاصد الشريعة بتحقيق امليساوي ،ص.127
((( من أشهر ما ُكتِ َب في املقاصد:
 املوافقات لإلمام الشاطبي. مقاصد الشريعة اإلسالمية للطاهر بن عاشور. مقاصد الشريعة اإلسالمية ومكارمها لعالل الفاسي. املقاصد العامة للشريعة اإلسالمية ليوسف العالم. نظرية املقاصد عند اإلمام الشاطبي للدكتور أحمد الريسوني. نظرية املقاصد عند اإلمام محمد الطاهر بن عاشور للدكتور إسماعيل احلسني.((( راجع :مدخل إلى مقاصد الشريعة اإلسالمية ،محمد املبارك بن محمد أحمد.

النظر يف مقاصد الشريعة عند التعامل مع النص
الشرعي:
ال ميكن أن نعزل تعاملنا مع النصوص الش���رعية من خالل
فقه املقاصد كما تراه املدرسة الوسطية ،عن الضوابط املنهجية
التي يجب مراعاتها عند التعامل مع النصوص الشرعية بعمومها،
فهناك جملة من املبادئ واألسس املنهج َّية الكل َّية املستوحاة من

النص َّ
الش��� ْر ِع ّي ،والتي
يختص بها
اخلصائ���ص العا َّمة الت���ي
ُّ
ُّ

يج���ب على املتعامل معه مراعاته���ا وااللتزام بها؛ حفظاً له من
التمحل واالعتس���اف وسوء التأويل واإلس���اءة إلى املعنى املراد
ّ

من النص ،وتكاد تلك املبادئ املنهج َّية أن تنحصر في خمس���ة
النص
ضوابط أساس��� َّية ،وهي :ضابط التحقق من صحة نسبة
ِّ
إلى مصدره ،وضابط التج���رد والتزام املوضوع َّية عند التعامل

مع
النص ،وضابط اتِّباع النظرة املوضوع َّية التكامل َّية ،وضابط
ِّ

الوقوف على مناس���بات النـزول والورود ،وضابط اإلبقاء على
ُّصوص كما وصلتنا(((.
مراتب الن ُ

ثم يأتي بعد ذلك التعامل الوسطي الناجح مع فقه املقاصد،

حيث تقتضي تلك الوس���طية ربط فقه املقاصد وضبطه بغيره
من بعض أنواع الفقه حتى ال يُساء استخدامه.

إن هذا الضبط ميكن أن جنعله حسب درجة حفظ مقاصد

التش���ريع في النصوص والتي تتدرج – حس���بما قسمها علماء
األصول  -إلى ثالث مراحل بحسب األهمية ،وهي :الضرور ّيات،
واحلاج ّيات ،والتحسين ّيات.

 - 1فعند نظر املقاصد ف���ي نصوص (الضروريات) ال بد

من مراعاة فقهني:
أو ً
ال( :فقه االتباع ال االبتداع) :واملقصود باالتباع اتباع

م���ا جاء في القرآن املنزّل من عند رب العاملني ،وكذلك الس���نة
املطهرة ،والتس���ليم لهما ،وصاحب االجته���اد محتاج دائماً إلى
ذلك الفقه؛ ألنه يعني األصالة وال يعني التقليد ،واألصالة تعني
التقدم لألمام اعتماداً عل���ى األصول ،وال تعني مطلقاً الرجوع

من مراعاة (فقه املوازنات) :وهو الذي يعني على رعاية ش���ؤون
الناس مب���ا يخدم مصاحله���م ،وهو فقه «قائم عل���ى املوازنة
والترجي���ح بني املصالح بعضها بعض���اً إذا تعارضت :أيها أولى

باالعتبار؟ وأيها أولى باإلسقاط؟ أيها أحق بالتقدمي؟ وأيها أحق
بالتأخير؟ وكذلك املوازنة بني املفاسد واملضار بعضها بعضاً إذا
تعارضت.
ومثلها :املعارضة بني املصالح واملفاس���د ،أيها يرجح اآلخر
في ميزان الشريعة؟
وهذه املوازنات والترجيحات حتتاج إلى نوعني من الفقه:
 فق���ه األح���كام واألدلة ،من خالل النص���وص اجلزئية،واملقاصد الكلية.
 فقه الواقع على ما هو عليه ،دون تهويل وال تهوين ،سواءواقع املسلمني أو واقع أعدائهم .الواقع احمللي ،الواقع اإلقليمي،
والواقع الدولي» .
(((

 - 3وعند نظر املقاصد في نصوص (التحس���ينات) ال بد
من مراعاة فقهني:
أوالً( :فق���ه األولوي���ات) :وه���و يرتب األهداف حس���ب
أهميتها .
(((

ثانياً( :فقه املآالت) :ويفيد في حتديد النتائج النهائية وما

تؤول إليه األقوال واألفعال .
(((

وأخي ��راً :فإن املس ��تفاد من كل ما س ��بق أنه كي نتبع مس ��لك ًا
وس ��طي ًا ف ��ي التعام ��ل مع فقه املقاص ��د في اإلس�ل�ام بطريقة ال
تفرغ ��ه م ��ن مضمون ��ه وأحكام ��ه؛ ال بد م ��ن فهم عالقت ��ه بأنواع
الفق ��ه األخ ��رى ،وذل ��ك يترت ��ب علي ��ه ع ��دم تعطي ��ل النص ��وص
الش ��رعية – حت ��ى لو كانت ظني ��ة الداللة  -والتق ّي ��د مبا يظهر
فيه ��ا م ��ن تكلي ��ف ،ويترت ��ب علي ��ه أيض� � ًا ع ��دم النظ ��ر إل ��ى فقه
النص ��وص مبعزل تام عن املقاصد فنك ��ون بذلك أقرب إلى اتباع
َح ْرف ّية النصوص.

للوراء.

ثاني��ًا( :فقه الض��رورة) :وذلك حتى يتم تقديرها تقديراً

صحيحاً؛ فيتم التعامل معها بشكل صحيح أيضاً.

 - 2وعن���د نظر املقاصد في نص���وص (احلاجيات) ال بد
((( انظر :املوقع الشخصي للدكتور قطب مصطفى سانو ،أستاذ مشارك في قسم الفقه
وأصوله  -اجلامعة اإلسالم َّية العامل َّية في ماليزيا ،بحث (ضوابط منهجية للتعامل
مع النص الشرعي).

((( انظر :ص ( )186 ،185من كتاب (من فقه الدولة في اإلسالم) للدكتور يوسف
القرضاوي.
((( انظر( :في فقه األولويات ،دراسة جديدة في ضوء القرآن والسنة) للدكتور يوسف
القرضاوي.
((( انظر :املوافقات ( )178 ،177 /5لإلمام الشاطبي ،ط /1دار ابن عفان 1417هـ،
1997م.
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[معركة النص]

تطبيق الشريعة بعدم تطبيق الشريعة!

محمــــــــد عــــــابد
اجلابري أمنوذج ًا
ف� �ه ��د ب� ��ن ص���ال���ح ال �ع �ج�ل�ان
Fsalehajlan@gmail.com
@alajlan_f

ه��ل انتق��ل العلماني��ون إذن إىل الص��ف اإلس�لامي وختل��وا ع��ن رؤاهم
العلمانية؟
أم قد انتهى اخلصام اإلسالمي /العلماين حول تطبيق الشريعة وصارت

هل أنت ضد (تطبيق الشريعة)؟
خذ هذا الس���ؤال وضع���ه على طاولة أي
اجتاه علماني ،ستجد أن الغالبية منهم ستقول
لست ضد تطبيق الشريعة ،بل إن
لك بوضوح:
ُ
ما أدعو إليه هو التطبيق احلقيقي للشريعة.
لس���ت بحاجة ألن تعرض هذا السؤال
بل
َ
عل���ى أح���د؛ ألن األجوبة متاح���ة منثورة بني
ناظريك ف���ي القنوات واملواقع والدراس���ات،
يتحدث فيها العلماني���ون بوضوح عن أنهم ال
يعارضون الشريعة وأن موقفهم ليس فيه عداء
وال مخاصمة لها.

من األمور َّ
املسلمة؟

لنأخ���ذ أوالً منوذجاً من هذه اإلجاب���ات ولنفحص مضامينه جيداً حتى

نكتش���ف اجلواب عن هذا السؤال ،وألن النماذج لدينا كثيرة ،فسنضع جهاز
الفحص على أوس���عها وأشهرها ،وهو منوذج الدكتور محمد عابد اجلابري،

وس���بب اختيارنا اجلابري يرجع ألس���باب عدة ،من أهمها :أنه شرح فكرته
شرحاً ب ّيناً يوفر عليك كثيراً من الظن واالستنتاج.
يتفق معنا اجلابري أوالً على أن تطبيق الش���ريعة قد غدا من املسلمات

التي يصعب معارضتها ،فهو في نظره:

(ش���عار ال ميكن مواجهته بش���عار مضاد وال حتى بش���عار بديل ،ومن

يس���تطيع أن يناقش وجوب تطبيق الشريعة في بالد إسالمية تستمد معظم

نظم احلكم فيها شرعيتها من االنتماء لإلسالم بصورة من الصور)(((.
((( الدميقراطية وحقوق اإلنسان .70
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ولهذا يبدي اجلابري معارضة للعلمانية ولفكرة فصل الدين

عن الدولة ،ويرى أن املجتمعات اإلسالمية ال حتتاج إليها؛ فهي

خاصة بالهوية األوروبية.

م��ا مفهوم (حتكيم الش��ريعة) إذن عند اجلاب��ري؟ وما العلمانية
اليت يعارضها؟

لنستعرض معاً رؤية اجلابري التفصيلية حول هذا املوضوع
حتى يتضح جيداً مقصوده منها:
يرى اجلابري أنه ال بد من مرجعية فقهية لتحكيم الشريعة،

ويرى أن املرجعيات الفقهية التراثية غير موثوقة:

(ميك���ن الق���ول إن معظ���م املرجعيات التي يس���تند إليها

الباحث���ون املعاصرون كانت موجهة بكيفية أو بأخرى بالظروف

السياسية التي زامنتها)(((.

وألن الثقة باملرجعيات الفقهية معدومة ،فال بد من:

(التأكي���د على ضرورة بن���اء مرجعية تكون أس���بق وأكثر
مصداقية من املرجعيات املذهبية ،أعني تلك التي قامت أص ً
ال

العام حتديد املصلحة في كل نازلة وفي كل حكم وفي هذا شيء
سهل ألن ميدان البحث عنها ميدان بشري) .
(((

وأم���ا العلمانية فيرى أنه مصطلح جرى تش���ويهه ،فهو قد

ارتبط في أول األمر بالوحدة واالستقالل ضد الدولة العثمانية،
ولهذا ال بد من تعويضه مبصطلحات بديلة:

(وف���ي رأيي أن���ه من الواجب اس���تبعاد ش���عار العلمانية

م���ن قاموس الفكر العرب���ي وتعويضه بش���عاري الدميقراطية
والعقالنية؛ فهم���ا اللذان يع ّبران تعبي���راً مطابقاً عن حاجات

املجتمع العرب���ي ..الدميقراطية تعني حف���ظ األفراد وحقوق
اجلماعات ،والعقالنية تعني الصدور في املمارس���ة السياسية
ع���ن العقل ومعايي���ره املنطقية واألخالقية ولي���س عن الهوى

والتعصب وتقلبات املزاج)(((.

واملجتمع اإلسالمي في نظره ليس بحاجة لفصل الدين عن

الدولة ،إمنا يحتاج لفصل الدين عن السياسة:

(م���ا يحتاج إليه مثل ه���ذا املجتمع هو فص���ل الدين عن

كوجهة نظر تروم تأييد موقف سياسي معني)(((.
وح ً
ال لهذه اإلشكالية ال بد من العودة باملرجعية إلى مرحلة

أن الدين ميثل ما هو مطلق وثابت ،بينما متثل السياس���ة ما هو

(وإذا كنا هنا ندعو إلى وضع االجتهادات السابقة واملذاهب

أما الدين فيجب أن ينزه عن ذلك وإال فقد جوهره وروحه)(((.

وحني رجع اجلاب���ري لفقه الصحابة وجده���م في بنائهم

الصورة الكلية لتطبيق الشريعة:
بعد ه���ذا العرض التفصيل���ي نريد أن نبتع���د قلي ً
ال عن
التفصي�ل�ات وننظر في الصورة الكلية لتطبيق الش���ريعة عند
محمد عابد اجلابري.
نهاية رؤية اجلابري أننا سنعتمد على املصلحة ،فما جاءت
به هو املعتبر ،وما رفضت���ه هو غير معتبر ،واملصلحة في رؤية
اجلابري ليست هي املصلحة بحسب املوازين الشرعية املعروفة
عند الفقهاء ،بل املصلحة ميكن أن تتجاوز حتى النص القطعي.
وحني نعرف أن كل االجتاهات العلمانية تبحث عن املصلحة،
وهي إمنا ترفض تطبيق الش���ريعة بدعوى مخالفتها للمصلحة
املعاصرة؛ فإن رؤية اجلابري ف���ي النهاية هي الرؤية العلمانية
ذاتها ،وهي سترفض تطبيق الش���ريعة لكنها هذه املرة بدعوى
تطبيق الشريعة!
الفرق بني رؤية اجلابري ورؤية بقية العلمانيني ،أن العلمانيني
صرحوا بقبولهم املفاهيم احلداثية املعاصرة وصرحوا برفضهم
ما يعارضها من تطبيق الش���ريعة ،أما اجلابري فقد كان مدركاً

الصحابة رضي الله عنهم:

املاضية بني قوسني والرجوع مباشرة إلى عمل الصحابة)(((.
الفقهي قد اعتمدوا على املصلحة:

(إن املبدأ الوحيد الذي كانوا يراعونه دوماً هو املصلحة ،وال
شيء غيرها ،وهكذا فكثيراً ما جندهم يتصرفون بحسبما متليه

املصلحة ،صارفني النظر عن النص حتى لو كان صريحاً قطعياً،
إذا كانت الظروف اخلاصة تقتضي مثل هذا التأجيل للنص)(((.
واكتش���ف أن النظر املصلحي عند الصحابة ال يختلف عما

كان فيه نص أو لم يكن فيه نص:

(إن هذا املبدأ مبدأ املصلحة هو املستند الذي كان الصحابة

يرتكزون عليه في تطبيقهم ،سواء تعلق األمر مبا فيه نص أو مبا

ليس فيه نص)(((.

وبن���ا ًء عليه ،يرى ضرورة االعتم���اد على املصلحة في بناء

النظام السياسي اإلسالمي:

(يجب أن تؤسس عملية تطبيق الشريعة في كل زمان ومكان،

وهي اعتبار املصلحة العامة ..يبقى بعد هذا املبدأ األساس���ي
((( الدين والدولة وتطبيق الشريعة .8
((( الدين والدولة وتطبيق الشريعة .9
((( الدين والدولة وتطبيق الشريعة .12
((( الدين والدولة وتطبيق الشريعة .12
((( الدين والدولة وتطبيق الشريعة .41

السياسة مبعنى جتنب توظيف الدين ألغراض سياسية باعتبار

نسبي ومتغير ،السياسة حتركها املصالح الشخصية أو الفئوية،

((( الدين والدولة وتطبيق الشريعة .171
((( الدين والدولة وتطبيق الشريعة .113
((( الدين والدولة وتطبيق الشريعة .117-116
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أن هذا املس���لك في رفض األحكام الشرعية ليس مجدياً ،وأنه

(واملقارب���ة ليس���ت من األم���ور التي يطب���ق عليها منطق
الص���واب واخلطأ تطبيقاً صارماً ،خصوصاً عندما يتعلق األمر

ولهذا يحرص على جت���اوز املفاهيم التراثية من خالل مفاهيم

ليس من نوع احلقائق العلمية ،بل هو من جنس احلقائق الثورية

ال ميكن قبول املفاهي���م احلداثية املعاصرة إال بعد البحث عن
مرجعية فقهية لها ،واستنبات أصول تراثية للمفاهيم املعاصرة،

تراثية أخرى.

مبوضوعات كالتي نحن بصددها ،ذلك أن موضوع املقارنة هنا
إن جاز التعبي���ر؛ احلقائق التي توظفها الث���ورات وكل دعوات

ه ��ل ه ��ذا دخ ��ول ف ��ي النواي ��ا أو إس ��اءة ظ ��ن أو حت ��ى حتليل

اإلصالح والتي تستمد صدقها ولنقل مصداقيتها من وظيفتها

أب���داً ،بل هو أمر يتحدث عنه اجلابري كثيراً وبكل وضوح،

فالذي حدث أن اجلابري أراد هدم مفهوم (تطبيق الشريعة)

واستنباط؟

ويراه ضرورياً ألي إصالح.

فهو يعترف بأن قراءة الت���راث إمنا هي طريق للبحث عن

سند تاريخي للمضامني احلديثة:
(إن هذا يعني أن قراءتنا ملا كان موضوعاً للتفكير أو قابالً
ألن يكون كذلك في تراثنا ،س���تكون موجهة بالرغبة في إيجاد
س���ند تاريخي ميكننا من تأصيل املضامني احلديثة واملعاصرة
الت���ي يحملها مفهوم اإلنس���ان وحقوقه ،تأصيله���ا في وعينا

ومرجعياتنا)(((.

وحني ش���رع في البح���ث عن حقوق اإلنس���ان في التراث

اإلسالمي قرر بوضوح أنه:

موجهون في قراءتنا
(يجب أال يغ���رب عن بالنا قط أنن���ا ّ

كمحرك للثورة وشعار للدعوة)(((.

من خالل البحث عن أصول ش���رعية يس���تطيع بها إبدال هذا

املفهوم مبفهوم آخر ال ينازع املفاهيم احلداثية املعاصرة.

وألجل هذا فمن الطبيعي أن يكون املنهج الذي يسلكه ليس
منهجاً موضوعياً يبحث عن الدالئل ويتقصى الوصول إلى احلق

بقدر ما هو بحث عما يعني على الهدف ،وهو ش���يء يعترف به
كما نقلنا ذلك سابقاً.

لهذا جتد أن اجلابري ميارس تفريغ األصول الشرعية التي

يتعامل معها من مضامينها:
فه���و يتجاوز أوالً مرجعيات الفقه���اء بدعوى الوصول إلى
فقه الصحابة ،وهذا خل���ل منهجي كبير ،ألن الوصول إلى فقه

الصحابة ال ميكن أن يتم من دون هذه املرجعيات الفقهية ،فهم
محصوها ،فاتهامهم
الذين نقلوا لك آثار الصحابة ،وهم الذين َّ

لنصوص تراثنا بالرغبة في تأس���يس مفهوم اإلنسان وحقوقه
على جميع املس���تويات تأسيس���اً يجعلها ذات جذور في تراثنا

بأنهم كانوا منقادين للسياس���ة هو اته���ام لفقه الصحابة الذي

وهذه الطريقة نابعة من واقع خبرة لدى اجلابري أدرك بها

بنا ًء عل���ى طعنه في العص���ور التي نقلته ،أم���ا جعل العصور
املتأخرة عصوراً ملوثة ومؤدجلة ومنحرفة ثم يستطيع الشخص

وكيانن���ا احلض���اري)((( ،فهي رؤية واضح���ة تبحث عن جذور
للنتائج املتقررة سلفاً!
أن التجديد ال ميكن أن مير من دون أدوات تراثية:

(ال سبيل إلى التجديد والتحديث ونحن نتحدث عن العقل

نقلوه ،فاملنطق الصحيح أن يطعن الش���خص في فقه الصحابة

الولوج منها إلى عصر الصحابة من دون أي تأثر؛ فهذه طريقة

استدالل ظريفة!

اخللل الثان���ي أن اجلابري ملا وصل إل���ى عصر الصحابة

العربي إال من داخل التراث نفسه وبوسائله اخلاصة وإمكاناته
الذاتية أوالً)(((.

لم يطالبنا باالستمس���اك بفقه الصحاب���ة ،وإال لوجد أن فقه

(واحلق أن اهتمامي بالتراث لم يكن من قبل وليس هو اآلن

فقههم في املصالح ال يختلف عن فقه العلماء؛ إمنا أراد اجلابري

وم���ا دام أن املقصد هو توظي���ف األدوات التراثية وليس

ه���ي أن الصحابة كانوا يعتمدون املصال���ح فقط ،وهذه صورة

ولهذا شرح سبب اهتمامه بالتراث:

من أجل التراث ذاته ،بل هو من أجل حداثة نتطلع إليها)(((.

االعتم���اد عليها ،فهو يعلن – بال خجل  -أنه في س���بيل هذا
الهدف ليس مهماً احملافظة على املوضوعية والصرامة العلمية:
((( الدميقراطية وحقوق اإلنسان .197
((( الدميقراطية وحقوق اإلنسان .201
((( بنية العقل العربي ،محمد عابد اجلابري.568 ،
((( محمد عابد اجلابري في املسألة الثقافية  ، 250نق ً
ال عن «احلداثيون العرب في العقود
الثالثة األخيرة وموقفهم من القرآن» للجيالني مفتاح .70
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الصحابة قائم على ذات األصول التي ينطلق منها الفقهاء ،وأن
االنتقال إليهم حلذف َمن بعدهم ثم البدء بعملية تفكير جديدة

مغالط���ة لفقه الصحابة؛ فالصحابة كانوا يس���تعملون املصالح
فع ً
ال ،غير أن املصالح في رؤيتهم تختلف عن املصالح في رؤية
اجلابري؛ فأساس رؤيتهم في املصالح قائم على اعتبارها وفق

موازين الش���ريعة ،فما رفضته الش���ريعة ليس مبصلحة ،وما
اعتبرته هو مصلحة ،وبقدر اعتبار الشريعة يكون وزن املصلحة،

((( الدميقراطية وحقوق اإلنسان .159

وبقدر رفض الش���ريعة يكون وزن املفسدة ،والنصوص في هذا
عن الصحابة أكثر من أن حتصر ،وهو شيء يختلف متاماً عند
اجلابري ،لهذا يأتي اجلابري إلى النصوص القطعية التي جاءت
بها الش���ريعة والتي هي من أصول املصالح املعتبرة ،فيحرفها
ويؤولها بس���بب أنها مخالفة لرؤيته ف���ي املصلحة املنطلقة من
رؤية مختلفة؛ كموقفه مث ً
ال من حد السرقة ،وهو نص قطعي ال
يحتمل اخلالف وال التأويل ،ومع ذلك فمن تطبيق الشريعة في

نظر اجلابري أن ال يطبق هذا احلكم ،ويتم التخلص من قطعية

احلكم بطرائق مختلفة؛ كالبحث عن سبب تاريخي معني يجعل
احلكم مرتبطاً به ،وهو:
(تدبي���ر كان معموالً به في اجلاهلية لعدم وجود س���جون
وال س���لطة تعتقل السارق ،لقد كان العقاب البدني هو الوسيلة

الزجرية الوحيدة التي تعاقب الس���ارق)((( .ومارس أمثال هذا

التأويل مع ما ترفض���ه الثقافة الغربية من أحكام ميراث املرأة

وحد الردة وتعدد الزوجات والطالق(((.

ولو أن الثقافة الغربية املعاص���رة تتقبل مثل هذه األحكام

لقبلت���ه هذه النفوس ومل���ا بحثت عن أس���باب تاريخية مفتعلة

للتخلص منه!

اخللل الثالث :أنه ال ينطلق من مقاصد الش���ريعة وأصولها

للحكم على املصالح املعاص���رة ،وإمنا يريدنا أن نخلق مقاصد
للشريعة من خالل هذه املصالح:

(وهكذا عندما ننجح في جعل ضروريات عصرنا جزءاً من

مقاصد ش���ريعتنا ،فإننا سنكون قد عملنا ليس فقط على فتح

باب االجتهاد في وقائع عصرنا املتجددة املتطورة ،بل س���نكون
أيضاً قد بدأنا العمل في تأصيل أصول شريعتنا نفسها بصورة

وبعبارة أخرى إن تطبيق الشريعة التطبيق الذي يناسب العصر
وأحواله وتطوراته يتطلب إعادة بناء املرجعية للتطبيق).

فحقيقة الوضع هي أن اجلابري ال يعتبر بالش���ريعة ،لكنه
ب���دالً من أن يكون واضحاً في رفضه لها واعتبارها ملا يخالفها؛

رفضها واعتبر ما يخالفها ،لكن بحث عما يجعلها غير مخالفة!
فاجلاب���ري إذن يصل إل���ى ذات الغاية الت���ي يجتمع إليها

العلماني���ون ،وإمنا متيز عنهم بأنه مزق من األدوات التراثية ما
جعلها طريقاً يوصله لهذه الغاية ،ولهذا جتد اجلابري يكرر ذات

اإلشكاالت التي يثيرها العلمانيون ضد الشريعة ،مثل:

ال بد من فصل الدين عن السياس���ة حتى ال يؤدي ذلك إلى

إدخال جرثومة التفرق واالخت�ل�اف في الدين ،وما يحدثه من
طائفية وحروب أهلية ،وأنه يجب تنزيه الدين عن السياسة حتى
ال يفق���د روحه كونه مطلقاً ،وهي نس���بية متغيرة((( .إن تطبيق
احلدود سيكون شبهة للتسييس(((.

وأما موقف اجلابري من العلمانية؛ فهو في احلقيقة رفض
لفظها ،و َقبِ���ل محتواها ،فهو يرفض اللف���ظ ملا تعرض له من

إس���قاط وتش���ويه في نفوس عامة الناس ،فأراد البحث له عن
ألفاظ بديلة ،فالعقالنية والدميقراطية التي عرضها بدي ً
ال عن
العلمانية حتمل ذات املضامني املستقرة في العلمانية.
بعد هذا يتضح جواب السؤال السابق:

هل حت � ّ�ول العلمانيون إلى الصف اإلس�ل�امي وأصبح حتكيم
الشريعة من األمور املسلَّمة؟

بالتأكي���د ال ،فما زال العلمانيون عل���ى موقفهم من رفض

حتكيم الش���ريعة ،إمنا الذي استجد هو انتقال أكثر العلمانيني

تضمن لها االس���تجابة احلية لكل ما يحصل من تغيير أو يطرأ

وبعض اإلس�ل�اميني إلى تبنّي ذات املوقف العلماني من حتكيم
الش���ريعة وهم يحس���بون أنها هي الش���ريعة ،فبدالً من رفض

فالطريق���ة عند اجلابري ليس���ت أن تنظ���ر في املصلحة

والليبرالي���ة ،ولهذا يج���ري في رؤيتهم تأوي���ل جميع األحكام

من جديد)(((.

املعاص���رة ومدى موافقتها للش���ريعة ،بل أن تنظر في املصلحة
املعاصرة وتبحث في الشريعة عما يجعلها من مقاصدها!

فمقاصد الش���ريعة عند العلماء هي استخراج أصول كلية

مستقرأة من جمع فروع الشريعة ،وأما اجلابري فيريد أن تكون

مقاصد الش���ريعة منتزعة من املصالح املعاصرة التي نريد أن
جنعلها داخلة ضمن الشريعة!

(فإن تطبيق الش���ريعة يتطلب اليوم إعادة تأصيل األصول

على أس���اس اعتبار املصلحة الكلية كم���ا كان يفعل الصحابة،
((( الدميقراطية وحقوق اإلنسان .184
((( انظر :الدميقراطية وحقوق اإلنسان  179و 183و.186
((( الدين والدولة وتطبيق الشريعة .192

الش���ريعة تُف َّرغ من مضمونها وتعبأ ب���ذات املضامني العلمانية
الش���رعية التي تعترض عليها الثقافة احلداثية املعاصرة ،فأي

حكم ال ترتضيه احلداثة فهو مؤول ويبحث في س���بيل ذلك عن
ٍ
مخرج من هنا أو هناك.
خالف فقهي أو سبب نزول أو أي
أي
ٍ
ٌ
تطبيق الش���ريعة بعدم تطبيق الش���ريعة
مس���لك جلأ إليه
العلماني���ون هرباً من النفرة التي يجدون أنفس���هم فيها مع أي
ٍ
احتكاك لهم مع الشارع املسلم ،كما ذهب إليها بعض اإلسالميني
هرباً من الضغط الذي يالحقهم به العلمانيون!

((( انظر :الدين والدولة وتطبيق الشريعة . 117-116
((( انظر :الدين والدولة وتطبيق الشريعة .200
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[حوارات]

في حوار مع ^

د .عبد الرحمن بن معاضة الشهري :
(*)

خدمة علوم القرآن والباحثين فيها مشروع فريد يقوم عليه
مركز تفسير للدراسات القرآنية
أج��رى احل��وار :أمحد مقرم النهدي

(**)

adan4004@gmail.com

مقدمة الحوار:
م ��ن القطاعات البحثية احليوية قطاع الدراس ��ات القرآني ��ة ،والذي كان وال يزال في حاجة إلى بذل اجلهود
املضاعفة لتطويره واالرتقاء به ،ومن املراكز العلمية الرائدة «مركز تفسير للدراسات القرآنية» ،وهو مركز نوعي
في تخصصه ،ك ّرس جهده في تطوير هذا القطاع ،والعمل على إنشاء صرح مؤسسي يخدم هذا املجال الفريد.
وحي ��ث يق ��ام ف ��ي مدينة الرياض املؤمت ��ر الدولي لتطوير الدراس ��ات القرآنية في الفترة م ��ن  6إلى 10ربيع
اآلخر 1434هـ ،بتنظيم من جامعة امللك سعود ممثلة في كرسي القرآن الكرمي وعلومه بالتعاون مع مركز تفسير
للدراس ��ات القرآني ��ة؛ فق ��د أجرينا حوار ًا م ��ع فضيلة الش ��يخ د .عبدالرحمن بن معاضة الش ��هري رئيس املؤمتر
ومدير عام مركز تفسير للدراسات القرآنية في الرياض.

أو ًال :تأسيس مركز تفسير:
^ :ل��و حدثتنا ع��ن ن�ش��أة املركز
كيف ومتى بدأت؟
أصل ه���ذا املش���روع بدأ بإنش���اء
موقع إلكتروني مع ب���دء دخول اإلنترنت
للس���عودية عام 1419هـ ،ث���م تطور عام
(*) أستاذ القرآن وعلومه املشارك بجامعة امللك سعود،
واملشرف على كرسي القرآن وعلومه باجلامعة ،مدير
عام مركز تفسير للدراسات القرآنية.
(**) محرر بالبوابة االلكترونية ملركز تفسير.
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1423هـ ليكون منتدى حوارياً متخصصاً

وفي عام 1425هـ قررنا مع مجموعة

في الدراسات القرآنية باسم (ملتقى أهل

من الزمالء املشرفني أن نحول هذا العمل

التفسير) .وبدأنا باس���تقطاب الباحثني

اإللكترون���ي الناجح إلى عمل مؤسس���ي

وإثراء املنت���دى باملوضوعات اجلادة التي

يكون مظلة لالرتقاء بهذا املش���روع الذي

جت���ذب املهتمني الذي���ن يتزايد عددهم
يوماً بعد ي���وم ،وحرصن���ا على اجلدية

أثبت جناح���ه في خدم���ة الباحثني في
القرآن وعلومه ،فكانت فكرة إنشاء مركز

في امللتقى ،فترس���خ لدى القارئ نوع من

تفس���ير للدراسات القرآنية ،ليكون مركز

التقدير للملتقى وللمش���اركني فيه ،حيث

أبحاث ودراسات غير ربحي ومقره مدينة

يكتب أبرز الكتاب بأس���مائهم الصريحة،

الرياض.

وقد س���اعد هذا على جناح امللتقى منذ
سنواته األولى.

^ :ال ب��د ح �ت �م � ًا م��ن ص�ع��وب��ات
وع��وائ��ق واج�ه�ت�ك��م ،ك�ي��ف جت��اوزمت��وه��ا
وتعاملتم م�ع�ه��ا ،وف��ي امل�ق��اب��ل م��ا أب��رز
التسهيالت التي لم تكن تتوقعها أثناء
التأسيس؟
العوائق النظامية هي أبرز العقبات،
حيث ال توجد أنظمة مس���نونة تس���هل
عم���ل هذه املراك���ز البحثي���ة ،كما ال
يوجد وعي ٍ
كاف ل���دى رجال األعمال
واملؤسس���ات املانحة لتبن���ي مثل هذه
املراكز النوعي���ة البحثية .ولكن إمياننا
باملش���روع جعلنا نتجاوز هذه العقبات
بتوفي���ق الله س���بحانه وتعال���ى .ومن
التسهيالت التي س���اعدتنا على جناح
مش���روعنا التعاون مع ش���ركاء النجاح
الكبار ،مثل :معالي الش���يخ صالح بن
حميد عندما قبل رئاسة مجلس اإلدارة،
وكذلك معالي الدكتور عبدالله العثمان
مدير جامعة امللك سعود عندما عرضت
علي���ه عضوية مجلس اإلدارة ،فقد كان
هذا مما ساعدنا على إجناح مشروعنا،
حي���ث بادر معال���ي الدكت���ور عبدالله
العثمان إلى إنشاء كرسي القرآن الكرمي
وعلومه وكلفني باإلش���راف عليه ،فكان
هذا معيناً لنا على االنتفاع من إمكانات
جامعة امللك سعود الضخمة في خدمة
القرآن وعلومه ،وقد حتقق في ظل هذه
الش���راكة الرائعة عدد من املشروعات
الكبرى ،كموسوعة التفسير املوضوعي
للقرآن الكرمي ،واملؤمتر الدولي لتطوير
الدراس���ات القرآنية ال���ذي يعد األول
م���ن نوعه ،وهو ش���راكة بني كرس���ي
القرآن وعلومه في كلية التربية بجامعة
امللك س���عود ومركز تفسير للدراسات
القرآنية.

