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[كلمة صغيرة]
التخطيط للتغيير
احلم ��د لل ��ه رب العامل�ي�ن ،والص�ل�اة والس�ل�ام على خامت
املرسلني ..وبعد:

فيحدث التغيير – بنوعيه اإليجابي والس���لبي – في املجتمعات إما بش���كل
مفاج���ئ يُحدث طفرة واضحة في املجتمع ،كما ح���دث في بالد الثورات العربية،
وإما بشكل تدريجي ميتد أحياناً لعدة سنوات ،وهو األكثر حدوثاً في جميع البيئات.
ويح���دث التغيير التدريجي في الغالب خ�ل�ال خمس مراحل مترابطة
تقود إلى بعضها:
املرحلة األوىل :اإلعداد للتغيري
وتبدأ باستثارة املوضوع املراد تغييره في بعض وسائل اإلعالم ،ثم تقرأ
وحتلل ردود األفعال االجتماعية حوله ،وميكن أن تسمى هذه املرحلة مرحلة
(جس النبض).
املرحلة الثانية :التسويق للتغيري
ويحدث تس���ويق التغيير تدريجياً باس���تخدام ثقافة املجتمع نفس���ه،
صدر التغيير مث ً
ال مبا ال يتعارض مع الش���ريعة اإلسالمية أو مع العادات
فيُ َّ
والتقاليد ونحوها ،ويختلف هذا باختالف البيئات ،وهذه املرحلة يتم التركيز
فيها بادئ األمر على هوامش التغيير ال على أصله.
املرحلة الثالثة :إثارة اجلدل واحلوار
ويس���تثار اجلدل في بعض وس���ائل اإلعالم أو احملاضن الثقافية في
املوضوع املراد تغييره؛ من أجل اس���تنطاق واس���تدراج املخالفني للمشاركة،
وتش���جيع أطراف اخلالف للح���وار واجلدل حوله ..وميكن توس���يع دائرة
النقاش تدريجياً بهدف تطبيع املجتمع على سماع اآلراء املخالفة.
املرحلة الرابعة :الدعم واالحنياز
ويحدث ذلك بتغليب أحد اجتاهي احلوار بطرف خفي أحياناً ،أو بشكل
مباشر أحياناً أخرى ،ويتم ذلك بعدة وسائل ،منها:
 - 1الدعم الديني :وذلك باس���تقطاب اجتهاد شرعي مخالف للسائد
في املجتمع من الداخل ،أو من اخلارج إذا لزم األمر.
 - 2الدعم السياس���ي :وذلك بتأييد شخصية اعتبارية غير رسمية أو
بتصريح حذر من مسؤول غير رسمي.
 - 3الضغط األجنبي :من خالل االتفاقيات األممية أو السفارات.
ويصبح اإلعالم أداة االنحياز الرئيس���ة التي تدعم االجتاه املطلوب في
التغيير.
املرحلة اخلامسة :احلسم
ويحدث حسم التوجه بقرار سياس���ي أو بإصدار نظام أو قانون ينهي
حالة التردد والترقب ،يتبعه توظيف اإلعالم والفتوى وأقالم املثقفني لتأييده
وتزيينه في املجتمع.
وعجل���ة التغيير واالنتقال بني ه���ذه املراحل تتفاوت حس���ب التأثير
االجتماعي الذي حتدثه كل مرحلة من املراحل آنفة الذكر.
واس���تيعاب خطاب كل مرحلة يعني على بناء اس���تراتيجية لإلصالح
وحتصني املجتمعات من عوادي التغيير وأعاصير اإلعالم!

[االفتتاحية]

الرحمة..

خط دعوي
أصــيل

احلم��د هلل رب العامل�ين ،الرمحن الرحيم ،والصالة والس�لام على
رسوله حممد النيب األمني ،أما بعد:

فالرحم���ة قيمة عليا ومعل���م أصيل في دين اإلس�ل�ام ،فنجدها
ف���ي صفات املولى اجللي���ل وأفعاله كما جندها في صفات الرس���ول
 ،#وكذلك جندها في تش���ريعات اإلس�ل�ام كلها وفيم���ا أمر الله به
عب���اده بحيث تكون الرحمة الصفة األب���رز التي حتتوي في داخلها أو
تهيم���ن على بقية الصفات األخرى ،قال الل���ه تعالىَ :
{ك َت َب َر ُّب ُك ْم َع ىَل

الر ْح َمةَ} [األنعام ،]٥٤ :وقال تعالى{ :و َو َر ْح َم يِت َوسِ � � � َ�ع ْت لُ َّ
ك يَ ْ
شءٍ}
َنفْ ِس � � � ِه َّ
[األعراف ،]١٥٦ :وقال رس���ول الله « :#إن الله كتب كتاباً قبل أن يخلق

اخللق :إن رحمتي س���بقت غضبي ،فهو مكتوب عنده فوق العرش»(((،
وبينَّ تعالى أنه لم يرس���ل رسوله محمداً إلى اخللق كافة إال رحمة منه
تعالى بالعاملني ،كما قال تعالىَ { :و َما َأ ْر َس ْل َن َ
ني} [األنبياء:
اك إ َّال َر ْح َم ًة لِّ ْل َعا َلمِ َ

 ،]١٠٧وفي أسمائه احلسنى اسم الرحمن واسم الرحيم.

وقد ندب الله تعالى عب���اده إلى الرحمة وأن يرحم بعضهم بعضاً

ووعدهم على ذلك بالعطايا العظيمة ،وحذرهم من فقدان الرحمة من
نفوسهم؛ فقال رس���ول الله « :#الراحمون يرحمهم الرحمن ،ارحموا
أهل األرض يرحمكم أهل الس���ماء»((( ،وقال« :ال تنزع الرحمة إال من
ش���قي»((( ،وقال« :من ال يرحم الناس ال يرحمه الله»((( ،وقال« :إنه من
ال يَرح���م ال يُرحم»((( ،وعندما كان إبراهيم بن محمد رس���ول الله #
يجود بنفسه ،فجعلت عينا رسول الله  #تذرفان ،قال له عبد الرحمن

بن عوف رضي الله عنه :وأنت يا رسول الله؟ فقال« :يا ابن عوف إنها
رحمة»((( ،وقد فاضت أيضاً عينا رسول الله  #ملا كان يعاجله ولد من
أوالد إح���دى بناته  -رضي الله تعالى عنهن  -في االحتضار ،فقال له
سعد :ما هذا؟ قال« :إنها رحمة ،وضعها الله في قلوب من يشاء ،وإمنا
يرحم الله من عباده الرحماء»(((.
((( أخرجه البخاري رقم .7554
((( أخرجه أحمد رقم .6494
((( أخرجه الترمذي رقم  1923وحسنه األلباني.
((( أخرجه الترمذي رقم  1922وقال هذا حديث حسن صحيح وصححه األلباني.
((( أخرجه الترمذي رقم  1911وصححه األلباني.
((( أخرجه البخاري رقم .1303
((( أخرجه أبو داود في سننه رقم  3125وصححه األلباني.
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وس���عة رحمة رب العاملني ال تتصور حدودها ،ولهذا يقول

فقسا ليزدجروا وم��ن يك حازماً
فليقس أح��ي��ان �اً على م��ن يرحم

الرس���ول الكرمي« :جعل الله الرحمة مائة جزء ،فأمسك عنده
تس���عة وتس���عني جزءاً ،وأنزل في األرض ج���زءاً واحداً ،فمن

وم���ن خالل هذه الرحمة التي تس���يطر على التش���ريعات

ذل���ك اجلزء يتراح���م اخللق ،حتى ترفع الف���رس حافرها عن

اإلس�ل�امية جميعها ،ينبغي أن يتحرك الدعاة بني الناس فيعلون

ولدها خش���ية أن تصيبه»((( ،وفي رواية« :إن الله خلق يوم خلق

من قيمة الرحم���ة في تعاملهم مع اآلخري���ن وفي دعوتهم إلى

الس���ماوات واألرض مائة رحمة كل رحمة طباق ما بني السماء

التراح���م وفي تغليب الرحم���ة على الغضب وتغليب التبش���ير

واألرض ،فجع���ل منها في األرض رحم���ة ،فبها تعطف الوالدة

على التنفير وتغليب التيس���ير على التعس���ير ،وال تكون الرحمة

عل���ى ولدها ،والوحش والطير بعضها على بعض ،فإذا كان يوم

مجرد شعار يرفع أو مادة للتدريس فقط ،بل ينبغي أن تكون مع
ذلك س���لوكاً أصي ً
ال في التصرفات م���ع البعيد والقريب والعدو

أي مت�ل�أ ما بني الس���ماء واألرض ،فكل ما ن���راه من مظاهر

والصديق ،بل إن املس���لم احلق ليجهد وينصب ويتحمل املشاق

الرحمة في األرض بني اخللق ،س���واء العقالء أو احليوان على

من رحمت���ه بالناس ،فما بذل النفس وإنف���اق املال في اجلهاد

اتس���اع العالم كله من ش���رقه إلى غربه ومن شماله إلى جنوبه
وعل���ى مدى الزمن كله؛ ال يتجاوز جزءاً من مائة جزء ،فلو علم

من آثار الرحمة التي تغلف كيان املس���لم كله ،وقد كان رس���ولنا

الناس ما عند الله من الرحمة لطمع في رحمته تعالى كل أحد

الكرمي  #الذي أرس���له ربه رحم���ة للعاملني يدخل الصالة وهو

حتى الكافرين به كم���ا ورد في احلديث« :فلو يعلم الكافر بكل

يريد أن يطيلها فما هو إال أن يسمع بكاء الطفل حتى يتجوز فيها

الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من اجلنة»(((.