ثاني ًا :المركز وخدمة الباحثين:
^ :ي�ظ�ه��ر ج�ل�ي� ًا اه �ت �م��ام امل��رك��ز
باخلارج ،وهو توجه رائع ،وإبراز باحثني
ق ��ل أن ي �ع��رف �ه��م ط �ل�اب ال �ع �ل��م ورمب ��ا
العلماء في العالم اإلس�لام��ي ،هل هذا
من سياسات املركز التي ينتهجها؟
املركز رؤيت���ه عاملية ،حيث نصل إلى
كل الباحث�ي�ن الي���وم من خ�ل�ال البوابة
اإللكترونية ،كما أن احلوار العلمي اجلاد
على صفحات ملتقى أهل التفسير ع ّرفنا
مبئات الباحثني اجلادي���ن املتميزين في

العال���م ،وعقدنا عالقات تع���اون علمي
مميزة من وراء التع���ارف على صفحات
ملتقى أهل التفسير ،وهذه نعمة عظيمة
من الله بها علينا في االستفادة من شبكة
َّ
ً
اإلنترنت ،ولم يعد يهم كثيرا مكان وجود
الباحث مع وجود هذه الوس���ائل احلديثة
في التواص���ل ،وقد أس���عدني كثيراً ما
رأيته م���ن احلب للملتق���ى وللمركز في
زياراتي للعديد من دول العالم في املشرق
واملغرب التي فيها نش���اط للقرآن الكرمي
وعلوم���ه ،بل حتى ف���ي الواليات املتحدة
وكن���دا وأوروب���ا  -ولله احلم���د ،ولدينا
عالقات علمية قوية مع عدد من الباحثني
في مختلف دول العال���م نعتبرهم مبثابة
الس���فراء للمركز في تلك الدول دون أن
يتقاض���وا أي مرتبات م���ن املركز ،وإمنا
ه���و التطبيق األمثل ملقول���ة :العلم رحم
بني أهله ،وهو من أق���وى أواصر الرحم
واحملبة في الله وخدمة العلم.
^ :م ��ا اخلدم ��ات الت ��ي يقدمه ��ا
املرك ��ز للباحث�ي�ن ،وك ��م بحث� � ًا أص ��درمت
حتى اآلن ،وهل لك أن تطرح أسماء بارزة
لباحثني وباحثات وبحوث أيض ًا؟

نحن نقدم للباحثني خبرات اخلبراء
الذين س���بقوهم في البحث والدراس���ة
مجاناً على صفح���ات املوقع اإللكتروني،
وه���ذه م���ن أعظ���م اخلدم���ات الت���ي
يحت���اج إليها الباحثون الي���وم؛ فاملعلومة
الصحيحة والدقيقة ه���ي ما يحتاج إليه
الباحث���ون في الدراس���ات العليا ،ونحن
نس���تهدف طبقة املتخصصني في القرآن
وعلومه من األس���اتذة وطالب الدراسات
العلي���ا بالدرجة األول���ى ،فنحن في زمن
التخصص ،والنجاح قرين للتخصص اليوم
إال في حاالت قليلة ،وما وصل من الفوائد
لغير هذه الفئة فهو كما تقول العامة (فوق
البيعة) ،ومع حبنا خلدمة اجلميع ،إال أن
إمكاناتن���ا املادية حتول دون اس���تهداف
جميع الش���رائح .وقد أصدرنا ما يقارب
من عش���رين إصداراً بعضها طبع ونفد
من األسواق ،مثل كتاب (مقاالت في علوم
القرآن) للدكتور مساعد الطيار ،وبعضها
سينزل للمكتبات قريباً جداً ،ونطمح ألن
يأتي وقت قريب يصبح فيه مركز تفسير
املرك َز االستش���اري األول على مس���توى
العال���م في قضاي���ا تطوير الدراس���ات
القرآنية واستش���راف مس���تقبلها .وأما
الباحثون الذين يش���اركوننا مش���روعنا
هذا فهم صف���وة الباحثني واملتخصصني
ف���ي الق���رآن وعلومه في جمي���ع أنحاء
العالم اإلسالمي ،ولكثرتهم ال أقدر على
تس���ميتهم حتى ال أغفل منهم أحداً ،بل
إنني أق���ول :إن الباحث املتخصص الذي
ال يشاركنا في ملتقى أهل التفسير نادر،
وقد بلغ عدد املش���اركني ف���ي حوارات
ملتق���ى أهل التفس���ير أكثر من عش���رة
آالف عضو معظمهم من املتخصصني في
القرآن وعلومه وأس���اتذة في اجلامعات
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اإلس�ل�امية ،والتس���جيل لدينا مشروط

وس���نواصل التعريف باملرك���ز حتى يبلغ

بضواب���ط مس���بقة ،ألننا نؤم���ن بفكرة

العالم كله ،ويس���مع بن���ا كل محتاج إلى

االنتق���اء واجلودة دون االلتف���ات للكثرة

خدماتنا خدمة للق���رآن وعلومه ،وقربة

املجردة.

إل���ى الله بخدم���ة كتابه الك���رمي خدمة

^ :عملية التواصل مع الباحثني
ما آليتكم فيها ،وم��ا آليتكم في إص��دار
البحوث وال��دراس��ات من ناحية ضوابط
البحث والطباعة وغير ذلك؟
نحن نتواصل مع الباحثني بوس���ائل
التواص���ل التقنية ،كالبري���د اإللكتروني
والهاتف والزيارات املباش���رة له ،أو يقوم
الباح���ث بزي���ارة املركز ،ونس���تفيد من
اللقاءات عل���ى هامش املؤمترات الدولية
واحمللية الت���ي نحضرها ف���ي التعريف
مبركزنا واس���تقطاب الكفاءات للمشاركة
في مش���روعاته .وأم���ا آليتنا في إصدار
البحوث فنحن نتبع أمثل الطرق البحثية
في اجلامعات التي درس���نا فيها وندرس
فيها الي���وم ،وقد حرصنا في املركز على
تنويع املستشارين من كل العالم اإلسالمي
لتظهر ثمار املرك���ز وعليه صبغة العاملية
وع���دم االنفراد بال���رأي والرؤية ،وأرجو
أن يكون هذا ظاهراً بش���كل إيجابي في
إصدارات ومشروعات املركز.

^ :ه��ل عندكم ت�ص��ور ع��ن مدى
معرفة كليات القرآن وأساتذتها وطالبها
في العالم عن مركزكم؟

نوعية متقن���ة تليق بكت���اب الله الكرمي،
ولدين���ا كل مقومات النجاح من عملنا في
ه���ذا البلد املبارك ،وهو بلد كرمي معطاء
باذل خلدمة القرآن حكوم ًة وش���عباً ،وهو
مهبط الوحي وأهله يحبون خدمة القرآن
ويتشرفون بذلك من أعلى رجل في الدولة
حتى أصغر طفل فيها ،وأنا دائم التذكير
لنفسي ولزمالئي العاملني في املركز بهذا
الشرف واالحتساب فيه.

^ :هل عندكم قائمة بالعناوين
ال� �ت ��ي حت��ت��اج��ون إل� ��ى ال �ب �ح��ث ف�ي�ه��ا،
أم ت��أت �ي �ك��م أف� �ك ��ار ال �ع �ن��اوي��ن وت�س�ع��ون
إلصدارها؟
نحن نس���تفيد م���ن كل األفكار التي
تنتج داخل املرك���ز أو خارجه ،ونهتم بكل
التفاصيل التي تنفعنا في مشروعنا ،وقد
جاءتنا الكثير م���ن األفكار اإلبداعية من
نقاش���ات جانبية أو إشارات صغيرة في
ح���وارات جانبية هنا أو هن���اك ،ولدينا
إدارة للمشروعات في املركز تقوم ببلورة
كل األفكار ودراستها وتقدميها على هيئة
مش���روع نبدأ في دراس���ته ومدى جدوى
تنفيذه.

أزعم أننا وصلنا إلى ش���ريحة كبيرة

جداً من الفئة املس���تهدفة دون أن نبذل
ماالً في الدعاي���ة للمركز حتى اآلن لقلة
ذات اليد ،لكننا س���نبدأ ف���ي هذا العام
ببع���ض احلمالت اإلعالمي���ة التعريفية
مبرك���ز تفس���ير  -إن ش���اء الل���ه ،وقد
بدأنا مبجلة البي���ان فأعلنا فيها مع بدء
عام 1434ه���ـ ،ونحن متفائل���ون بذلك،
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ثالث ًا :مؤتمر تطوير الدراسات
القرآنية:
^ :تستقبلون هذه األي��ام مؤمتر ًا
لتطوير الدراسات القرآنية ،في البداية لو
سألتك عن معنى العنوان كيف توضحه
لنا ،وم��ا ج��وان��ب القصور ف��ي ال��دراس��ات
القرآنية التي سيناقش املؤمتر تطويرها؟

نقصد بالتطوير معناه اإليجابي ،وهو
التجديد العلم���ي املنضبط بأصول الفهم
الصحي���ح للقرآن الكرمي ،مع االس���تفادة
من كل التقنيات واألدوات املس���اعدة على
إيصال رس���الة القرآن للعاملني ،واالرتقاء
مبستوى البحث العلمي في القرآن وعلومه
ليكون على مستوى تطلع الرواد من العلماء
والباحثني ،ومس���اعدة الباحثني املبتدئني
على االرتقاء في درجات البحث العلمي في
هذا التخصص وتطوير مهاراتهم البحثية
والعلمية ليكونوا قدوة لطالبهم ،وليكونوا
على مستوى التحديات التي تواجهها أمتنا
في هذا العصر ،كما نعني بالتطوير تطوير
اجلوانب اإلعالمية والتقنية والتمويلية التي
تخدم القرآن الكرمي وتس���اعد على جناح
مش���روعاته ،ولو تأملنا اجلهود التي تبذل
في خدمة اإلجنيل والباحثني املتخصصني
فيه لتملكنا الذهول من تلك األموال التي
تنفق في ذلك ،لكننا نثق بتوفيق الله ألهل
القرآن ،وجند من تس���ديد الله ما يجعلنا
نواصل املس���ير في هذا املشروع ونطلب
م���ن كل من يبلغه خبرنا أن يخصنا بدعوة
طيبة ينفعنا الل���ه بها في الدنيا واآلخرة.
وقد حرصنا في مح���اور املؤمتر الدولي
لتطوير الدراسات القرآنية على الشمول،
وقد انبثقت مح���اور املؤمتر في احلقيقة
من اخلطة االس���تراتيجية ملركز تفس���ير
للدراس���ات القرآنية ،والت���ي وصلنا إليها
مع أحد املراكز املتخصصة في التخطيط
االستراتيجي ،ورأينا أن نحولها إلى مؤمتر
عاملي ملالءمتها ألي قطاع يخدم الدراسات
القرآنية ،ومحاور املؤمتر ستة هي :احملور
العلمي ،واحملور التعليمي ،واحملور التقني،
واحملور اإلعالم���ي ،واحمل���ور التمويلي،
واحملور التشجيعي.

^ :م��ا أب ��رز امل�ع�ل��وم��ات ع��ن ه��ذا
املؤمتر من ناحية الباحثني وأوراق العمل
واجلهات املشاركة بشكل موجز؟
وصلنا ما يزيد على  350بحثاً مشاركاً
من مختلف دول العالم ،وقد اس���تعرضت
اللجنة العلمية ه���ذه البحوث وتواصلت
مع الباحثني حتى ُس���لمت البحوث بشكل
نهائي ،وانتخبت اللجنة العلمية ما يقارب
مئة بحث من هذه البحوث ،وأخضعت كل
البحوث املقدمة للتحكيم العلمي حس���ب
تخصص البحث املقدم ،وخلصت اللجنة
العلمي���ة إلى تقس���يم البح���وث املقبولة

إلى ثالثة أقس���ام :أوالً :البحوث املقبولة
للعرض في جلس���ات املؤمت���ر وعددها
 34بحث���اً ،ثانياً :البح���وث املقبولة في

حلقات نق���اش وعددها  21حلقة نقاش،
ثالث���اً :البحوث املقبول���ة للطباعة ضمن

لكننا على يق�ي�ن ووعي تام بأن األمة في

بذلك أن يحق���ق خططه وأهدافه ،ونحن

إقب���ال واضح على تعلم الق���رآن الكرمي

ال نخفي م���دى حاجتنا لتع���اون التجار

ودراس���ة علومه والعناي���ة بتدبره ،وهي

ورجال األعم���ال املس���لمني ،وتذكيرهم

في طريقها إلى ذل���ك تنتظر من أبنائها

مبس���ؤوليتهم أمام الله ف���ي خدمة كتابه

املتخصص�ي�ن ف���ي الق���رآن وعلومه أن

الكرمي واالنتصار له ممن يناله بسوء.

يتلمسوا لها الطريق الصحيح الذي ينبغي
عليها سلوكه ،وأن يستشرفوا لها مستقبل
الدراس���ات القرآنية التي ترتقي بعلومه
وتقربها لألمة اإلسالمية مبختلف اللغات،
وتوظف كل وس���ائل العصر وتقنياته في
سبيل حتقيق هذه الرسالة ،وهذا ميدان
بكر نسعى جاهدين للتخصص فيه وإتقان
أدوات���ه ،حي���ث يعتبر حقل استش���راف
املس���تقبل بكراً بش���كل عام ،فض ً
ال عن
استش���راف احلقول اخلاصة كالدراسات

القرآنية مث ً
ال ،لكننا نعمل في هذا السبيل
ونسأل الله التوفيق والسداد.

أعمال املؤمتر فق���ط وعددها  14بحثاً؛
ومجموعه���ا كله���ا  69بحثاً ،وس���نقوم

بطباعة بحوث القس���مني األول والثالث
وتوزيعه���ا ف���ي املؤمت���ر وإتاحتها كذلك

رابع ًا :قبل الختام ..تطلعات
وتوصيات:

لعموم الباحثني عبر موقع مركز تفس���ير

^ :ما الذي ترى أنه ينقص مركز

وبوابت���ه اإللكتروني���ة ،ونرج���و أن تكون

تفسير ،وما نداؤك الذي توجهه جلميع

وثيقة مفيدة للباحث�ي�ن في تاريخ تطوير

الشرائح في خدمة هذا املركز؟

الدراسات القرآنية مستقب ً
ال.

^ :ما الطموح املأمول أن تقدمه
الدراسات القرآنية في الساحة الفكرية
وال�ت�ن�م��وي��ة ع �م��وم � ًا ف��ي ع��امل�ن��ا ال�ع��رب��ي
واإلسالمي؟
نحن نش���كو اليوم من ضعف أدواتنا
في الدراس���ات التي تستشرف املستقبل
للدراس���ات القرآنية وكيفية مش���اركتها
الفعلية في مس���تقبل األمة اإلس�ل�امية،

نح���ن نطم���ح إل���ى إنش���اء أوقاف
تكفل اس���تمرار املركز ،وتضمن استمرار
جناحات���ه ،وحتقيق رؤيته العاملية الفريدة
في خدمة الق���رآن وعلومه ،وتطوير بيئة
الدراس���ات القرآنية وتعزي���ز الناجحني
فيها من املراك���ز واألفراد ،ولو هدى الله
أحد أثرياء املسلمني ،وهم كثيرون ،وشرح
صدره لتبني مثل ه���ذه األوقاف؛ حلقق
ملش���روعنا الدميوم���ة واس���تطاع املركز

^ :خ��امت��ة ت���ود إرس��ال��ه��ا أله��ل
القرآن والباحثني في هذا املجال ،وكلمة
أخ �ي��رة ل�ه��ذا احل ��وار وق ��راء مجلة ^

والعاملني فيها؟
أدعو إخوان���ي وأحبابي الباحثني في
الق���رآن وعلومه إلى حت ّمل مس���ؤوليتهم

ف���ي خدم���ة الق���رآن الك���رمي وعلومه
واالحتساب في سبيل ذلك؛ بتعليم الناس
كت���اب الله واملش���اركة اإليجابية الفاعلة
في املش���روعات الهادفة خلدمة القرآن،
فالعمر يفن���ى والباقي هو العمل الصالح
اخلال���ص لوجه الله ،وخي���ره ما كان في
خدمة الق���رآن الك���رمي ،وهو تخصص
ش���ريف ينبغي إعطاؤه حقه من النصح
والب���ذل والناس في حاجة ،وقد ملس���ت
من خالل جتربتي البس���يطة في اإلعالم
قلة املبادرين للمش���اركة في تعليم الناس
الق���رآن وتفس���يره وترس���يخ املفاهيم
الصحيح���ة في أصول التفس���ير وكيفية
التعامل معه وتدبره دون إفراط أو تفريط
حتى ال يتجرأ على هذا العلم من ليس من
أهله فيضر أكثر مما ينفع.
وأما أحبابي في مجلة ^ فأس���أل
الله له���م املزيد م���ن التوفي���ق ،وأثمن
جهودهم وأدعوهم لالستمرار في توعية
اجليل املسلم ،فهو في أمس احلاجة إلى
مجلة ^ وأمثالها من املجالت الرائدة
الرصينة املتوازنة العميقة.
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[موقف]

االحتالل األمريكي

يدير المالكي وأتباعه
ال��ش��ي��خ ح���ارث ال���ض���اري

(*)

تش ��هد امل ��دن العراقي ��ة من ��ذ ع ��دة أس ��ابيع ث ��ورة عارم ��ة ضد
حكوم ��ة ن ��وري املالك ��ي ،وم ��ن عوامل وأس ��باب هذه الث ��ورة الظلم
املتراك ��م واالضطه ��اد املتواصل والفش ��ل السياس ��ي وانعدام احلد
األدن ��ى لش ��روط احلي ��اة البس ��يطة ،وقب ��ل ذلك رف ��ض االحتالل
وتوابعه؛ كلها عوامل أسهمت في حصول ما حصل .أما بخصوص
ما يردده البعض بأن الثورة لها عالقة مبا يحدث في س ��ورية ،فإن
هذه القضية لها حضور لكن ليست هي السبب الرئيسي في ذلك،
فاجلماهي ��ر العراقي ��ة ألول مرة يت ��اح لها اخل ��روج والتظاهر من
قبل السلطات احمللية في هذه املناطق؛ ولذا خرجوا بقوة للتعبير
عما يعانونه متجاوزين األمرين املذكورين إلى املطالب األساسية
والضرورية للجماهير الثائرة ،التي لم يعد بينها شيء منهما.
ه ��ذه الث ��ورة نتيجة الظلم الواقع على الش ��عب العراقي وليس ��ت
وس ��يلة لتخفي ��ف الضغ ��ط عن الث ��وار في س ��ورية كما ي ��رى البعض؛
فالعراقي ��ون ث ��اروا ألس ��بابهم اخلاص ��ة الت ��ي س ��بق بيانه ��ا ،ولكن بال
ش ��ك سيكون ذلك عامل تخفيف عن ثوار سورية ووسيلة إلهاء لنظام
املالكي عن تقدمي الدعم الكبير واملتواصل لنظام احلكم في سورية.
ورغ ��م طائفي ��ة احلك ��م ف ��ي الع ��راق واضطه ��اد أه ��ل الس ��نة
هن ��اك ،فإنن ��ا نرى أن الثورة ش ��ملت الكل بال اس ��تثناء ،وال أعتقد
أن يتح ��ول الوضع في العراق إلى صراع طائفي؛ ألس ��باب عديدة
ومعروفة لدى العارفني بالوضع العراقي ،وأما الصراع املسلح فهو
مره ��ون بتط ��ور األح ��داث وطريق ��ة تعامل احلكومة م ��ع املطالب
اجلماهيرية.
وق ��د اتض ��ح جلي� � ًا أن املوض ��وع ال يتعل ��ق بأهل الس ��نة ،وإمنا
بأصح ��اب خيار اخل�ل�اص من األوضاع السياس ��ية التي يعيش ��ها
العراقي ��ون ،وه ��ا ه ��و خيارهم يتحق ��ق على أرض الواق ��ع متمث ًال
ف ��ي (مظاهراته ��م واحتجاجاته ��م) و(مطالبه ��م املعلن ��ة) ،بعيد ًا
عن أدعياء السياس ��ة من (الس ��نة) الذين أسهموا في إرساء دعائم
النظ ��ام السياس ��ي احلال ��ي ب ��كل موبقات ��ه وآث ��اره الس ��يئة .وم ��ن
(*) أمني عام هيئة علماء املسلمني في العراق.
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ه ��ذه املوبق ��ات :الدعوات املش ��بوهة لتقس ��يم العراق حت ��ت عنوان
الفيدراليات ،وهو مش ��روع أعداء العراق واألمة ،وال توجد مقارنة
بني ما يدعون إليه من فيدراليات وبني الوضع في كردستان.
أما بخصوص دخول التيار الصدري في أحداث الثورة ،فإنني
أرى أن وراء ذل ��ك توجهات سياس ��ية خاصة ،وإحساس� � ًا باملتغيرات
اجلديدة في املنطقة ،ومحاولة لالستفادة من املتغيرات اجلديدة
ف ��ي الع ��راق لغرض حتس�ي�ن قواع ��د اللعبة السياس ��ية وحتس�ي�ن
الص ��ورة ما أمكن ،وإال فإنه ش ��ريك لغيره في س � ّ�ن ه ��ذه القوانني
اجلائ ��رة ،وال يزال متمس ��ك ًا به ��ا مثل قانون االجتث ��اث ومادة ()4
إرهاب.
وكم ��ا ي ��رى أصحاب العقل والبيان ،ف ��إن أمريكا لم تخرج من
الع ��راق نهائي� � ًا ،بل ما زالت موجودة في ��ه بطريقتها اخلاصة ،وما
زال العراق خاضع ًا لالحتالل بصورة رس ��مية وفق ًا للبند الس ��ابع
م ��ن ميثاق األمم املتح ��دة ،كما أن األيدي األمريكية واضحة جد ًا
كم ال ب ��أس به من
ف ��ي تس ��يير األم ��ور بالب�ل�اد ،فض ًال ع ��ن تواجد ٍّ
قواتها في العراق ،وعودة جزء من قواتها املقاتلة إليه في األش ��هر
املاضية .وستعمل الواليات املتحدة على العودة الظاهرة واملباشرة
بالطريقة املناسبة لها وملصاحلها في العراق ،اقتصادي ًا وسياسي ًا،
إذا رأت أن العودة إليه ال تكلفها كثيراً.
كما نستهجن جتاهل اإلعالم العربي لقضية الشعب العراقي
وثورت ��ه ،وه ��ذا التجاهل ليس مس ��تغرب ًا؛ فمعاناتنا مس ��تمرة من
ه ��ذا اإلعالم ،الذي إن كان س ��ابق ًا خاضع ًا للطغ ��اة فإن كثير ًا منه
املف ��روض أنه حت ��رر اآلن وأصبح أكثر اس ��تقاللية ف ��ي تعامله مع
أحداث املنطقة؛ لكن أين هو اآلن؟
ون ��رى أن مس ��تقبل الع ��راق  -بإذن الله تعال ��ى  -أفضل مما مضى
طيل ��ة العش ��ر س ��نوات املاضي ��ة؛ فه ��ذه األزمة ه ��ي محاول ��ة لتصحيح
األوضاع في العراق وإعادته إلى وصفه الطبيعي واملأمول .وفي اخلتام
نسأل الله السالمة للعراق وأهله ،ولسورية وأهلها ،ولكل املسلمني.

مأساة مالي ..صوملة جديدة
رأفت صالح الدين

السنَّ ُة ينتفضون
ربيع العراقُّ ..
والمالكي يترنح
مجدي داود

الحراك الشعبي العراقي ..في
الميزان!
محمد الطائي

الربيع العراقي ..عودا ً على َبدء
د .أمجد اجلنابي

مرصد األحداث
عمرو عبد البديع
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[المسلمون والعالم]

مأساة مالي..
صوملة جديدة

رأف�����ت ص��ل�اح ال���دي���ن

(*)

ل ��م يك ��د يصح ��و املس ��لمون من مآس ��يهم حتى ظهرت في األفق مأس ��اة جدي ��دة يقود أواره ��ا هذه املرة فرنس ��ا ،ربيبة
الصليبية العاملية ،التي لم تنس ماضيها االستعماري البغيض ،حيث تشن حرب ًا جديدة على دولة مالي مبباركة ومساندة
من األمم املتحدة ،في عنوان جديد حلرب صليبية جديدة ،وبأموال املسلمني.
فم ��ا زال ��ت أياديه ��ا ملطخة بدم ��اء األبرياء ف ��ي دول املغرب

* تقع مالي في منطقة الس���احل ،يقصد بالساحل املنطقة

العرب ��ي وإفريقي ��ا وغيره ��ا ،ث ��م ه ��ي اليوم تق ��ود حرب� � ًا صليبية

الواقعة ما بني شمال مالي في املنتصف وجنوب اجلزائر وشمال

جديدة على بقعة جديدة من أراضي املسلمني في مالي املنكوبة.

النيجر وش���رق موريتانيا وجنوب ليبيا ،وتلك املس���احة تتجاوز

وحت ��ى نس ��تطيع فهم حقيقة احل ��رب الصليبي ��ة اجلديدة على

أربعة ماليني كيلومتر مربع ،ويتنوع س���كان تلك املنطقة فتضم

دولة جديدة من دول العالم اإلس�ل�امي ،ال بد من توضيح بعض

القومية األمازيغية والطوارق وبع���ض القبائل العربية والقبائل

احلقائ ��ق الت ��ي قد يغيب بعضه ��ا عن كثير من الن ��اس ،من هذه

اإلفريقية ،ويدينون باإلسالم.
* تتألف مالي من عدة قبائل :املاندي وتبلغ ( %50بامبارا،

املعطيات:
أو ً
ال :مالي بين التاريخ والجغرافيا:

* جمهورية مالي :هي دولة إسالمية إفريقية تقع في غرب

إفريقي���ا ،وعاصمتها باماكو ،وهي دولة غير س���احلية حتدها
اجلزائر شماالً ،والنيجر ش���رقاً ،وبوركينا فاسو وساحل العاج
في اجلنوب ،وغينيا من الغرب واجلنوب ،والس���نغال وموريتانيا
في الغرب .تزيد مس���احتها على  1.240.000كم ،²ويبلغ عدد
سكانها  14,533,511مليون نسمة ،حسب آخر اإلحصاءات.
(*) مدير حترير مجلة قراءات إفريقية.
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مالينكي ،ساراكولي) ،بيول  ،%17والفولتيك  ،%12وسونغاي ،%6
طوارق وقبيلة مور  ،%10آخرون .%5
وتعتبر الفرنس���ية اللغ���ة الرس���مية ،والبامب���ارا األكثر
استخداماً ،نحو  %80من السكان.
* تبلغ نس���بة املسلمني نحو  ،%90ويبلغ النصارى نحو ،%1
وهناك  %9ديانات إفريقية أخرى.
* نش���أت في هذه املنطقة مملكة إس�ل�امية عظيمة هي
«مملكة مال���ي» ،أو «إمبراطورية مالي» ،التي تُعرف عند العامة
ببالد التكرور ،وكانت تقع بني برنو ش���رقاً واحمليط األطلس���ي
غرب���اً وجب���ال البربر ش���ماالً ،وكانت تُعد م���ن أعظم ممالك

السودان اإلسالمية ،حيث بلغت اململكة أقصى عظمتها وقوتها.
وكان���ت مملكة مالي م���ن أغنى ممالك الس���ودان الغربي

وأقواها ،وازدهارها كان مي ّث���ل أعظم فترات التاريخ اإلفريقي
تط ّوراً
وتقدماً ،وحكامها كان لهم دور مهم في نشر اإلسالم في
ّ
غرب إفريقيا ،واشتهرت باسم مملكة مالي ،كما ُعرفت مبملكة
املاندجنو.

مؤسس���و مملكة مالي ،كانوا من أكثر ش���عوب
واملاندجنوّ ،
إفريقيا حت ّمساً لإلسالم ،وقد اش���تهر أن كنكن موسى ،أشهر
ملوك مالي ،كان يبني مسجداً في ك ّل مكان تدركه فيه اجلمعة،

وقد اقترن اتساع اململكة بالدعوة إلى اإلسالم(((.

وقبائل البمبراو ،ويبلغ عددهم ثلث عدد السكان ،وينتشرون
في مباكو وسيكاسو وسايغو وبقية املناطق األخرى.

وقبيلة الهوتسو ،وهم أقل من القبيلتني األخريني تعداداً في

مالي ،وينتشرون في كاي.
* توج���د في ش���مال مالي مدينة «متبكت���و» ،وهي مدينة
تاريخية إسالمية شهدت نهضة حضارية علمية إسالمية كبيرة،
وه���ي تعد العاصمة الثقافية والتراثية جلمهورية مالي ،وملتقى
احلضارات والثقافات منذ مئات الس���نني ،ومنارة العلم ومجمع
العلم���اء ،وتوجد بها أكبر كمية من املخطوط���ات في إفريقيا،
وهي من أشهر املدن اإلسالمية في القرن الثالث عشر ،وملتقى

وأثناء أوجها ،امتدت اإلمبراطورية املالية من ساحل احمليط

القوافل البري���ة للقادمني من النيجر وليبي���ا ،غير أن احلقبة

األطلسي بالغرب إلى ما وراء تخوم منحنى نهر النيجر بالشرق،
ّ
مح���ط القوافل
وم���ن حقول الذهب ف���ي غينيا باجلنوب إلى

االستعمارية قد دمرتها ،وحاولت طمس معالم احلضارة العربية
اإلس�ل�امية فيها ،في القرن السابع عشر ،من خالل الرحالت

التجارية عبر الصحراء بالش���مال .وكان إمبراطورها مانس���ا

األوروبي���ة ،ليتعاقب عليها املس���تعمر الفرنس���ي الذي قاومته

موسى قد حج ملكة عام 1324م عبر القاهرة ،واستقبله املماليك

قبائل املنطقة من الع���رب الطوارق بقيادة املجاهد محمد على

في القاهرة بحفاوة بالغة ،وقد انخفض سعر الذهب بالعالم إثر

األنصاري.

رحل���ة احلج تلك لكثرة ما وزع من ذهب على طول الرحلة ،وفي
هذه السنة أصبحت العاصمة متبكتو بجنوب غرب نهر النيجر،
مركز جتارة الذهب وتعليم اإلسالم ،وفي سنة 1500م امتد حكم
مالي ملناطق بأعالي نهر النبجر(((.
* استولت فرنسا على مالي أثناء احتاللها شمال إفريقيا
أواخر القرن التاسع عشر ،وجعلتها جزءاً من السودان الفرنسي.
نالت الس���ودان الفرنسية (س���ميت بعد ذلك باسم اجلمهورية
الس���ودانية وهي ليست جمهورية السودان احلالية) ،استقاللها
في  22س���بتمبر  1960مكونة مع الس���نغال احتاد مالي ،الذي
ما لبث أن انحل عقده بعد عام في أعقاب انس���حاب السنغال،
فسمت اجلمهورية الس���ودانية نفسها باس���م جمهورية مالي،
وحكم البالد موبيدو كايتا :ما بني  1960إلى .1968
* تنقس���م مالي إلى ثالثة أج���زاء كل جزء حتكمه إحدى
القبائل الثالث ،وهي :الطوارق ويبلغ عددهم نحو ربع الس���كان
ينتش���رون بالقرب من الصحراء الكبرى ،ومناطقهم هي متبكتو
وكيدال وغاو األمازيغ.
((( د .الفاحت الشيخ يوسف ،مظاهر احلضارة اإلسالمية في املمالك اإلفريقية ،مجلة
قراءات إفريقية ،العدد  14أكتوبر 2012م.
((( موسوعة ويكيبيديا http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%
85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%
D9%8A%D8%A9_%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A.

ثاني ًا :أطراف الصراع:
 -1فرنسا:

* منطقة الس���احل منطقة نفوذ فرنسي ،حيث احتلت كل
دولها تقريباً في فترات س���ابقة ،وم���ا زالت صاحبة القرار في
هذه البلدان .ولقد مارس���ت فرنسا أبش���ع همجية في التاريخ
احلديث كله ،فهي التي قتلت مليون وستمائة ألف جزائري عبر
س���نوات احتاللها الهمجي للجزائ���ر من  5يوليو  1830حتى 1
نوفمبر  ،1954ولم تكتف بذلك ،بل حرق جنودها ومستوطنوها
أرض اجلزائ���ر عندما أيقنوا أنه���م مغادروها ،كي ال ينتفع بها
اجلزائريون بعدهم؟!!
وه���ي التي ظلت تنهب خيرات إفريقيا حتى الرمق األخير،
وما زالت تسيطر على مناجم املاس والذهب واملعادن واليورانيوم
في ال���دول اإلفريقية ،ثم تركتها في فترة االس���تقالل املوهوم
في ذيل الش���عوب واألمم ..فأي مدني���ة وحضارة أصابت تلكم
الشعوب من ج ّراء سيطرة فرنسا عليهم لعشرات السنني؟!!

ثم ه���ي التي هددت بعودة قواتها إل���ى اجلزائر إذا فازت

جبهة اإلنقاذ اإلسالمية في انتخابات عام  ،1990وقد ساعدت
العس���كر على تنحية جبهة اإلنقاذ م���ن احلكم؛ هذا غيض من
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فيض من ممارسات فرنس���ا اإلرهابية التي ال متت لإلنسانية

انتقالية اس���تمرت  14شهراً بعد االنقالب الذي أطاح بالرئيس

بصلة ،ولم تنته عن هذه املمارسات الشنيعة حتى اليوم.

موسى تراوري ،وقام بتس���ليم احلكم للرئيس ألفا عمر كوناري

 - 2أمريكا:

* توجد أطماع أمريكية في هذه املنطقة لعدة أسباب:
 وجود كثير من الثروات فيه���ا ،كالبترول والغاز واملعادنواليورانيوم الذي يشكل مع النيجر أكبر االحتياطيات في العالم،
وتهيمن عليه فرنسا وال يستفيد منه أهلها.
 تس���عى أمريكا منذ 2007م ليكون له���ا موطئ قدم فيهذه املنطق���ة التي فضلها البنتاغون لتنفيذ مش���روعه بإقامة
مق���ر القيادة العس���كرية األمريكي���ة في إفريقي���ا «أفريكوم»
( ،)AFRICOMووق���ف رفض هذه ال���دول حجر عثرة أمام
طموح أمريكا بإنش���اء أكبر قاعدة عسكرية لها في إفريقيا في
هذه املنطقة ،خاصة الرئيس املالي املخلوع أمادو توماني توري،
ال���ذي اضطر القيادة األمريكية إل���ى إدارة هذه القيادة  -التي
كان مخططاً لها أن تضم في حدود  3000جندي وضابط  -من
قاعدة عسكرية أمريكية في مدينة شتوتغارت األملانية.
 محاصرة املد اإلس�ل�امي ،خاصة بعد متدد القاعدة فيالصحراء الكبرى ،ومتركزهم في شمال مالي.

* بعض التحليالت السياس���ية توض���ح أن هناك صراعاً

خفياً بني فرنسا وأمريكا على الغنيمة ،وحتاول فرنسا أن يكون

لها قدم السبق ،فاملنطقة ملك خالص لها ،فمن املسلّم به وجود
تنافس بني أمريكا وفرنسا للسيطرة على هذه املنطقة احليوية،
والغنية بالثروات الطبيعية (املعادن والنفط واليورانيوم) ،والتي
هي في األساس تابعة للنفوذ الفرنسي ،لكن دخول أمريكا بقوة
حتت دعوى مكافحة اإلرهاب عجل من تدخل فرنسا.
 - 3االنقالبيون املاليون:

* وق���ع أغرب انقالب في باماكو ف���ي  21مارس 2012م
قام به أحد قادة اجليش ممن تدرب في أمريكا س���ابقاً النقيب
«أمادو سانوغو» ،حيث جاء االنقالب قبل شهر واحد من موعد
االنتخابات الرئاس���ية في البالد ،والت���ي كان محدداً لها أبريل

عقب انتخابات عام 1992م.
* ه���ذه املنطقة منذ مدة وهي مس���رح لعم���ل املخابرات
األجنبية عامة واألمريكية خاصة مع تزايد منو القاعدة ،فكيف
يحدث ه���ذا االنقالب دون علم هذه األجهزة ،إال إذا كانت هي
من تقف وراءه؟
* االنقالب حدث بال أي أهداف أو أسباب معقولة ،حيث
كان الس���بب املعلن عدم اس���تجابة احلكوم���ة ملطالب اجليش
بتس���ليح رفاقهم الذين يعانون هزائم متكررة في شمال البالد
في حربهم ضد الطوارق وأفراد القاعدة ،مع علمهم اس���تحالة
ذلك للوضع االقتصادي املتردي للبالد ،وكذلك ألن قوام اجليش
املال���ي صغير للغاي���ة وال يتحمل أي مواجهة م���ع الطوارق أو
القاعدة أو القوات الغربية.
فم���اذا فعلوا بعد االنقالب؟ هل س���لحوا رفاقهم؟ أم زادوا
الطني بلة؟ وجروا البالد والعباد إلى أتون حرب لن يس���لم منها
أحد ،وستزيد من معاناة املاليني أضعافاً مضاعفة.
* قام االنقالبيون بتس���ليم الس���لطة إلى رئيس انتقالي هو

«ديونكوندا تراوري»  -رئيس البرملان الس���ابق الذي كان مرشحاً
النتخابات الرئاسة املقررة في أبريل 2012م  -الذي جرى تنصيبه
في  12أبريل 2012م مبقتضى تس���وية إفريقية وضغط فرنسي،
جاء ذلك بعد أسبوعني من االنقالب ،وظل قائد االنقالب النقيب
«أمادو سانوغو» ورجاله أصحاب النفوذ في باماكو.
ومت اختيار «ش���يخ موديبو ديارا» رئيساً للوزراء ،وهو عالم
س���ابق في إدارة الطيران والفضاء األمريكية (ناس���ا) ورئيس
مايكروسوفت في إفريقيا ،وقد تولى منصب رئيس الوزراء في
أبريل املاضي ،وهو زوج ابنة الرئيس الس���ابق موس���ى تراوري
الذي انقلب عليه أمادو توري في عام 1991م.
ودي���ارا كان من املؤيدي���ن للتدخل األجنب���ي ،حيث أعلن
مراراً تأييده لتدخل قوة عس���كرية دولية س���ريعة في ش���مال
مالي ،قبل أن يجبره العس���كر على تقدمي استقالته في ديسمبر

2012م ،وأعلن وقتها الرئيس املالي املخلوع أمادو توماني توري

املاضي ،ثم مت تعيني «ديانغو سيس���وكو»  -احلائز على شهادة

الدس���تور الذي ال يجيز له الترشح لفترة ثالثة ،وهو له سابقة

الدكت���وراه في القانون ،والذي كان يش���غل منصب األمني العام
لرئاس���ة اجلمهورية في نظام موسى تراوري  -رئيساً للحكومة

عدم ترش���حه فيها؛ إلمتامه املرحلة الثانية من احلكم ،مبوجب
حتسب له في تس���ليم احلكم للمدنيني بعد إدارته البالد لفترة
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يوم الثالثاء  11ديسمبر.

 - 4الطوارق:

ب���ـ «أبو القعق���اع» ،وإليهما انضم عش���رات املقاتلني من أبناء

* يتواجد الطوارق في منطقة الشمال التي تبلغ مساحتها

القبائل العربية في ش���مال مالي ،لتصبح احلركة بذلك واجهة
للتيار اجلهادي في املجموعات العربية بأزواد ،متاماً كما شكلت

كما يوجد الطوارق في البلدان املجاورة موزعني على هذه الدول
مشكلني عبئاً ثقي ً
ال وموروثاً اس���تعمارياً نتيجة تقسيم البلدان

«حرك���ة أنصار الدي���ن» الواجهة اجلهادية داخ���ل املجموعات

أكثر من ثلثي مس���احة مالي؛ وهي منطقة نفوذ كامل للطوارق،

وفق هوى املس���تعمر ..تش���به مش���كلتهم إلى حد كبير مشكلة
األكراد في العراق وسورية وإيران وتركيا.
 - 5احلركات اإلسالمية اجلهادية:

* وجود متركز للجماعات املنتسبة للقاعدة في شمال مالي
في مناطق الطوارق منذ فترة طويلة ،ووجود حتالف بينهما يقوم
على حماية املصالح واملنافع الشخصية لكال الطرفني.
* احلركات اإلس�ل�امية اجلهادية املوجودة في الش���مال
كثيرة ومختلف���ة ومتفرقة وبعضها مخت���رق ،الالعب األكثر
نش���اطاً في املنطقة هو «حركة أنصار الدي���ن» التي يع ّرفها

مؤسسوها بأنها «حركة ش���عبية جهادية» ،وقد تعززت قوتها
بانهيار نظام القذافي ..هذه اجلماعة أسس���ها «إياد غالي»،
وهو م���ن أبناء أس���ر القي���ادات القبلية التاريخي���ة لقبائل
«اإليفوغاس» الطوارقية ،قاد التمرد ضد احلكومة املالية في
بداية تسعينيات القرن املاضي ،وكان حينها قائداً قومياً أقرب
إل���ى الفكر القومي الوطني منه إلى الفكر اإلس�ل�امي ،وبعد
توقيع اتفاقية السالم بني احلكومة املالية واملتمردين الطوارق
ع���ام  ،1992عمل قنص ً
ال عاماً جلمهورية مالي في جدة ،لكن
الرجل التزم في س���نواته األخيرة توجهاً دينياً ،وحتولت رؤيته

للعمل املس���لح في أزواد من عمل نضال���ي حترري إلى عمل
جهادي ديني ،ومع سقوط القذافي عاد «إياد غالي» إلى أزواد
واتخذ من سلس���لة جبال «أغارغار» مقراً له ،وأسس تنظيمه
اجلديد ،بعد أن تداعى إليه املئات من أبناء قبيلة اإليفوغاس
التي ينتمي إليها ،وبعض املنتمني لقبائل طوارقية أخرى ،وقد
بدا واضحاً أن «إياد غالي» استغل مكانته االجتماعية وتوجهه
الفكري في نشر دعوته بني السكان.
كما توج���د «حركة اجلهاد والتوحيد» ف���ي غرب إفريقيا،
التي تأسس���ت في أكتوبر عام  ،2011ويقودها «س���لطان ولد
بادي» ،إحدى شخصيات املجتمع العربي في أزواد ،ومعه القائد

الطوارقية.
وراء «جماع���ة أنصار الدين» الطوارقي���ة ،و«حركة اجلهاد
والتوحي���د» العربي���ة؛ يقف «تنظي���م القاعدة بب�ل�اد املغرب
اإلس�ل�امي» ،الذي وصل إلى املنطقة عام  2003على يد أمير
كتيبة امللثمني «مختار باملختار» امللقب بـ «بلعور» ،ويعتبر أرس���خ
التنظيمات قدماً في الصحراء الكب���رى عموماً ومنطقة أزواد
خصوصاً ،وقد متكن من اس���تقطاب الكثيرين ،وينس���ب إليه
البعض اختطاف القنص���ل اجلزائري في بلدة غاو اخلميس 5
أبريل .2012

كما ش���كل مؤخراً كتيبة أطلق عليه���ا «املوقعون بالدماء»،

والتي أعلنت مسؤوليتها عن اختطاف مئات الرهائن في مصنع
للغاز في آن أمناس بجنوب اجلزائر ،والتي انتهت نهاية مأساوية
بقتل العشرات من الرهائن واخلاطفني.
 - 6دول اجلوار:

* موقف دول اجلوار  -مث���ل اجلزائر وموريتانيا والنيجر
وبوركينا فاسو وساحل العاج والسنغال وغيرها -يثير كثيراً من
التساؤالت؛ ففي حني أنهم أول من سيكوى بنيران احلرب ،جند

أنهم يؤيدون التدخل العس���كري في املنطقة ،ولم جند اعتراضاً
م���ن أيها ،حتى دولة تونس رائ���دة الربيع العربي أيدت الهجمة
الفرنسية على مالي.
فقد بدأت هجرات الالجئني املاليني لبعض الدول املجاورة
كموريتانيا ،وقد تتفاقم املش���اكل مما ينذر بوضع مأساوي لهذه
اجلموع التي ستنتقل عبر صحراء قاحلة.
أمر آخر متعل���ق بدول اجلوار ،وهو احتم���ال فرار كتائب
جهادية إلى ه���ذه الدول من جراء اش���تداد املواجهة والقذف
اجلوي عليها ،ما ينبئ بانتقال الفوضى إلى دول اجلوار.
فم���ا الذي يلجئ هذه الدول إلى اتخاذ هذا القرار؟ هل نار
القاعدة أش���د وطأة من نار االحتالل والالجئني؟ أم أن هناك
تفاهمات سرية بينها وبني فرنسا؟!

املوريتاني السابق في القاعدة «حماد ولد محمد اخلير» املكنى

العدد 308

55

ثالث ًا :حقيقة ما يجري في مالي وفق المعطيات السابقة:

لم تنس فرنس���ا إرثه���ا االس���تعماري ووصياتها على دول

املنطقة ،فمنذ استقالل مالي الشكلي عام 1960م وهي متارس
كل أصناف االستغالل والتدخل في هذه الدول ،وهي تعمل كي
تس���يطر على عمل عالقات مع كل األطراف من النظام احلاكم
حتى الطوارق ،فإعالن اس���تقالل إقليم أزواد أبريل املاضي مت
إعالنه من باريس ،دون أي تعليق من احلكومة الفرنس���ية ،كما
تقوم فرنسا االستعمارية باس���تغالل مقدرات هذه الدولة التي
تعد من أفقر دول العالم رغم امتالكها اليورانيوم بنس���بة كبيرة
ورغم وجود كثير من املعادن والثروات التي تستفيد منها فرنسا
وحدها.
مع تصاعد األحداث – التي ه����ي صناعة غربية بامتياز
– تخش����ى فرنس����ا على مناطق نفوذها في ه����ذه املنطقة من

مبساعدة املتهورين من بني جلدتنا الذين يكررون األخطاء ،وهم
يعلمون جيداً أن أمتنا في أضعف حاالتها وتس���عى للخروج من
شرنقة التبعية والتخلف بعد ثورات الربيع العربي ووصول بعض
األحزاب اإلسالمية إلى سدة احلكم.
لذا سارت أمريكا في ثالثة اجتاهات:

 -ح ّرضت أحد قادة اجليش ممن تدرب في أمريكا سابقاً،

النقيب «أمادو سانوغو» ،على القيام بانقالب عسكري غير مبرر
على اإلطالق وبال أهداف منطقية.
 في نفس الوقت حت���رك الطوارق بعد أن تذكروا أن لهممطالب بإقامة دولة في أرض الش���مال التي يس���يطرون عليها
س���يطرة تامة بال أدنى تدخل م���ن احلكومة؛ حتركوا للمطالبة
بانفصال الشمال.
 -هذا ما ش���جع بعض اجلماعات املس���لحة على إعالنهم

الق����ارة اإلفريقية؛ ف����ي البداية أعلن وزير الدفاع الفرنس����ي

إقامة دولة إسالمية.

جان إيف لودريان :إن التدخل العس����كري في شمال مالي بات
وش����يكاً ،وإن فرنسا لن تشارك في القتال ميدانياً ،بل ستقدم

الصليبي الذي يوضح أن هذه الدول لم ولن تتخلى عن سلوكها

مس����اعدات تقنية ولوجس����تية للقوة اإلفريقية التي س����تضم
نحو  3300جن����دي((( ،هذا في أكتوبر املاضي ،ثم تغير احلال
بعد اس����تصدار مجلس األمن التابع لألمم املتحدة قراراً رقم
 2085يسمح بنش����ر بعثة دعم دولية في مالي بقيادة إفريقية
لفترة أولية م����دﺗﻬا عام واحد ،تقوم باتخ����اذ جميع التدابير
الالزمة((( ،وذلك في ديس����مبر املاضي ،واخلوف من التدخل
األمريكي املباش����ر للسيطرة على املنطقة؛ لذا سارعت فرنسا
االستعمارية منفردة بإعالن بدء العمليات العسكرية في مالي
يوم اجلمعة  11يناير 2013م.
ومن ناحية أخرى ،تسعى أمريكا للسيطرة على هذه املنطقة
لتوس���يع نفوذها واس���تغالل خيراتها ،وكذلك إلقامة قاعدتها
العس���كرية أفريكوم ،وقد رفضت هذه الدول  -وخاصة مالي -
إنشاء هذه القاعدة في املنطقة ،كما أن أمريكا وفرنسا والغرب
لهم أطماعهم وأهدافهم اخلبيثة في وأد احلركات اإلس�ل�امية
وحصار املد اإلس�ل�امي في الش���مال اإلفريقي ،ووأد اإلسالم
ذاته ،وتركيع بالد املس���لمني ،وال يتأتى لها ذلك إال بغطاء دولي
وإعالم���ي ،وإعالنه���ا اجلاهز دوماً «احلرب عل���ى اإلرهاب»،
((( موقع (فرانس 2012/10/18 - )24م http://www.france24.com/ar ،
(2) http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N1265/660//
PDF/N1266065.pdf?OpenElement.
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وه���ذا ال يعد مب���رراً على اإلط�ل�اق ملثل ه���ذا التدخل

االستعماري الصليبي.
التدخل العس���كري في الدول حت���ت غطاء دولي وإعالمي
وتبريري من البعض ينذر بصوملة جديدة لهذه املنطقة ،فالدول
الغربية ،وعلى رأس���ها أمريكا وفرنسا ،لن تسعى حلل مشاكل
مالي بقدر ما تس���عى إلغراق هذه املنطقة في أتون صراعات
ل���ن تنتهي ،حتى تصبح هي املالذ وامللجأ الذي يأوي إليه جميع
األطراف وحثه حتى يبقى لضمان االس���تقرار املوهوم ،وبالتالي
تنجح هذه الدول في حتقيق مآربها.
والتدخل األجنبي ونش���ر الفوضى اخلالقة هو السياس���ة
األمريكي���ة الت���ي وع���دت بها دول العالم اإلس�ل�امي لنش���ر
الصراعات والقالقل والفوضى ،والتي تنتهي بها مقومات الدول
وتصب���ح الكيانات املوجودة في أضعف حالتها؛ ال تس���تطيع أن
تقوم بنفس���ها وبالتالي تطلب احلماي���ة والعون من هذه الدول
االستعمارية ،كما ستتحول القوى واجليوش املوجودة في الدول
إلى ميليش���يات ال تستطيع أن حتمي حتى نفس���ها ،والنتيجة
دمار شامل وقتلى ال حصر لهم والجئون ومشتتون في صحراء
ج���رداء ،ومتضي فصول القصة بتفرقنا وغفلتنا وجهلنا وخيانة
الكثيرين.
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[المسلمون والعالم]

ربيع العراق..

الس��نَّ ُة ينتفض��ون والمالكي يترنح
ُّ
جم�����دي داود

ألول مرة منذ أن س���قط العراق في يد االحتالل األمريكي الصليبي ،يخرج مئات

اآلالف من أهل الس���نة في مظاهرات حاش���دة في معظم احملافظات ذات األغلبية

الس���نية ،ليعلنوا عن هبة ضد الظلم والطغيان واالضطه���اد الذي يتعرضون له على
أيدي عصابات نوري املالكي الشيعي املذهب ،املعروف بوالئه إليران ،وليعلنوا مطالبهم
بكل صراحة ووضوح ،دون س���ابق إنذار أو مؤش���رات لهذه الهبة الكبيرة ،الس���تعادة

احلقوق وتصحيح املسار.

لقد تعرض املس���لمون الس���نة في العراق للكثير من الظل���م على أيدي االحتالل

األمريكي ووكالئه من بعده ،ذلك ألنهم رفضوا االحتالل وأعلنوا اجلهاد ضده ،فتكالب
عليهم املرتزقة من كل حدب وصوب ،ووجهوا جميعاً سهامهم ألهل السنة ،فاغتصبت

نساؤهم ،وشرد شبابهم ،وقتل شيوخهم ،وذبح أطفالهم ،فاستشهد منهم مئات اآلالف،

وامتألت بهم السجون واملعتقالت ،وقصفت مدنهم ،ودكت بيوتهم ،وما أحداث الفلوجة
والرمادي واألنبار وصالح الدين وغيرها عنا ببعيد.
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ولقد سعى االحتالل خالل وجوده إلى إعادة تشكيل العراق
من جديد ،ليجعل من حلفائه الش���يعة أصحاب الكلمة األولى

فقط سني ،ويتكون اجليش من  16فرقة ال يوجد من بني قادة
هذه الفرق سني واحد.

واألخيرة في البالد ،فكان دستور «برمير» ،الذي جعل النظام
السياس���ي في البالد قائماً على احملاصصة الطائفية ،والذي

حتى سارع في تلفيق قضية لهم ،وبدأ بطارق الهاشمي ،عندما

وافق عليه بعض القادة السياسيني السنة ،وعلى رأسهم طارق

طالب أهل الس���نة بإقامة أول إقليم لهم في محافظة صالح

الهاشمي واحلزب اإلسالمي الذي كان ميثله ،وغيره ،وهو ذات

الدين ،حس���بما ينص الدس���تور ،ثم تلتها األنبار واملوصل ثم

الدستور الذي مكن نوري املالكي وأمثاله من رقاب أهل السنة،

ديالى ،وطورد طارق الهاشمي ،ثم حكم عليه باإلعدام ،وتخلى

وكانت حجتهم وقتئذ أنه ميكن تعديله بعد املوافقة عليه ،لكن

حلف���اؤه عنه ،وبعد عام أعاد املالكي الكرة من جديد ،واعتقل

كي���ف يتم هذا وأي تعديل فيه س���يحتاج إلى موافقة  70في

عناصر حماية رافع العيساوي وزير املالية السني ،بنفس التهم

املائة من الشعب ،وبشرط عدم اعتراض ثالث محافظات ،ما

التي وجهت للهاشمي من قبل.

يعني استحالة تعديله حتى بعد مائة عام ،إال أن تتغير التركيبة
السكانية بالكامل؟

ما إن انقضت أهمية هؤالء الساس���ة لدى نوري املالكي،

خالل كل تلك الفترة ،كان الشارع السني يتلقى الضربات
في س���كون ،بعدما جنح االحتالل األمريكي وحلفاؤه الشيعة

جلأ االحت�ل�ال األمريكي وحلفاؤه الش���يعة إلى مطاردة

مع بعض اخلونة في توجيه ضربات قوية للمقاومة ،وبش���كل

الرموز الس���نية املجاهدة التي لم تقبل أن تش���ارك في هذه
العملي���ة السياس���ية الهزلية ،وفق���اً للقواع���د التي وضعها

خاص بعد تش���كيل ما يس���مى «الصحوات» التي أثرت بشكل

االحتالل لتحقيق أهداف���ه ،وكان على رأس املطا َردين رئيس

الوقف السني الدكتور عدنان الدليمي ،والشيخ حارث الضاري
األمني العام لهيئة علماء املس���لمني في العراق ،الذي كان يرى
أن هذا الدس���تور ميثل لغماً لتفجير الوضع العراقي ،وميهد
لتقس���يم العراق إلى دويالت متناحرة مب���ا يصب في النهاية

كبير في قدرات املقاوم���ة ،وعندما خرج االحتالل األمريكي،
التزم الش���ارع السني الس���كون ،إال أنه فجأة وبعيداً عن كل
التوقعات ،ث���ارت ثائرته ،واندلعت التظاهرات في املظاهرات
الس���نية ،وعادت احلي���اة إلى الفلوج���ة ،فانتفضت برجالها،
وانتفضت نينوى والرمادي واألنبار وصالح الدين ،وخرج مئات
اآلالف من السنة في مظاهرات مستمرة يومياً ،وقام بعضهم

خلدم���ة االحتالل وأعوانه في املنطقة ،ولم يس���تمع ساس���ة

باالعتصام.

الس���نة في العراق إلى نداءات ذلك الش���يخ ،بل صمتوا على

هذا احلراك الس���ني الكبي���ر في العراق اليوم يش���كل
مأزق���اً كبيراً لنوري املالكي وعصابت���ه ،فالرجل جنح بامتياز

صار أهل السنة في العراق بني فكي كماشة ،فساستهم ال

في خل���ق املزيد من العداوات له ،فم���ن ناحية خلق أزمة مع

يهتمون ألمرهم ،فرغم أنه صار منهم وزراء وكبار مس���ؤولني،

إقليم كردس���تان العراق ،وأصبحت العالق���ة بينهما متوترة،

وعلى رأسهم طارق الهاش���مي نائب الرئيس السابق ،وصالح

وينتظر قادة اإلقليم الفرصة لس���حب الثقة منه واإلطاحة به

املطلك نائب رئيس الوزراء ،وأس���امة النجيفي رئيس الوزراء

م���ن منصبه ،ومن ناحية أخرى اصطنع أزمة مع تركيا ،وصار

العراقي؛ إال أن الس���جون ظلت تعج بعشرات األلوف من أهل

يناكف رئيس احلكومة التركية رجب طيب أردوغان ،ويس���عى

السنة ،تنتهك فيها احلرمات وتغتصب فيها احلرائر ،دون أن
يحرك أحد من هؤالء ساكناً ،كما تركوا الشيعة يسيطرون على

إلى حتقيق نوع من الضغط عليه عبر فتح خطوط تواصل مع
املعارض���ة التركية ،إضافة إلى ترنح النظام الس���وري ،وقرب

جميع املناصب القيادية في الدولة وإقصاء ممثلي السنة عن

س���قوطه ،وتصاعد األزمة االقتصادية في حليفته الرئيسية

أهم وأفضل املناصب القيادية في الدولة ،وفي أهم مؤسساتها

إيران ،بسبب العقوبات الدولية املفروضة عليها.

من اجليش والش���رطة والوزارات املختلفة ،فعلى سبيل املثال
هن���اك  24مديراً عاماً ف���ي وزارة التعليم العالي ،واحد منهم

وإن تل���ك األزم���ة التي يعيش���ها املالكي س���تدفعه إلى
محاولة إفش���ال الربيع العراقي مبكراً ،وإفساد ذلك احلراك

مطاردته وإخوانه ،ورمبا كانوا راغبني في ذلك.
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وإجهاض االنتفاضة الس���نية بأي شكل من األشكال ،وقد بدأ

كذلك ينبغي عل���ى املتظاهرين احلذر بش���دة من جميع

املالكي بتهديد أئمة املس���اجد وبع���ض مجالس احملافظات

الفصائل السياسية في العراق ،وبشكل خاص التيار الصدري،
فهو يلعب دوراً مش���بوهاً في العملية السياس���ية في العراق،

الس���نية الداعمني والداعني لهذه التظاهرات ،ثم بدأ بتشويه
التظاه���رات ،وإلقاء التهم عليها جزافاً ،ثم تهديد املتظاهرين
بالعنف وإطالق النار عليهم بش���كل محدود نس���بياً في بعض

وال ميك���ن اجلزم بأنه م���ع هذا أو ذاك ،لكن���ه في كل أزمة

املناطق ،لكنه لم ينجح في ذلك حتى اآلن.

يتظاهر بالوقوف في وجه املالكي ويتحالف مع الطرف اآلخر،
ث���م فجأة يتراجع ويترك ذلك الطرف وحيداً ،وقد حدث ذلك

أم���ام املالكي اليوم خي���اران إلجهاض تل���ك االنتفاضة

في أكثر من موقف ،منها موقفه من مطالب القائمة العراقية

الس���نية ،أولها هو س���بيل القوة ،ويبدأ بتخوين املتظاهرين،

وقتما ثارت أزمة الهاشمي وإعالنه دعم مطالبهم وحق السنة

ومحاولة تصوير األمر على أنه ثورة طائفية ،ورمبا يقوم ببعض

في إقامة األقاليم ث���م تراجعه بعد ذلك ،تال ذلك حتالفه مع

التفجيرات في املناطق الشيعية ،تتبعها حملة أمنية كبيرة على
املتظاهري���ن واملعتصمني ،مراهناً عل���ى رد فعلهم ،فإما أنهم

األك���راد العام املنقضي لس���حب الثقة من ن���وري املالكي ثم
تراجعه؛ فالصدر يريد أن يصور نفس���ه اليوم على أنه إحدى

س���ينفضون وتنتهي األزمة ،أو أنهم سيلجأون إلى الدفاع عن
ّ

أضالع هذا الربيع العراقي ،واخلش���ية كل اخلشية أن يكون
سبباً في إفساد هذا احلراك.

أنهم إرهابيون مجرمون يريدون إسقاط الدولة ،وغير ذلك من

إن اس���تمرار هذا احلراك الث���وري يتطلب صد أالعيب

أنفس���هم بصد العنف وحمل السالح ،وبهذا سيصورهم على
الشعارات الكاذبة التي يبرع في استخدامها.
أما اخليار الثاني فهو اس���تخدام األس���اليب الناعمة في

نوري املالكي في جر الثوار إلى العنف ،من خالل استفزازهم
بتصرفات���ه املعروفة ،فبقاء هذا احلراك الثوري س���لمياً قدر

تفريق املتظاهرين ،وذلك من خالل بعض الساسة املشبوهني

اإلمكان هو أكثر ما يهدد حص���ون املالكي ،ويؤدي إلى تفكك

الذين ال يعرفون س���وى مصاحلهم الش���خصية ،أو أن يرسل

حتالفاته السياسية ،ومينعه من فرصة التذرع بضرورة مواجهة
املتظاهرين حفاظاً على أمن البالد ،أما إن جلأ هو إلى العنف

يتحرج املالكي من إنكارها ،ويطالب بأخرى ذات صبغة طائفية

على نطاق واسع ،فها هنا يجب التصدي له ولعصاباته.

واضحة ،أو تثير الفرقة فيم���ا بينهم ،أو أن يعلن قبول بعض
املطالب دون بعض ،مستهدفاً بذلك استمالة بعض املتظاهرين

وعلى أهل الس���نة في العراق أن يصم���دوا حتى حتقيق
أهدافهم ،وعلى رأس���ها رحيل نوري املالكي نهائياً ،وعليهم أال

إليهم من يظنون���ه منهم ،فيخالف مطالبه���م الواضحة التي

إليه وتخليهم عن احلراك احلالي ،فإذا ما انتهت األزمة تنكر
للجميع ،وهيهات أن يستعيدوا ذلك احلراك مرة أخرى.

يتفاوض���وا على هذا املطلب أياً كان���ت الظروف ،وأن يهددوا
بتصعي���د األمور تدريجياً ،وأال يكش���فوا أوراقهم مرة واحدة؛

إن أمام س���نة العراق حتديات عظيمة الستمرار ذلك

حتى ال يفسد حراكهم ويتراجعوا بعد ذلك ،فإنهم إن تراجعوا

احل���راك الكبير ،يأتي على رأس���ها ضرورة عدم تس���ليم

اليوم دون حتقيق األهداف الرئيسية ،فلن يكون لهذا احلراك

قيادة تلك اجلموع إلى أي قيادة سياسية ممن شاركت في

أي معن���ى أو نتيج���ة إيجابية ،بل س���يكون فرص���ة للمالكي

العملية السياسية على مدار الفترة املاضي ،فهذا احلراك

وعصاباته ملعرفة القي���ادات أو الهيئات أو اجلماعات املؤثرة
في أهل الس���نة وتصفيتها متاماً ،حتى ال يقوموا بأي حراك

الذي���ن كانوا ش���ركاء فيما وصل إليه حال س���نة العراق،

مستقبلي.

ه���و حراك ش���عبي بامتياز ،ال حتركه مجموعة الساس���ة
وليس س���ببه ،كم���ا يروج بعضهم ،هو م���ا تعرض له وزير

وأخيراً ،لقد حان الوقت لعودة قادة أهل السنة ورموزهم

املالية «رافع العيساوي» ،بل كان ذلك فقط نقطة االنطالق

احلقيقيني ليقوم���وا بدورهم في اس���تعادة احلقوق املنهوبة

وليس السبب ،ولهذا يجب أن يبعد أمثال هؤالء عن املشهد
الثوري متاماً ،ولقد جربهم أهل الس���نة على مدار سنوات

ورفع الظل���م واالضطهاد ،فعلى املتظاهري���ن أن يجعلوا من
ضمن أهدافهم عودة الش���يخ حارث الضاري والدكتور عدنان

ولم يحققوا لهم أي إجناز.

الدليمي ،وغيرهما من أهل الفضل والسبق واجلهاد.
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[المسلمون والعالم]

الربيع العراقي..

عودا ً على َبدء
د.

أجم�������������د

اجل�������ن�������ايب

amjedaljanabi@yahoo.com

قبيل رحيل العام امليالدي  2012بنحو عش���رة أيام ،حتركت حشود من

أهل الرمادي غربي العراق باجتاه الطريق الدولي السريع ليعلنوا اعتصاماً

املس برموز
مفتوح���اً حتى حتقيق مطالبهم التي بدأت جزئية ومحددة بعدم ّ

أهل الس���نة وبإطالق سراح حماية وزير املالية رافع العيساوي كي ال يتكرر
س���يناريو طارق الهاش���مي مرة أخرى ،إذ بدأ باعتقال أفراد من حمايته ثم
انتهى بإصدار خمس���ة أح���كام غيابية باإلعدام على الهاش���مي ،زعماً أنه
كان يوجهه���م ومي ّولهم لتنفيذ عمليات قتل ض���د املدنيني وهو نائب رئيس

اجلمهورية!!

ثم توالت أيام االعتصام وتوس���عت رقعته بس���بب عدم االستجابة من

الطرف احلكومي ،بل والتهكم واالستهزاء من قبل وزراء ونواب وأعضاء كتلة

ح���زب الدعوة بزعامة رئيس احلكومة نوري املالكي ،بل جاءت أجرأ كلمات
االزدراء على لس���انه حني وصف هذه االنتفاضة بـ (النتنة) و(الفقاعة) ،ما
استفز املعتصمني لتنس���اح هذه التظاهرات في كل الرقعة اجلغرافية التي

يقطنها أهل الس���نة واجلماعة من العرب ،فتش���مل أكثر من نصف مساحة
العراق ب���دءاً من األنبار وصالح الدين واملوصل وديالى وبغداد ،ونادت هذه

اجلم���وع املليونية ف���ي جمعات متتالية مبطالب لهذا املك���ون بعد أن عانوا
اإلقصاء والتهميش وشتى صنوف الظلم التي بات من املسلّم بها في أوساط
العرب من أهل السنة في العراق.
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وبالنظر في عمق تاريخ الع���راق الذي تربى على مواقفه
البطولية املس���لمون من س���نة العراق ،عرباً وكرداً وتركمان؛

انظر إلى قدر الله تعالى الرحيم ،إذ بدأت مقاومة االحتالل

لقي���ادة العراق ثم يفعل بهم من الظل���م ما فعله املالكي ،وهم

والقائم ،وكانت أش���رس املعارك هن���اك ،ثم عادت اليوم هذه

نكتش���ف أنهم كانوا وما زالوا ال يتص���ورون أن حاكماً ينبري

يستحضرون مواقف فاحت العراق اخلليفة الراشد الثاني عمر
ب���ن اخلطاب  -رضي الله عنه  ،-ومنه���ا ما ثبت عن مجيء

وفد العراق ملقابلة سيدنا عمر يقودهم األحنف بن قيس ،وهو
سيد من س���ادات العراق ،فحينما وصلوا وجدوا سيدنا عمر
يغس���ل اإلبل بنفسه ويقول :يا أحنف! تعال أعن أمير املؤمنني

املتهالك وقد بات غير خاف على أحد.

األمريك���ي املنهزم من م���دن األنبار في الفلوج���ة والرمادي
املدن ذاتها لتعلن حترير الع���راق من النفوذ اإليراني املتغلغل
ف���ي العراق ،فمن كانت بدايته محرقة كانت نهايته مش���رقة،
فالرجال ه���م ذات الرجال ،ودافع الغيرة على الدين والعرض

واألرض ه���و ذات الدافع ،ولن تس���كت هذه الصرخات حتى

حتقي���ق كل املطالب ،وقد فاقت الوقائع حتليل أكبر املتفائلني
في دميومتها ،فجاءت متس���عة مكاناً وحشوداً ،وصارت اليوم

على إب���ل الصدقة .فقال رجل من الوفد :رحمك الله يا أمير
املؤمن�ي�ن هال أمرت عبداً من عبيدك ينظف هذه اإلبل .فقال

عالمة بارزة وشامة ظاهرة في تاريخ العراق.