رحمة بأم الطفل ملا يعلم من وجدها عليه كما قال« :إني ألدخل

القيامة أكملها بهذه الرحمة»((( ،وطباق ما بني السماء واألرض

ومن خ�ل�ال الرحمة املقررة في النصوص الس���ابقة يتبينَّ

واخلروج في طلب العلم وتعليمه ملن يجهله ويحتاج إليه؛ إال أثراً

في الصالة وأنا أريد إطالتها ،فأسمع بكاء الصبي ،فأجتوز في
صالتي مما أعلم من ش���دة وجد أمه من بكائه»  ،وكان النبي

أن التش���ريعات كلها رحمة ،وإن بدا من ظاهر بعضها عند من
ال يعلمون أن فيها ما يعد ش���ديداً أو قاس���ياً ،فإنه ينطلق من

 #ال يدخل على أحد من النس���اء إال على أزواجه ،إال أم سليم،

الرحمة ،إذ ال تس���تقيم األمور إال بذلك ،وإن أكثر ما ينظر إليه

فإن���ه كان يدخل عليها ،فقيل له في ذل���ك ،فقال« :إني أرحمها

البعض من غير املس���لمني على أن فيه قس���وة وشدة احلدود

قتل أخوها معي»((( ،بل إن الرحمة في خلق املس���لم قد جتاوزت

كالقتل للقاتل ورجم أو جلد الزاني وقطع الس���ارق وجلد شارب

اإلنس���ان إلى احليوان فقد قال رجل لرسول الله « :#يا رسول

اخلمر؛ لكن هذا النظر نظر أعور؛ ألنه لم ينظر إال بعني واحدة
فرأى جانباً واحداً ولم يبصر اجلانب اآلخر ،فإذا كان قد أبصر

الله إني ألذبح الشاة وأنا أرحمها  -أو قال :إني ألرحم الشاة أن

(((

أذبحها  -فقال« :والشاة إن رحمتها رحمك الله» .
(((

األثر على َمن أقيم عليه احلد لكنه لم يبصر اجلانب اآلخر وهو

وال تنافي بني الرحمة وبني الش���دة والغلظة على املعاندين
احملادين لله ورس���وله ،قال الله تعالىَ { :يا َأ ُّي َها ال َّن يِ ُّب َجاهِدِ ا ْل ُكفَّا َر

وم���ا ينزع من الضغائن واألحقاد بني الناس عندما يش���عر كل
إنس���ان أنه قد أُخذ له بحقه فتسكن نفسه ويهدأ باله ويتوجه

باجلوارح وهو ثمرة من ثمار الرحمة ،فهو رحمة بهم كي حتملهم

أثر اجلاني على املجني عليه أو على املجتمع ،ولم يبصر اجلانب
الذي يوفره إقامة احلد للمجتمع من األمن واألمان واالستقرار

إلى أعماله ليكون عنصراً فعاالً منتجاً في مجتمعه.

َوا ْل ُـم َنا ِف ِق� �ي �نَ َواغْ ُل ْظ َع َل ْي ِه ْم} [التوب� � ��ة ،]٧٣ :فاجلهاد والغلظة عمل

الغلظ���ة على التوب���ة واألوبة إلى احلق ك���ي ال يكونوا من أهل
النار ،ورحمة باجلماعة كي تكف الغلظة والش���دة شر املعاندين

وقد أبان أحد الشعراء أن القسوة ال تراد لذاتها وإمنا تراد

احملادين لله ورس���وله إن هم اس���تمروا في عنادهم وعتوهم..

ملا يترتب عليها من اآلثار احملمودة ،وهو بذلك يعبر عن النظرة

نس���أل الله تعالى من فضله أن تش���ملنا رحمته وأن نكون ممن

الصحيحة حلكمة العقوبة ،فقال:

ينطبق عليهم قوله « :#الراحمون يرحمهم الرحمن».

((( أخرجه البخاري رقم  6000ومسلم رقم .2572
((( أخرجه مسلم رقم .2753
((( أخرجه البخاري رقم .6469

((( أخرجه البخاري رقم  709ومسلم رقم .192
((( أخرجه البخاري رقم  4844ومسلم .2455
((( أخرجه أحمد برقم .15592
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[العقيدة والشريعة]

املستجدات الفقهية املعاصرة

في األطعمة واألشربة
■ ■د .نور الدين بوكرديد

(*)

مقدمة:
يعد الغذاء المتضمن المطعومات والمش��روبات من متطلبات الجس��د األساس��ية التي
ُّ
ال غن��ى له عنها ،وهو يمثل الش��ق األول لض��رورة حفظ النفس من جان��ب الوجود؛ حيث إنه
المصدر األساسي للطاقة والحيوية والنمو ،وقد ذكره اهلل سبحانه وتعالى في باب االمتنان
{وال َِّذي ُه َو يُ ْط ِع ُم يِن َو َي ْس ِق ِني} [الشعراء.]٧٩ :
على اإلنسان فقال على لسان إبراهيم عليه السالمَ :

() األستاذ احملاضر في اجلامعة اإلسالمية بالنيجر.
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المبحث األول :حكم بعض الطرق المعاصرة
في ذبح الحيوان المأكول:
يلح���ظ في عصرنا ظه���ور بعض طرق الذب���ح واكبت التطور

العلم���ي ،وهي مما لم يعهد من قبل ،وهذه الطرق ميكن تقس���يمها
إلى قسمني ،هما:

واالمتن���اع عن تن���اول الطعام إقدام على إفناء اجلس���د

بطريقة غير مباشرة؛ ألنه ال يستقيم من دونه ،وقد جاء النهي

ع���ن الوصال في الصيام؛ ألنه يترتب عليه إضعاف اجلس���د
وإنه���اك قوته بالرغم من أن الصي���ام في حد ذاته من أعظم

العبادات التي يتقرب بها اإلنس���ان إلى الل���ه تعالى ،لكنه ملا
تعارض في ص���ورة الوصال مع حفظ النفس جاء النهي عنه،

وذلك تأكيد من الش���ريعة على ضرورة حفظ النفس بتغذيتها

والعناية بها.

وكما أن على اإلنس���ان العناية بتغذية جسده ،كذلك على

اإلنس���ان أن يتجنب كل مطعوم أو مش���روب يؤدي تناوله إلى

اإلضرار به ،وقد تكفلت الش���ريعة اإلسالمية ببيانه ،ووضعت
من األصول ما يتعرف من خاللها على حكم ما يس���تجد منه؛

ليكون اإلنس���ان على بينة من أمره في مطعومه ومش���روبه،
وقد ع َّبر القرآن عما ينفع اإلنسان في مطعوماته ومشروباته
بالطيبات((( ،وع َّبر عما يضره حسياً أو معنوياً باخلبائث(((.
وقد اس���تجدت بعض املس���ائل في املطعومات واملشروبات

ويتطلب األمر بيان حكم الشرع فيها؛ لكي يكون املسلم على بينة
من أمره فيما يتناول من طعام وشراب؛ ألن القول بأن كل مطعوم
ما خبيث يقتضي اعتبار تناوله مخ ً
ال بالنفس البشرية من جانب

الوجود بوجه عام ،حس���ب طبيعة هذا اخلبيث ،وأضراره ،وقد

القسم األول :طرق ذبح جائزة:
أ – صعق احليوان املأكول بتيار كهربائي إلضعاف

صولته ،وتدويخه ،ولتخفيف آالم الذبح ،ثم بعد ذلك
يت���م ذبحه أو نح���ره وفيه حياة ،فف���ي هذه احلالة

يح���ل أكله؛ ألن���ه توافرت في ذبحه ش���روط الذكاة

التي تبيح أكله ،وقد اش���ترط الفقهاء عدة ش���روط
في فنية اس���تخدام الصعق الكهربائي تتضمن عدم

موت الذبيحة من الصعق ،وقيدوا اس���تخدام الصعق
الكهربائي مع احليوانات التي حتتمل الصعق ،أما مع

الدواجن فال يحل اس���تخدام الصعق الكهربائي؛ ألنه
ثبت أن اس���تخدامه معها يفضي إلى قتل الكثير منها

قبل تذكيتها .
(((

وهذه الطريقة أك���د مجمع الفقه جوازها ،حيث

جاء «إن احليوان���ات التي تذكى بع���د التدويخ ذكاة
ش���رعية يحل أكلها إذا توافرت الشروط الفنية التي
يتأكد بها عدم موت الذبيحة قبل تذكيتها»(((.