تعل���م أنه من ولي أمر املس���لمني كان له���م مبنزلة العبد من

مم����ا تعرض له العراق من الظلم ،ومنه ما حدث في س����نة

عم���ر :وأي عبد هو أعبد مني ،وم���ن األحنف بن قيس ،ألم

السيد؟! ..على مثل هذه العبارات واملواعظ تربى سنة العراق،

فه���م يتعاملون بأبوية مع كل العراقيني على مختلف توجهاتهم

وعقائدهم ،وقد أثبت التاريخ املعاصر أن العراق يبقى موحداً

وقوياً وفاع ً
ال كلما كان أهل السنة في سدة احلكم ،فهم العمود
الذي يرفع س���قف اخليمة ،فإذا ذهب العمود سقطت اخليمة

فوق رؤوس ساكنيها.

وللناظر مرة أخرى في صفحات التاريخ قد يجد ش����يئاً

(617هـ) ،ففي هذه السنة ع ّم البالء وعظم العزاء بجنكيز

خ����ان ،ووصل إلى بالد العراق وم����ا حولها حتى انتهى إلى

إربل (محافظة أربيل في كوردس����تان العراق) ،فملكوها في
س� ٍ
���نة واحدة ،وقتلوا في هذه السنة من املسلمني ما ال يحد
وال يوصف ،وباجلملة فل����م يدخلوا بلداً إال قتلوا جميع من

في����ه من املقاتل����ة والرجال ،وكثيراً من النس����اء واألطفال،

لقد صرح غير واحد من قيادات الش���يعة أن املالكي جنح

وأتلفوا م����ا فيه ،ثم نهبوا ما احتاجوا إليه ،وباحلريق إن لم

حزب الدعوة قد تقدم وس���عى بكل طاقاته ليخدم املش���روع
الشيعي وعلى جميع املستويات ،لكن مكره كان أرضياً وبحدود

يعجزون عن حمله فيطلقون في����ه النار وهم ينظرون إليه،

وبامتياز في توحيد الكورد والس���نة وتفتيت الش���يعة ،مع أن

املش���اهد واملنظور ،فلما بلغ الس���يل الزب���ى كان الله تعالى
أس���رع مكراً؛ فخرجت ماليني أهل السنة على تنوع توجهاتهم
رافضني الظلم وصادحني بحقوقهم ،نعم لقد كانت أس���باب
كثي���رة جعلت أتباع املالكي يقفون لوحدهم ،فقد بلغ الفس���اد

مبلغه ،إذ استش���رى في كل مؤسس���ات الدول���ة وزحف على

مقدراتها فباتت خاوية على عروش���ها ،وما جرى ويجري من

سرقات في السر والعلن للميزانية الضخمة للعراق والتي قد
جتاوزت  120ملي���ار دوالر؛ كل ذلك وغيره دفع بقيادات هذا
احلزب إلى زاوية حادة يعانون فيها العزلة والوحدة إال من يد

إيرانية متتد بني احل�ي�ن واآلخر لتفكك بعض األزمات مقابل
مواق���ف باهظة يدفعها هذا احلزب خدمة للمصالح اإليرانية
في املنطقة ،ومنها ما جرى ويجري من دعم النظام الس���وري

يحتاجوا إليه ،حتى إنهم كانوا يجمعون احلرير الكثير الذي

ويخربون املنازل ،وما عج����زوا عن تخريبه يحرقونه ،وأكثر
ما يحرقون املساجد واجلوامع ،وكانوا يأخذون األسارى من

املس����لمني ،فيقاتلون بهم ،ويحاصرون بهم ،وإن لم ينصاعوا
في القت����ال قتلوهم ،وذكر ابن األثي����ر  -رحمه الله  -عن
هذه احلادثة فقال :فلو ق����ال قائ ٌل إن العالم من ُذ خلق الله

آدم وإلى اآلن لم يبتلوا مبثلها ل����كان صادقاً ،فإن التواريخ

لم تتضم����ن ما يقاربها وال يدانيها؛ كأنن����ا نقول لو أن ابن
األثي����ر امتد عم����ره وعاش في هذه امل����دة التي حكم فيها
املذهب الرافضي لتراجع ع����ن قوله ولوصف ما جرى من
قتل مليون ونصف املليون من أهل العراق على يد االحتالل

وأذنابه وحكوماته املتعاقبة بأنه جدير بأن تفرد له مجلدات

تتناول أس����بابه وأفكاره ودوافعه ومن املسبب الرئيس فيه..

مبقارنة بس����يطة بني األعداد في ذلك الزمان واألعداد في
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هذا الزمان نكتشف بسهولة فظاعة ما آل إليه حال العراق

إن احل���ق أحق أن يتبع ،وهو قادم بقدر رباني ،فقد رفعت

إن م���ا جرى م���ن تعذيب وتقتيل وظلم ألهل الس���نة في

ظل���م الظاملني وتدعو لغضبة عارمة تعي���د احلق ألهله ،وقد

اآلالف من السنة في الس���جون احلكومية لسنوات طوال من

الش���اعر العراقي وليد األعظمي في قصيدت���ه (ثوروا على

على يد هؤالء.

العراق قد فاق حتى ظلم التتر وعنجهيتهم؛ فقد قبع عشرات

غي���ر ذنب وال تهمة ،وبعضهم حكم علي���ه باملؤبد مرتني وقد
اقتيد أول األمر من الشارع بشكل عشوائي!

أكف الضراعة وصعدت الدعوات تطرق أبواب السماء تشكو
ص���ارت أرض العراق ف���ي محافظاتها الس���نية تنادي بنداء
الباغي الذليل):

ث�������وروا ع���ل���ى ال���ب���اغ���ي ال��ذل��ي��ل

مئ���ات القصص بل آالف ميك���ن أن حتكى ألجيال قادمة

واح����م����وا ت��ع��ال��ي��م ال��رس��ـ��ـ��ـ��ول

أبنائها مبخط���ط صهيوصفوي تبادل���ت األدوار فيه أمريكا

ف����ي ظ����ل دس����ت����ور ن��ب��ي��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ل

وبخاصة حني يتعلق األمر بحقوق السنة العرب.

أن ي���س���اوى ب��ال��ذل��ي��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ل

عن الظلم الذي لف هذه احملافظات وحاول أن يس���حق إرادة

واب����غ����وا احل���ي���اة ك��ري��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��م��ة

وإيران وتعاونتا بش���كل الفت للنظر في كثي���ر من مفاصله،

ومت�������ردوا ف��احل��ـ��ـ��ـ��ر ي��أب��ـ��ـ��ـ��ـ��ى

وفي أحاديث النبي  #دروس وتوجيهات في هذا السياق،
ف َعنِ ابْ���نِ ُع َم َر َر ِض َي اللَّ ُه َعنْ ُه َماَ ،قا َلَ :قا َل َر ُس���و ُل اللَّهِ :#

وامل���������وت أه��������ون ع���ن���د ن��ف��س

الظل ْ َمَ ،فإِنَّ ُّ
اك َو ُّ
« ِإ َّي َ
ات يَ ْو َم الْقِ َيا َمةِ ».
الظل ْ َم ُظل ُ َم ٌ
الصدِّيقِ َ -ر ِض َي اللَّ ُه َعنْ��� ُه َ -قا َلِ :إ َّن ُك ْم
وع ْن أَبِي بَ ْك ٍ
َ
���ر ِّ

ين آ َم ُنوا َعل َْي ُك ْم َأنف َُس ُ
���ك ْم ال َي ُض ُّركُ م
تقرءون هذه اآليةَ { :يا َأ ُّي َها ا َّل ِذ َ

َّمن َض َّل إذَا ْاه َت َد ْي ُت ْم} [املائدةَ ]١٠٥ :و ِإ ِّني َس���مِ ْع ُت َر ُسو َل اللَّهِ #
َّاس ِإ َذا َرأَ ُوا َّ
الظا ِل َم َفل َ ْم يَ ْأخُ ُذوا َعلَى يَ َديْهِ ؛ أَ ْو َش َك
يَقُو ُل« :إِنَّ الن َ
أَ ْن يَ ُع َّم ُه ُم اللَّ ُه ِبعِ قَا ِبهِ ».

َو َر َوى أَبُو َدا ُو َد َوال ِّت ْرمِ ذِ ُّي َو َغيْ ُر ُه َما َع ْن أَبِي أ ُ َم َّي َة َّ
الش ْع َبان ِِّي
َصنَ ُع ِب َهذِ ِه الآْ يَةِ ؟
َقا َل :أَتَيْ ُت أَبَا ثَ ْعل َ َب َة الخْ ُ َشن َِّي َف ُقل ْ ُت لَهَُ :كيْ َف ت ْ
َفقَا َل :أَ َّي ُة آيَ ٍ
ين آ َم ُن���وا َعل َْي ُك ْم
���ة؟ ُقل ْ ُتَ :ق ْول ُ ُه تَ َعالَىَ {:ي���ا َأ ُّي َها ا َّل ِذ َ
َأنف َُس ُك ْم ال َي ُض ُّركُ م َّمن َض َّل إذَا ْاه َت َد ْي ُت ْم}َ .قا َل أَ َما َواللَّهِ لَ َق ْد َس َألْ ُت

َعنْ َها َخبِي ًراَ ،س َألْ ُت َعنْ َها َر ُس���و َل اللَّهِ َ #فقَا َل[ :بَلِ ] ائْتَمِ ُروا
ِبالمْ َ ْع ُر ِ
اعا َو َه ًوى
وف َوتَن َ
َاه ْوا َعنِ المْ ُنْ َكرِ َحتَّى ِإ َذا َرأَيْ َت ُش ًّحا ُم َط ً
اب ُك ِّل ذِ ي َرأْ ٍي ِب َرأْ ِيهِ َف َعلَيْ َك ب َ
اصةِ
ُم َّت َب ًع���ا َو ُدنْ َيا ُم ْؤثَ َر ًة َوإ ِْع َج َ
ِخ َّ
الصبْ ُر فِ يهِ َّن
نَف ِْس َك َو َد ْع َعن َْك أَ ْم َر الْ َعا َّمةِ َفإِنَّ مِ ْن َو َرا ِئ ُك ْم أَ َّيا ًما َّ
ني َر ُجلاً
ض َعلَى جْ َ
مِ ثْ ُل الْ َقبْ ِ
ال ْمرِ ِلل ْ َعامِ لِ فِ يهِ َّن مِ ثْ ُل أَ ْجرِ َخ ْم ِس َ

احل������ر م����ن ح���ك���م ال��دخ��ـ��ـ��ي��ل

ب����غ����داد ي����ا دار ال��رج��ـ��ـ��ـ��ـ��ول��ة
ب���غ���داد

وال���ب���ط���ول���ة وال��ع��ق��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ول
ي���ا

أم

احليــــــــــاة

ورب�������ة امل����ج����د األث��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ي��ل

ه������زي ق���ل��اع ال��ظ��امل��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ�ين

ال����س����ال����ك��ي�ن خ����ط����ى امل����غ����ول

امل��س��ت��ب��دي��ن ال��ط��غ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��اة

احل����اك����م��ي�ن ب��ل��ا أص���ـ���ـ���ـ���ول

احل����اق����دي����ن ع���ل���ى م��ع��ان��ـ��ـ��ـ��ـ��ي

اخل����ي����ر واخل����ل����ق اجل��م��ـ��ـ��ـ��ي��ل

أدرك عقالء هذه األمة ،ومنذ وقت مبكر ،حجم املؤامرة

على العراق بش���كل عام ،فقد أعلن وزي���ر الدفاع األمريكي

رامس���فيلد األس���بق بعد ثالث س���اعات فقط من تفجير
البرجني في نيوي���ورك ،ضرورة احلرب على العراق ،محم ً
ال

إياه مس���ؤولية دعم اإلرهاب ،وأهم دول محور الش���ر ،كما

ني
يَ ْع َملُو َن مِ ثْ َل َع َم ِل ُك ْم َوفِ ي رِ َوايَ ٍة قِ ي َل :يَا َر ُسو َل اللَّهِ أَ ْج ُر َخ ْم ِس َ
ني مِ نْ ُك ْم.
مِ نَّا أَ ْو مِ نْ ُه ْم؟ َقا َل :بَ ْل أَ ْج ُر َخ ْم ِس َ

وكوريا الش���مالية .ووض���ع العراق على قائم���ة الدول التي

فلم يعد في قاموس���هم ما يقولونه إال م���ا يدور حول معاني

أيلول ،على الرغ���م من عدم توفر أي دليل يربط العراق مبا

لقد أدرك سنة العراق الدرس واستفاقوا على ظلم وظالم،

احلرية والعدل وإنصاف املظلوم والسعي على األرملة واليتيم،
لقد صبروا كثيراً وسكتوا طوي ً
ال وقد جاء أوان الكالم.
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صنفه القاموس السياس���ي إلدارة بوش ،وهي العراق وإيران
يجب أن تتحمل مس���ؤولية ما حدث في احلادي عش���ر من
ح���دث ،وال بأي عالقة بينية بني أس���امة بن الدن وتنظيمه

تنظي���م (القاعدة) ،فال ميك���ن أن يوجد تعاون بني الطرفني

الخت�ل�اف العقائد واألهداف بني احلزب احلاكم في العراق
برئاس���ة صدام حس�ي�ن ،الذي يتبنى العلمانية ،وبني تنظيم

دين���ي كتنظيم القاعدة ،ومع كل هذه احلقائق مت غزو العراق
وتدمي���ره ،ثم االتي���ان بحكومات ش���يعية متعاقبة مدعومة
أمريكي���اً وإيرانياً ،مع احلرص عل���ى عدم تدخل العرب في
صناعة القرار العراقي.

وبعد انكس���ار اجلي���ش األمريكي على ي���د أبطال أهل

السنة واجلماعة ،مت وبشكل متواز تسليم كل مقدرات العراق

وسلطاته املركزية لفريق شيعي أسهم بشكل واضح في إخراج
األمريكان من محنتهم في املس���تنقع العراقي وبتعاون إيراني

مكش���وف ،وبنفس الوقت مت محاولة تركيع السنة وإرغامهم
على القبول بالوضع اجلديد للعراق وبالتدخل السافر إليران،

فجرب الس���نة كل اخليارات فلم تفلح ،فكان خيارهم األخير
وه���و إعالن الغض���ب وتفجيره في س���احات االعتصام عبر

مظاهرات سلمية سالحها الصوت والتكبير واحلشود املليونية

أسوة بالشعوب العربية املنتفضة ،ورددوا مع الشاعر املصري
جويدة قصيدته (اغضب):
اغضب
فاألرض حتزن حني ترجتف النسور
ويحتويها اخلوف واحلزن الدفني
اغضب
فإنك إن ركعت اليوم
سوف تظل تركع بعد آالف السنني
اغضب
فإن الله ال يرضى الهوان ألمة
كانت ورب الناس خير العاملني

وحقوقه وقد كان.
اغضب وال تسمع أحد
قالوا بأن األرض شاخت ..أجدبت
منذ استراح العجز في أحشائها..
نامت ولم تنجب ولد..
األرض حتمل فاتركوها اآلن
غاضبة ففي أحشائها..
سخط جتاوز كل حد
تخفي أساها عن عيون الناس
تنكر عجزها
ال تأمنن لسخط بركان خمد
لو أجهضوها ألف عام
سوف يولد من ثراها كل يوم ألف غد
إن���ه درس لكل حاكم يعتلي عرش العراق ،لس���ت مبأمن

م���ن رياح التغيي���ر ،واحذر غضبة احللي���م إذا غضب ،وهي
رس���ائل تتسلمها الشعوب وتس���لمها حلكامها حني يأتي أوان
التغيير وتبدأ تفاريج النور تقش���ع ظالم الليل فتشرق بعدها

ش���مس احلقيقة منيرة الدروب للتائهني وناشرة دفء العدل
بني الناس ..ش���عوب العرب اليوم تشتاق لعودة العراق واملسلم

العربي لسان حاله يقول:

إني أحن إلى العراق وإنني * ال من رصافته وال من كرخه

إنه���ا إرادة الله تعالى التي دفعت اليوم هذه اجلموع لتعلن

براءتها من الظلم وتس���عى حلكم نفسها بنفسها عبر رجالها
وعش���ائرها ،مستمدين إرث العزة والكرامة من تلك الصوالت

والبطوالت الت���ي مرغت أنف أكبر قوة جليش أرضي فهزمته
وكس���رته ،وعاد اليوم أس���ياده يفكرون ألف مرة قبل اإلقدام
مرة أخرى عل���ى غزو العراق .نعم ،إنها أي���ام لها ما بعدها،

وطبيعة الفرد العراقي أنه يقتحم الش���داد واملكاره ،وكما
جاء في املعاجم وصفاً لصنف من الرجال إنه لش��� ّراب بأنقُع:

فري���اح التغيير واإلصالح تعصف ب���كل جنبات هذه املنطقة،

املوضع الذي يَستنقع فيه املاء ،وأصله أن الطائر إذا كان حذِ راً

الشرقية احلصينة للمسلمني العرب ،وسيعود توازن للقوى كان

األش���راك .وقيل :هو مثل للرجل املع���اود لألمور التي تُكره،

من جديد:

وهو يقال للرجل املعاود للخير والشر .واألنقُع :جمع نَقَع ،وهو
ورد املَناقِ ���ع في الفَلوات ،حيث ال تبلغ القناص ،وال تنصب له
علي بأنقع،
واحتُج بقول
ّ
احلجاج :يا أهل العراق إنكم لشرابون ّ

أي معاودون لألمور الشداد .فإذا تطاول الظالم فقد انضاف

فإن رفع العراق رأس���ه من جديد فسيكون مرة أخرى البوابة
قد فقدناه في العشر سنوات األخيرة ،ويعود قول املتنبي يتردد
كيف ال يأمن العراق ومصر * وسراياك دونها واخليو ُل
والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس ال يعلمون.

لشخصية العراقي مادة أخرى تدعوه للخروج وإعالن مطالبه
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[المسلمون والعالم]

الحراك الشعبي العراقي..

في الميزان!
حمم��د الطائي

ال بد من مقدمة

ه��� ّل الربيع العربي ...وجل األنظمة الدكتاتورية احلاكمة فيه هرمة! ...عضت على كراس���ي حكمها

ببقايا أس���نانها املتآكلة! ...وقد نخر الفساد جنباتها وأركانها ...فغدت وكأنها خشب مسندة!!! ...حتاول
منع أعاصير االنقالبات ...وتصارع كيد املؤامرات من أحزاب أو كتل أو تنظيمات ...وهي تظن أنها مدركة
بذلك طريق البقاء والنجاة!!! ...والدهر يقول :هيهات وهيهات!!!
فأسقطتها بني ليلة وضحاها نسائم التظاهرات العفوية ...وزعزعت بنيانها قوة الشعارات السلمية...
وخرجت اجلماهير من صمت ظنه الطغاة أبدياً.

وقد يظن البعض (مخطئاً) أن الشعوب قد خرجت من املعارضة إلى التمكني!!! ...أو من اخلريف إلى

الربيع!!! ...لكن احلقيقة تقول إنها خرجت من القمع إلى االس���تهداف! ...ومن خريف رمبا كانت تتستر
ببعض أوراقه املتساقطة ...إلى شتاء ال يرحم فيه مطر وال يرفق فيه ثلج!!!
ولرمب���ا اختلفت األنظمة العربية في تعاملها مع آثار ذلك الربيع الهاب ...والذي بدأ يُس���قط أحجار

الدومينو العربي الواحدة تلو األخرى دون موعد وال استئذان ...فبينما حاول البعض املكابرة لكنه سرعان
ما سقط ...حاول اآلخر إعادة ترتيب أوراقه الداخلية غالقاً أبوابه ولو مؤقتاً بوجه التغيير ...بينما انفرد
النظام احلاكم في العراق مبزيد من الظلم والقهر واالستئصال لشرائح مصطفاة من شعبه وهو يرجو قتل
روح املبادرة وزرع اليأس في نفوس جل العراقيني ...ويتمنى إذا ما دقت نسائم الربيع بابه ولو بعد حني...
أنها لن جتد من يفتح لها ...وقد أزال الظلم من قاموس اخليرين عبارات املقاومة واإلباء!!!
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الربيع العربي ..والدولة العميقة

وس���واء أخذنا برأي احلكومات العراقية

الطائفية بعد االحتالل أو لم نأخذ برأيها (وهو

الصواب) م���ن أن الربيع العربي انطلق مبكراً

من العراق حني احتله الغ���زو األمريكي!!!...
ف���كان أن صن���ع العراق أمنوذج���اً فريداً من
الدميقراطية كان على ال���دول العربية حينها
أن تس���تلهم منه الدروس (كم���ا صرح بذلك
رئيس الوزراء املالكي) ...ولو بعد س���نني ،وكل
حس���ب فهمه ووعيه!!! ...وكأن ما حصل في
العراق صفح���ة من اإلصالح والبناء!!! ...فال
خيانة للبلد ومقدراته!!! ...وال قدوم على ظهر
دبابات احملتل وطائراته!!! ...وال دمار شام ً
ال
للبني���ة التحتية وبأياد عميل���ة عراقية ...من
قبل أن يكون بأياد مغتصبة أجنبية!!! ...حتى
باعوا الوطن ومن يعيش على أرض الوطن إلى
احملت���ل (األمريكي منه واإليراني) بثمن بخس
دراهم معدودة وكانوا فيه من املجرمني!!!
ومن أخطر وأعقد (وأصدق) املصطلحات
التي أفرزها الربيع العربي والثورات الشعبية
التي صنعت فيه التغيير ،هو مصطلح (الدولة
العميقة) ...وهو مصطلح يعبر عن جدار عال
يصطدم فيه التغيير إذا ما جنح في إس���قاط
رأس النظام ...حيث التركة الثقيلة ...واآلثار
احملفورة على كل جدار في مؤسس���ات الدولة
وأروقته���ا ...حتى تبني لثوار الش���عب حقيقة
الصراع الق���ادم وخطورته ومن أن تغيير رأس
النظام أهون من إزالة آثاره.

حكومات االحتالل والدولة العميقة

لقد أدركت احلكومات العراقية الطائفية بعد احتالل العراق

عام  ...2003ومبشورة إيرانية خبيثة؛ خطر بقاء الدولة العميقة
التي بناها النظام البعثي الس���ابق (رغم علاّ تها) ،فسارعت إلى
ح���رق األخضر واليابس وتدمير أركان الدولة ما ظهر منها وما
بطن في خطوة اس���تباقية س���ريعة رمبا تكون واحداً من أهم
أس���باب استمرار بقائها على كرس���ي الظلم ليومنا هذا ،وذلك
من خالل:
 .1حل اجليش العراقي بكامل صنوفه وقطعاته.
 .2حل وزارة اإلعالم.
 .3إصدار قانون اجتثاث البعث ليشمل عزل كل من ال يروق
للحكومة تواجده في عمله.
 .4ممارسة االستئصال والقتل والتهجير بحق املخالفني في
املذهب والسياسة والفكر.
 .5تدمير البنى التحتية.

 .6إش���اعة ثقافة اس���تالم البلد تراباً وقاعاً صفصفاً من

النظام البائد ...فال تنتظروا اإلصالح القريب.
كم���ا س���لكت احلكوم���ات الطائفية م���ن أول االحتالل
(ومبعونته) طريقاً مرس���وماً التقت علي���ه مصالح االحتاللني
اإليراني واألمريكي ...في اس���تالم العمالء والسراق وأصحاب
املشاريع الهدامة زما َم احلكم ...وإقصاء أهل السنة عن الشراكة
في صناعة القرار العراقي ألسباب يطول شرحها ...وذلك من

خالل برنامج متواصل ومدعوم من ثالث مراحل ،هي:
 .1منع أهل الس���نة من املشاركة في العملية السياسية من
خالل تشجيع ودعم الداعني إلى بطالن العملية السياسية حتت
ظل االحتالل!!! ...وبعدة وسائل والتفافات قد ال تسعها سطورنا
الي���وم ...أو من خالل التهديدات واالغتياالت والتصفيات على
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يد امليليشيات والقاعدة ،وكالهما وجهان لعملة التومان اإليراني
اخلسيس!!!
 .2إسقاط القلة القليلة املشاركة في العملية السياسية من
أهل السنة ،من خالل تهميشهم وسحب صالحياتهم وإسقاطهم
في نظر جمهوره���م وأنهم ال يقدرون عل���ى تلبية احتياجاتهم
الدنيا من العزة والكرامة واملساواة.

مسببات الحراك الشعبي
ّ

بالتأكيد ،فإن كل ما ذكرنا من ويالت وانتهاكات كانت متثل
بركاناً يغلي في صدور العراقيني ...وظلماً ال ميكن أن يدوم وإن
ط���ال ...لكنه كان في حاجة إل���ى فتيل يؤججه ...وظهر الظلم
الطائفي كان بحاجة إلى قشة تقصمه.
فكان أن حترك املالك���ي بني ليلة وضحاها ...بقوة وبطش

 .3اس���تهداف السياس���يني الفاعلني واملعارضني لسياسة

وحقد ...نحو رافع العيس���اوي وزير املالي���ة العراقي والقيادي
السني األبرز في الساحة السياس���ية اليوم ...معتق ً
ال مسؤول

اليأس واإلحب���اط حتى عند أصحاب الغيرة على الوطن منهم،

خالل التهمة اجلاهزة لكل القيادات السنية بل حتى عوامها...

احلكومة مبلفات فساد وإرهاب ملفقة وجاهزة.
كل ه���ذا من أجل الوصول إلى الهدف األس���مى في والدة
وبالتالي تتحرك احلكومة إلى املربع املريح لها لتصنع بنفس���ها
الشريك اخلانع الذي تريده من العمالء العرب السنة فيعتبرونه
املمثل الشرعي لألغلبية السنية املغلوبة على أمرها ...وهم على
ذلك سائرون!!!
ثم كان أن ب���دأت تلك احلكومات ببن���اء اجليش الطائفي
من خالل زرع العصابات وامليليش���يات املدعومة من إيران فيه
وخاصة قياداته ...ومن ثم س���عت إلى تفريغ الوزارات وأجهزة
الدولة م���ن الكفاءات العلمي���ة والرموز الوطنية واس���تبدالها
بك���وادر متدنية وطائفي���ة ...حتى بلغ األمر أش���ده في وزارة
املالك���ي احلالية ،حيث كان وزير التعليم العالي والبحث العلمي
فيه واحلائز بصعوبة على ش���هادة البكالوريوس!!! ...قد حول
الوزارة إلى حسينية كبيرة ملفوفة باللون األسود وهو في طريقه
الستئصال الكفاءات وغير الكفاءات من أهل السنة!!! ...أضف
إلى ذلك وزير النقل الفذ هادي العامري املشرف العام على نقل
امليليشيات أيام القتل الطائفي في العراق!!! ...وغيرهم كثير.
فكان أن جنحت حكوم���ات االحتالل الطائفية ...وآخرها
حكومة املالكي وبامتياز ...في استهداف وحدة العراق ونسيجه؛
فجعلت من السجون واملعتقالت بيوتاً ألهل السنة ،وختمت عليهم
كمواطنني من الدرجة الثانية ...ومن ثم فتحت ملف الكرد وهي
تسعى البتالع إقليمهم كجزء من مشروعها اإليراني ...وأفلحت

ف���ي قطع كل العالقات الطيبة مع دول اجلوار ...وأورثت خراباً

وفس���اداً مالياً ...جع���ل من احلكومة العراقي���ة األكثر انتهاكاً

حلقوق اإلنسان ...ومن العراق البلد األكثر فساداً في العالم...
ومن بغداد الرشيد العاصمة األقل نظافة في الوجود!!!

حمايت���ه ثم أفراداً من حمايته ...ثم جمي���ع حمايته!!! ...ومن
تهمة اإلرهاب!!! ...ثم كانت املداهمات الهوجاء (ومن قبل قوات

تابعة للمالكي مباشرة) ملقرات العيس���اوي السياسية ومقرات
حمايته ومنزله ف���ي محافظة األنبار ومكاتب وزارة املالية!!!...
لتظهر بعدها وبقدرة قادر اعترافات (مت احلصول عليها حتت
وطأة التعذيب املميت والتهديد باغتصاب األعراض!!!).
وال أدري ه���ل وقع املالكي بش���ر أعماله التي س���عى بها
الستئصال أهل السنة حني أقدم على هذه اخلطوة؟! ...أم أنها
مش���ورة البطانة الس���يئة للمالكي التي جرأته على االستعجال
بإسقاط رمز سني آخر؟! ...أم أنه الفراغ الرئاسي الذي خلفه
املوت السريري لرئيس اجلمهورية الطلباني؟! ...املهم ...حصل
ما حصل وولدت قشة البعير من رحم األزمة.
ورغم أن للمالكي س���وابق في استهداف قائمة عريضة من
القيادات والرموز الس���نية ...والتي نذكر منها على سبيل املثال
ال احلصر :الدكتور عدنان محمد س���لمان ،وطارق الهاش���مي،
ومحم���د الدايني ،ورياض العضاض ،ولي���ث الدليمي ،وآخرون
من أعضاء البرملان وأعضاء مجالس احملافظات وشيوخ وأعيان
القوم ...إال أن استهدافه األخير للعيساوي كان ذا أبعاد مختلفة
بعضها له عالقة بالدكتور رافع العيساوي بشكل خاص ،منها:
 .1اخلطاب الناري الذي خرج به العيساوي عقب االعتداء
ليثب���ت من خالله قوة موقف���ه وليدافع ع���ن حماياته بقوة...
وليصف احلكومة بأنها حكومة ميليش���يات ...ما أسقطها في
عيون العراقيني ...وما ألهب مشاعر املظلومني ودفعهم لإلقدام
وكسر حاجز الصمت على الظلم.
 .2التفاف السياس���يني حول رافع العيس���اوي بشكل سريع
وخروجهم مبؤمتر صحفي في نفس اليوم وظهورهم كقوة واحدة.
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 .3العمق العشائري للعيساوي من خالل عشيرة العيساويني
في محافظة األنبار.
 .4األثر الطيب للعيس���اوي في تق���دمي يد العون ألهله من
عموم محافظته بتنوع عشائرها وأعيانها ومكوناتها.
والبعض اآلخر من تلك األبعاد خارجية مثل:
 .1الثورة الس���ورية وما كانت تقدم���ه من زخم للمظلومني
في العراق.
 .2من���و ملف اعتقال النس���اء في الع���راق محل أزواجهن
املتهم�ي�ن ظلماً باإلرهاب ،واالعتراف الرس���مي بوجود حاالت
االعتداء واالغتصاب داخل الس���جون ،وما س��� ّببه من غضبة
جماهيرية ،إضافة إلى حالة االغتصاب التي قام بها ضابط من
اجلي���ش العراقي لفتاة قاصر في املوصل قبل أيام من احلراك
الشعبي.
بداية ونمو الحراك

صورة احلراك وكأنها تعبر عن توجهاته.
· االنتقال التدريجي الس���ريع م���ن العفوية نحو التخصص
والتنظيم.
· سرعة ترتيب الصفوف وتوزيع األدوار بني أهل التخصص.
 .3انطالق احلراك الش���عبي في جميع احملافظات السنية
املظلومة وكما يلي:
· محافظة األنبار :ظهر حراك شعبي آخر في مدينة الرمادي
مركز محافظة األنبار ثم في املناطق الغربية من احملفظة بشكل

أقل ،وبقي احلش���د اجلماهيري في األنب���ار وليومنا هذا رمزاً
للحراك الشعبي وزخماً لبقية احملافظات في العراق ...واألكثر
تفاع ً
ال وحض���وراً ،حيث اقترب احلضور ف���ي مدينة الفلوجة
وحدها من النصف مليون متظاهر.
· محافظة صالح الدي���ن :وهي احملافظة الثانية التي وصل
إليها احلراك ،وكانت ذروته وما زالت في مدينة س���امراء التي
تطمع احلكومة الطائفية إلى ضمها للخارطة الش���يعية لوجود

 .1كان���ت البداية للحراك الش���عبي عفوية غير موجهة...

انطلقت من مدينة الفلوجة البطلة التي ارتبط اسمها بالبطوالت

مرقد اإلمامني العسكريني فيها ،رغم أنها مدينة ال يقطنها وال

وقد أرغمت احملتل األمريك���ي باألمس على جترع ذل الهزمية

مواطن شيعي واحد!!! ...ثم تعداها احلراك إلى مدينتي تكريت
وبيجي ،لكن بقي احلراك في س���امراء األكث���ر وعياً وتنظيماً

ومستقر عشيرته وعزوته ،حيث بدأ الناس في التجمع الطبيعي
شيئاً فشيئاً ...فكانت تظاهرات ساخطة انتقلت خالل ساعات

· محافظة املوصل :والتي تأخرت أليام عن اللحاق بأخواتها

وألم االنكس���ار ...وهي مس���قط رأس الدكتور رافع العيساوي

إلى اعتصام يهدد بالعصيان ...وسرعان ما أصبح املشهد مهيباً

ترسمه مئات األلوف من الرجال.
 .2لقد كانت الساعات األولى للحراك تتسم بغياب التوجه
الواضح ،وعدم القدرة على ترتيب وتهذيب املتطلبات مبا يجعل
الشارع العراقي بكل مكوناته متعاطفاً معها وداعماً لتحقيقها...
لكنه���ا ومبرور الوقت خرجت إلى النض���ج واالتزان بفضل الله
وهم���ة املنظمني املتبرعني إلدارته���ا ،وكان من أهم معالم هذا
النضج:
· اللسان الواثق املبني الذي بينّ للسامع واملشاهد أن ما ينادي

به أهل احلراك هو ليس طلبات بعضها مش���روع وبعضها غير
مشروع كما حاولت أن تروج احلكومة الطائفية ووسائل إعالمها
املوتور ...بل هي حقوق مسلوبة يحاول املظلومون استرجاعها.
· الثقافة العالية واإلدارة الواعية التي منعت بعض اآلحاد من
اخلطابات أو الصور املستفزة من االستمرار بالتواجد في ساحة
احلراك ...والتي قد اعتمدها بعض املغرضني حجة لتش���ويه

وزخماً.