ب – قطع رقبة احليوان املأكول بسرعة من خالل

منش���ار كهربائي ،وهذه الطريقة جائزة في الراجح
من أقوال الفقهاء ؛ ألن احلكمة املرجوة من التذكية
(((

الشرعية ،وهي إنهار دم احليوان ،قد حصلت.

تناولت هذه املستجدات وأحكامها الفقهية في أربعة مباحث:

((( الطيبات جمع طيب ،والطيب من الناحية اللغوية :كل ما تستلذه النفوس السليمة ،أما
من الناحية الشرعية فقد عبر عنه ابن العربي بقوله« :الطيب يطلق على معنيني :ما
يالئم النفس ويلذها ،وما أحل الله ،واخلبيث ضده» .انظر أحكام القرآن ،ابن العربي،
ج /2ص ،544دار الفكر.
((( املراد باخلبائث :ضد الطيبات ،وهو شرعاً يتضمن أمرين :ما حرمه الشرع وما
استقبحته أو عافته النفوس السليمة .انظر أحكام القرآن ،ابن العربي ،ج /2ص.544

((( انظر مصلحة حفظ النفس في الشريعة اإلسالمية ،محمد أحمد املبيض،
ص ،250ط2005 /1م ،مؤسسة املختار للنشر والتوزيع ،القاهرة.
((( مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ،جدة ،سنة 1997م ،ع ،10ج ،1ص .654
((( أجاز ذلك جمهور الفقهاء ،ومنعه اإلمام مالك وبعض السلف .انظر بداية
املجتهد ونهاية املقتصد ،ابن رشد ،ج /1ص .456
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القس��م الثاين :ط��رق ذبح خمتلف فيه��ا إذا كان
القائم بها من أهل الكتاب:
هن���اك بعض الطرق لذبح احلي���وان املأكول تأخذ حكم

امليتة ،إذا كان القائم بها مس���لماً؛ ألنها تتنافى مع ش���روط
التذكية املش���روعة املبيحة ألكل احليوان ،أما إذا كان القائم
بذبحها من أهل الكتاب ،فقد ورد عن بعض علمائنا املعاصرين
االختالف في حكمها العتبارات أخرى ،ومن هذه الطرق:
1

طريقة الصعق الكهربائي:
وه���ي أن يعمد إلى إماتة احليوان من خالل صعقه بتيار

كهربائي عالي الضغط ،مي���وت من جرائه احليوان ،دون أن
يسيل دمه(((.
2

طريقة اإلماتة بغاز ثاين أكسيد الكربون:
وهي أن يس���لط على احليوان غاز ثاني أكسيد الكربون،

فيموت بسببه خنقاً ،وهذه الطريقة ال يحل الذبح بها ،وتأخذ
الذبيح���ة حكم امليتة ،أو املنخنقة ،وكذلك يلحظ أنها تتنافى
مع شرعنا احلنيف الذي يأمر باإلحسان للحيوان عند ذبحه
بإحداد الشفرة حتى ال يطول عليه الذبح ،أو يعاني آالمه(((.
3

هذه أبرز طرق الذبح املعاص���رة غير الطريقة املعهودة،
واملالحظ عليها كلها أنها تأخذ حكم امليتة بأشكالها املتعددة
كاملنخنق���ة أو املوقوذة إذا قام بها املس���لم ،أم���ا إذا قام بها
كتابي ،فإنه اختلف فيها العلماء إلى رأيني:
ال���رأي األول :جواز أكل ه���ذه الذبائح ،وبه قال الدكتور
يوسف القرضاوي ،وبه أخذ بعض العلماء املعاصرين(((.
الرأي الثاني :حرمة أكل هذه الذبائح ،وبه قال الش���يخ
عبدالعزيز بن باز ،وغيره م���ن الفقهاء املعاصرين ،وبه أخذ
مجمع الفقه اإلسالمي بجدة(((.

األدلـــــــة:
أدلة الرأي األول:
استدل الدكتور يوسف القرضاوي على حل هذه الذبائح
بعموم أدلة الكتاب الدالة على حل طعام الذين أوتوا الكتاب،
اب ِح ٌّل لَّك ُْم
{وط ََع ُ
يقول الله سبحانه وتعالىَ :
ام ال َِّذ َ
ين ُأوتُوا ال ِْك َت َ
َوط ََع ُامك ُْم ِح ٌّل ل َُّه ْم[ }...املائدة.]٥ :
وجه االستدالل :اآلية صريحة في حل ذبائح أهل الكتاب،

وهي عامة تشمل كل ذبيحة لهم ،حتى لو كان ذبحها يخالف

الطريقة اإلجنليزية:

ش���روط التذكية عند املسلمني ،ما داموا يعتقدون أن طريقة

وهي خرق ج���دار الصدر بآلة حادة بني الضلعني الرابع

تذكيتهم حتل فيها الذبيحة(((.

واخلامس ،ومن خالل هذا اخلرق يتم نفخ الهواء إلى الرئتني،
فيموت احلي���وان نتيجة ضغط الهواء مبنفاخ في رئتيه ،دون
أن ينزف دمه ،والذب���ح بهذه الطريقة يأخذ حكم امليتة؛ ألن
موت احليوان مضاف إلى االختن���اق ال إلى الذبح والتذكية
وانفصال الدم وإنهاره(((.
4

املوقوذة؛ ألنه لم تتحقق فيها شروط التذكية الشرعية(((.

ضرب رأس احليوان مبسدس:
ويعمد إلى هذه الطريقة لقتل احليوان من خالل ضرب

رأس���ه مبسدس ،ثم بعد ذلك يتم قطع رأسه ،وهذه الطريقة
أيض���اً محرمة ال حت���ل من خاللها الذبيح���ة ،وتأخذ حكم

((( مصلحة حفظ النفس في الشريعة اإلسالمية ،محمد أحمد املبيض ،ص .251
((( املرجع نفسه ،ص .251
((( املرجع نفسه ،ص .251
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وهذا ما أفتى به جماعة من املالكية ،حيث لم يشترطوا
في حتليل ذبائح أهل الكتاب أن تتوافر في ذبحهم ش���روط
التذكية اخلاصة بذبائح املسلم ،يقول ابن العربي عند تفسيره
لآلية إنها« :دليل قاطع عل���ى أن الصيد وطعام أهل الكتاب
من الطيبات التي أباحها الله س���بحانه وتعالى ،وهو احلالل
املطلق ،وإمنا كرره الله سبحانه وتعالى ليرفع الشكوك ويزيل
االعتراضات ..ولقد سئلت عن النصراني يفتل عنق الدجاجة
((( انظر أحكام األطعمة والذبائح في الفقه اإلسالمي ،عبد الهادي أبو سريع محمد ،ص
 ،211-208ط 1986 /2م ،دار اجليل ،بيروت  -لبنان.
((( انظر احلالل واحلرام ،الدكتور يوسف القرضاوي ،ص ،62ط  ،1976 - 10مكتبة
وهبة ،القاهرة.
((( انظر فتاوى وتنبيهات ونصائح ،ابن باز ،ص  ،552ط1989 - 1م ،مكتبة السنة،
القاهرة.
((( انظر احلالل واحلرام ،القرضاوي ،ص 62وما بعدها.

ث���م يخنقها ثم يطبخها ،هل يؤكل معه؟ أو تؤخذ طعاماً منه؟
فقلت تؤكل؛ ألنها طعامه وطعام أحباره ورهبانه ،وإن لم تكن
ه���ذه ذكاة عندنا ،ولكن الله س���بحانه وتعالى أباح ذبائحهم
مطلق���اً ،وكل ما يرونه في دينهم ح�ل�ال لنا في ديننا إال ما
كذبهم الله سبحانه وتعالى فيه»(((.

فاس���تناداً لعموم اآلية ،وملا أفتى به جماعة من املالكية،

ميكن اعتبار اللحوم املس���توردة من عن���د أهل الكتاب مما
ذكي عندهم بالصع���ق الكهربائي ونحوه حالل لنا ،ما داموا
يعتقدون حله لهم(((.

أدلة أصحاب الرأي الثاين:
استدل الش���يخ بن باز  -رحمه الله  -وغيره على حرمة
الذبائح التي ذبحت بالصعق الكهربائي ونحوه مما يعتبر في
الد ُم
{ح ّرِ َم ْت َع َل ْي ُك� � � ُ�م ا ْل َـم ْي َت ُة َو َّ
حكم امليت���ة عندنا بقوله تعالىُ :
َـحم ا ْلـ ِخزنِيرِ َو َما ُأ ِه� � � َّ�ل لِ َغيرِ هَّ ِ
الل ِب ِه َوا ْل ُـم ْن َخ ِن َق ُة َوا ْل َـم ْوقُو َذ ُة َوا ْل ُـم َت َر ِّد َي ُة
ْ
َول ْ ُ
الن ُص ِب َوَأن
يح � � � ُة َو َم� � ��ا لََ
الن ِط َ
َو َّ
الس� � � ُ�ب ُع إالَّ َما َذ َّك ْي� �ُت� مُ��ْ َو َما ُذ ِب َح َع� �َل ىَ�� ُّ
َأك َّ

َت ْس َتق ِْس ُموا ِباألَ ْزال ِم َذلِك ُْم ِف ْس ٌق} [املائدة.]٣ :

وجه الداللة:
اآلي���ة صريحة في حت���رمي امليتة واملنخنق���ة واملوقوذة،
واحليوان الذي ميوت بالصع���ق الكهربائي أو اخلنق ونحوه
يعتبر من املنخنقة واملوقوذة حس���ب الواقع ،س���واء كان من
عمل أهل الكتاب أو كان من عمل املسلمني ،وعليه يحرم أكل
هذه الذبائح.
أما كون النصارى واليهود يستجيزون املقتولة باخلنق أو
الصعق ،فليس ذلك يجيز لنا أكلها ،كما لو اس���تجازه بعض
املسلمني.
كذلك ال يستدل هنا باإلجماع الوارد في اآلية الدالة على
إباحة ذبائح أهل الكتاب؛ ألن اإلجمال فيها ال يجوز أن يؤخذ
من���ه حل ما نصت اآلية األخرى عل���ى حترميه من املنخنقة
واملوقوذة ،بل يجب حمل املجمل على املبني كما هو مقرر في
علم األصول(((.
((( أحكام القرآن ،ابن العربي ،ج /2ص.554
((( مصلحة حفظ النفس في الشريعة اإلسالمية ،محمد أحمد املبيض ،ص .253
((( انظر فتاوى وتنبيهات ونصائح ،ابن باز ،ص .252-251

الراجح يف املسألة:
يرى الباح���ث أن الرأي الراجح في املس���ألة هو الرأي
القائ���ل بحرمة الذبائح املقتولة بالصع���ق الكهربائي ونحوه،
وأنها في حكم امليتة عندنا ،وذلك لألسباب التالية:
أ – قوة دليلهم ،وس�ل�امة استداللهم ،وضعف استدالل
صاحب ال���رأي األول ،ومعارضته آي���ة صريحة حترم على
املس���لمني كل ما قتل ضرباً أو خنقاً ،ونص اآلية عام يشمل

املسلم والكتابي.
ب – اآلية التي اس���تدل بها الدكتور يوسف القرضاوي
إمنا ج���اءت لبيان حل الذبائح من عند أهل الكتاب أس���وة
باملس���لمني؛ أي للداللة على حل تذكيته���م ،بينما اآلية التي
تضمنت حكم بع���ض احملرمات كاملنخنق���ة واملوقوذة ،إمنا
ج���اءت لبيان حرمتها دون النظر جله���ة املذكي أو اعتقاده؛
أي حرمته���ا ذاتية متعلقة بطريقة موتها ،وليس لذلك عالقة
بجهة املذكي أو اعتقاده ،وه���ي بذلك تكون في مقام البيان
فيما أجملت حكمه آية إباحة طعام أهل الكتاب.
ج – هذا الرأي يتفق وأصول الشريعة ومنهجها ،وبه أخذ
غالبية العلماء املعاصرين عبر جل���ان الفتوى املتعددة ،فقد
نصت عليه الفتوى رق���م  1216الصادرة عن اللجنة الدائمة
للبح���وث واإلفتاء في الرياض بتاريخ 1396/3/20هـ ،ومثله
جاء في الفتوى رقم  72/56الصادرة عن جلنة الفتوى بوزارة
األوقاف الكويتية بتاريخ  17جمادى اآلخرة 1402هـ ،وبه أخذ
مجمع الفقه اإلسالمي بجدة ،حيث جاء في قراره بخصوص
اللحوم املس���توردة م���ن عند أهل الكت���اب« :ال يجوز تدويخ
احليوان املراد تذكيته باستعمال املسدس ..أو باملطرقة ..وال
بالنفخ على الطريقة اإلجنليزية».
وعقب على ذلك بأن ش���روط التذكية الشرعية يجب أن
تراعى في ذبائح أهل الكتاب حتى حتل للمسلمني؛ حيث جاء
في القرار« :إذا كان استيراد اللحوم من بالد غالبية سكانها
من أه���ل الكتاب ،وتذب���ح حيواناتها في املج���ازر احلديثة
مبراعاة شروط التذكية الشرعية ..فهي حلوم حالل»(((.

((( مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ،ع  ،10ج /1ص .655-654
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المبحث الثالث :المطعومات أو
المشروبات التي دخل في تصنيعها
بعض المحرمات والخبائث،
والحيوانات المهجنة من مأكول
وغير مأكول:
وهذه املسألة محصلتها واحدة ،وتتضمن نوعني،

هما:

 1املطعوم��ات واملش��روبات التي دخل
يف تصنيعها بعض اخلبائث:
إذا دخل ف���ي تصنيع املطعومات أو املش���روبات

املباح���ة بع���ض اخلبائث كدهن خنزي���ر أو حلمه أو

المبحث الثاني :حكم اللحوم المستوردة
من عند غير أهل الكتاب:
إذا كان���ت اللحوم املس���توردة من عند غي���ر أهل الكتاب

كالشيوعيني والبوذيني والسيخ والوثنيني ونحوهم ،فال حتل لنا
{وال َت ْأ ُكلُوا ِمما لَم يذْ َكرِ اس هَّ ِ
الل َع َل ْي ِه
لعموم قوله س���بحانه وتعالىَ :
َّ ْ ُ
مْ ُ
َوإ َّن ُه لَ ِف ْس� � � ٌ�ق} [األنعام ،]١٢١ :وملفهوم املخالفة((( في قوله سبحانه
�اب ِح ٌّل لَّك ُْم} [املائدة ،]٥ :فاآلية
{وط ََع ُ
وتعالىَ :
ام ال َِّذ َ
ين ُأوتُوا ال ِْك َت� � � َ
نصت على حل طعام الكت���اب ،فدلت مبفهوم املخالفة على أن
طعام غيرهم ليس ح ً
ال لنا.
وعلي���ه ،فإذا كت���ب على بعض اللحوم املس���توردة من بالد

البوذي�ي�ن ونحوهم أنها ذبحت على الطريقة اإلس�ل�امية ،فال

عبرة بذلك؛ ألن علة التحرمي هنا ليس���ت ف���ي طريقة الذبح،
وإمنا املذكي نفسه(((.

وكذلك احلكم في الب�ل�اد يكون غالبية أهلها من غير أهل

الكتاب ،وهذا ما نص عليه مجمع الفقه اإلس�ل�امي؛ حيث جاء
في قراره بش���أن الذبائح« :اللحوم املس���توردة من بالد غالبية

س���كانها من غير أهل الكتاب ،محرمة ،لغلبة الظن بأن إزهاق
روحها وقع ممن ال حتل تذكيته»(((.

((( مفهوم املخالفة :هو داللة املنطوق على ثبوت خالف حكمه املقيد يقيد لغير املنطوق عند
انتفاء ذلك القيد املعتبر في تشريعه ،وهو حجة عند جمهور الفقهاء إال احلنفية ،انظر
املناهج األصولية في االجتهاد بالرأي ،فتحي الدريني ،ص.324
((( انظر املسؤولية اجلسدية ،كامل موسى ،ص .69
((( مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ،ع ،10ج 655 /1وما بعدها.
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اخلم���ر وغير ذلك من اخلبائ���ث ،فإنها حترم لذلك؛
ألنه إذا خلط احلرام واحلالل غلب فيه جانب احلرام
إعماالً للقاعدة الفقهية« :إذا اجتمع احلالل واحلرام
غلب احلرام»(((.

وهذه القاعدة ميكن إعمالها في جميع املطعومات

أو املشروبات ،ملا ذكره الفقهاء من صحتها وعمومها؛

حيث لم يخرج عنها إال ما ندر(((.

 2تهج�ين بع��ض احليوان��ات املأكولة مع
غري املأكولة:
إذا حص���ل تهجني بني حي���وان مأكول وآخر غير

مأكول ،كتهجني الغنم م���ع اخلنزير ونحوه ،أو إدخال
بعض اخلبائث «املورثات» من خنزير في خلية مأكول،

ثم استنس���اخ فصيلة جديدة؛ فإن احليوان الناجت من
هذا التهجني يحرم تغليباً جلانب احلرام فيه ،وإعماالً
للقاعدة السابقة.

وقد نص الفقهاء على حكم مس���ألة شبيهة وهي:
إذا كان أحد أبوي احليوان مأكوالً ،واآلخر غير مأكول؛

فإنه ال يحل أكله(((.