في احلراك الشعبي ...ألسباب لعل أهمها قوة اجليش الطائفي
املرابط في تلك احملافظة شبه احملتلة!!! ...لكن ومبرور األيام
منا احلراك.
· محافظة ديالى :تلك احملافظة املظلومة مرتني ...مرة من
احلكومة العراقية الطائفية ،ومرة من جوارها غير املرغوب فيه
إلي���ران أس البالء وأصله!!! ...وق���د انضمت إلى أخواتها في
احلراك وسط املضايقات الكبيرة من اجليش الطائفي فيها.
· محافظة كركوك :وقد ظن الكثي���ر أن ال يزورها احلراك
الش���عبي؛ ألنها مزيج من كل مكونات العراق وش���رائحه ،حيث
يصعب اتفاقهم على أمر واح���د ...لكنها وأمام صدق مطالب
املظلومني وقوة عزميتهم نالت شرف هذا العز.
· العاصم���ة بغ���داد :وه���ي الثكن���ة العس���كرية للمالكي
وجيش���ه!!! ...انتظرت أس���بوعني بعد احل���راك حتى تنطلق
بتجمعاتها من جامع اإلمام األعظم أبي حنيفة النعمان في مدينة
األعظمية رغ���م مضايقات اجليش وإغالق الطرقات ...ولتعيد
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الكرة ف���ي اجلمعة التي تليها في جامع���ي أبي حنيفة النعمان

يركب���وا موجة هذا احلراك الش���عبي ...خاص���ة واالنتخابات

وأم القرى ...ثم لتش���هد في اجلمعة الثالثة صلوات جامعة في

احمللية على األبواب ...لكن رس���الة جماهير احلراك الشعبي

مس���اجد عدة في أنحاء متعددة في وسط العاصمة وأطرافها

كانت واضحة وحازمة منذ البداية ...إنكم أيها السياس���يون لم

أعادت الثقة للبغداديني من أن عاصمتهم لم تس���قط بعد بيد

تفلح���وا في تأمني حقوقنا وق���د أوصلناكم بدمائنا إلى مقاعد

الفرس ...وأدخلت ف���ي ذات الوقت الرعب في قلوب احلكومة

البرملان ...فلن نس���مح لكم اليوم ب���أن ترتقوا على دمائنا ثانية

وجيش���ها ومن أنهم لم يحكموا القبضة على بغداد رغم ظلمهم

لتتمسكوا بتلك املقاعد ومنافعها املادية ...مع وجود تنسيق مع

وقهرهم ...كما أنهم لم يفلحوا في قتل روح اجلهاد والثورة في

بعض املخلصني منهم في صياغة املطالب ومشاركة البعض في

أبنائها.

سوح احلراك كمواطنني في احلراك.

 .4كانت مطاليب احلراك الش���عبي قد بدأت بأهم وأعجل

 .2كان للعمامة البيضاء ورج���ال الدين الدور الريادي في

االحتياجات ،حيث مت إطالق سراح اآلالف املؤلفة من املعتقالت

توجيه احلراك ...فهم في خطاباته���م وتوجيهاتهم وتواجدهم

واملعتقلني األبرياء في سجون املالكي ،فلم تبق عائلة من عوائل

وس���ط اجلماهير بعثوا األمل في قيادة أمينة صادقة ال تبتغي
من هذا احلراك أجراً وال ش���كوراً؛ إال الس���عي إلعادة حقوق

عل���ى أن يختم على جميع أهل الس���نة باإلرهاب ...ثم أضيف

املظلومني.

أهل الس���نة إال ولديها معتقل أو ش���هيد ،وق���د حرص املالكي
له���ا مطالب إلغاء املادة ( 4إرهاب) أو كم���ا يطلق عليها مادة:

 .3نش���أت مب���رور األي���ام ما أس���ماه احلراك الش���عبي

 4س���نة!!! ...ألنها مخصصة الس���تهداف واعتقال أهل السنة

بالتنس���يقيات ،وهي جتمعات إدارية متخصصة لقيادة احلراك

واجلماعة!!! ...وأضيف لها تفعي���ل التوازن في أجهزة الدولة

ف���ي كل محافظة ،وقد بدأت تنم���و وترتب عملها حتى صارت

خاصة األمنية منها والعس���كرية ،والتي يش���كل املكون الشيعي

الناطق الرسمي واملشرف الفعلي واحلارس األمني لكل تظاهرة

نسبة  %98من قياداتها!!! ...أضف إلى ذلك ملف إخراج القوات

واعتصام داخل احلراك الشعبي.

العسكرية الطائفية من املدن التي حتتلها لتحل محلها قوات من
الشرطة تشكل من أبناء احملافظة.
 .5أما استراتيجية احلراك فقد اعتمدت على إدامة الزخم
ومضاعفة احلضور ...حيث األس���اس املت�ي�ن الذي ينطلق منه
احل���راك إلى طلبات مش���روعة مقنعة مرتبة حس���ب أولويتها
وأهميتها وصوالً إلى الدعوة نحو إسقاط املالكي وحكومته في
حالة عدم االستجابة ملتطلبات احلراك الشعبي.
من يقود الحراك؟

لق���د حرصت احلكوم���ة العراقية وإعالمه���ا املنحاز على

تش���ويه صورة احلراك من يوم���ه األول ...وإظهاره وكأنه يقاد
م���ن ثلة متطرفة تري���د الضرر بوحدة الع���راق وإثارة النعرات
الطائفية ...وأنه مدعوم مالياً من دول إقليمية وعربية من أجل
تنفيذ أجندة هدامة تستهدف العراق الدميقراطي اجلديد!!!...
وس���رعان ما فضحت كل تلك االدعاءات أم���ام براءة احلراك
ومصداقيته وس���يرته الوطنية وتبني أبناؤه مستلزماته كافة...
فمن يقود احلراك الشعبي إذاً!!! ...ومن هنا نقول:
 .1حرص بعض السياس���يني والبرملانيني الس���نة على أن
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الحراك الشعبي في اإلعالم
لعب اإلعالم دوراً مهماً في توصيف احلراك الشعبي ونقل

أنش���طته ورس���ائله ...ما بني ثورة في اإلعالم اإللكتروني على
الفيس���بوك والتويتر ...ونش���اط في اإلعالم املسموع واملقروء
وجه���د في النقل الفضائي املرئي ال���ذي ميكن تصنيف قنواته
الفضائية كما يلي:
 .1القنوات احلكومية والكت���ل الطائفية ...وكانت حتارب
احلراك وحتاول أن تصوره كعدو يستهدف الشيعة ويريد إعادة
البعثيني الظلمة إلى احلكم.
 .2القن���وات العربية عل���ى العموم هاملة له���ذا احلراك
باستثناء قناة اجلزيرة.
 .3القنوات العراقية العلمانية ...بدأت بإهمال احلراك في
أول أيامه واليوم حتاول أن تركب املوجة.
 .4قنوات احملافظات السنية تتبع سياسة احملافظني فيها،
لكنها ال تستطيع إال دعم احلراك.
 .5قنوات تابعة لهيئات أو مسؤولني ...وهي متارس تغطية
للحدث مع الترويج ألصحابها وسياستهم.

 .6قناة بغداد الفضائية ...وهي الوحيدة التي تبنت احلراك

 .5الك���رد :وهم لهم مصاحلهم وأولوي���ة إقليمهم ،لكن مع

الشعبي منذ ساعاته األولى حتى اآلن وبكل جهد وسعي ومثابرة،

خالفه���م األخير م���ع املالكي حول مس���ائل مفصلية كتصدير

وتلقت جزاء ذلك اإلنذار من أكثر من جهة باإليقاف واإلغالق!!!

النفط ومتويل قوات البيشمركة العسكرية وتقليص تخصيصات

المواقف من الحراك الشعبي

اإلقليم ،إضافة إلى تكشير املالكي عن أنيابه أمام اإلقليم ...كل
هذا جعل للكرد موقفاً ش���به بائن يؤيد متطلبات املظلومني من

 .1موقف احلكوم���ة :ونقصد باحلكومة رئيس���ها املالكي

ورجال كتلة دولة القانون م���ن الوزراء والبرملانيني ،وهم يقفون
في صف معاداة احلراك والتشكيك بتوجهاته.
 .2االئتالف الوطني الشيعي :وقد كانت توجهاته في البحث
عن الس���بل التي جتعله يحافظ على مكتس���باته التي نالها في
السنوات املاضية على حساب أهل السنة ،وذلك مبسارين:

أهل الس���نة ولن يغادروه إلى ما هو أكثر من ذلك ...إال إذا ما
التقى ذلك مع مصاحلهم.
 .6إي���ران :كان���ت إيران حاض���رة من أول أي���ام احلراك
الش���عبي!!! ...من خالل الهتافات الش���عبية التي كانت تنادي
بخ���روج إيران من العراق ...خاصة بع���د تصريحات جنراالت
احلرب اإليرانيني من أن إيران مستعدة للقضاء على املعتصمني

· عدم االنزالق في صراع واش���تباك قد ي���ؤدي إلى ضياع

في األنبار إذا ما جاءها الضوء األخضر من احلكومة العراقية!!!

· عدم االس���تجابة ملتطلبات احلراك الشعبي التي قد تعيد

تحديات الحراك الشعبي

مغامن السنني.
العملية السياسية العرجاء التي اس���تأصلوا بها املنافسني إلى
املربع األول.
مع ضرورة االنتباه إلى دور تخذيلي معروف للتيار الصدري
يحاولون من خالله لعب دور املجس اخلارجي لالئتالف ومحاولة
إجهاض احلراك في الوقت املالئم ...وما تخذيلهم حللفائهم في
س���حب الثقة عن رئيس الوزراء املالكي قبل أشهر عنا ببعيد...
ودور آخ���ر يتحرك به املجلس األعلى بزعامة احلكيم للعب دور
املعتدل الوس���طي ليوهم جمهور احلراك الش���عبي بأن صوت
العدل موجود داخل االئتالف الوطني.

بالتأكيد هناك حتديات لهذا احلراك وإن بلغ املنعة بزخمه

وقوة إدارته ،ولعل من أهمها:
 .1املوال���ون للمالكي من أهل الس���نة ...حي���ث برغم أن
احلراك الش���عبي بحجمه وتأثيره قد من���ع الكثير من الظهور
على حقيقتهم خش���ية الغضب العارم وتس���قيطهم في ساحات
احلراك الشعبي!!! ...إال أن مواقف بعض مسؤولي احملافظات
ورجال الدولة املستهلكني ،كانت حاضرة ،واحلكومة اليوم حتاول
تسويقهم كمفاوضني عن حقوق املظلومني!!!
 .2اجليش العراقي :والكل يعرف كيف مت بناء هذا اجليش

 .3املرجعية الش���يعية :وهي حائرة ما بني مش���روع طويل

واألس���س الطائفية التي قام عليها ...لكن ومع هذا فإن جيش
املالكي في احملافظات الس���نية ال ميكن التعويل عليه أبداً أمام

أي حلظة ينس���ف كل تلك األحالم ...لذلك رفضت اس���تقبال

عزمي���ة وصدق ومضاء احلراك الش���عبي وجحافله الكبيرة...

املدى تري���د احلفاظ علي���ه ...وتهور متوقع م���ن املالكي في
املبعوثني رفيعي املستوى من املالكي (الشهرستاني والزهيري)،
وأرس���لوا للمالكي رس���الة حادة مفادها أن ح���ل البرملان خط
أحم���ر ...والنظر في حقوق احلراك الش���عبي هو من واجبات
املالكي وحكومته.
 .4القائم���ة العراقية :إن املتبقي من القائمة العراقية بعد أن
تشظت إلى أقس���ام متناثرة ألسباب منها جهد املالكي في شرائه
ذمم الرخيص�ي�ن منهم ...ومنها عمالة بعض رجالها ممن ضحكوا
على أذق���ان القائمة بدعوى وطنيتهم ...املهم ...فإن املتبقي منهم
يتظاهرون بأنهم على قلب واحد في دعم متطلبات احلراك ،ومنهم
أفراد يشاركون في احلراك وهم على عدد أصابع اليد الواحدة.

أض���ف لذلك معرفة املالكي برجال جيش���ه الذي���ن ينتظرون
نهاية الشهر الس���تالم مرتباتهم وهم غير مستعدين للموت في
سبيله ...بينما قد يكون األمر مختلفاً في بغداد.
 .3حتويل وجهة احلراك الشعبي من قبل املالكي إلى صراع
طائفي من خالل إشعار الشارع الشيعي بأنه هو املستهدف من
هذا احلراك.
 .4املتطرفون واحلمقى واملس���تغفلون الذين قد يندسون أو
يوجهون احلراك اجلماهيري الس���لمي نح���و إثارة الفوضى أو
العنف أو االستفزاز الذي يربك املشهد اليوم.
 .5اإلحباط الذي يصيب جمهور احلراك ،س���واء كان من
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خالل مماطلة احلكومة وع���دم مصداقيتها في تلبية متطلبات

الذين طاملا وصفوا احلراك الشعبي بأسوء الصفات ...ليبدؤوا

اجلماهير ...أو من املستجدات غير املتوقعة.

مبسرحية إخراج نحو عشرة نساء أو يزيد من املعتقالت ومحاولة

 .6استمرار غياب الدعم املعنوي العربي واإلقليمي والدولي.
التظاهرات الشيعية

لألمانة نقول إن هناك عدة تظاهرات شهدتها احملافظات

اجلنوبية ف���ي العراق كانت قد خرجت ملناصرة إخوانهم العرب
الس���نة والدعوة لتلبية مطالبهم ...وإن كانت ال تلبي احتياجات
إخوانه���م املظلومني من أهل الس���نة ...لكنها بوادر خير نتمنى
البناء عليها.

لم ميسهن أحد بس���وء!!! ...ثم اإلعالن عن إطالق سراح 300
معتقل ...هم أص ً
ال قد صدر بحقهم مذكرات إطالق الس���راح
منذ سنني وهم ينتظرون االبتزاز املالي حتى ينالوا حريتهم!!!
 .5ظهور وزراء العدل وحقوق اإلنسان ورئيس جلنة املساءلة
والعدال���ة (االجتثاث) ،وهم يتصنعون احلل���م الوردي للجمهور
الغاضب ومن أنهم سيرفعون الضيم بجرة قلم!!!
 .6إرسال رسالة إلى احلراك الشعبي ليكتبوا مطالبهم إلى

التظاهرات المضادة!

في مش���هد س���قيم ...أخرج املالكي تظاه���رات ضعيفة

مأجورة بائس���ة من عش���رات أو مئات طالب املعاهد أو رجال
أمن ومكافحة شغب ألبس���وهم اللباس العربي وجاؤوا بهم إلى
ميادي���ن التحرير أو غيرها بعد أن قطع اجليش الطرقات وأمن
حماية هذه املسرحيات التي استنكرها اجلميع ،ومنهم االئتالف
الوطني ذاته!!!
خطوات الحكومة في التعامل مع الحراك

 .1محاولة تس���فيه احل���راك ووصفه بأن���ه فقاعة حتمل
أصواتاً نتنة وعلى لسان املالكي!!!

 .2محاولة تهدي���ده بالقوة ...وظهر ذلك من خالل خطاب
املالكي الذي خاطب اجلماهير قائ ً
ال :إما أن تنتهوا أو تُنهوا!!!
 .3إرسال شخصيات س���نية رخيصة إلى احلراك للتفاهم
معه ،مثل:
· صالح املطلك الذي طرد بالنعال من ساحة العزة والكرامة
في األنبار.
· وزير الدفاع وكالة س���عدون الدليمي ال���ذي حاول النزول
وس���ط س���احة العزة والكرامة للقاء املتظاهري���ن ...فرفع له
اجلمهور األحذية فولى هارباً إلى مكان آخر.
· السياس���ي البائس السابق س�ل�ام الزوبعي الذي توعدته
اجلماهير بذات االس���تقبال املهني إذا ما جترأ ووطأت قدماه
أرض احلراك ...فولى هارباً كسابقيه!!!
 .4تش���كيل ما يسمى جلنة احلكماء مكونة من أربعة رجال
دين؛ اثنان منهم من الش���يعة ،واثنان من العمالء الس���نة!!!...
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احملافظني أو رئيس مجلس احملافظة إليصالها إلى احلكومة!!!
 .7وبعد أن فشلت احلكومة في كل خطواتها السابقة قامت
بتش���كيل جلنتني وزاريتني لزيارة املتظاهرين واستالم مطالبهم
ممن ميثلونهم.
 .8تش���كيل جلنة خماسية من جميع املكونات لدراسة هذه
املتطلبات ...واليوم أعلن عن فشل هذه اللجنة في مهامها!!!...
وق���د تراجع اجلانب احلكومي فيها عن تلبية متطلبات احلراك
الشعبي.
الحراك الشعبي إلى أين؟
وختاماً فليس من السهل اليوم أن تتخاذل جماهير احلراك

الش���عبي وتترك ميادين اعتصامها ...من دون أن تعيد حقوقها
املغتصبة وتعيد موازين العزة والكرامة واملساواة ...وإال فلنقرأ
على أهل الس���نة في العراق الس�ل�ام!!! ...من هنا نذكر بعض
عناصر جناح ودميومة هذا احلراك الش���عبي وس���ر حتقيقه
أهدافه:
 .1احلف���اظ على زخم التظاهرات ،والترتيب العملي لدوام
تواجد املعتصمني.

 .2احلفاظ على سلمية التظاهرات وا ُ
جل َمع املوحدة.
 .3احلرص على صناعة قيادات واعية للتنسيقيات.

 .4من���ع املتطرفني واملغرضني واملغفلني م���ن التأثير على
احلراك الشعبي.
 .5توحيد املتطلبات وصياغتها بشكل قانوني ومقنع.
 .6احلرص عل���ى احلصول على الدع���م املعنوي العراقي
والعربي واإلقليمي والدولي.
 .7التنسيق الفاعل مع السياسيني املخلصني.

[مرصد األحداث]

مرصد األخبار

دعاة «أراكان» يبيتون في
الغابات هرب ًا من جرائم
البوذيين
قالت وكال���ة أنب���اء أراكان ( )anaإن عصابات

بوذية أقدمت على إضرام النار في مقر العمدة بقرية
تدعى نلبينة؛ ملعارضته مش���روع التصوير اجلماعي

املفروض على الروهنجيا من قبل حكومة ميامنار.

وبحس���ب الوكالة ،فإن  77أس���رة روهنجية قتل

أفرادها خالل انتقالهم من مساكنهم في كيوكتو إلى

الغاب���ات عقب رفضهم مش���روع التصوير اجلماعي
اﻹجباري.

وأضحت عملية تغيير هوية الروهنجيا قس���راً

احللق���ة اﻷخيرة في مسلس���ل التطهي���ر العرقي

ع���م���رو ع��ب��د ال���ب���دي���ع

(*)

amro@albayan.co.uk

مرسي رفض «خط ًا ساخن ًا» مع تل أبيب
نس����ب موقع «ديبكا» الصهيوني ملصادر عسكرية واستخباراتية،
أن املصريني رفضوا بش����كل تام اقتراحاً أمريكياً بإقامة خط اتصال
مباش����ر (خط س����اخن) يربط ما بني القصر الرئاس����ي في القاهرة

وأجهزة األمن اإلسرائيلية في تل أبيب ،وهو اخلط الذي كان موجوداً

في عهد نظام الرئيس املخلوع حسني مبارك وفي أثناء إدارة املجلس
األعل����ى للقوات املس����لحة للبالد ،لكن مت قطعه م����ع صعود الرئيس
محمد مرسي – مرشح اإلخوان املسلمني  -للسلطة في يوليو .2012
وأش����ار املوقع اإلس����رائيلي إلى أن جميع احمل����اوالت األمريكية

إلحياء التنس����يق (األمريكي – املصري – اإلس����رائيلي) ملكافحة ما
يسمى «اإلرهاب»؛ قوبلت بتجاهل واضح من قبل القيادات السياسية

والعسكرية واالستخباراتية املصرية.

(ديبكا)2013/1/1 :

املمنهج الذي ميارس���ه البوذيون مع حكومتهم ضد

مسلمي الروهنجيا.

وذك���ر تقري���ر الوكال���ة أن أربعة م���ن علماء

الروهنجي���ا يقضون لياليهم داخ���ل غابات جبال
هيمااليا منذ أسبوع؛ خوفاً من البطش البوذي بهم
العتراضهم على مشروع التصوير اجلماعي.
كما أصدرت الس���لطات البوذية قراراً عاج ً
ال
يقضي بإخالء  40منزالً تابعاً للمسلمني في جنوب
شلخالي؛ لبناء وحدات عسكرية مكانها .وأفيد أن

حرس احلدود البنغالي منع العش���رات من األسر
الروهنجية من الدخ���ول إلى بنجالديش هرباً من

املوت واجلوع في أراكان.

وأش���ار التقرير إلى أن العش���رات من مسلمي

الروهنجيا من جهة الشرق ،يتوافدون إلى بوسيدونغ

أوالفي ،بينما تستقبلهم السلطات البوذية باعتقال
فتياتهم واغتصابهن على مرأى منهم.

تزايد اإلقبال على اإلسالم في
غينيا بيساو

ش���هدت األعوام األخيرة إشهار قيادات سياسية كبيرة في
غينيا بيساو إسالمها ،من بينها الرئيس السابق للبالد.
ويقبل الكثير من سكان غينيا بيساو في السنوات األخيرة
على اعتناق اإلسالم بش���كل كبير ،فيما تقوم بعض املنظمات
اإلس�ل�امية اخليرية بجهود دعوية وتعليمية وإنسانية لتعريف
املهتدي���ن اجلدد باإلس�ل�ام وتثبيتهم علي���ه؛ وذلك من أجل
توفير من���اخ يتكيف من خالله هؤالء املهتدون مع بيئة جديدة
يحدد اإلسالم منطها ونظامها.
ً
واإلس�ل�ام يعتبر الديانة األكثر انتش���ارا في البالد (نحو
 ،)%50تتبعه املسيحية ثم الوثنية.
وتقع غينيا بيساو غرب القارة اإلفريقية على مساحة تقدر
بـ  36ألف كلم مربع ،ويتجاوز س���كانها  1.5مليون نس���مة،
وحتدها كل من السنغال وغينيا.
(وكالة األناضول)2013/1/15 :

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

أردوغان :نصحح أخطاء غلق المساجد ومنع األذان بالعربية
ص��� ّرح رئيس الوزراء التركي ،رجب طيب أردوغان ،في كلمته أمام كتلة حزبه البرملانية ،في أنقرة؛ أن حزب العدالة والتنمية
يس���عى دائماً من أجل تصحي���ح األخطاء التي حدثت بعد قيام اجلمهورية ،والتي قام بها حزب الش���عب اجلمهوري من طرف

واحد ،من خالل إغالق اجلوامع ،ومنع األذان بالعربية ،فض ً
ال عن استبعاد لغة معينة ،مع ما يتعلق بها من ميراث وكتب وآثار.

(اليوم السابع)2013/1/24 :

«االغتصاب» يجبر السوريات على النزوح لدول مجاورة!

أفادت جلنة اإلنقاذ الدولية بأن االغتصاب هو العامل «الرئيسي» وراء فرار عديد من السوريات إلى دول مجاورة.
وقالت اللجنة إن االغتصاب «سمة مهمة ومثيرة للقلق في احلرب األهلية في سورية».

وأضافت أنه «خالل ثالثة تقييمات أجرتها اللجنة في لبنان واألردن وسورية ،وجدت أن االغتصاب هو السبب الرئيسي وراء

فرار عائالت من البالد» ،موضحة أن «العديد من النس���اء والفتيات حتدثن عن التعرض العتداءات في العلن أو في منازلهن،
						
وبشكل أساسي من قبل مسلحني».

(احلياة)2013/10/14 :

عالمة تعجب

محجَّبة تفتتح أول زواج مدني في لبنان!

خلود س���كرية ونضال درويش عقدا زواجاً مدنياً بنا ًء على قرار اتخذه املفوض الس���امي الفرنسي في لبنان في عام 1936

الذي ينظم الطوائف ويعترف بها ويعطيها احلقوق ويعترف في الوقت نفسه باألفراد ،وكان خلود ونضال الثنائي اللبناني األول
الذي يعقد زواجاً مدنياً في البالد.
يس���جل الزواج في
وبدأت إجراءات الزواج بعدما توصلت خلود مع أهلها على اتفاق بأن يتم «عقد القران» ش���كلياً دون أن
ّ

احملكمة الش���رعية ،وكانت أولى اخلطوات شطب إش���ارة املذهب الديني لإلثبات أمام القانون أنهما ال ينتميان إلى طائفة تتيح
(النهار)2013/1/19 :
لهما الزواج في محكمة شرعية ،فيكون من حقّهما الزواج مدنياً			.

الطفل السوري أحمد يموت برداً!

وجد بعض س���كان الالذقية الطفل أحمد أديب فتاحي 14 ،عاماً ،على أحد أرصفة س���وق الداية في املدينة الساحلية؛ ميتاً

من ش���دة البرد واجلوع .وعلق أحد س���كان املنطقة على الصفحة «عندما وجدناه مرت حلظات قصيرة ونحن ال نعلم ما ينبغي
علينا فعله ..كان لونه أزرق».

وش���هدت سورية والبلدان احمليطة بها موجة برد وثلج لم تش���هدها منذ  50عاماً ،مترافقة مع شح شديد في مواد التدفئة

إلى جانب احلالة املعيشية السيئة التي يعانيها أغلب السوريني منذ بدء االحتجاجات منتصف مارس  ،2011والتي حتولت إلى
				
اشتباكات وأعمال عنف أودت بحياة أكثر من  60ألف قتيل.

(سكاي نيوز)2013/1/15 :

القوات األمريكية سرقت  1000نخلة من سالالت نادرة!

كشفت وزارة العلوم والتكنولوجيا العراقية عن قيام القوات األمريكية بسرقة1000 نخلة من أجود أنواع سالالت النخيل النادرة

						
بعد الغزو األمريكي للعراق عام 2003م.
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(األهرام)2013/1/32 :

قراءة في تقرير

«الربيع العربي ينحدر إلى شتاء إسالمي وإرهاصاته على السياسة األمريكية»

نش���رت مؤسسة «هيرتينج األمريكية» دراس���ة بعنوان «الربيع العربي ينحدر إلى شتاء إسالمي وإرهاصاته على السياسة
األمريكية» للكاتب األمريكي «جيمس فيليبس» كبير الباحثني في شؤون الشرق األوسط.
في مس���تهل الدراسة أشار الكاتب إلى أن موجات الربيع العربي أش���اعت األمل في نفوس الكثير في الغرب بأن سقوط
األنظمة االس���تبدادية س���يحمل فرصاً كثيرة للتحول الدميقراطي في املنطقة ،بيد أنها أتاحت الفرصة ألطياف واس���عة من
األحزاب اإلسالمية الستغالل االنتخابات وتقويض الدميقراطية وفرض أجندتها الراديكالية.
وفي غمار ذلك ،يس���عى اإلسالميون لتطبيق الشريعة اإلس�ل�امية لتقييد احلريات ،ال سيما األقليات الدينية واملرأة ،فهم
ميثلون خطراً على القيم الغربية ،لكن األكثر خطراً منهم حركة القاعدة التي تس���تخدم اإلرهاب لتحقيق أهدافها الثورية عن
طريق فرض نس���خة متشددة وغير متسامحة من الشريعة بهدف الوصول إلى اخلالفة العاملية .في هذا اإلطار ،فإنها تُعتبر
أكثر من مجرد جماعة إرهابية ،حيث ترى نفسها في محل القائد لثورة إسالمية استبدادية .وبذلك تُعتبر خطراً على أمريكا،
بل على املسلمني أنفسهم.
تأثري الربيع العريب يف املصاحل األمريكية
أوالً :خس���ارة حليف مهم لواشنطن وهو نظام مبارك الذي اس���تبدل بنظام تهيمن عليه جماعة اإلخوان املسلمني املعادية
للغرب.
ثانياً :غياب األمن م ّكن من اختراق احلدود بني الدول وسمح للجماعات املسلحة باستخدامها لنقل األموال واألسلحة.
ثالثاً :إمكانية اندالع صراع عربي  -إس���رائيلي تشارك فيه حماس وجماعات إسالمية متشددة بدعم من مصر؛ إلحداث
توازن للقوة ،كما أن اتفاقية السالم املوقعة بني إسرائيل من جانب واألردن ومصر من جانب آخر ،باتت في خطر.
وأكد فيليبس أن مصر هي احملطة األهم للتطور املس���تقبلي لالنتفاضات العربية بقوله «إنها أهم دولة عربية مبا متتلكه
من ثقافة خاصة» ،وذكر أن االنتفاضة التي اندلعت ضد مبارك نتج عنها انقالب عس���كري في فبراير  2011ونش���أت عالقة
ثالثية مركبة بني املجلس العسكري واإلخوان املسلمني والليبراليني اإلصالحيني ،ثم بعد وصول مرسي إلى سدة احلكم أطاح
بالعسكر مستغ ً
ال أحداث سيناء في أغسطس  2012وتبنى سياسة خارجية مختلفة عن السابق تقوم على التقارب من الصني
وإيران واالبتعاد عن واشنطن وتعزيز العالقة مع حماس التي حتمل عداء للنظام السابق .وعقب أحداث االعتداء على السفارة
األمريكية بعد نش���ر الفيلم املسيء للرس���ول ،توترت العالقات بني واشنطن والقاهرة حيال صمت احلكومة املصرية وموقفها
الغامض.
االنتفاضات العربية و السياسة األمريكية
على أمريكا أن تتبنى استراتيجية ف ّعالة وقابلة للتأقلم مع األوضاع املختلفة للبالد التي اندلعت فيها االحتجاجات ملكافحة
التشدد اإلسالمي ،من خالل عدة محاور:
 وضع خطوط حمراء واضحة يجب على احلكومات االلتزام بها للحصول على الدعم األمريكي( :رفض اإلرهاب ،احتراماحلرية وحقوق اإلنسان ،وحتقيق االلتزامات القانونية الدولية).
 تغيير االس���تراتيجية األمريكية ضد اإلرهاب :مبا أن القاعدة أصبحت ال مركزية ومتفرقة في العديد من الدول ،فإنهيجب إيجاد حتالفات (على الصعيد املخابراتي واألمني) عاملياً وفي دول «الربيع العربي»؛ حملاربة املتطرفني اإلسالميني.
الترويج للحرية االقتصادية ودعمها
في املناطق الواس���عة غير اخلاضعة للس���يطرة األمنية ،فإن التحالف مع وجهاء القبائل ،األحزاب السياسية ،واجلماعات
اإلثنية القادرة على التصدي ملخاطر القاعدة؛ أمر مهم جداً.
ً
أما في سورية ،فيجب على أمريكا دعم املعارضة مالياً وماديا وسرياً بالسالح للتعجيل بسقوط بشار ،فكلما طالت احلرب
األهلية كلما زادت حدة التوتّر الطائفي الذي ميكن استغالله من قِ َبل القاعدة واجلماعات املتطرفة األخرى.

العدد 308

75

مرصد األرقام
بلغ حجم العجز في املوازنة اإلسرائيلية نحو

 39مليار شيكل.

(يديعوت أحرونوت)2012/1/15 :

بحس���ب تقرير حركة السالم ،فقد ارتفعت

نسبة االستيطان في املستوطنات بنسبة .%300
وأش���ار التحقيق إلى التصديق على إقامة

 6676وحدة استيطانية في عام  ،2012مقابل

 1067في

(صحيفة هآرتس)2012 /1/16 :

ضخّ املصري���ون العاملون في اخلارج ،العام

املاض���ي ،حتويالت بالعمل���ة الصعبة بلغت19
ملي���اراً و 5 5ملي���ون جنيه ،بزي���ادة قدرها 4
ملي���ارات و 600مليون دوالر ع���ن عام .2011
وأفاد البن���ك بأن اإلحصاءات تش���ير بوضوح
إل���ى اس���تمرار ارتف���اع إجمال���ي حتويالت
املصري�ي�ن ف���ي اخل���ارج خالل ع���ام ،2012
حيث ارتف���ع إجمالي التحوي�ل�ات مؤخراً إلى

 9ملي���ارات ومائة ملي���ون دوالر ،بزيادة مليار
ومائة مليون دوالر عن الفترة نفس���ها من العام

قبل املاضي.

(األهرام)2013/1/20 :

 1100عائلة فلس���طينية ،بخالف  40عائلة
س���ورية ،ف ّرت مؤخراً إلى مخي���م عني احللوة

لالجئني الفلس���طينيني في اجلن���وب اللبناني،

ليصبح عدد املقيمني في املخيم الذي ال تتجاوز

مساحته الكيلومتر ،أكثر من  85ألف شخص.

(وكالة األناضول)2013/1/15 :
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@YZaatreh
البالك بلوك ،جناح مس���لح ملن؟ جناح مسلح للفلول

ومليارديري���ة مبارك وأيتامه ،يدعمه ويتعاطف معه قادة
جبهة اإلنقاذ!!

عزام التميمي
@AzzamTamimi

عام .2011
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ياسر الزعاترة

ال يظنن مزهق روح بريئة أو ٍ
معتد على مال أو عرض

أن���ه مفلت من قضاء عادل ،إن ل���م يكن في الدنيا ففي
اآلخرة أمام امللك الواحد القهار.

د .طه الدليمي
@tahadulaimi
أصول الدين الباطل أربعة :يهودية ونصرانية وش���ركية
ونفاقية .والتشيع خالصتها ،وإن كان أقرب إلى الشركية

النفاقية .هذا هو مبدأ التشيع فاحفظوه واحذروه.

أحمد الصويان
@Asowayan
تعزيز قيم االجتماع واالئتالف وتربية الش���باب على

وحس���ن الظن؛ من األوليات التي يجب أن
ثقافة التغافر ُ

تتحول إلى برامج عملية يكون العلماء قدواتها.

الشيخ محمد الددو
@ShaikhDadow
نحذر املس���لمني من مدِّ يد العون إلى الفرنس���يني
في تدميرهم لبلد مس���لم واحتالل���ه ،وندعو إلى نصرة

املسلمني في مالي والتضامن معهم.

األقليات اإلسالمية

األقلية اإلسالمية في إسبانيا
تقع إس���بانيا في جنوب غربي قارة أوروبا ،في شبه جزيرة أيبريا،
وتفصل جبال البرانس بينها وبني جارتها فرنس���ا من ناحية الش���مال
الش���رقي ،ويحدها احملي���ط األطلنطي والبرتغال م���ن الغرب ،وتطل
على خليج بسكاي من الش���مال ،ويحيطها البحر املتوسط من اجلنوب
والش���رق ،وفي جنوبها يقترب اليابس األوروبي م���ن اإلفريقي ممث ً
ال
ف���ي البروز الذي يش���غله جبل طارق ،وحيث يط���ل على مضيق طارق
همزة الوصل بني احمليط األطلنطي والبحر املتوسط ،واملضيق واجلبل
يحمالن اسم فاحت األندلس منذ نهاية القرن الهجري األول حتى اآلن.
العاصمة :مدريد ،وأهم املدن قرطبة وبرشلونة.
يبلغ تعداد سكان إسبانيا  48مليون نسمة ،ميثل الرومان الكاثوليك
 %94منهم ،و %6آلخرين ،يش���كل املسلمون نحو  2.5في املائة (مليون
ونصف تقريباً).
تاريخ اإلسالم يف إسبانيا:
وصل اإلسالم إلى إسبانيا مبكراً ،وذلك عندما فتح املسلمون شبه
جزيرة إيبريا في س���نة 93هـ 711 -م ،واكتس���ح املد اإلسالمي أكبر
مساحة من ش���به جزيرة أيبريا في سرعة مذهلة ،وأتى الفتح بنتائج
رائعة ،وذلك بفضل اجلهاد والتسامح الديني عند الفاحتني.
ولقد كان���ت املوجة األولى لفتح األندلس م���ن املؤلفة قلوبهم من
العرب والبربر الذين آخى بينهم اإلسالم فاندفعوا يفتحون قرى ومدن
إيبريا ،وبهذا الفتح حتول األندلس إلى مش���عل احلضارة الوس���يطة،
وامتد تأثير احلضارة اإلسالمية إلى املمالك األوروبية.
ظل املسلمون يحكمون إس���بانيا ثمانية قرون لم يفرضوا اإلسالم
على أهلها وتركوا لهم حرية العقيدة ،إلى أن س���قطت دولة املسلمني
ومارست الكنيسة الكاثوليكية احلاكمة أبشع طرق التعذيب واالضطهاد
عن طريق محاكم التفتيش التي خ ّيرت املس���لمني بني ترك عقيدتهم
ودخ���ول الكاثوليكية وبني اإلعدام أو الهجرة إلى إفريقيا س���يراً على
األقدام ومن دون أموالهم ودوابهم .قتل أكثر من نصف مليون مس���لم
في هذه احملاكم وعذب املاليني.
أوضاع املسلمني يف الوقت احلاضر:
ميكن تقسيم فئات األقليات املسلمة في إسبانيا إلى الفئات التالية:
 - 1الطالب :تزايد عدد طالب العلم من املسلمني في إسبانيا حتى
بلغ عدة آالف .ولقد شجعت إسبانيا الطالب العرب على الدراسة في
إسبانيا ألسباب عدة ،منها :حتسني العالقات ،نشر ثقافتهم ،وإرضاء
العناصر األندلسية التي حتاول فصل األندلس.
ولق���د كانت مس���اعدة الطالب الوافدين من أه���م أعمال اجليل
اجلامعي الس���ابق عليهم والذي تولى مهمة الدعوة ،ولهذا تأسس���ت
اجلمعية اإلسالمية اإلسبانية سنة  1391هـ 1971 -م.
 - 2العمال :هم أكبر الفئات اإلس�ل�امية ،فهم أكثر من ثلثي عدد
املس���لمني في إس���بانيا ،أي نحو  150ألفاً من جملة املسلمني البالغة
 250ألف نسمة.
ازدادت هج���رة العمال املس���لمني في س���نة  1396هـ 1976 -م،
ال س���يما عمال املغارب العربية؛ بس���بب املعاناة التي حدثت للعمال
املسلمني في غرب أوروبا ،ثم ازدادت الهجرة اإلسالمية بعد ذلك حتى

د .أمح��د حم��م��ود ال��س��ي��د

(*)

mr.ah54@hotmail.com

وصل عدد العمال املسلمني في لشبونة إلى أكثر من  50ألفاً ،معظمهم
من املغاربة ،وأغلب هؤالء من الشباب ،ومعظمهم من دون أسرهم ،كما
أمي ،لذا من السهل انحرافهم.
أن أغلبهم ّ
ولقد تنبه املركز اإلس�ل�امي في إسبانيا لهذا اخلطر ،فأخذ يعمل
على تعميق الهوية اإلسالمية بني هؤالء.
 - 3املس���لمون اإلسبان :وهؤالء اعتنقوا اإلس�ل�ام طواعية وعن
اقتن���اع بعد أن ّ
تكش���فت لهم صورته احلقيقية التي حاول تش���ويهها
املسيحيون ،وأس���هم في ذلك صدور قانون حرية العقيدة في إسبانيا
بع���د تعصب دام قرون عدة ،وهذه الفئة من املس���لمني منتش���رة في
غرناطة ،وإشبيلية ،وملقا ،وقرطبة ،ومدريد.
 - 4املس���لمون في اجليوب االستعمارية اإلسبانية :في املغرب في
سبتة ومليلة.
يتركز املس���لمون في الواليات الكاتالونية ،مثل :برشلونة ،وترقونا،
وخيرونا ،ثم تأتي بعد ذلك منطقة اجلنوب التي تس���مى في إسبانيا
«اإلقليم األندلس���ي» ،مثل :منطقة قرطب���ة وغرناطة ،وكذلك منطقة
فالينسيا.
م���ع تزايد أعداد املس���لمني املهاجرين بغرض العل���م والعمل في
املجتمع اإلسباني ،ظهرت مجموعة من الهيئات واملؤسسات اإلسالمية
في غرناطة ،ثم انتش���رت خصوصاً بعد صدور قرارات حرية األديان،
ويبلغ عددها  ،49منها :املركز اإلس�ل�امي اإلسباني ،جمعية املسلمني
اإلس���بان في غرناطة ،اجلمعية اإلس�ل�امية في إس���بانيا ،اجلمعية
اإلس�ل�امية في قرطبة ،اجلمعية اإلس�ل�امية في إشبيلية ،واملفوضية
اإلسالمية في إسبانيا .كما يوجد املركز اإلسالمي الثقافي في مدريد
ويضم مس���جداً ومدرسة تقوم بتعليم العلوم اإلسالمية واللغة العربية
واللغة اإلسبانية والقرآن الكرمي ،ومعم ً
ال لتعليم اللغات ،ويوجد املعهد
العربي للدراس���ات األكادميية ،واملعهد اإلس���باني العربي للثقافة في
مدريد ،واملدرسة العربية في مدريد.
احتياجات املسلمني يف إسبانيا:
وتوحد رأيهم وتفاوض احلكومة اإلس���بانية
 وجود إدارة جتمعهمّ
وحتل مشكالتهم بشكل رسمي.
 احلاجة إلى زيادة أعداد املدارس واملعاهد العلمية اإلس�ل�اميةالتي تد ّرس الدين اإلسالمي ألبناء املسلمني.
 توافر أساتذة لتدريس اإلسالم واللغة العربية. ترجمة التفاسير والكتب اإلسالمية للغة اإلسبانية. إصدار أكثر من صحيفة ناطقة باس���م األقلية املس���لمة وإنشاءقناة تلفزيونية وإذاعة خاصة.
 احلاج���ة إلى دعاة يجي���دون العربية واإلس���بانية للدعوة بنياملسلمني ونشر الدعوة بني غير املسلمني.
املراجع واملصادر:
• موقع رسالة اإلسالم.
• موقع قصة اإلسالم.
• .Cia
• موقع املركز اإلسالمي يف إسبانيا.

() مدير وحدة بحوث العالم اإلسالمي في املركز العربي للدراسات اإلنسانية.
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[عين على العدو]

نتائج االنتخابات
الصهـــيونيـــــة
على الفلسطينيين
د .ع��دن��ان أب���و ع��ام��ر

(*)

adnanaa74@hotmail.com

@adnanabuamer1

ولع���ل املوقف األكثر وضوحاً حلزب الليكود في التعامل مع

حماس ع ّبر عنه «بنيامني نتنياهو» زعيمه الفائز بأقل مما كان
يتوق���ع وفقاً للنتائج املعلنة ،حني رأى أن صعود احلركة يش���كل

انتهت االنتخابات اإلس��رائيلية التاس��عة عش��رة لعام

خط���راً على الدول���ة؛ ففي غزة يتمثل اخلط���ر بصعود «دويلة

الحكوم��ة القادمة ،لكن الص��راع الدائر مع الفلس��طينيين

الفلس���طينية ،وإقامة دولة أخرى حلم���اس أكبر ،تتبنى منوذج

 ،2013وس��توضع ملف��ات دس��مة ثقيلة العي��ار على أجندة
يبدو األكثر سخونة في ظل انسداد أفق التسوية بصورة غير
مسبوقة.

محاورة حماس:
لم يعد س���راً أن التعامل مع املس���تجد الفلسطيني األكثر
سخونة على الساحة اإلسرائيلية ،شكل القاسم املشترك األكبر
بني األحزاب املتنافسة س���ابقاً ،والفائزة الحقاً ،وبرز ذلك في
دعايتها االنتخابية ،ال س���يما حزب «الليكود» الذي أخذ يزايد
على غرميه اخلاسر «كادميا» ،واتهامه بالتساهل مع حماس.
وقال أحد رم���وز الليكود ،رئيس جلن���ة اخلارجية واألمن
البرملانية الس���ابق ووزير املالية احلالي« ،يوفال ش���تاينيتس»:
حماس جزء من حركة اإلخوان املس���لمني العاملية ،وهي كباقي
احلركات اإلسالمية؛ قد تتغير تكتيكياً وبصورة مؤقتة ،لكنها لن
تتخلى أبداً عن األيديولوجية الكامنة في صلب جوهرها ،لذلك
ال يجوز إلس���رائيل القبول بدولة حماس مسلحة بجانبها؛ ألنها
س���تكون في حتالف وثيق مع أعدائها خ���ارج احلدود ،حتى إن
أظهرت زعامتها مرون���ة براغماتية في الطريق لهدفها النهائي
املتمثل بتدمير إسرائيل.
(*) كاتب فلسطيني.
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مس���لحة» بقيادتها ،وفي الضفة يتمثل اخلطر بانهيار السلطة
غزة ،وتهدد القدس وتل أبيب.

في املقابل ،فإن ما يطرحه اليم�ي�ن ،الفائز مجتمعاً بـ 61

صوتاً مقابل  59للوس���ط واليس���ار؛ يختلف عما يتبناه حزب
العم���ل حتديداً ،الذي لم يعر انتباهاً كثيراً في اختالف القيادة

الفلسطينية ،س���واء كانت بزعامة فتح أو حماس ،رغم تفضيله

لألولى؛ العتقاده أن إس���رائيل أعلنت ش���روطها للحوار مع أي
زعامة فلس���طينية ،وهي :وقف العن���ف ،جتريد املنظمات من
س�ل�احها ،االلتزام بالتعهدات واالتفاقي���ات املوقعة ،االعتراف
بإس���رائيل ،وحذف البنود الداعية إلبادة إس���رائيل الواردة في
ميثاق حماس.

وأب���دى احل���زب عبر دعاي���ة رئيس���ته الفائزة «ش���يلي

يحيموفيت���ش» ،مرونة ملحوظة بإمكاني���ة محاورة حماس ،مع
التزام األخيرة بالش���روط الس���ابقة ،وإذا م���ا أعلنت األخيرة
التزاماً بذلك ،يؤكد احلزب املرشح للدخول في ائتالف حكومي

متوقع ،أنه لن يبقى من س���بب مينع اعتبار احلركة أه ً
ال للحوار
في إطار مفاوضات جترى في املستقبل.

ورغم أن حزب «الليكود  -بيتنا» صاحب النصيب األكبر من
مقاعد الكنيست ،يعتقد جازماً بعد أن خاض حرب غزة األخيرة

ضد حماس أن إس���رائيل كس���بت معركة ،لكنها خسرت حرباً

في صراعها الدائر مع الفلس���طينيني ،لكن عسكريني وأمنيني

السياسية والعس���كرية ،وآخرهم أحمد اجلعبري ،قائد كتائب

ومن أبرزهم« :موش���يه يعلون ،عمرام ميتسناع ،يعكوف بيري،

باستثناء «ابن الدن».
 -2استراتيجياً :خسرت القاعدة قواعدها في أفغانستان،

بارزين دخلوا اللعبة االنتخابي���ة على مختلف القوائم احلزبية،
وعمير بيرتس» ،وغيره���م ،أثبتوا هذه احلقيقة العملياتية عبر
عقد مقارنة بني حرب إس���رائيل ضد الفلس���طينيني ،واحلرب

األمريكية ضد تنظيمات القاعدة ،على النحو التالي:
 -1تكتيكي���اً :ج���اءت إجنازات إس���رائيل ف���ي مجاالت

االس���تخبارات والدقة واحلدِّ من اخلسائر ،أفضل من الواليات
املتحدة وبريطانيا في أفغانستان ،وجنحت في الوصول لصورة

استخبارات جيدة إزاء حماس ،مبا فيها اغتيال وتصفية قياداتها

القس���ام ،وهو ما ُمني فيه األمريكيون بالفش���ل ضد القاعدة،

وفقدت قدرته���ا على التجنيد وتعبئة وتدريب آالف الش���بان،
وتعرضت ركيزتها السياس���ية املتمثلة في نظام طالبان لإلزالة،

فيما أقامت حم���اس في قطاع غزة قواعد تدريب علنية تدرب
فيها آالف املتطوعني ،وصناعة صواريخ وتطوير أسلحة بصورة

ش���به علنية ،وتعززت مكانتها السياسية نتيجة حربها األخيرة،
وظهورها كـ «منتصرة» أمام إسرائيل.

مستقبل المفاوضات:
على الصعيد السياس���ي مع الس���لطة الفلسطينية ،فإن ما

أم���ا حزب العمل – الذي اس���تفاق انتخابي���اً بصورة غير
متوقعة بعد أن ش���هد تراجعاً مريعاً في شعبيته خالل السنوات

لفرض وقائع على األرض ترس���م حدود الدولة الفلس���طينية

املتبادلة بني الساسة والعس���كر ،ويرى أن النصر امليداني على

أعلنه «نتنياهو» في اآلونة األخيرة من عزمه االنس���حاب داخل
حدود الضفة الغربية من طرف واحد ،ودون اتفاق مع السلطة،

القادم���ة؛ قد يصطدم بعقبة ائتالفه املتوقع ،ال س���يما إن كان
ميينياً صرفاً ،حيث يعتبر الضفة جزءاً من إس���رائيل ،واعتباره
أن هذه اخلطوة  -إن متت  -ترس���خ اعتقاد الفلسطينيني بأنها

هروب إسرائيلي حتمي حتت ضربات القوى املسلحة!

األخيرة  -فيتخذ لنفس���ه موقفاً وس���طاً بني ه���ذه االتهامات

الفلسطينيني ال يُقاس باملرات التي احتل فيها اجليش مدن رام

الله وجنني ونابلس ،أو عمليات اإلحباط التي قام بها الشاباك،
بل يتجه في هذا احملور يس���اراً نحو مواقف «ميرتس» معترفاً
باخلطأ اجلس���يم الذي ارتكبته إسرائيل في السنوات األخيرة،

ولذلك يعتقد زعماء اليمني اإلسرائيلي الفائزون أن مواجهة

س���وا ًء بفهمها املغلوط للهدف السياسي ،واالستخدام اخلاطئ

مكثف���ة يومية ومتطورة ومتقدمة ،وكما أس���ماها «موفاز» وزير
الدفاع األس���بق فإنها «س���باق ماراثوني طوي���ل ،وليس َعدواً

في الوقت ذات���ه ،تعتقد قطاعات واس���عة في حزب العمل

اجلماعات املس���لحة ،وعلى رأسها حماس ،تأتي ضمن محاربة

ملسافات قصيرة» ،وقد تخطت إسرائيل العوائق التي وضعت في

طريقها مم���ن يتربصون بها ،وباتت من الدول املتصدرة للكفاح
العاملي ضد تلك اجلماعات ،للدرجة التي دفعت «نتنياهو» مث ً
ال

للقوة العسكرية.

بالقاعدة العس���كرية القائلة« :من يس���عى لقتلك ،سارع لقتله»!
لتكون منطلقاً بعمل اجليش ضد اجلماعات الفلسطينية املسلحة،
وفي الوقت ذاته تس���تعيد مخططات آباء احلزب األوائل «إسحق
رابني وش���معون بيريس» من حيث اإلس���راع ببن���اء اجلدار في

ألن يبارك العملية الفرنسية األخيرة في مالي باعتبارها امتداداً

الضفة ،وإحداث فصل من خالل إقامة معابر على امتداده ،وفتح

وهن���ا تتزاي���د االتهامات املوجه���ة للحكوم���ات املتعاقبة

إقامة حواجز ونقاط مراقبة وتفتيش بني التجمعات الفلسطينية.
أخيراً ..فإن بقاء حماس مسيطرة على قطاع غزة ،وتقويتها

حملاربته حماس في األراضي الفلسطينية!

برئاستي «أوملرت ونتنياهو» في إخفاقهما عن الرد على املقاومة

الفلسطينية ،ال س���يما الصواريخ املتساقطة على املستوطنات
املجاورة لقطاع غزة ،واإلش���ارة إلى أن خطأهما متثل بأنهما لم
تقوما ،مبوازاة بن���اء اجلدار األمني حول غزة عام  ،1994ببناء

جدار مش���ابه في الضفة ،فهل يكون هذا على رأس املش���اريع

املتوقعة في احلكومة القادمة؟

اجلس���ور واملعابر إلى األردن ومصر ،واالمتناع قدر اإلمكان عن

أكثر فأكثر عسكرياً وسياسياً وإقليمياً ،مقابل التراجع املتواصل
للس���لطة الفلس���طينية ،مالياً وسياس���ياً؛ قد يجعل األحزاب

اإلس���رائيلية في حال���ة تغيير متوقع ملواقفه���ا املعلنة منها ،إن
بقي احلال على ما هو عليه ،ومرهوناً بطبيعة االئتالف املتوقع
تشكيله األسابيع القادمة ..لننتظر ونرى.
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[في دائرة الضوء]

التفسير اإلسالمي لنشوء
الـلغـة ومواردها

 - 1مقدمــة:

ح��س��ن م��ظ��ف��ر ال���رزو

 - 2أصول اللغة في الفكر اإلسالمي:

تع ُّد مسألة نشوء اللغة من املسائل العويصة

اللغة مورد أساس���ي يستمد منه املس���لم فهمه لفحوى اخلطاب اإللهي،

يتأرجح ب�ي�ن اعتبارها اصطالحية أو توقيفية،

محكم كتابه العزيز وسنة نبيه األكرم محمد  ..#من أجل هذا ُعني املسلمون

التي أش���كلت على العقل البشري الذي ما زال

ويؤس���س من خالله���ا مراتب األحكام التكليفية الت���ي فرضها الله عليه في
ِّ

بصرف النظر عن انتمائه العقدي أو املفاهيمي.

أميا عناية باللغة العربية ،وسبروا مادتها ،وق َّعدوا قواعدها؛ لتذليل توظيفها

ولعل أهم األسباب في هذا االختالف تعود

في عملية فهم اخلطاب وسبر دالالته.
وقد ُطرحت مس���ألة أصول اللغة في أكثر م���ن موضع في دائرة العلوم

والتحليل البنيوي التي أفرزتها املدارس الفكرية

دالالت مفرداته ،حيث اصطالحات العلوم التي يؤسسون معانيها وتعريفاتها..

أئمة اللغة والتفسير واألصول والعقيدة عندما
توجهوا صوب التعامل م���ع اللغة بوصفها أدا ًة
َّ
لتبليغ اخلطاب اإللهي ومورداً خصباً لتفس���ير

ومبستويات معاجلة متباينة :متتد ،وتنحسر ،بحسب الدور الذي متارسه هذه

إل���ى تنوع اللغات التي ينطق بها البش���ر وعدم
وضوح بدايات ظهورها في ظل نظريات التطور

اإلسالمية عندما عالج أئمة العلم اللغة بوصفها أدا ًة لفهم اخلطاب وتأسيس

في عصرنا الراهن ،أو التأويالت التي مارسها

لذا جند هذه املسألة في كتب العقيدة ،والتفسير ،وأصول الفقه ،وعلوم اللغة،

دالالته واس���تنباط األحكام الشرعية مبختلف

جتلياتها من خطابه املعجز.

املسألة في تأصيل موارد املسائل املطروحة في هذا العلم وذاك.

وقد ذهب األش���عري ،واجلبائي ،والكعبي ،وأهل الظاهر؛ إلى أن اللغات
كله���ا توقيفية ،مبعنى أن الله تعالى خلق علم���اً ضرورياً بتلك األلفاظ وتلك

املعان���ي ،وأن تلك األلفاظ موضوعة إزاء املعاني ،وعليه؛ فإن واضع اللغة هو

وس���نحاول في هذا املق���ام مراجعة اآلراء
الت���ي ُطرحت ملعاجلة مس���ألة أصول اللغة في

التوقيف اإللهي ،وقد ربط مصدرها بالوحي ،أو إن الله تعالى خلق األصوات

املفاهيمي من موارد الشريعة اإلسالمية ،ودائرة

من جهة أخرى ،ذهب جماعة من املتكلمني إلى أن اللغة وضعية تواضع على

من املعاجلات اللغوي���ة والبنيوية الصرفة بعيداً

قبالة معانيها ،ثم انتش���رت األلفاظ بطريق اإلش���ارة أو التكرار ..وقد اس���تدل
ول إ َّال ِب ِل َس ِان َق ْو ِم ِه ِل ُي َب ِنّ َي َل ُه ْم}
{و َما َأ ْر َس��� ْل َنا ِمن َّر ُس ٍ
أصحاب هذا املذهب بقوله تعالىَ :

على فهم الظواهر الكونية!

والتوقيف(((.

الله تعالى ،وإن احلصيلة اللغوية املتوافرة بني أيدينا مصدرها التلقي من جهة

دائرة الفكر اإلس�ل�امي الذي يس���تمد نس���قه

واحلروف وأسمعها لواحد أو جلماعة فخلق لديهم العلم الضروري بها.

الفكر املعاصر الذي يس���تمد نسقه املفاهيمي

دواع إلى وضع األلفاظ
كلماته���ا واصطالحاتها واحد أو جماعة انبعث���ت لديهم ٍ

ع���ن دائرة اخلطاب الديني ال���ذي بات يُتعامل
معه بوصفه عقبة مفاهيمية حتول دون انفتاحه

[إبراهي���م ،]٤ :وع��� ُّدوا ما جاء في هذه اآلية دلي ً
ال عل���ى تقدم اللغة على البعثة
((( اإلحكام في أصول األحكام لآلمدي.26 :1 ،
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وقد ذهب القاضي أبو بكر اب���ن العربي ،وابن جني ،وآخرون،
إل���ى أن كل واحد من هذه املذاهب ممكن بحيث لو ُفرض وقوعه لم

يلزم عنه مح���ال لذاته ،وأما وقوع بعضها دون بعضها اآلخر فليس
عليه دليل قاطع ،والظنون متعارضة ميتنع معها املصير إلى التعيني.

 - 3نشوء اللغة ومواردها في القرآن الكريم:
جاء القرآن الكرمي بنس���ق مفاهيمي اتسم بتكامل عناصره

ورس���وخ معطياته التي جاءت من لدن حكيم خبير ،وقد وردت

اآلية التي وصفت نشوء اللغة ضمن مشهد مفعم بأحداث مهمة
على مستوى احلدث الكوني ،حيث بدء خلق السموات واألرض،

وتس���وية خلق آدم من طني ،والنفخة اإللهية في اجلس���د الذي

لقد وصف الله تعالى في كتابه العزيز بدايات نش���وء اللغة
{و َع َّل َم آ َد َم ا َأل ْس َم َاء كُ َّل َها ث َُّم َع َر َض ُه ْم َعلَى ال َْـمال ِئ َك ِة َف َقالَ َأ ْن ِب ُئو ِني
بقولهَ :
���ب َحا َن َك ال ِعل َْم َل َنا إ َّال َما
���م َص ِاد ِق َ
ِب َأ ْس َ
���ما ِء َه ُؤال ِء إن كُ ن ُت ْ
ني َ )#^٣١^#قالُوا ُس ْ
���ما ِئهِ ْم َفل ََّما
َع َّل ْم َت َن���ا إ َن َّك َأ َ
يم ال َ
يم  )#^٣٢^#قَالَ َيا آ َد ُم َأ ْن ِب ْئ ُهم ِب َأ ْس َ
ْـح ِك ُ
نت ا ْل َع ِل ُ
���م َو ِ
ات َوا َأل ْر ِض
الس َ
َأ ْن َب َأ ُهم ِب َأ ْس َ
���ما ِئهِ ْم قَالَ َأل َْم َأقُ���ل َّل ُك ْم إ ِنّي َأ ْعل َُم غَ ْي َب َّ
َو َأ ْعل َُم َما ُت ْب ُدونَ َو َما كُ ن ُت ْم َت ْك ُت ُمونَ } [البقرة.]٣٣ - ٣١ :

إن القراءة املتأنية لهذه اآليات املباركة تعرض لنا مجموعة
ً
من املش���اهد التي تس���تدعي تأم ً
وحتلي�ل�ا دقيقاً،
ال عميقاً،

للخطاب اإللهي في هذا املوقف العظيم:

المشهد األول :األمر اإللهي بجعل خليفة لله على األرض لقوله
{وإذْ قَالَ َر ُّب َك ِلل َْمال ِئ َك ِة إ ِنّي َج ِاعلٌ ِفي ا َأل ْر ِض َخ ِلي َف ًة َقالُوا َأ جَ ْت َعلُ
تعالىَ :
الد َم َاء َو َن ْح ُن ُن َس ِّب ُح ب َِح ْم ِد َك َو ُنق َِّد ُس ل ََك قَالَ
���د ِفي َها َو َي ْس ِف ُك ِّ
ِفي َها َمن ُيف ِْس ُ

عج هذا
أصبح صاحب���ه خليفة الله تعالى ف���ي األرض ..وقد َّ

إ ِنّي َأ ْعل َُم َما ال َت ْعل َُمونَ } [البقرة.]٣٠ :

املشهد املالئكة بجميع مراتبهم لشهود خلق آدم  -عليه السالم.

المش��هد الثان��ي :إن الل���ه تعالى علّم آدم  -عليه الس�ل�ام -

املشهد مبخلوقات عالم األمر حيث السموات العال ،وحضر هذا

ففي خضم دهش���ة املالئكة من الطبيع���ة اجلديدة التي خلق
الله تعالى منها املخلوق اإلنساني من طني بدالً من مادة النور التي
تأ َّلف���ت منها هياكل املالئكة ،والنار التي نش���أ عنها هيكل إبليس
وذريته ،وذيوع خبر أن املخلوق اجلديد س���يكون خليفة في األرض
ف���ي عالم جديد هو عالم الش���هادة ،وعدم ق���درة املالئكة الذين
يأمترون بصورة كلية لألمر اإللهي { َّال َي ْع ُصونَ ال َّل َه َما َأ َم َر ُه ْم َو َي ْف َعلُونَ
َم���ا ُي ْؤ َم ُرونَ } [التحرمي]٦ :؛ في خضم هذه األحداث اجلس���ام علّم

الله تعالى آدم  -عليه الس�ل�ام  -اللغة لتترسخ حقيقة خالفته في
األرض ،ولتغيب الدهشة عن املالئكة الذين أثقلتهم تفاصيل مشهد

خلق آدم  -عليه السالم  -وتداعياته املتالحقة بأمور جديدة.

األسماء كلها.

ض األس���ماء على املالئكة ليؤكد عجزهم
المش��هد الثالثَ :ع َر َ

عن معرفة أسماء املوجودات دون توقيف مباشر من الله تعالى.

المش��هد الرابع :اختبار آدم لتحديد قدرته على إنش���اء مس���ميات

للكائنات التي تعرض عليه دون أن تكون لديه معرفة مسبقة بهويتها.
لقد تعجب املالئكة في املشهد األول من تسمية آدم خليف ًة
ف���ي األرض بعد أن ربطوا ما يش���وب الطني الذي س��� ّوي منه
جس���ده وما يحويه من كدورات تؤثر في إفساد السلوك ،بالنور
الذي خلقوا منه ،حيث ال كدر ،وحيث ال يس���ود كيانهم س���وى
التسبيح والتقديس لذات البارئ  -ع َّز َّ
وجل.
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وجاء املش���هد الثاني فمنح الله تعالى آدم منحة لم مينحها

ملخلوق سواه ،فعلمه األسماء ،وتعريف لفظة األسماء (في اآلية
الكرمية) يفيد بأن الله علّم آدم  -عليه الس�ل�ام ( -علم إلهام)

كل اسم؛ ما هو مسماه ومدلوله.

واألس���ماء في هذا املقام وردت مبعنى التسمية (فيكون من

إطالق اللفظ وي���راد به مدلوله)((( .فألهم آدم بهذا العلم وبعث

وجعلت أمانة
في نفسه القدرة على وضع مس���ميات األسماءُ ،

باقية تالزم وجوده اإلنساني.

وعلى هذا األس���اس كان التعليم اإللهي آلدم  -عليه الس�ل�ام -

بإلقاء علم ضروري في نفسه بحيث يخطر في ذهنه اسم شيء
عندما يعرض عليه ،فيضع له اس���ماً يؤسس هويته الوجودية،

وقد ترس���خت هذه املنح���ة اإللهية بأ ْن ألهمه وضع األس���ماء
لألش���ياء ليتمكن من التعامل معها (بوصف���ه خليفة خلالقه)،
اإلنس���انَ
وجعله قادراً على وض���ع اللغة كما قال تعالىَ :
{خل ََق َ

َ )#!٣!#ع َّل َم ُه ال َْب َيانَ } [الرحمن.]٤ - ٣ :
وكان املش���هد الثالث اختباراً ملقدرة املالئكة على ممارس���ة

الفعل ذاته ،حيث ُعرضت عليهم األس���ماء (املوجودات) وأمرهم
فضج���وا معلنني عجزهم عن
الله تعالى أن يب ِّينوا أس���ماءها(((،
ّ

س���بباً لتفضيل اإلنس���ان على بقية أنواع جنس���ه بقوة النطق
عم���ا في الضمير .وكان
وإح���داث املوضوعات اللغوية للتعبير َّ
ذلك أيضاً س���بباً لتفاضل أفراد اإلنسان بعضهم على بعض مبا

ينش���أ عن النطق من اس���تفادة املجهول من املعلوم ،وهو مبدأ
عما في ضميره ،فقد
العلوم ،فاإلنس���ان ملا خُ لق ناطقاً مع ِّب���راً َّ
خُ لق مدركاً ،أي عاملاً ،وقد خُ لق معلماً ،وهذا أصل نشأة العلوم

والقوان�ي�ن وتفاريعها؛ ألنك إذا نظرت إلى املعارف كلها وجدتها
َ
وتعريف معاني تلك األسماء وحتديدها
وضع أسماء ملس���ميات

لتسهيل إيصال ما يحصل في الذهن إلى أذهان اآلخرين ..وكال
األمرين قد ُحرِ مه بقي ُة أنواع احليوان ،فلذلك لم تتفاضل أفراده
إال تفاض ً
بحسن الصورة أو قوة املنفعة أو قلة العجمة
ال ضعيفاً ُ

بلْ��� َه بقية األجناس كالنبات واملع���دن .وبهذا تعلم أن العبرة في
تعليم الله تعالى آدم األسماء حاصل ٌة سواء أكان الذي علَّمه إياه
ٍ
يومئذ أم أسماء كل ما سيوجد ،وسواء أكان
أس���ما َء املوجودات
ذلك بلغة واحدة هي التي ابتدأَ بها نطق البشر منذ ذلك التعليم

أم كان بجميع اللغات التي ستنطق بها ذرياته من األمم ،وسواء

أكانت األسماء أسماء الذوات فقط أم أسماء املعاني والصفات،
َ
وسواء أكان املراد من األسماء
األلفاظ الدالة على املعاني أم كل
دال على شيء لفظاً كان أو غيره من خصائص األشياء وصفاتها

{س ْب َحا َن َك
إطالق اسم على مخلوق دون علم مسبق من الله تعالىُ :
ْ���م َل َنا إ َّال َما َع َّل ْم َت َنا} [البقرة ،]٣٢ :ثم إن كالمهم هذا يدل على
ال ِعل َ

وأفعالها كما تقدم ،إذ محاول���ة حتقيق ذلك ال طائل حتته في

ألهمهم الله تعالى وما يأمره���م به ،فللمالئكة علم قبول املعاني

قلت :وفي هذه اآلي���ات الكرمية دليل واضح على أن اللغة

أن علومه���م محدودة غير قابلة للزي���ادة ،فهي مقصورة على ما
ال علم اس���تنباطها .وقد فوضوا األمر لله تعالى في إعطاء هذه

املوهبة آلدم  -عليه الس�ل�ام ( -دون أن تشملهم العناية اإللهية
به���ذه األعطية) عندما أقروا علم الب���ارئ  -ع َّز َّ
وجل  -بجميع

تفسير القرآن.

اإلنسانية قد ُمنحت آلدم  -عليه السالم  -في السموات العال،
وأن ألفاظها قد أُلهمت ل���ه فأضحت موهبة يتم َّيز بها ابن آدم
دون غيره من مخلوقات عاملـَي األمر والشهادة.