((( األشباه والنظائر ،السيوطي ،ص .105
((( انظر املرجع نفسه ،ص .106
((( انظر غمز عيون البصائر ،احلموي ،ج /1ص337؛ واألشباه والنظائر،
السيوطي ،ص .106

المبحث الرابع :اإلضافات الغذائية في
ميزان الفقه اإلسالمي:
لقد وجد بعض ضع���اف النفوس أقوات الناس وأغذيتهم

الوس���يلة املثلى جلمع املال ،إما ألن الناس ال يس���تغنون عن

القوت ،وإما ألن هذا الغذاء تتوق النفس البش���رية إليه ،والتي
قد يجذبها فيه أمور بعيدة كل البعد عن مواطن النفع ،فتنجر

إلش���باع حاجاتها من���ه ،دون اعتبار ألمر آخ���ر ،ولهذا فقد
تفتقت قرائ���ح صانعي الغذاء في جعل امل���واد الغذائية أكثر

إغرا ًء للنفس البش���رية من ذي قبل ،واتبعوا في ذلك وس���ائل

ش���تى ،منها خلط ه���ذه املواد بإضاف���ات كيميائية وغيرها،
إما إلكس���ابها طعماً مستس���اغاً محبباً للنفس ،أو نكهة طيبة

قابليته للتخزين»(((.

إال أن هذا التعريف أغفل املواد التي تضاف لرفع القيمة

الغذائية ،كالفيتامني واملعادن وامللونات ،في الوقت الذي اعتبر

فيه بقايا املبيدات واملواد الكيماوية التي تتسرب إلى األغذية

عند تعبئتها مواد مضافة.

وقد صدر تعريف دولي حديث يعرف املواد املضافة بأنها:

«م���ادة ال تس���تهلك بذاتها كغذاء ،وال تس���تعمل عادة كمكون

غذائي ،س���واء كان لها قيمة غذائي���ة أو ال ،وتضاف لتحقيق
أغ���راض تكنولوجية ،س���واء أثناء التصني���ع أو التحضير أو

التعبئ���ة والتغليف أو النقل ،ويتوقع أن تصبح هذه املواد جزءاً
من الغذاء وتؤثر على خواصه» .
(((

تستريح إليها وتشتهيها ،أو لوناً مبهراً يجذب الناظر إلى هذه
املواد ويدعوه إل���ى التزود منها ،أو نحو ذلك من إضافات قد

يكون لها أثر في زيادة استهالك الناس لهذه األغذية.

وله���ذا كان ال بد من إماطة اللثام عن هذه اإلضافات في

عجالة سريعة ،وبيان موقف الشريعة اإلسالمية منها في ضوء

املطل��ب الث��اين :أس��باب اس��تخدام اإلضاف��ات
الغذائية:
ميكن إجمال الدوافع الستخدام اإلضافات الغذائية في:

رفع جودة الغذاء أو نوعيته ،وحتس�ي�ن القيم���ة الغذائية له،

ما تخلفه من آثار على أجزاء اجلسم البشري.

واحملافظة عليه من الفس���اد أو التلف ،وزيادة تقبل املستهلك

املطلب األول :تعريف اإلضافات الغذائية:

وتقليل الفاقد أو التالف منه بقدر االس���تطاعة ،هذا إضافة

للغذاء وتيس���ير حتضي���ره ،وتوفيره بصورة أفضل وأس���رع،
ص���در التعريف الدولي األول للمواد املضافة عام 1956م

بأنها« :أي مادة ليس���ت لها قيم���ة غذائية تضاف بقصد إلى
الغذاء ،وبكميات قليلة ،لتحسني مظهره أو طعمه أو قوامه أو

إل���ى العامل االقتصادي املتمثل ف���ي زيادة تصريف املنتج من
املواد الغذائية وحتقيق زيادة في عائد تسويقه .
(((

((( انظر املواد املضافة ،علي كامل الساعد ،ص .15-7
((( املرجع نفسه ،ص .15
((( املرجع نفسه ،ص .16
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املطل��ب الثال��ث :األض��رار الناجم��ة ع��ن ه��ذه
اإلضافات:
لقد ثبت أن اإلضافات الغذائية مبختلف أنواعها تس���بب

اإلصابة بالتسمم وأنواع السرطانات والفشل الكبدي أو الكلوي

وتلف األعضاء ،والذي قد ينتهي املصاب به إلى الوفاة(((.

املطل��ب الراب��ع :موق��ف الش��ريعة م��ن تن��اول
األغذية املشتملة على هذه اإلضافات:

وج����ه الداللة من اآلية :ح َّرم الله س����بحانه وتعالى كل

ضار وخبيث وملا كان من ش����أن ه����ذه اإلضافات اإلضرار

بصحة من يتناول الغذاء املش����تمل عليها ،فإنها تكون خبيثة
منهياً عنها.

ثانيًا :من السنة النبوية:
روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رس���ول الله #

قال« :ال ضرر وال ضرار»(((.

وجه الداللة منه :نهى رس���ول الله  #عن كل ما يشتمل

ب ّين���ت من قبل م���دى الضرر الذي يصيب اإلنس���ان من

على ضرر ،وإذا كان في اإلضافات الغذائية الس���ابقة إضرار

واللون والرائحة ،وامل���واد احلافظة ،ومن ثم فإنه يحرم تناول

التي أضيفت إليها إن كانت تؤدي إلى اإلضرار مبتناولها ،سواء

بالتحاليل العلمية أو غيرها إضرارها باإلنس���ان ،سواء على
س���بيل القطع والظن ،وس���واء كان هذا اإلضرار متمث ً
ال في

ثالثًا :من القواعد الشرعية:

تن���اول املواد الغذائي���ة التي أضيفت إليها مكس���بات الطعم

ببدن اآلدميني ،حرم استعمالها ،وحرم تناول املنتجات الغذائية

املنتج���ات الغذائية التي أضيفت إليها ه���ذه املواد التي ثبت

اقتصر الضرر على اعتالل صحة أو بلغ حد إهالكه.

مجرد اعتالل الصحة ،أو اإلخالل بوظائف اجلس���م البشري،

أو إح���داث أمراض ولو في املس���تقبل ،أو كان هذا اإلضرار
يصل ح���د اإلصابة باألمراض املزمنة ،أو التي ال يرجى البرء
منه���ا ،أو مؤدياً إلى ذهاب منفعة عض���و أو أكثر من أعضاء

الب���دن ،أو اإلخالل بأدائه لهذه املنفع���ة ،أو يؤدي إلى هالك

متناول األغذية املشتملة على هذه اإلضافة.

ومما يس���تدل به على حرمة تناول هذه املنتجات إن ترتب

عليها ذلك ما يلي:

أو ًال :من الكتاب:
الت ْهلُ َك ِة} [البقرة.]١٩٥ :
{وال تُ ْل ُقوا ِب َْأي ِديك ُْم ىَإل َّ
 – 1قال تعالىَ :
ِ
يما}
{وال َتق ُْتلُوا َأن ُف َس � � �ك ُْم إ َّن هََّ
 - 2قال تعالىَ :
الل اَك َن ِبك ُْم َرح ً
[النساء.]٢٩ :

م���ن هذه القواعد قاعدة« :م���ا ال يتم الواجب إال به فهو

واجب»(((.

وإذا كانت احملافظة على النفس أحد املقاصد الضرورية
للش���ارع ،فإن احلفاظ عليها يكون واجباً ،وال يتأتى احلفاظ
عليها في حال الغذاء املش���تمل عل���ى اإلضافات الضارة ،إال
بالكف عن تناوله ،فيكون الكف عن تناوله واجباً؛ ألن ما ال يتم

الواجب إال به فهو واجب.

وم���ن ثم فإن ما يتيقن أو يغلب على الظن اش���تماله على

إض���رار بأعضاء البدن في احلال أو ف���ي املآل ،أو يؤدي إلى

اإلصابة بأم���راض مزمنة أو ال يرجى الب���رء منها ،أو يودي

بحي���اة متناوله؛ فإنه ال يباح في ح���ال االختيار ،وال في حال
الضرورة كذلك؛ ألنه ال نفع فيه أص ً
ال ،أو هو مما يغلب ضرره
على النفع الذي يرجى منه .ولهذا؛ فإنه ينبغي منع اس���تخدام

وجه الداللة :نهى احلق س���بحانه وتعالى في اآليتني عن

م���ا ثبت ضرره من هذه اإلضافات ف���ي الصناعات الغذائية،

التحرمي عند إطالقه ،وملا كان تناول األغذية املش���تملة على

لدرء املفس���دة التي قد تنجم عنها بقدر االستطاعة إذا تبينَّ
مس���تقب ً
ال أن لها آثاراً ضارة باجلسم؛ إذ درء املفسدة معتبر

قت���ل النفس واإللق���اء بها إلى ما فيه هالكه���ا ،والنهي يفيد

وعدم التوس���ع في استخدام ما لم يتم الكشف عن آثاره منها،

إضاف���ات قد يؤدي إلى الهالك ولو عل���ى املدى البعيد ،فإنه
يكون محرماً.

في الشرع(((.

{ويُ ِح ُّل لَ ُهم ال َّط ِيب ِ
ث}
ات َويُ َح ّرِ ُم َع َل ْيهِ ُم ا ْلـ َخ َبا ِئ َ
 – 3قال تعالىَ :
ُ َّ

[األعراف.]١٥٧ :

((( املرجع نفسه ،ص .17
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((( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ج  /6ص  ،69وابن ماجه في سننه ج  /2ص ،384
واإلمام أحمد في سننه ج  ،313 /1والدارقطني في سننه ج .77 /3
((( األشباه والنظائر ،السيوطي ،ص .286
((( األشباه والنظائر ،السيوطي ،ص .287

وإذا كان ه���ذا ه���و حكم تناول ه���ذه األغذية ،فإن حكم

الخاتــمة:

إضافة املواد الس���ابق ذكرها يتبع ه���ذا احلكم؛ بحيث يحرم

لقد توصلت من خالل هذا البحث إلى النتائج التالية:

ما لم يكتش���ف ضرره منها بعد؛ بغية تقليل املفسدة التي قد
تنجم عنه ،إذا اكتش���ف أن به ضرراً .يضاف إلى هذا أن من

إل���ى طيبات وخبائث ،حفظ النفس البش���رية من كل ما

إضافة ما ثبت ضرره من هذه املواد ،وعدم التوسع في إضافة

يتولى إنتاج األغذية فيضيف عن���د تصنيعها هذه اإلضافات

التي ثبت ضررها أو يقوم باستيراد األغذية التي تشتمل على
ه���ذه اإلضافات الضارة؛ يكون آثماً لتعم���ده اإلضرار بغيره،

 – 1يقصد بتقسيم الشريعة املطعومات واملشروبات

يخل به���ا ،واخلبائث يحظ���ر أكلها أو ش���ربها إال عند
الض���رورة التي يترتب عليها هالك النفس البش���رية ،أو

خوف هالكها إذا لم يتناول احملظور.

 – 2كثير من ذبائح أهل الكتاب حتظر شرعاً؛ إذا لم

ويكون ضامناً ما يترتب على هذه اإلضافات من أضرار ،وفقاً

تتوافر فيها شروط التذكية الشرعية.

الس���ببية بني تناول هذه األغذية الضارة وبني الضرر الناجم
عن التناول ،س���واء كان اضطراباً معوياً أو تسمماً ،أو إتالف

لنا ،ولو كتب عليها« :ذبح على الطريقة اإلس�ل�امية»؛ ألن

العبرة هنا في املذكي ،وغير أهل الكتاب ال حتل ذبيحته.

وجوه الضرر التي قد تصيب اآلدميني(((.

احليوان املأكول بتيار كهربائي إلضعاف صولته وتدويخه،

ومما يدل على حرمة قيامه بذلك:

وكذلك قط���ع رقبة احليوان املأكول بس���رعة من خالل

لقواعد الضمان في الش���ريعة اإلسالمية ،إذا قامت العالقة

عض���و ،أو ذهاب منفعته ،أو إت�ل�اف النفس ،أو نحو ذلك من

 – 1حديث ابن عباس السابق« :ال ضرر وال ضرار»(((.

 – 2روي ع���ن متيم الداري – رضي الله عنه – أن النبي

 #قال« :الدين النصيحة .قلنا ملن هي يا رسول الله؟ قال :لله
ولكتابه ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم»(((.

وجه الداللة من���ه :أفاد هذا احلديث ب���أن عماد الدين

اإلسالمي هو النصيحة ،ومن صنع للمسلمني أغذية فأضاف

 – 3ذبائح غير أهل الكتاب من األمم األخرى ال حتل

 – 4من ط���رق الذب���ح املعاصرة اجلائ���زة :صعق

ولتخفيف آالم الذبح ،ث���م يتم ذبحه أو نحره وفيه حياة؛

منش���ار كهربائي ملا فيها من س���يالن للدم ..أما إذا أدى
الصعق الكهربائي إلى موت الذبيحة أو إماتتها بغاز ثاني

أكس���يد الكربون أو ضرب رأس احليوان مبسدس فأدى

إلى إماتته؛ فيأخذ ذلك كل���ه حكم امليتة ،وبالتالي يحرم

أكلها.

 – 5يحرم تناول املطعومات أو املشروبات التي دخل

إليها مواد ضارة بهم ،أو استورد هذه األغذية؛ فلم ينصح لهم،

في تصنيعها بعض احملرم���ات ،واحليوانات املهجنة من

 – 3روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله #

 – 6يح���رم تناول املنتجات الغذائي���ة التي أضيفت

وجه الدالل���ة منه :أفاد هذا احلديث وغيره بأن من غش
املسلمني فال يكون متخلقاً بأخالقهم ،وال يكون على طريقتهم

قد يصل إلى حد إصابته بالتس���مم والسرطان والفشل

ويكون بهذا هدم دعامة من دعامات اإلسالم.
قال« :من غشنا فليس منا»(((.

وعاداتهم ،ومن يتولى إنتاج أو اس���تيراد أغذية مشتملة على
إضاف���ات ضارة بالناس ،فإنه يكون غاش���اً لهم ولغيرهم من
الناس(((.

((( إضافات الطعم واللون والرائحة وموقف الشريعة منها ،ص ،12مجلة البحوث الفقهية
املعاصرة؛ وانظر مجلة البيان ،نفس البحث ،عدد  ،25ص .14
((( املراجع نفسها.
((( سبق تخريجه.
((( أخرجه مسلم في صحيحه ،سبل السالم ،الصنعاني ،ج.210/4
((( أخرجه الترمذي في سننه وقال :حديث حسن صحيح ،سنن الترمذي ،ج.1315/3

مأكول وغير مأكول ال يجوز أكلها.

إليها مكس���بات الطعم واللون والرائحة واملواد احلافظة
ِ
ومس���اعدات التصنيع؛ ألنها تلحق ضرراً بجسد اإلنسان
الكلوي والكبدي وتلف األعضاء ،وقد تنتهي باملصاب إلى

الوفاة.

 – 7يح���رم إضاف���ة ما ثبت ضرره م���ن اإلضافات

الغذائية ألي طعام أو مش���روب ،ويحرم كذلك اس���تيراد

األغذية التي تش���تمل على اإلضافات الغذائية الضارة،
واملتع ِّمد الس���تيرادها يكون ضامناً مل���ا يترتب عليها من
األضرار ،كما يأثم على فعله ذلك.
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[العقيدة والشريعة]

تغيير الشيب بالسواد..
■ ■د .علي حممد مقبول األهدل

(*)

دراسة فقهية مقارنة

اختلف الفقهاء في حكم تغيير الشيب بالسواد على
أربعة أقوال:
األول :ذه���ب الش���افعية في املذهب((( ،وه���و اختيار جماع���ة منهم ورجحه

النووي((( ،إلى حرمة صبغ شعر اللحية والرأس بالسواد ،وإليك نصوصهم وأدلتهم:

كَ ُثر احلديث يف اآلونة األخرية
ع��ن قضي��ة تغي�ير الش��يب
بالس��واد؛ فم��ن الن��اس من
ي��رى احلرم��ة؛ ومنه��م م��ن
ي��رى الكراه��ة؛ ومنه��م م��ن
ي��رى اجلواز؛ ومنه��م من يرى
أن بع��ض الطيب�ين توس��عوا
يف صب��غ الش��يب بالس��واد
تارك�ين األخ��ذ بالس��نة .ويف
هذه الدراس��ة  -اخملتصرة
أدرس املس��ألة
 س��وفُ
ً
ً
ً
مقارنة ،مع
فقهية
دراس��ة
توصلت إليه.
الرتجيح ملا
ُ

ق���ال النووي في املجم���وع(((« :اتفقوا على ذم خضاب الرأس أو اللحية بالس���واد،

ثم ق���ال الغزالي في اإلحي���اء والبغوي في التهذيب وآخ���رون من األصحاب ،هو

مكروه؛ وظاهر عباراتهم أنه كراهة تنزيه؛ والصحيح ،بل الصواب ،أنه حرام ،وممن

صرح بتحرميه صاحب احلاوي((( ..وقال في آخر كتابه األحكام الس���لطانية :مينع
احملتسب الناس من خضاب الشيب بالسواد إال املجاهد.»...

أدلتهم:

 1الدلي ��ل األول :ما أخرجه مس���لم في صحيح���ه عن جابر بن عبد
الله ،قال :أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ،ورأسه وحليته كالثغامة((( بياضاً ،فقال
رسول الله « :#غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد»(((.

احلديث صحيح؛ لكن اختلف في قوله «وجنبوه الس���واد»؛ فقيل :إنها ليست من

احلدي���ث؛ ألن أبا الزبير أنكرها م���ن رواية زهير بن معاوية عنه ،ولم يذكرها عزرة

بن ثابت عن أبي الزبي���ر ،وإذا اختلف في ثبوتها عن أبي الزبير فإن املرجع هو أبو

الزبير ،وقد صرح أنها ليست من احلديث.