حتدث بها بنو
وعلى هذا األس���اس فإن جميع اللغات التي َّ

مفردات الكون ،وحكمته غير املتناهية في منح ما يشاء ملن يشاء،
نت ا ْل َع ِل ُيم ال َْـح ِك ُيم} [البقرة.]٣٢ :
فقالوا{ :إ َن َّك َأ َ

آدم من���ذ بداية اخلليقة ،وما س���يحصل فيها من تعديالت في

املنحة اإللهية آلدم ،واختبار قدرته الفريدة على إنشاء األسماء

التي متت ف���ي عالم األمر مجملة محتمل���ة لكيفيات متعددة،

واختت���م األمر باملش���هد الرابع حيث إثبات اس���تقرار أمر

التي تطلق على املوجودات ،واألش���ياء التي سينشئها في أثناء
وجوده في العالم األرضي َوفق حروف وألفاظ متناسقة.
ق���ال ابن عاش���ور (((:أ َّياً ما كانت كيفي���ة التعليم فقد كان
((( قال ابن عاشور في حتريره :ملا كان مفهوم لفظ (اسم) من املفهومات اإلضافية التي
يتوقف تعقلها على تعقل غيرها ،إذ االسم ال يكون إال ملسمى ،كان ذكر األسماء مشعراً
ال محالة باملسميات ،فجاز للبليغ أن يعتمد على ذلك ويحذف لفظ املسميات إيجازاً..
انظر التحرير والتنوير.218 - 217 :1 ،
((( فائدة ميكن اقتناصها من أن ضمير النصب في عرضهم يعود على املسميات ،وظاهره
أنه للعقالء ،فيكون إذ ذاك املعنى باألسماء أسماء العاقلني ،أو يكون فيهم غير العقالء،
وغلب العقالء باخلطاب لبيان علو مقامهم بالنسبة إلى غير العقالء.
((( تفسير التحرير والتنوير.218 :1 ،
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املعن���ى أو املبنى؛ أصلها بتوقيف إلهام���ي ..وإن عملية التعليم
وإن اإللهام اإللهي قد اس���توعب جميع املتغيرات الكونية فمنح
اإلنس���ان القدرة على التكيف مع جميع اكتش���افاته ،وجنح في
توليد أس���ماء جديدة وأصوات تتناس���ب معها بعيداً عن جميع
أشكال الفوضى املفاهيمية.

ويبقى أمامنا ضابط واحد جتاه التغيرات التي قد حتصل

على اللغات وألفاظها يدور حول ُحرمة قلب األلفاظ الشرعية،
أو تغيير دالالتها الشرعية ،أما غيره فجائز وال غبار عليه.

[قصة قصيرة]

قصة واقعية

حممد عمر امللحم

بقايا طفل ثائر...

بالغيوم ،ش � ٌ
كان صباح� � ًا بارداً ،س ��ماؤه مل َّبدةٌ
�احبة ...وكأنها
ِ

واأللم...
احلزن
موعد مع
على
ِ
ٍ
ِ

�احب خرج الطفل عب ��د الله احلليبي
ف ��ي ذلك
الصباح الش � ِ
ِ
ابن االثني عش ��ر ربيع ًا مع صديقه يام ��ن احلليبي يحتطبان...

خرج الصغيران ينش ��دان الدفء لعائلتيهم ��ا الفقيرتني ،بعدما
مزيد
َن َف� � َد م ��ا لديه ��م م ��ن بقاي ��ا وقود ،ول ��م يس ��تطيعوا ش ��راء
ٍ
من ��ه بس ��بب ارتف ��اع ثمن ��ه م ��ن جه ��ة ،وبس ��بب احلص ��ار الظالم
ال ��ذي تفرضه عصابات
احلرب النصيري (بش ��ار األس ��د)
مجرم
ِ
ِ

على الش ��عب الس ��وري ،الذي ث ��ار منذ ما يقرب م ��ن عامني على
َّ
والذل
جالديه ،يطالب بحريته وينتصر لكرامته ،رافض ًا اخلنو َع
واالستكانَة.
خ ��رج الطف�ل�ان النحي�ل�ان تلف ��ح وجهيهما نس � ُ
�مات ش ��تاء
�ص الب ��اردة ،خرجا وهما يرتعدان من ش ��دة الصقيع ،وأخذا
حم � َ
يجمع ��ان م ��ا تناثر من أغصان الش ��جر اليابس ��ة هن ��ا وهناك...

وينطلق ��ا مس ��رعني باجت ��اه بواب ��ة املزرع ��ة القريب ��ة منهما،
يح ��اوالن النجاة ،فيزحف عب ��د الله حتت الباب ويحتمي بعمود
أس ��منتي قريب ...ويزح ��ف خلفه يامن ...وهم ��ا يصرخان :الله
أكب ��ر ...الله أكبر ...الله أكبر ...وي ��دوي صوت انفجار آثم رهيب
ومتضي الطائرة اجلبانة مسرعة في الهروب ال تلوي...
يعب ��ق اجلو برائحة البارود ،والدخانُ يس � ُّ�د األفقَ  ...ويس ��ود
الس ��كونُ هنيه � ً�ة ال يش ��قه إال صوت الب ��راءة النازفة الش ��جاعة:
يام ��ن !...يام ��ن !...يام ��ن !...ه ��ل أن ��ت بخي ��ر؟ لك � َّ�ن يام ��ن ال
يجيب!...
ينقش ��ع الدخان ويحمل بعض اجليران عبد الله وينطلقون
به في س ��يارة ش ��به مدمرة بقذائف طائرة (امليغ) إلى املستشفى
امليدان ��ي ...فقدم ��ه ق ��د ُبت ��رت ،ودم ��اؤه تس ��يل غزي ��رة ،والطفل
الشجاع لم تطرف له عني...
املس ��عف :ال تنظر إلى رجلك يا بني ،سنصل إلى املستشفى،

ف ��ي هذه األثناء يس ��مع الصغيران صوت هدي ��ر طائرة من بعيد

وستكون بخير إن شاء الله.

فتساءال:
عبد الله :هل تسمع صوت الطائرة يا يامن؟

عب ��د الله :أعلم أن قدمي قد أصيب ��ت ،ورأيت صديقي يامن
كي ��ف مت ��زق جس ��ده إلى أش�ل�اء! رأيت كي ��ف َّ
تقطع ��ت رجاله من

يامن :نعم! أسمعه جيداً.

الفخذي ��ن ،وكي ��ف طار رأس ��ه عن جس ��ده ...احلمد لل ��ه لقد فاز

عبد الله :الله أعلم أين ترمي براميلها وقذائفها العنقودية؟

بالشهادة إن شاء الله.

شرها!
يامن :الله يكفينا َّ
فيلمحها الصغيران...
يقترب صوت الطائرة أكثر،
ُ
عبد الله :يامن! انتبه ...إنها طائرة (امليغ) تتجه نحونا...
يامن :أسرع يا عبد الله ...تعال نحتمي ببوابة هذه املزرعة...

يدخ ��ل عب ��د الله غرف ��ة العمليات ويتم تخدي ��ره ،وفي أثناء
العملية يرتفع صوته:
(يامن! بدنا نستش ��هد س ��وا ...ال تتركني وتروح .جايينك يا
بشار ...بعون الله جايينك).
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من سادات الصحابة
ِفراس ��ة نبوية ،صادفت نخوة وخلق ًا عربي� � ًا ،فأثمرت صحابي ًا وفي ًا
أبي� � ًا :أب ��ا أمامة ،ثمامة بن أثال ،س ��يد بني حنيف ��ة ،رضي الله عنه

األمني احل��اج حممد أمحد

(*)

احلمد لله القائل واصفاً رس���وله الكرمي احلليم ،ذا اخللق
ن���ت ف ًَّظا غَ ِل َ
���ن َح ْو ِل َك} [آل
{ول َْو كُ َ
ي���ظ ا ْل َقل ِْب النف َُّضوا ِم ْ
العظيمَ :
عم���ران ..]١٥٩ :وصلى الله وس���لم على رسوله القائل« :إنَّ الله
كتب اإلحس���ان على كل ش���يء ،فإذا قتلتم فأحس���نوا القِ تْلة،
وإذا ذبحتم فأحس���نوا الذبحة ،وليحد أحدكم ش���فرته وليرح
ذبيحته»((( .أ َّما بعد:
فإنَّ اإلحسان أعلى مراتب الدين ،وقد كان لرسولنا الرؤوف
الرحي���م منه أوفر احلظ والنصيب ،ولهذا لم يقتصر إحس���انه
عل���ى صحابته وم���ن وااله ،بل كان ش���ام ً
ال ملبغضيه وأعدائه،
وملن ش���انه وقاله ،مما أالن له قلوب األعراب الغالظ اجلفاة،
فس���رعان ما يتحول كفرهم وهجره���م وبغضهم له ولدينه إلى
إميان ومحبة ووفاء ووالء ،فس���بحان ربه ج���ل في عاله الذي
اختاره واصطفاه خلتم رسله وأنبيائه.
لقد متثل أصحابه الكرام هذا اخللق الكرمي ،وتأس���وا فيه
برس���ولهم أحسن التأسي ،كيف ال وهم جنوم الغبراء ومصابيح
الدجى ،كما أن النجوم هي مصابيح السماء.
يظهر إحسانه وإكرامه إذا صادف خُ لُقاً عربياً ونفوساً كرمية
(*) رئيس الرابطة الشرعية للعلماء والدعاة في السودان ،ورئيس رابطة علماء املسلمني.
((( مسلم رقم .1955
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صافية أبية ،وشخصية خيرية ،وإن كانت جاهلية« :خياركم في
اإلس�ل�ام خياركم في اجلاهلية إذا فقهوا» (احلديث) ،وذلك أن
الكرمي يس���تعبده اإلحسان ،ويستفزه ويغضبه الضيم والعدوان،
ولله در القائل:
إذا أن���ت أك��رم��ت ال��ك��رمي ملكته
وإذا أن��ت أك��رم��ت اللئيم مت��ردا
فالكرمي يقابل اإلحس���ان باإلحس���ان ،واملع���روف بالوفاء
اإلح َس ِ
���ان إ َّال
واالمتنان ،مصداقاً لقول الرحيم املنانَ :
{هلْ َج َز ُاء ْ
ان} [الرحمن.]٦٠ :
اإلح َس ُ
ْ
لم يقابل أح ٌد إحس���ان الرس���ول وإكرامه قط بأحسن مما
قابله به الس���يد الكرمي الوفي ،ثمامة بن أثال  -رضي الله عنه
وأرضاه .-
سنشير في هذه العجالة إلى طرف من ُحسن خلق رسولنا
وكرمه وإحسانه ،وإلى كرم وإحسان وشجاعة ووفاء وصدق هذا
الصحابي الذي لقب بس���ببه بسيد بني حنيف؛ ألنه ب َّيض وجوه
هذا القبيلة بعد أن ش���انها وش ّوهها وأس���اء سمعتها مسيلمة
الكذاب ،فإن كان مس���يلمة ش���ؤماً على قومه ،فإنَّ ثمامة كان
سعداً وبختاً لهم.

قصة إسالم مثامة  -رضي اهلل عنه :-
أخرج الش���يخان وغيرهما من أصاب السنن قصة إسالم
هذا الس���يد الهمام ،فعن أبي هري���رة  -رضي الله عنه « :-أن
ً
خي�ل�ا جهة جند لينظروا له م���ا حول املدينة،
النبي  #بعث
فبينما هم يتجولون على دوابهم ،فإذا برجل قد تقلد س�ل�احه
ولبس اإلحرام وه���و يلبي قائ ً
ال( :لبيك الله���م لبيك ،لبيك ال
ش���ريك لك إال شريكاً هو لك متلكه وما ملك ،ويردد إال شريكاً
هو لك متلكه وما ملك).
فأقبل الصحابة عليه ،وس���ألوه :أي���ن تريد؟ فأخبرهم أنه
يريد مكة ،فنظروا في حاله فإذا هو قد أقبل من ديار مس���يلمة
الك���ذاب ،الذي ا َّدعى النبوة ،فربط���وه وأوثقوه ،وجاؤوا به إلى
املدينة ليراه النبي  #ويقضي فيه ما ش���اء ،فلما رآه النبي #
قال ألصحابه :أتدرون من أس���رمت؟ هذا ثمامة بن أثال س���يد
بني حنيفة.
ث َّم قال :اربطوه في سارية من سواري املسجد وأكرموه.
ث َّم ذهب إلى بيته وجمع ما عنده من طعام وأرس���ل به إليه،
وأمر بدابة ثمامة أن تُعلف ويُعتنى بها وتعرض أمامه في الصباح
واملس���اء .فربطوه بسارية من سواري املسجد ،فخرج إليه النبي
 ،#فقال :ما عندك يا ثمامة؟
ق���ال :عندي خير يا محم���د ..إن تقتلني تقتل ذا دم – أي
س���ينتقم لي قومي منك – ،وإن تنعِ م تنعِ م على شاكر ،وإن كنت
تريد املال فسل منه ما شئت ،فتركه حتى كان الغد ،ث َّم قال له:
ما عندك يا ثمامة؟
فقال :عن���دي ما قلت لك ،إن تقتلني تقتل ذا دم ،وإن تنعم
شئت.
تنعم على شاكر ،وإن كنت تريد املال فسل ما
َ
فتركه حتى بعد الغد ،فم َّر به ،فقال :ما عندك يا ثمامة؟
فقال :عندي ما قلت لك.
فلم���ا رأى أنه ال رغبة له في اإلس�ل�ام وق���د رأى صالة
املسلمني ،وسمع حديثهم ،ورأى كرمهم.
قال  :#أطلقوا ثمامة.
فأطلقوه ،وأعطوه دابته ،وودعوه.
فانطلق ثمامة إلى نخل قريب من املس���جد ،فاغتس���ل ،ث َّم
دخل املسجد ،فقال :أشهد أن ال إله إال الله وأن محمداً رسول
الله ..يا محم���د! والله ما كان على وج���ه األرض وجه أبغض
إلي ..والله ما
إل���ي من وجهك ،فقد أصبح وجهك أحب الوجوه َّ
َّ
إلي..
إلي من دينك ،فأصبح دينك أحب الدين َّ
كان دي���ن أبغض َّ
أحب
إلي من بلدك ،فأصبح بلدك َّ
والل���ه ما كان من بلد أبغض َّ
إلي.
البالد َّ
ث َّم قال :يا رسول الله ،إنَّ خيلك أخذتني ،وأنا أريد العمرة،

فماذا ترى؟ فبش���ره رسول الله وأمره أن يعتمر ،فلما قدِ َم مكة
قال له قائل:
أصبوت؟ فقال :ال ،لكني أس���لمت مع رسول الله،
َ
وال والله ال يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول
الله .(((»#
وقال احلاف���ظ ابن حجر  -رحمه الل���ه ( :-وأخرجه ابن
إس���حاق في املغ���ازي – أي خبر ثمامة – عن س���عيد املقبري
مطوالً وأول���ه :أن ثمامة كان عرض لرس���ول الله ،فأراد قتله،
فدعا رسول الله ربه أن ميكنه منه ،فلما أسلم قدِ َم مكة معتمراً،
فقال :والذي نفس���ي بيده ال تأتيكم حبة من اليمامة – وكانت
ريف أهل مكة – حتى يأذن فيها رسول الله)(((.
حبسه املربة من قريش عقوبة هلم على كفرهم:
وق���ال ابن عبد الب���ر( :وكانت مبرة قري���ش ومنافعهم من
اليمام���ة ،ث َّم خرج فحبس عنهم ما كان يأتيهم منها من مبرتهم
ومنافعه���م ،فلما أضرهم كتبوا إلى رس���ول الله :إن عهدنا بك
وأنت تأمر بصلة الرحم ،وحتض عليها ،وإن ثمامة قد قطع عنا
مبرتنا وأض َّر بنا ،ف���إن رأيت أن تكتب إليه أن يخلي بيننا وبني
مبرتنا فافعل .فكتب إليه رس���ول الله« :أن خل بني قومي وبني
مبراتهم»)(((.
تربُّؤ مثامة من مسيلمة ،ونصحه قومه ،واعتزاهلم،
واحنيازه جلانب املسلمني:
كان ثمام���ة  -رضي الله عنه  -صادقاً في إميانه ،مخلصاً
لدينه ،ناصحاً لعشيرته ،متخلياً عن احلمية اجلاهلية والعصبية
القبلية ،ثابتاً على موقفه.
قال ابن إس���حاق  -رحمه الل���ه ( :-ارتد أهل اليمامة عن
اإلسالم غير ثمامة بن أثال – باتِّباعهم مسيلمة الكذاب – ومن
اتبعه من قومه ،فكان مقيماً باليمامة ،ينهاهم عن اتباع مسيلمة
وتصديقه ،ويقول :إياكم وا ْمرأ مظلماً ال نور فيه ،وإنه لش���قاء
كتب���ه على الله  -عز وجل  -على من أخذ به منكم ،وبالء على
من لم يأخذ به منكم يا بني حنيفة.
فلم���ا عصوه ورأى أنهم قد أصفقوا – عزموا – على اتباع
مس���يلمة ،عزم على مفارقتهم ،وم َّر العالء ابن احلضرمي ومن
تبعه عل���ى جانب اليمامة – وهو ذاهب إل���ى البحرين – فلما
بلغه ذلك قال ألصحابه من املسلمني :إني والله ما أرى أن أقيم
م���ع هؤالء مع ما قد أحدث���وا ،وإن الله تعالى لضاربهم بليلة ال
يقوم���ون بها وال يقعدون ،وما ن���رى أن نتخلف عن هؤالء وهم
مس���لمون ،وقد عرفنا الذي يريدون ،وقد مروا قريباً ،وال أرى
((( مختصر صحيح مسلم للمنذري – كتاب السير – باب في ترك األسارى واملن عليهم
رقم 1152؛ والبخاري.
((( اإلصابة البن حجر ،طبع بيت األفكار الدولية ،ص.160
((( االستيعاب في معرفة األصحاب البن عبدالبر ،ج .288/1
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إال اخلروج إليهم ،فمن أراد اخلروج منكم فليخرج ،فخرج ممُ ِ داً
للعالء بن احلضرمي ،ومعه أصحابه من املس���لمني ،فكأن ذلك
قد فثَّ في عضد عدوهم حني بلغهم مدد بني حنيفة.
وقال ثمامة بن أثال في ذلك شعراً:
دعانــا إلى تـرك الديانــة والهــدى
مسيلمة ال��ك��ذاب إذ ج��اء يسجع
فيا عجبــاً مـن معشــر قد تتابعــوا
ل��ه ف��ي سبيل ال��غ��ي وال��غ��ي أشنع
في أبيات كثيرة وفي آخرها:
وفي البعد عن دار وقد ضل أهلها
(((
ُّ
ه��دى واجتماع كـل ذل��ك َم ْهي ُع)
نصيحة راشدة وضالل أصم:
سجل الش���هيد احملدث املؤرخ أبو الربيع سليمان الكالعي
املتوف���ى  634هـ ،النصيحة الراش���دة التي ص���دع بها ثمامة،
فقوبلت بضالل أصم ،حيث لم تص���ادف قلوباً واعية وال آذاناً
صاغية وال نفوس���اً زاكية ،قائ ً
ال( :وقام ثمامة بن أثال احلنفي
في بني حنيفة فقال :اس���معوا مني وأطيعوا أمري ترشدوا ،إنه
لم يجتمع نبيان بأمر واحد ،إنَّ محمداً  #ال نبي بعده وال نبي
مرس ً
ال معه ،ث َّم قرأ{ :حم»  )#!١!#تَنزِ يلُ ال ِْك َت ِ
يم
اب ِم َن ال َّل ِه ا ْل َعزِ يزِ ا ْل َع ِل ِ
نب َو َقاب ِِل ال َّت ْو ِب شَ ِ
 )#!٢!#غَ ا ِف���رِ َّ
���د ِيد ا ْل ِعق ِ
الط ْولِ ال إ َل َه إ َّال ُه َو
الذ ِ
َاب ِذي َّ
إل َْي��� ِه ال َْـم ِص ُير} [غاف���ر ،]٣ - ١ :هذا كالم الله عز وجل ،أين هذا
م���ن( :يا ضفدع نقي كما تنقني ،أعالك في املاء وأس���فلك في
الطني ،ال الشرب متنعني ،وال املاء تكدرين).
والله إنك���م لترون أن هذا الكالم ما يخ���رج من ال – من
اإلله – وقد اس���تحق  #أمراً أذكر به ،م َّر بي رس���ول الله #
وأنا على دين قومي ،فأردت قتله ،فحال بيني وبينه عمير ،وكان
موفقاً ،فأهدر رس���ول الله  #دمي ،ث َّم خرجت معتمراً ،فبينما
أنا أس���ير ،وقد أظللت على املدينة ،أخذتني رس���له ،في غير
عهد وال ذمة – فلو قتلوني لذهب دمي هدراً – فعفا عن دمي،
وأس���لمت ،فأذن لي في اخلروج إلى بيت الله ،وقلت :يا رسول
الله! إن بني قش���ير قتلوا أثاالً في اجلاهلية ،فأذن لي أغزهم.
فغزوتهم وبعثت إليه باخلمس ،فتوفى رسول الله  ،#وقام بهذا
األمر من بعده رجل هو أفقههم في أنفس���هم ،ال تأخذه في الله
لومة الئم ،ث َّم بعث إليكم رج ً
ال ال يس���مى باسمه وال اسم أبيه،
يُقال له :سيف الله ،معه سيوف الله كثيرة ،فانظروا في أمركم،
فآذاه القوم جميعاً ،أو من آذاه منهم ،قال ثمامة:
مسيلمــة ارج��ـ��ـ��ع وال تمَ َ َّحــك
فإنـك فــي األمــر لـم تُشــرك
((( االستيعاب ،املصدر السابق.
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كذبــت على ال��ل��ه فــي وحيــه
فكـــان ه��واك هــوى األنــوك
ومنـــاك قومـك أن مينعــوك
وإ ْن يأتهــم خالــد تتـــــــــرك
فمالك م��ن مصعد ف��ي السمـاء
وال ل��ك ف��ي األرض م��ن مسلك
العظات والعبر التي ميكن أن تستفاد من موقف رسول الله
 #من ثمامة ،وموقفه هو  -رضي الله عنه  -من رس���ول الله
 ،#ومن اإلسالم ،ومن قومه؛ كثيرة ،منها:
 .1حلم رسول الله  ،#وكرمه ،وإحسانه مع أعدائه.
 .2عفوه  #عند املقدرة.
 .3فراسته الصادقة ونبوته احلقة التي ال يدانيه فيها أحد
من خلق الله عز وجل.
 .4صدق ثمامة  -رضي الله عنه  ،-وشجاعته ،وصراحته،
وثباته.
 .5وفاؤه لرسول الله  #ملا وعد به.
 .6جترده وإخالصه لدينه ،وتخلصه من شوائب اجلاهلية.
 .7جتلي عقيدة الوالء والبراء لديه.
 .8نصحه قومه وحرصه على هدايتهم.
 .9سالمة العرب من خلق النفاق قبل اإلسالم سوى ما كان
لنفر في املدينة بس���بب مخالطتهم ومجاورتهم اليهود الضالني
األشرار.
موقفه من الردة:
كان له مقاماً حس���ناً ،ووقفة مشرفة في الردة ،وفي إنكاره
لبني حنيفة ،ونصحه لهم.
أنشد في اإلنكار على بني حنيفة أشعاراً عديدة ،منها:
أَ ِه�� َّم بتــرك القــول ثــ َّم يردنــي
إل��ى ال��ق��ول إن��ع��ام النبي محمد
شكرت ل��ه فبكى م��ن الغل بعدما
رأي���ت خ��ي��االً م��ن ح��س��ام مهنـد
أال رح���م الله ثمامة بن أثال ،ورضي الله عنه ،وعن س���ائر
أصحاب رسول الله ،وحش���رنا الله في زمرتهم ،وو ّفقنا للسير
على طريقتهم والتأس���ي بهم ،فمن كان مستناً فليس َّ
نت بهم كما
قال ابن مسعود  -رضي الله عنه .-
وصلى الله وس���لم وبارك على أش���رف خلق الله أجمعني،
س���يدنا محمد الصادق األمني ،وعلى آله وصحبه والتابعني لهم
أجمعني ،واحلمد لله رب العاملني.
(((

((( األنوك :األحمق (اخلالفة الراشدة والبطولة اخلالدة في حروب الردة  -للشهيد احملدث
الكالعي).

[نص شعري]

حم���م���د ع���م���ر ال��ش��ي��خ

������ر ْت ع���ل���ى ِ
اخل�����ل� ِ
س����ف���� ِر ُ
����ود م��غ � ّل��ف��ه
م� ّ
م��������رت ب���ل��ا وع��������د ت����ن����ادي����ن����ا ول����م

ب����ل���اد م��ث��ل��ه��ا
م�����ن ق���ب���ل���ه���ا غ����رق����ت
ٌ

ُ
وال����ن����ي����ل أع����ل����ن ل���ل��أن������ا ِم ش���ك���اتَ ���ه

��ص���رت
رح������ل ال���ع���ق���ي��� ُد وك���� ُّف����ه م����ا ق� ّ
ص���ن���ع���اء ل���ك���ن ب��ع��دم��ا
واس���ت���ن���ج���دت
ُ

وب����ب����ابِ ش������ا ِم ال����ع����زّ ت���اه���ت أح���رف���ي
ٌّأم ت����ئ����نُّ ع����ل����ى م����ص����اب ول���ي���ده���ا
ل����ي����ف����ارق ال����دن����ي����ا ع���ل���ى أح���ض���ان���ه���ا
دم����وع����ه����ا وف�����ؤاده�����ا
ق�����د ش��� ّي���ع���ت���ه
ُ
دف����ن����ت����ه ح����ي����ث رف�����اق�����ه وص���ح���اب���ه

مي������م م���س���ج���د ًا ف����ي ح�� ّي��ه
وال���ش���ي���خ ّ
ع���ن���د اإلي���������ابِ اس��ت��ق��ب��ل��ت��ه رص���اص���ة

ٌ
������ح
وت���ق���ت���ي���ل ،م����ش����اه���� ُد م����ن د ٍم
ذب� ٌ
م���ات���وا ج��م��ي��ع�� ًا ل��ي��س ي���ع���رف ذن��ب��ه��م

ه���م ط��ال��ب��وا ب��ال��ع��ي��ش��ة احل��س��ن��ى كمـا
ه�����ي ح���ق���ه���م ول����ه����ا أق�����ام�����وا ل��ي��ل��ه��م

امل������وت تَ ���ه� ِ
ّ
��ت� ُ
ت�����زف
ك���ان���ت
��ف م��رج��ف��ه
َ

ت���ل� َ
ُ
ت����ك ُم��ن��ص��ف��ه
��اء ف��ه��ي ل���م
��ق اح���ت���ف� ً
ُ
���س اخل���ض���راء م��ات��ت م��ؤس��ف��ه
ه���ي
ت���ون ُ
ي��ب��ك��ي ب���ع���ي� ِ
��د ال���ف���ط���ر ب��ي�ن األرص���ف���ه

ف��ي ال��ق��ت � ِل ف��ي ال��ت��ع��ذي��بِ ك��ان��ت مسرفه

َ
����ت ب���ه���ا أي������دي ال���ط���غ���اة امل��ت��ل��ف��ه
ع����اث ْ

���ت إل����ي����ك����م����و ألخ���ف���ف���ه
أمل��������� ًا ف����ج����ئ� ُ

ل��م ت��ل� َ
�ق ش��اش القطن حتى تسعفــــــــه

وب����ك���� ّف����ه ال���ي���م���ن���ى ب���ق���ي���ة أرغ����ف����ه
���ب اجل������وى م����ا أض��ع��ف��ه
ق����د ه������ ّده ل� َ
���ه� ُ
ل���م ي���ب� َ
��ق
دم�����ع ف���ي ال���ع���ي���ون ل��ت��ذرف��ه
ٌ
ِ
�ل�اوة م��ص��ح��ف��ه
�������س ب����ال����ت�
ص��� ّل���ى وآن�
َ
ق����د م����زّ ق����ت ث�����وب ال���ض���ري���ر وم��ع��ط��ف��ه

أي�����ن ال����ع����روب����ة وال����ق����ل����وب امل��ره��ف��ه
��������د ،وأي�������ن س���ب���ي���ل���ه ك�����ي ن��ع��رف��ه
أح� ٌ
ي��ح��ي��ا ك�����رام ال���ن���اس ل��ي��س��ت سفسفه

ن�����ب�����ذ ًا ألن���ظ���م���ة ال�����ض��ل��ال امل��ج��ح��ف��ه
جل���ن� ِ
أخ���رى و(ح��م��ص�� ًا) ف��ي ا ِ
��ان مرفرفه

رح���ل���وا إل����ى امل���ول���ى ل��ي��ب��ن��وا (إدل����ب���� ًا)
ٍ
������ار ،أم����ه����ل����ك اإلل���������ه
ل���غ���اي���ة
ب�������ش� ُ

م��ت��ل��ه��ف��ه
����ع��ي��ن ن����ح����و وق����وع����ه����ا
ال�
ُ
ّ

رب������اه ط�����ال ال���ظ���ل���م ف���ان���ص���ر أن��ف��س�� ًا

ذاب������ت ل��ت��ح��ي��ا س����وري����ا امل��س��ت��ض��ع��ف��ه

���ت م����ن ال����دم����اء ش����وارع���� ًا
ف��ل��ق��د أس����ل� َ

����ؤم�����ل أن ت���ع���ي���ش م��ج��ف��ف��ه
ك����ان����ت ت� ّ
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[بأقالمهن]

تحــ ِّدي
العقيدة
رح��������اب ح���س���ان

اغتي ��ال الث ��ورة ال يكون فقط بتواجد ثورة سياس ��ية مضادة ،فهناك نوع آخر م ��ن االغتياالت أراه أقرب للواقع إذا
أردن ��ا تص� � ّور اغتي ��ال فعلي ،ويتمثل ذلك في ث ��ورة فكرية مضادة للثوابت العقدية في املجتم ��ع ككل ،وحينما أحتدث
عن ثورة فال أقصد التحديات االعتيادية والهجوم الناعم واحلرب املس ��تدمية بني احلق والباطل؛ لكنني أحتدث عن
ّ
وتوظف عناصرها من حيث الشحن وغسل الدماغ والعزم على نسف
توصف املقومات األساسية للكلمة
حالة خاصة ِّ
القدمي بالكلية وإحالل جديد مكانه بقوة الدفع والهجوم الثوري.
أسباب خفوهتا قبل الثورة:
فاألف���كار املخالفة للعقيدة واحملاربة للهوية ليس���ت حالة
جديدة عل���ى املجتمع العربي واملصري بوج���ه خاص ،لكنها -
خاصة الشاذ منها  -كانت كامنة أو مسلوبة القدرة في اإلفصاح
عن نفس���ها ،ولكي نك���ون أكثر دقة فقد كان���ت محفوظة في
معظمها في شكل كتب صماء ال حراك فيها وشعارات ممجوجة
ال قيمة لها ،حتى كان من املس���تحيل تخي���ل اجلهر بها نتيجة
الرفض الشعبي اجلارف.
وكذلك بسبب قلة أعداد املنتمني إليها الذين ال يتعدون في
الكثير من األحوال النيف من العدد.
كذلك بس���بب القمع الس���لطوي للنظام السابق الذي رغم
اضطه���اده احلركات اإلس�ل�امية إال أن���ه كان ال يزال يحتفظ
بالقليل من الهيبة الشكلية لإلسالم وأهله كنوع من الدميقراطية
88
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حجمت تلك
أمام عم���وم املصريني ،ولعل أهم األس���باب التي ّ
التيارات الش���اذة سابقاً هو النشاط الدعوي لإلسالميني ونشر
دعوتهم للمجتمع بطريقة أفقية عملي���ة والبدء بقاعدة الهرم،
حيث إن طريق القمة والزعامة كان مس���دوداً بسبب اضطهاد
النظام السابق لهم ومحاسبتهم على كل صغيرة وكبيرة والتربص
بهم ...إلخ ،ما حدا بهم إلى االلتحام بالشعب املصري واالندماج
الش���عوري والفكري بحاجات املجتمع ومعرفة متطالباته ،حيث
كانوا ش���يئاً واحداً وحلمة ال تنفصل ،بحيث اكتس���بوا شعبية

عريضة تغلغلت في املجتمع وأنبتت ثماراً جيدة فيما بعد ،وذلك
على العكس من كثير من الدعوات الباطلة والشاذة التي انتهجت
طريق القمة متمث ً
ال في الدعم السلطوي كسبيل للشهرة والدعوة
ألفكاره���ا ،فلم يعد لها رصيد في جذور املجتمع املصري الذي
يشعر بالنفور الفطري لكل ما هو ضد هويته وشريعته ،فتنافرت

األهداف والغايات ،ولم يكن هذا النفور فكرياً أو أيديولوجياً فحس���ب،
بل كانت الفجوة االقتصادية والطبقية اجلائرة حائط صد في التماهي
بينهم وبني عامة الشعب؛ فتقوقعت تلك النخب حول أهوائها وتراصت
حول الطاغية في صف يختلف عن صف الشعب.
وحديثي قبل وحت���ى نهاية املقال ليس نقداً وال تبريراً وال إجحافاً
للدع���وة وأدائها في اآلونة األخيرة بقدر م���ا هو وصف وتأريخ للحالة
الفكرية ،خاصة املصرية قبل وبعد الثورة ،فماذا حدث بعد الثورة؟ فقد
اختلفت األسباب السابقة كثيراً بعد الثورة ..ونتج عن الثورة السياسية

أو ً
ال :ظاهرة الداعية البديل:

وتتمثل في ظهور بعض الشباب املتألق على الساحة
الفكري���ة يتبنى فكر الطب البديل وعل���م الطاقة ،لكنه
ف���ي حقيقة األمر يتبنى فكرة الداعية البديل عن العالم
الربان���ي والداعية احملقّق املتحدث بالش���رع والدليل.
ويتحدث الداعية البديل بقليل من احلق والقرآن وكثير
من الباطل والبهت���ان؛ يتقلد فجأة الصفوف األولى في
اإلعالم العلماني فيه���رف مبا ال يعرف ألن الكثير غير

ث���ورة فكرية غير مرئية للعيان ،إال أن تأثيرها يكاد يتضح يوماً بعد يوم

متفرغ لنقده وضبطه في هذه احلالة املتأز َمة من تاريخ

واس���تعدت للهجوم مبختلف األش���كال ومن جميع الزوايا وعلى كافة

ويغ���ذي املتحاورين بتوجهه اجلديد ..ومع االس���تقراء

ومالمحها بدت تتشكل ،حيث لفظت التيارات الفكرية بفلذات أكبادها
األصعدة في جرأة غير مس���بوقة متحدية الثوابت اإلسالمية بطريقة
غير معهودة.
وكانت أه���م خصائص تلك الثورة الفكري���ة التركيز على القاعدة
الهرمي���ة واالحت���كاك باألف���راد والتعامل بصورة أكث���ر عملية ..تلك
اخلصائص التي رمبا تخلى اإلس�ل�اميون بوعي أو دون وعي عن جزء
منه���ا بعد الثورة ،وحتى نكون أكثر دقة س���نقول إن تلك القاعدة بدأت
تتفلت من اإلس�ل�اميني ألس���باب  -أذكرها في نهاية املقال  -ليتلقفها
آخرون ،وذلك بعد انهيار القمة السلطوية ظاهرياً وشعور النخب وأرباب

البالد ،ويتواجد على صفحات الفيس بوك يتبادل احلوار
واملالحظة ستجد أن أخطر فكرتني لتلك الظاهرة هما:

عقيدة اإلرجاء وعقيدة القدرية ،وباختصار شديد جداً
أذكر مثالني:
يرفع الداعية البديل راي���ة التفاؤل واألمل واحملبة
وحس���ن الظن بالله إلى أبعد احل���دود ،وهذا جيد ،إال
أن امت���داده ليس بجيد حني يؤصل بها لعقيدة اإلرجاء؛
فيحرم التذلل واخلضوع لله تبارك وتعالى ،ويلغي التعبد
إلى الله باخلوف والرهبة ويحصرها على الرغبة واحلب

الثورة الفكرية بالدور املؤثر الذي حظت به الطريقة األفقية في التأثير،

العام املتبادل بني العبد وربه ،وينشر احملبة بني اجلميع

مبا بقى من القمة؛ فتبادل الطرفان األدوار واألماكن بشكل أو بآخر.