() أستاذ الدراسات اإلسالمية املشارك في كلية اآلداب  -جامعة صنعاء.
((( جاء في احلاوي الكبير للماوردي ،257/2 ،ما نصه« :وأما خضاب الشعر فمباح باحلناء والكتم ومحظور
بالسواد ،إال أن يكون في جهاد العدو».
((( املجموع.294/1 ،
((( املرجع السابق.
((( احلاوي ،املرجع السابق.257/2 ،
((( الثغامة :نبات له ثمر أبيض ،فالشعر األبيض يشبه هذا النبات ،أو كما قال النووي في شرحه ملسلم :نبت أبيض
الزهر والثمر ُش ّبه بياض الشيب به (شرح النووي على مسلم ،طبع بيت األفكار الدولية ،ص .)1328
((( أخرجه مسلم في كتاب اللباس والزينة ،باب نهي الرجل عن التزعفر ،حديث رقم .2102

14

العدد 310

ث���م إن ابن جريج كان يصبغ بالس���واد وه���و ممن رووا
احلديث ع���ن أبي الزبير .ورد أنه ق���د رواه جملة من الرواة
غير زهير بن معاوية بإثبات «وجنبوه الس���واد»؛ لكن قيل :إن
أبا الزبير تارة يثبت «وجنبوه السواد» وتارة ينفيها ،فهذا دليل
على أنه لم يكن نسياناً..
لك���ن قيل :إن اإلمام مس���لماً أخرجها في صحيحه ،وهو
أصح كتاب بعد البخاري؛ قيل :ال يلزم من إيراد مس���لم له في
صحيحه أن يكون قد صحح هذه الزيادة.
أيض���اً ورد في صحيح البخاري حدي���ث أبي هريرة« :إن
اليهود والنصارى ال يصبغون فخالفوهم»؛ فأمر بالصبغ وأطلق
ولم يقيده بشيء.
ثم إن احلس���ن واحلسني وسعد بن أبي وقاص قد صبغوا
بالس���واد؛ فل���و كان حراماً ملا فعلوه ،وكذل���ك كانوا في زمان
الصحابة  -رضي الله عليهم  ،-فلو كان حراماً ألنكروا عليهم.
 2الدلي ��ل الثان ��ي :ما روي عن ابن عباس  -رضي
الل���ه عنهما  -ع���ن النبي  #أنه قال« :يك���ون قوم في آخر
الزمان يخضبون بهذا السواد .قال حسني :كحواصل احلمام
ال يريحون رائحة اجلنة»((( .لكن أجيب عن هذا مبا يلي:
أوالً :ضعف احلديث؛ ألن في إسناده اختالفاً.
ثانياً :أن الوعيد الش���ديد ليس على الصبغ بالس���واد؛ وإمنا
ه���و على معصية أخرى لم تذكر؛ ويدل على ذلك قوله « :#يكون
رفت وجود طائفة
قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد» ،وقد َع َ
قد خضبوا بالسواد في أول الزمان وبعده من الصحابة والتابعني
وغيرهم ،فظهر أن الوعيد املذكور ليس على اخلضاب بالسواد؛ إذ
لو كان الوعيد على اخلضاب بالسواد لم يكن لذكر قوله «في آخر
الزمان» فائدة؛ فاالس���تدالل بهذا احلديث على كراهة اخلضاب
بالسواد ليس بصحيح .قيل :قد يكون فائدة ذكر «آخر الزمان» أنه
يكثر فيه وينتش���ر بخالف ما وجد في العصر األول؛ كان الصبغ
من آحادهم؛ وهذا تأويل للنص وعلى املسلم أن يبعد عن التأويل.
ثالثاً :أن املراد باخلضب بالس���واد ف���ي هذا احلديث به
لغ���رض التلبيس واخل���داع ،ال مطلقاً جمعاً ب�ي�ن األحاديث
املختلفة ،وهو حرام باالتفاق.
رابعاً :لقد صبغ جماعة من أصحاب النبي  #بالس���واد..
متوعداً عليه بأنه ال يريح برائحة اجلنة ،ثم هؤالء
أيكون الصبغ
َّ
يصبغ���ون ،وال ينكر عليهم من قبل الصحابة وهم أكمل األمة في
النصح والعلم والقيام بالواجب وال يخافون في الله لومة الئم.
و ُر َّد بأن العبرة بالنص ال بفعل الصحابة.
((( أخرجه أحمد في مسنده.273/1 ،

 3الدليل الثالث :ما روي عن أبي هريرة قال :قال
رسول الله « :#إن الله يبغض الشيخ الغربيب»((( .قال أحمد:
الذي يخضب بالس���واد .لكن احلديث إسناده ضعيف وض َّعفه
أحمد بن حنبل(((.
القول الثاني :وذهب احلنفية((( وهو املذهب ،واملالكية((( ،وقول
في مذهب الشافعية((( ،واملشهور من مذهب احلنابلة(((؛ إلى كراهة
اخلضاب بالسواد في غير احلرب ،وإليك نصوصهم وأدلتهم:
جاء في حاش���ية ابن عابدين ...« :وفصل في احمليط بني
اخلضاب بالس���واد ،قال عامة املش���ايخ أنه مكروه ،وبعضهم
جوزه ،مروي عن أبي يوس���ف ،أما باحلمرة فهو سنة الرجال
وسيما املسلمني»(((.
أما املالكية ،فقد قال ابن عبد البر في االس���تذكار« :وأما
أحب إليه،
قول مالك في الصبغ بالس���واد أن غيره من الصبغ ُّ
(((
فهو كذلك؛ ألنه قد كره الصبغ بالسواد أهل العلم. »...
أما الشافعية ،فقد سبق «أن الغزالي والبغوي وآخرين من
األصحاب  -كما قال النووي  -يرون الكراهة.((1(»...
أم احلنابل���ة ،فقد قال اب���ن قدامة في املغن���ي« :ويكره
اخلض���اب بالس���واد .قيل ألب���ي عبد الله :تك���ره اخلضاب
بالسواد؟ قال :أي والله ..((1(»...وأدلتهم هي:
 1جمعوا بني النهي عن اخلضاب بالس���واد وبني فعل
الصحاب���ة على أن النهي ليس للتح���رمي ،ولو كان للتحرمي ملا
خضب جمع من السلف من الصحابة والتابعني ومن بعدهم.
 2ذك���ر ابن القي���م ثمانية من الصحاب���ة يصبغون:
احلسن ،واحلسني ،وس���عد بن أبي وقاص ،وعقبة بن عامر،
واملغيرة بن ش���عبة ،وجرير بن عبد الل���ه ،وعثمان بن عفان،
وعمرو بن العاص.
 3ق���ال ابن القي���م :وأما اخلضاب بالس���واد فكرهه
جماعة من أهل العلم ،وهو الصواب بال ريب(.»((1( ((1
((( أخرجه ابن عدي في الكامل.156/3 ،
((( راجع في كل ما سبق :موسوعة أحكام الطهارة ،دبيان الدبيان 409/3 ،وما بعدها؛
ودراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة ،مجموعة مؤلفني.382/1 ،
((( حاشية ابن عابدين.482-481/5 ،
((( انظر :مدونة الفقه املالكي وأدلته ،د .الصادق الغرياني.94/1 ،
((( املجموع للنووي.294/1 ،
((( املغني البن قدامة ،125/1 ،حتقيق د .عبد احملسن التركي ود .عبد الفتاح احللو.
((( حاشية ابن عابدين.482-481/5 ،
((( االستذكار.85/27 ،
( ((1املجموع.294/1 ،
( ((1املغني ،سبق ذكره؛ وراجع :اإلنصاف للمرداوي ،123/1 ،وفيه« :ويكره بسواد -
أي اخلضاب  -نُص عليه».
( ((1تهذيب السنن.104/6 ،
( ((1موسوعة أحكام الطهارة ،دبيان الدبيان.450/1 ،
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 4قال أبو عش���انة املعافري« :رأي���ت عقبة بن عامر
يخضب بالس���واد ،ويقول :نس���ود أعالها وتأبى أصولها.»...
املصنف وسنده صحيح(((.
القول الثال���ث :وذهب احلنفية في ق���ول((( ،وهو اختيار
أبي يوس���ف ومحمد بن احلسن واختيار جماعة من التابعني؛
إل���ى أن صبغ اللحية والرأس بالس���واد جائز بال كراهة .جاء
ف���ي الفتاوى الهندية ما نصه« :اتفق املش���ايخ  -رحمهم الله
 أن اخلضاب في حق الرجال باحلمرة س���نة وأنه من سيماءاملس���لمني وعالماتهم ،وأما اخلاضب بالسواد فمن فعل ذلك
من الغزاة ليكون أهيب في عني العدو فهو محمود منه ..اتفق
عليه املشايخ ،ومن فعل ذلك ليزين نفسه للنساء وليحبب نفسه
إليهن ،فذلك مكروه وعليه عامة املش���ايخ ،وبعضهم جوز ذلك
من غير كراهة ،وروي عن أبي يوسف أنه قال :كما يعجبني أن
تتزين لي يعجبها أن أتزين لها .(((»...أما عن أدلتهم:
 1لم يثبت عن النب���ي  #نهي في التحرمي ،واألصل
في األش���ياء اإلباحة .قال يحيى :سمعت مالكاً يقول في صبغ
الشعر بالسواد :لم أسمع في ذلك شيئاً معلوماً ،وغير ذلك من
إلي ،قال :وترك الصبغ كله واس���ع  -إن شاء الله
الصبغ ُّ
أحب َّ
(((
 ليس على الناس فيه ضي���ق  .وإمام مبثل مالك ،وهو فياملدينة ،قد رأى فقهاء التابعني وأخذ منهم؛ يرى أنه لم يسمع
في الصبغ بالس���واد ش���يئاً؛ دليل على أن أحاديث النهي في
الباب ال تصح؛ أو هو يرى أن رواية «وجنبوه السواد» لم تصح.
 2ما روي عن أبي هريرة أن النبي  #قال« :إن اليهود
والنصارى ال يصبغون فخالفوهم»(((.
فاحلديث يقتض���ي األمر بالصبغ ولم يقي���د صبغاً دون
فبأي شيء صبغ الرجل فقد امتثل األمر.
صبغ؛
ِّ
 3م���ا رواه جابر قال« :أتي بأبي قحافة  -أو جاء عام
الفتح أو يوم الفتح ورأس���ه وحليته مثل الثغام أو الثغامة فأمر
أو فأمر به إلى نسائه ،قال :غيروا هذا بشيء»((( .فيصبغ بأي
شيء .لكن ر َّد عليه بأنه مطلق بتغيير الشيب مقيد باألحاديث
التي تنهى عن السواد.
 4أن أبا بكر صبغ باحلناء والكتم ،واحلناء والكتم يعطي
لوناً من اللون األس���ود؛ وذلك ألن األس���ود درجات منه األسود
((( املصنف 184/5 ،رقم ( )25025نق ً
ال عن املرجع السابق.
((( املغني ،سبق ذكره؛ وراجع :اإلنصاف للمرداوي 123/1 ،وفيه« :ويكره بسواد  -أي
اخلضاب  -نُص عليه».
((( الفتاوى الهندية.359/5 ،
((( املوطأ.949/2 ،
((( أخرجه البخاري ( )3462ومسلم (.)2103
((( أخرجه مسلم (.)2102
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الداكن ،ومنه األس���ود الفاحت ،وبينهما درجات يسميها بعضهم
باللغة املعاصرة البني الغامق ،وهو لون من درجات اللون األسود؛
فلما أذن في احلناء والكتم دل على إذنه باألسود؛ لكن قد يكون
احلناء له نفع للبش���رة والش���عر فخص بالنص ،وهو دليل على
جوازه بغير احلناء والكتم مما يعطي لونهما(((.
القول الرابع :وذهب الش���افعية ف���ي قول بعضهم إلى أن
اخلضاب بالس���واد يحرم على غير املتزوج���ة؛ وأما املتزوجة
فيحرم عليها إذا لم يأذن ب���ه الزوج ،وإن أذن فوجهان :األول
اجلواز ،والثاني التحرمي .وبهذا يتبني أنه يجوز للمرأة املتزوجة
خضب شعرها بالس���واد إذا أذن لها زوجها به في وجه ،وهو
قول إسحاق بن راهويه ،حيث رخص للمرأة املتزوجة أن تتزين
به لزوجها؛ واستدلوا لذلك بأدلة املجيزين للخضاب بالسواد؛
إال أنهم خصوها باملرأة املتزوجة لتتمكن من التزين لزوجها(((.