من شتى امللل ليؤنس���ن املجتمع ،فيخرج بنتيجة مريحة
للضمير ..هذا أوالً ،وثانياً :ينتقد املشايخ الذين ينفرون

م���ا حدا بهم إلعادة النظر – برأيي  -في العمل األفقي ،مع التش���بث
وميكننا تقس���يم هذه التي���ارات التي بدت منظمة على مس���توى
اجل���ذر وإن بدت على الس���طح وكأنها ظواهر ش���اذة وأحياناً أعمال
بالباطن وأخرى ح���وادث فردية ،إال أن امللحوظ تنامي املنحنى األفقي

فكرتي على أنه داعية بدي���ل ،حيث يتعامل بحرفية مع

(والدعوة الفردية) لها  -للث���ورة الفكرية املضادة  -ومتردها وجرأتها

القل���وب املجهدة والنفس���يات املتعبة الت���ي تطمح ألي
مكس���ب إثر الثورة ،وهذا س���يفتح له باباً كبيراً ،حيث

صفح���ات الفيس بوك والتويتر؛ ذلك العالم ال���ذي غاب عن كثير من

ولو بالتخدير والنسيان واحلديث املدغدغ للمشاعر.

وتنوع انتشارها واستهدافها فئات الشباب املالزم لإلنترنت واملقيم على

الن���اس من الدين ويرهبونهم من الل���ه .ومن هنا تتأكد

ترك���ن النفوس دائماً إلى من يدللها ويرتب على أهوائها

املؤولني والدعاة إال من رحم ربي ،فترك الش���باب فريسة سهلة لكثير
من األفكار التي حتارب العقيدة وتشكك في الثوابت وجتعلها مائعاً في
أذهان الش���باب الذين ليس لهم حصان���ة عقدية ،وتنامي ذلك بخاصة

التحفيز والدعم النفسي واإلصرار على حتقيق الهدف

حتت حالة التشويه املستمر للحركة اإلسالمية ،وامللحوظ أن هذه الثورة

ونيل مكارم الغايات وبث الطموح واألمل في املس���تقبل،
وهذا جيد ج���داً لو لم يكن بالتمن���ي والتخلي والتذرع

مبرونة ويسر لدول اجلوار لتشكل كتلة ثورية من نوع جديد يتميز بأدائه
وأهدافه وأماكن متركزه ،وعلى س���بيل املثال ال احلصر نذكر بعضاً من

تلك األمنيات والرغب���ات وترتبط بعلم الطاقة احليوية

ليس���ت كصنوها السياسي املضاد؛ فهي ال تعترف باحلدود ،وقد متتد

تلك األفكار.

الراي���ة الثانية الت���ي يرفعها الداعي���ة البديل هي

بعلوم واهية ال دليل شرعياً وال علمياً عليها ،حيث تتعلق
وما تنقله لنا من طاقة إيجابية وسلبية ،وال أريد التعمق
ف���ي األمر منعاً لإلطال���ة ،إال أن أخطر ما الحظته هو
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إصرارهم على التقهقر إلى عقيدة القدرية األولى من نفي خلق
الله ألفعال العباد ،مزيلني ذلك بتأويالت فاس���دة آليات قرآنية
وأحادي���ث نبوية ،فأنت – عندهم  -وح���دك من حتقق فعلك،
وأنت وحدك بسلبيتك املتعاركة في الكون من جتني على نفسك،

الظاهرة الثانية:

الهجوم الليبرالي الثوري االنتش���اري الذي أخذ على عاتقه
مبدأ الدع���وة الفردية وترصد أماكن الش���باب لنش���ر الفكر
اإلرجائي ف���ي ثوبه اجلديد بحيث يعي���ش الليبرالي في حالة
انفصام أيديولوجي؛ فهو مس���لم قلباً ليبرال���ي قالباً!! وإباحة

وال يوجد ش���يء اسمه ابتالء ،وال يوجد – عندهم  -أن الله إذا
أحب عبداً ابتاله ،وال أش���د الناس بالء األنبياء ،وكل املصائب

السب والش���تم لرموز اإلسالم بدعوى احلرية وعدم التقديس.

أنت من صنعتها فقط بإرادتك ،ويعزون ذلك للطاقة الس���لبية

ولقد انتش���رت الصفحات الليبرالية وشغلت لها أماكن معتبرة
وأسست الصالونات ،وثورتها الفكرية ضد
أيضاً في اجلامعات َّ

التي حولك أنت من صنعتها بنفسك ،كما أن كل األفعال اخل ّيرة
التي جلبتها لنفس���ك أو اإليجابية التي اكتس���بتها من مسارات
الكون ..إذاً فقد مت حتويل العبادات وتقعيدها على أساسني:
األساس األول أنك من تخلق فعلك وحدك .واألساس الثاني
وهو نتيجة لألول ودليل عليه ،وهو انتقال إرادة العبد وفعله من
كونه إرادة وفع ً
ال حتت مش���يئة الله وإرادته إلى عالقة متناسقة
ومنسجمة بني إرادة العبد ومسارات الطاقة الكونية.
ناهيكم عن اس���تيراد فلس���فات ش���رقية وعقائ���د بوذية
وكس���وتها بكساء إسالمي وكأنهم اكتشفوا الدين من جديد بعد
 1400عام ،وكأن االجتهاد في أصول الدين مباح وال مش���احة
فيه .واملالحظ في علم الطاقة أنه ابتدع فلسفة جديدة وفريدة
من نوعها وشق صفوف الصراع بني أهم اجتاهني على الساحة
الفكري���ة والعقدية ،حيث يحت���دم اخلالف في غالب األمر بني
اجتاه الفلسفة الغربية القدمية التي تفضل التفكير الكالسيكي

الثوابت مستمرة واحلديث عنها يطول.
الظاهرة الثالثة:

والتي لم أك���ن ألصدقها وأحتقق من انتش���ارها امللحوظ
بصورة غريبة إال بعد احتكاكي املباش���ر به���ذه الفئة والنزول
ألرض الواق���ع على مواقع التواصل االجتماعي ألكتش���ف الكم
املعتبر من الصفحات وكذلك املتلقني ونشر الفلسفات اإلحلادية
الغربية ،س���واء بالطرق الفلسفية التقليدية ،أو بالطرق العلمية
(الفيزيائية والبيولوجية.)...
على سبيل املثال ال احلصر:
 نش���ر فكرة النس���بية على أنها فك���رة بديهية غير قابلةللنقاش ،ومن ثم برمجة العقل على هدم جميع الثوابت السابقة
على األق���ل في نظرته للمخالف؛ فما ه���و ثابت عندك متغير
عن���دي ،وما هو ثابت عندك اليوم رمبا ال يثبت عندك غدا ،وال

ف���ي اإلميان باإلله اخلالق املدبر وم���ن ثم اإلميان بالغيبيات –

ثابت غير املتغير.

بالدليل والتجربة واملالحظة والنتائج املشاهدة باحلس وال يفكر

 إنكار وج���ود الله عز وجل صراحة – تعالى عما يقولونعل���واً كبيراً  ،-واجلهر بكلمة «أنا ملحد ..أنا ال ديني ال أدري»،

امليتافيزيقا -؛ واالجتاه الثاني املادي الوضعي الذي ال يؤمن إال
في الغيب واملاضي.

إال أن عل���م الطاقة الوهمي اجتزأ م���ن االجتاهني مكوناً

فكرياً مش���وهاً وفريداً من نوعه فمزج الفلسفة التجريبية وزج
بها في فلسفة امليتافيزيقا الشرقية املخالفة للعقيدة اإلسالمية
زاعم���اً أن علمه جزء من العل���وم الفيزيائية ،موهماً املتلقي أن

تش���ابه األسماء يعني تش���ابه املسميات ،وش���تان بني الطاقة
الفيزيائية التي تقدم جت���ارب وتعطي مالحظات ونتائج مادية
محسوسة ،وبني الطاقة امليتافيزيقة الوهمية التي تعنى بالهالة
واجلسم األثيري وتؤمن بالطالسم والطواطم واألحجار ،ودرجة
االختالف بينهما باختصار هي درجة االختالف بني ش���حنات
الطاق���ة الفيزيائي���ة املختلفة حني تتجاذب وش���حنات الطاقة
الوهمية املختلفة أيضاً حني تتنافر.
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واالجتراء الصريح على كثير من الثوابت اإلسالمية والسخرية
بطرق مش���ينة ..وأنا ال أدري حق���اً من أين أتى هؤالء وكيف ال
يتم جترميهم؟!
 نش���ر أفالم وثائقية ملالحدة الغرب مثل ريتشارد دوكنزوس���تيفن هوكنج ،كما يتم نش���ر أفالم قصيرة لشباب ال ندري
عنه س���وى صورته املعروضة؛ يؤصلون لإلحلاد بالطرق العلمية
كإثبات النظرية الدارونية ..وهذا غيض من فيض.
الظاهرة الرابعة:

الدعاوى احلقوقية من قبل الفرق الشاذة الدخيلة على املجتمع،
مثل الرافضة والبهائية وغيرها؛ لنيل نصيب من الكعكة السياسية
واحمللية وكأن مصر استحالت على مجموعات صغيرة من األقليات
والفرق ،كذلك التنصير الذي استشرى في اآلونة األخيرة.

الظاهرة اخلامسة:

اجلهر بالفجور إلى حد املطالبة بحقوق الفجار ،ويرتكزون
في الغالب لنش���ر أفكارهم عل���ى الطريقة االنفجارية إلحداث
صدم���ة فكرية للمجتمع ،مبعنى تفجي���ر الفكرة فجأة وبصوت
عال وجرأة صارخة فتنتشر انتشار النار في الهشيم ،ولعل هذه
الظاهرة رغم قبحها إال أنني أظنها أهون مما تقدم ،والس���بب
هو أنه كلما ظهر قبح الش���يء َّ
قل خطره وزاد اس���تقباحه بني
الن���اس ،أما اخلطر احملدق بحق فهو فيم���ن يزعم تبني احلق
ويدجل عليك ويبطن لك الشر والكفر.
إن ه���ذه الظواهر وتلك الثورات الفكرية الهائجة ،ليس���ت
أقل خطراً من إشكالية تطبيق الشريعة واملعارك السياسية التي
يخوضها القادة واألكابر في احلركة اإلس�ل�امية ،واخلوف من
تفتي���ت مصر لدويالت ليس أكثر خطراً من اخلوف من إحداث
هذا التفتيت على املس���توى الفك���ري واأليديولوجي العقدي،
ويكمن خطرها في زحفها الهادئ الثابت واخلفي الذي يداعب
مش���اعر العوام ويضع بدائل مريحة وسريعة للثابت اإلسالمي
وللقدوة الصاحلة ليس���تبدلها بقدوة ناجح���ة في توقيت حرج
ينشغل فيه اجلميع عن الدعوة صغاراً وكباراً وحتت حالة عامة
من الضغط النفسي للشعب.

السبب األهم واألعمق ،ويتمثل في عكوف احلركات اإلسالمية
ف���ي مجملها إلى التركيز على اجلانب السياس���ي  -قمة الهرم
بعكس خطتهم الس���ابقة  -دون االهتمام بصورة ش���املة كاملة
بباق���ي اجلوانب ،ودون االحتراز من التغير اإلبس���تمولوجي –
املعرفي  -لألف���راد واملجتمع بعد الثورات ،وإن حتقيق املصالح
ال أظنه أوقف في الش���رع فقط على اجلانب السياسي ،وليس
معن���ى حديثي هذا أننا نظل إلى األبد ف���ي القاعدة ،لكن ثمة
أس���ئلة ينبغي أن تط���رح وتناقش ،فاحلركات اإلس�ل�امية بعد
الثورة انفتحت على العمل السياس���ي إال إنها بسبب اجلو العام
حوص���رت بني خيارين ال ثالث لهم���ا؛ إما حتديد أطر لكيانات
دعوية معروفة لكن على أساس سياسي ومن ثم ترسيخ ذلك في
الذهن املجتمعي((( بكل قوة كجماعة اإلخوان وكالدعوة السلفية
واجلماعة اإلسالمية ،وهذا ما مت بالفعل؛ واخليار الثاني الذي
كان ميكن لإلس�ل�اميني س���لوكه ،هو التماه���ي واالندماج في
بوتقة واحدة غير عابئني باحلالة السياس���ية التحزبية ،أو على
األقل ميكن أن يك���ون هذا التماهي جزئي���اً ال كلياً بحيث يتم
توحيد اخلطاب الدعوي واألنش���طة االجتماعية والتنسيق بني
املنظومات الفكرية كمحاولة للتواف���ق والتالقي ومن ثم إلنقاذ
الدعوة واإلبقاء على كيانها كما كانت ،إال أن االنفصال السياسي

أهم أسباب الثورة الفكرية:

بره���ن على أنه الذراع األقوى ف���ي كل جبهة وأنه األجدر على

أس��باب طبيعية ،فه���ي نتيجة للثورة السياس���ية وما نتج

اجلذب والبقاء والسيطرة .

عنه���ا من فوضى تختلق كل ما هو غري���ب وغير مألوف ،وهي
نتيجة لالنفتاح وغياب القانون واألمن ،وإن كنت أرجح أن الثورة
الفكرية ثورة ممنهجة هدفها القضاء على العقيدة والهوية.
أس��باب طائفي��ة تتمثل في هجوم أصح���اب امللل والنحل
الغتن���ام الفرص في اجللوس على مقاعد ش���اغرة بعد الثورة
وتفخيخ الرأي العام مبذاهب مختلف���ة وكثيرة وأفكار متعددة؛
الختالق حالة من الف���وران الذهني والصراع املذهبي ،وكذلك
تقييد الدعاة واملش���ايخ في وضع مستدمي من الدفاع بدالً عن
الهجوم؛ ألن الفرض العيني أهم من الكفائي.

(((

والسؤال الذي يطرح نفسه :هل انساقت الكيانات اإلسالمية
وراء املخطط الغربي في تنفيذ الدميقراطية «الشرقية» لتُطبق
التحزب املذموم في أكمل صوره ،أم أن التعددية احلزبية ظاهرة
صحي���ة وعمل يس���عى وراء الطموح التنافس���ي الناجح الذي
سيفجر طاقات رمبا لم نكن سنراها في التماهي والتوحد؟
إن الدميقراطية الش���رقية أُسس���ت في األص���ل للتجزئة

واخت�ل�اق الصراع الداخلي ،حي���ث كان كل حزب قدمياً ينتمي
لدول���ة كبرى وميثله���ا داخلياً بطريقة غير رس���مية؛ فاحلزب
ً
مث�ل�ا كان ميثل روس���يا ،واحل���زب العلماني ميثل
اليس���اري

أس��باب سياس��ية تتمثل في إلهاء الش���عوب بقضايا فرعية

أوروب���ا ،إال أن تواجد الكتلة اإلس�ل�امية بصورة حزبية مجزأة
ش ّكل اضطراباً للخطة وزاد األمر تعقيداً من الداخل واخلارج؛

العب���ث والفوضى الفكرية والضغط النفس���ي؛ وكل ذلك كفيل

((( وهو ما يهمني في املقال.
((( وحديثي الذي ال يعدو كونه توصيفاً لواقع وليس نقداً يقلل أو يزيد من شأن األحزاب
اإلسالمية التي لها نظرتها والتي حتترم اجتهاداتها في ترجيح املصلحة واختيار أقل
الضررين وخير اخليرين ..وهذا ليس موضوعي ،لكن ليس معنى تقدمي مصلحة على
أخرى عدم ذكر السلبيات املترتبة على تلك املصلحة ،بل املفترض طرحها ومناقشتها.
وما أريده هو الولوج إلى إشكالية املقال وهي التأثيرات السلبية لألحزاب اإلسالمية
على الدعوة والفكر اإلسالمي.

وإش���غالهم عن الغاية األساسية والس���عي نحو خلق حالة من
بثبات حالة الفوضى األمنية والزعزعة السياس���ية في املجتمع
ريثما يتم صياغة الهوية أو الهويات اجلديدة لهذا املجتمع.
أس��باب دعوي��ة نتيجة ألخرى سياس���ية ،وهذا ما أعتبره
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فكما هو يحق���ق لهم االضطراب اخلارج���ي ،إال أنه قد يقيد
احلركة اإلسالمية داخلياً إلى السعي بآليات ال ترتضيها بشكل

األه���داف وينهدر جدار الدعوة ونش���غل اجلميع  -كما نرى -
باجلزء عن الكل وبالسياسة عن الغاية الكبرى.

كلي ش���مولي ملس���تقبل األمة ما يؤثر تباعاً على حالته العامة

وبرأيي أن السبب في التماسك السلوكي والنزاهة السياسية

أو على األق���ل من اجلانب الذي يهمنا وه���و الدعوي العقدي
والفكري ،حيث يبقى صراع الهوية بني الداخل واخلارج عام ً
ال

في التعامل بني األحزاب اإلسالمية مع بعضها البعض اآلن ،هو

ضاغطاً على األحزاب اإلسالمية في توازنات تقوده إلى أسئلة
ال متناهي���ة ،كل هذا ليس مبعزل أبداً عن التأثير الفردي ألبناء
احلركة اإلسالمية والتحديات النوعية التي تواجههم ،فليس كل

نفس السبب الذي ترفضه تلك األحزاب للتكتل مع بعضها ،أال
وه���و إعالء كلمة الله ولتكون ه���ي العليا ،فالتطاحن اخلارجي
الدائر بني أفرادها م���ن جهة وبني األحزاب العلمانية من جهة
يجعلهم يستش���عرون كثيراً هذه الغاية الكبرى ويتذكرون السبب

متس���او من إدراك وفهم روح
املنتمني حلزب ما على مس���توى
ٍ

الرئيس ،إال أن ذاك التناقض هو ما سيس���بب األزمة برأيي في

التنافس أو فهم أن التعددية متثل ظاهرة صحية ،وليس اجلميع

يوم ما؛ هذا من جهة ،ومن جهة أخرى جند انتهاز تلك الفرصة

يدرك فقه املصلحة واملفس���دة ،ومن ثم حت���ى إن أخذنا بتلك

من األحزاب غير اإلس�ل�امية بتعمد اختزال الدعوة اإلسالمية

الرخص الفقهية فسنجدها على املستوى االجتماعي والسلوكي

والتعامل معها من خالل زاوية العمل السياسي فحسب ومن ثم

ال حتقق هدفها الرئيس ،بل ترتد كما وفدت إلينا إلى براجماتية

محاولة خلق صراع على أس���اس سياس���ي بني اإلسالم ككل –

تذرعية عند كثير من أفراد املجتم���ع ،حينها تختلط األهداف

واملختزل في صورة أسماء حزبية كحزب احلرية والعدالة وحزب
ال  -وبني الليبرالية والليبراليني مث ً
النور مث ً
ال ،ما نتج عنه حالة

بالوس���ائل وتتحقق الغايات بطرق نفعية ،وهي هكذا لم تزد ولم
ترتقِ شيئاً على ما أخذته من أصلها الدميقراطية األم في كثير

نفور ملحوظ وعزوف عن س���ماع مش���ايخ الدعوة ،ناهيكم عن

م���ن األحوال؛ فالنظرة الدميقراطية ال تفهم اإليثار وال تعبأ به،

مجرد احترامهم وتوقيرهم كما كان قبل الثورة ..من هنا تفتقد

فمرجعيتها الوحيدة هي األصول التطورية للفكر الغربي «البقاء

القدوة الصاحلة بانهيار الرمزية الدينية ألنهم أصبحوا ميثلون
أحزاباً معادية وطرفاً فاع ً
ال في الصراع السياسي احملتدم ،وأنا

لألقوى ليفنى كل من حولك م���ن أجلك أنت» ،وهذه الفكرة ال
تنسجم أبداً مع فرض االعتصام بحبل الله جميعاً وخُ لق التآخي
في اإلس�ل�ام ،خاصة ونحن نتحدث ع���ن أمور اجتهادية ينبغي

ال أب ِّرئ احلركات اإلسالمية من هذه النتيجة التي أظنهم طرفاً
فيها بش���كل من األشكال ،من هنا ميكننا استنتاج أن السلبيات

على األقل أن ترتبط في طرفها بأصول ش���رعية ،فاالختالف

احلزبية القائمة على النظام الدميقراطي قد تس���بب تأثيرات

في االس�ل�ام مباح شريطة أن يلتقي في النهاية في جذر واحد

خطيرة على النس���ق الفكري واألس���اس العقدي للمجتمع ،وأن

ومصب ش���رعي عام ال يختلف عليه املختلف���ون ،كذلك لو أن

احلل برأيي في العودة مرة أخرى الستدراك تلك الفجوات التي

نظرية التحزب مباحة أو أننا نحاول أسلمتها فال بد أن يشترك

سببتها احلالة السياسية الس���ائرة على النظام الغربي وإعادة

اجلميع في مصب عام نهائي يرتبط بالشرع وال أظنه بحال هو

النظ���ر في أولويات الدعوة بعد الث���ورة وترتيب أفكارنا بحيث

املصب الدميقراطي.

نتملك كما بالس���ابق زمام املب���ادرة والهجوم الدعوي – إن جاز

وبغ���ض النظر عن فق���ه املصلحة الذي ال أجي���ده كثيراً،

التعبير  -بع���د أن أصبحنا منثل دور املدافع فحس���ب ،كذلك

فموضوع���ي أن تلك العصبي���ات والتحزبات قد تزيد من وطأة

ينبغي اختزال املنبسط وبس���ط املختزل ،أو مبعنى آخر تقدمي

االنفصال الفكري الالش���عوري بني ق���ادة تلك األحزاب ،ومثل

األصول على الفروع وإعطاء اجلانب السياسي حجمه الطبيعي
بجعله جزءاً من الدع���وة ال الدعوة ،بحيث ال يطغى على باقي

العزلة الشعورية بني األفراد الذين هم ليسوا على نفس مستوى

جوان���ب العمل الدعوي ،والتنبه للث���ورة الفكرية املضادة وعدم

هذا االنفص���ال ال يُرى أثره بني يوم وليلة ،ومن ثم تزداد فجوة

الوع���ي واإلدراك الذي يجعلهم يترفعون عن اخلالفات ،فتظهر
العصبيات بني أفراد األحزاب والتناحر والتراش���ق واالنتصار
للحزب وجعله الغاية األس���مى فوق الغاي���ة األصلية والتي قد
تصل لنس���يان األصل وجعل الدعوة للحزب ال لله ،وتتالش���ى
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تفت عضد األمة وتنال
التحقير من شأنها فهي متهيد لثورة قد ّ

من عقيدتها وثوابتها.

والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل.

العدد 308

93

[الورقة األخيرة]

من الدعوة إلى الدولة

د .هش��ام عق��دة

ٍّ
ٍّ
ولكل منهما
لكل من مرحلة الدعوة ومرحلة الدولة سمات،
فقه ،وقد ش���اء الله لنا أن نرى مس���يرة التيار اإلسالمي من
مرحل���ة الدعوة إلى مرحلة الدول���ة ،وال يعني ذلك أن الدعوة

قال عبد الرحمن بن عوف  -رضي الله عنه  :-ابتلينا بالضراء
فصبرنا ،وابتلينا بالسراء فلم نصبر.

فإن ملرحلة الدعوة طبيعته���ا التي تربط العبد دائماً بالله

تنته���ي بالوصول إلى مرحلة الدولة ،ب���ل الدعوة وظيفة أتباع

 -عز وجل  ،-وتس���تجمع كل ق���وى النفس فتجعلها في يقظة

املصطف���ى  #إلى أن يرث الله األرض ومن عليها ،لكن املراد

تام���ة وهجرة دائمة إلى ربها ،فاملمارس���ات فيها ما بني وعظ

االنتقال من مرحلة الدعوة بال دولة إلى الدعوة التي تش���ارك

وتعلم وتعليم وهداية ومكث في املساجد وعبادة ومشاعر رقيقة

ف���ي بناء دولة ويصبح لها ش���يء من الس���لطان والتمكني في

ترف���رف في عالم األخ ّوة الصافية واحلب في الله ،ناهيك عن

ولق���د كان االنتقال من الدعوة إلى الدولة س���ريعاً جارفاً

خاصاً يطبع حياة الدعاة بالتضرع املس���تمر إلى الله ،والدعاء

كاجنراف الس���فينة ،ومع هذا االجنراف قد يصاب اإلنس���ان
أحياناً بش���يء من عدم التماسك أو عدم التوازن على نحو ما

الدائم من قلوب ملذوعة ونفوس مكلومة تبحث عن األس���حار

األرض.
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احملنة التي ق���د تصاحب مرحلة الدعوة فتضيف لها س���متاً

ملا جتده فيه���ا من مزيد أنس وقرب من الل���ه الرحيم املطلع

على كل ش���يء الذي يداوي تلك القل���وب التي بلغت احلناجر
الض ُّر َوجِ ْئ َنا ِبب َِض َاعةٍ ُّم ْز َجاةٍ َف َأ ْو ِف َل َنا
وهي تتضرع إليه { َم َّس��� َنا َو َأ ْه َل َنا ُّ

ال َْك ْيلَ َو َت َص َّدقْ َعل َْي َنا} [يوس���ف ..]٨٨ :إنه الفقر إلى الله وصحة
االضطرار إليه ..فيداويهم َّ
جل وعال بنس���ائم رحمته وواس���ع

إنها مدرسة النبوة التي انصبغوا بصبغتها ...مدرسة التعلق
باآلخرة كأنها رأي ع�ي�ن ،واحتقار الدنيا ووضعها في حجمها
الذي تس���تحقه حتى ال حتدث أدنى تغيير أو تلويث لنفوسهم
حتى لو صاروا ملوك الدنيا.

���يءٍ شَ هِ ي ٌد} ،فيمسح
مغفرته ،وهو يرى ما بهم َ
{وال َّل ُه َعلَى كُ ِّل شَ ْ
الس ِكي َن َة
عنهم األس���ى واحلزن والألواء { َف َع ِل َم َما ِفي ُقلُوبِهِ ْم َف َأن َزلَ َّ

لنا كيف علّمه رس���ول الله  #ور ّباه على التعلق باآلخرة وعدم

تنف���ض عن القلوب كدر الدنيا وهمه���ا ودخنها ،وتأخذها من

عنه  -فيما أخرجه عنه مسلم في صحيحه :دخلت على رسول

التعل���ق باألغيار إلى التعلق بالواحد القهار ،فتنقطع عن اخللق
اس ِمن
إلى احلق ،وش���تان ما بني االنقطاعني { َما َي ْف َت ِح ال َّل��� ُه ِلل َّن ِ

الله  #وهو مضطجع على حصير ،فجلست ،فأدنى عليه إزاره

���م} [الفت���ح ...]١٨ :الله أكبر ...يا لها من حلظات عجيبة
َعل َْيهِ ْ

َّر ْح َمةٍ فَال مُم ِْس َك َل َها} [فاطر.]٢ :

ول���ك أن تتصور تلك النقلة البعي���دة من هذه األجواء إلى

األجواء اجلديدة بس���ماتها اجلديدة ،وهي نقلة ال يتماس���ك
أمامها إال أولو العزم أصحاب النفوس العالية املوصولة بربها،

أليس عمر بن اخلطاب  -رضي الله عنه  -هو الذي يروي

االنبهار بالدنيا و ُملكها ومناصبها وزخرفها؟ يقول  -رضي الله

وليس عليه غي���ره ،وإذا احلصير قد أثر ف���ي جنبه ،فنظرت
ببصري في خزانة رس���ول الله  #فإذا أنا بقبضة من ش���عير
نحو الصاع ،ومثلها قرظاً – نبات يدبغ به – في ناحية الغرفة،
وإذا أفيق – جلد لم يتم دباغه – معلّق .فابتدرت عيناي .قال:
«ما يبكيك يا ابن اخلطاب؟» .قلت :يا نبي الله وما لي ال أبكي،

واألرواح احمللّق���ة في املأل األعلى وه���ي ال تزال بعد في هذه

وهذا احلصير قد أثر في جنبك ،وهذه خزانتك ال أرى فيها ما

الدنيا ،فيصدر عنها في مرحلة الدولة من عظمة الصلة بالله

أرى ،وذاك قيصر وكسرى في الثمار واألنهار وأنت رسول الله

والتعل���ق بالدار اآلخرة؛ ما كان يصدر عنها في مرحلة الدعوة

وصفوته وهذه خزانتك! فقال« :يا ابن اخلطاب ..أال ترضى أن

واحملنة أو أضعافه.

تكون لنا اآلخرة ولهم الدنيا؟» .قلت :بلى.

تأ َّم���ل حال عمر ب���ن اخلطاب  -رضي الل���ه عنه  -وهو

وف���ي رواية أن عمر  -رضي الله عن���ه  -حني دخل على
رس���ول الله  #رآه متوسداً مضطجعاً على حصير ،وليس في

لتطيعن الله أو ليعذبنك ...يا ليت أم عمر لم تلد عمر ...وددت
علي .وحني أش���رف على املوت
لو خرجت منها كفافاً ال لي وال ّ

البي���ت إال صبرة من قرظ واهية معلق���ة ،فابتدرت عينا عمر

يخاطب نفس���ه  -عمر بن اخلطاب أمي���ر املؤمنني!  :-والله

قال البنه عبد الله  -رضي الله عنه  :-ضع خدي على األرض.

بالبكاء ،فقال له رس���ول الله « :#ما يبكيك يا عمر؟» .فقال:
يا رسول الله إن كسرى وقيصر فيما هما فيه وأنت صفوة الله

ثم قال :ويلي إن لم يغفر الله لي.

من خلقه .فقال« :أو في شك أنت يا ابن اخلطاب؟ أولئك قوم

وه���ذا أمير املؤمنني علي  -رض���ي الله عنه  -يتململ في
محرابه قابضاً على حليته يخاطب الدنيا :يا دنيا غري غيري،

عجل���ت لهم طيباتهم في حياته���م الدنيا» ...ومات  #ودرعه
ّ

إلي تش���وقت؟ لقد بتت���ك ثالثاً ال رجعة فيها،
إلي تعرضت أم ّ
ّ

فعمرك قصير ،وخطرك حقير...

مرهونة عند يهودي! بأبي هو وأمي صلوات ربي وسالمه عليه.
إنها إش���ارات مضيئة للدعاة وهم ميارس���ون دورهم في
مرحلة الدول���ة تقول لهم :إنكم لن تفلح���وا حتى تراقبوا الله

وهذا اخلليفة الراش���د عمر بن عب���د العزيز كان يجمع

وتستقيموا على شرعه في كل ممارساتكم ،وتتعلقوا به وحده،

الفقه���اء والقراء ف���ي كل ليلة فيتذاكرون ث���م يبكون كأن بني

وتتقوه في ذوات أنفسكم وعموم شأنكم ،وتعيشوا بقلوبكم في

أيديهم جنازة ..وبكى ليلة فبكى أهل الدار ببكائه ،فلما اجنلت

اآلخرة وأبدانكم في الدنيا ،وال تنسوا هذه اآلية التي ينبغي أن

يق ِفي
مم بكيت؟ قال :قرأت قوله تعالىَ { :فرِ ٌ
عنه العبرة سألوهّ :

{ع َس���ى َر ُّب ُك ْم َأن ُي ْه ِل َك َع ُد َّوكُ ْم َو َي ْس َتخْ ِلف َُك ْم ِفي
ترجتف منها قلوبنا َ

أي الفريقني
الس ِعيرِ } [الشورى ]٧ :فال أدري في ّ
ْـج َّن ِة َو َفرِ ٌ
ال َ
يق ِفي َّ

أكون؟

���ر كَ ْي َف َت ْع َملُونَ } [األع���راف ،]١٢٩ :نعم والله {ف ََينظُ َر
ا َأل ْر ِض ف ََينظُ َ
كَ ْي َف َت ْع َملُونَ }.
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