الرتجيح:
بعد عرض أقوال الفقه���اء ونصوصهم وأدلتهم؛ يتبني لنا
أن األدل���ة متعارضة؛ فبعضها مينع الصبغ بالس���واد كحديث
أبي قحافة في مس���لم؛ وبعضها يجيزه ...ومدار املسألة على
لفظة «وجنبوه السواد» ،فكثير من العلماء ينكر هذه الزيادة...
ثم إن هناك أحاديث أجازت الصبغ بالكتم وهو صبغ أس���ود
يسود الشعر.
ومنهم من قال :إن الصبغ بالس���واد يح���رم إذا كان فيه
تدليس؛ كصبغ املرأة الكبيرة بالس���واد لتغر به الزوج ،وصبغ
الش���يخ الكبير بالس���واد ليغر به املرأة ...أيضاً ثبت بأسانيد
صح���اح أن كثيراً من الصحابة والتابع�ي�ن ومن بعدهم كانوا
يصبغون بالسواد ،فلو كان حراماً ملا فعلوه.
وبنا ًء عليه :فإنني أرج ُح كراهية تغيير الش���يب بالسواد؛
لفع���ل الصحابة والتابعني واتفاق كلمة املذاهب الفقهية  -في
اجلمل���ة  -على الكراهية؛ ق���ال اإلمام أحمد  -رحمه الله :-
«أكره اخلضاب بالس���واد؛ عندما ُس���ئ َل :هل تكره اخلضاب
إي والله»(((.
بالسواد؟ قال ْ
بل إن ابن القيم ذهب إلى أكثر من ذلك حني قال ...« :أما
إذا لم يتضمن اخلضاب بالسواد تدليساً وال خداعاً فال بأس؛
صح عن احلس���ن واحلسني  -رضي الله عنهما  -أنهما
فقد َّ
(((1
كانا يخضبان بالسواد»  ..والله أعلم.
((( موسوعة أحكام الطهارة.459/3 ،
((( انظر :دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة.387/1 ،
((( املغني ،127/1 ،حتقيق د .عبد الله التركي ود .عبد الفتاح احللو.
( ((1حتفة األحوذي بشرح جامع الترمذي.442/5 ،
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[السياسة الشرعية]

مناط البغي والخروج

في الواقع المعاصر
■ ■حممد بن شاكر الشريف

alsharif@albayan.co.uk
@mshalsharif

تدل النصوص الشرعية المتكاثرة التي
وردت على أكثر من نحو ،على حرمة
الخروج على ولي األمر الشرعي ،ومن هنا
يثور السؤال لمعرفة صور ذلك في الواقع
المعاصر ،لكن قبل ذلك يلزمنا معرفة
معنى هذين المصطلحين قبل البحث عن
صوره المعاصرة.
عادة اللغ���ة في تخصيصه ببع���ض متعلقاته ،وهو الذي

البغي:
البغ ��ي لغ ��ة :التعدي ومجاوزة احل���د ،قال الطبري:

يخ���رج على اإلمام يبغي خلعه أو مين���ع من الدخول في
طاعة له ،أو مينع حقاً يوجبه عليه بتأويل»(((.

للجرح إذا أمد ،وللبحر إذا كثر ماؤه ففاض ،وللس���حاب

املخال���ف إلمام العدل ،اخلارج ع���ن طاعته بامتناعه من

«البغ���ي» مصدر من قول القائ���ل« :بغى فالن على فالن
بغي���اً» إذا طغى واعتدى عليه فجاوز حده ،ومن ذلك قيل
إذا وق���ع بأرض فأخصبت« :بغى»؛ كل ذلك مبعنى واحد،

وهي زيادته وجتاوز حده(((.

والبغي كمفردة في فقه السياس���ة الشرعية متعلقة

في بعض وجوهها بالتعدي ومجاوزة احلد في التعامل مع
الوالي الشرعي ،باالمتناع عن أداء واجب أو بذل الطاعة

لإلمام أو نائبه واملقاتلة على ذلك.

قال ابن العربي« :املس���ألة الثامن���ة قوله{ :فَإن بَ َغ ْت
إح َداهمَُ� � ��ا َع ىَل األ ُ ْخ َرى} [احلجرات ]٩ :بناء (ب غ ي) في لسان
ْ
ِ
ك َما ُك َّنا َن ْب ِغ} [الكهف:
العرب الطلب قال الله تعالىَ { :ذل َ
]٦٤؛ ووق���ع التعبير به ها هنا عمن يبغي ما ال ينبغي على
((( تفسير ابن جرير الطبري .281/4
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ق���ال النووي« :الباغ���ي في اصط�ل�اح العلماء :هو

أداء واجب عليه أو غيره بشرطه..

وق���ال :الذين يخالفون اإلمام باخل���روج عليه وترك

االنقياد واالمتناع عن أداء احلقوق؛ ينقس���مون إلى بغاة
وغيرهم ،ولكل واحد من الصنفني أحكام خاصة ،فنصف

البغاة مبا يتميزون به ،أما البغاة فتعتبر فيهم خصلتان:

إحداهما :أن يكون لهم تأويل يعتقدون بس���ببه جواز

اخلروج على اإلمام ،أو منع احلق املتوجه عليهم ،فلو خرج
قوم عن الطاعة ومنعوا احلق بال تأويل ،سواء كان حداً أو

قصاصاً أو ماالً لله تعالى أو لآلدميني ،عناداً أو مكابرة،
ولم يتعلقوا بتأويل؛ فليس لهم أحكام البغاة.
((( أحكام القرآن .153/4

اخلصل���ة الثانية :أن تكون لهم ش���وكة وعدد بحيث

الصن ��ف الراب ��ع :قوم من أهل احل���ق يخرجون عن

قبضة اإلمام ويرومون خلعه لتأويل س���ائغ ،وفيهم منعة

يحتاج اإلمام في ردهم إلى الطاعة إلى كلفة ،ببذل مال،
أو إع���داد رجال ،ونصب قتال ،فإن كانوا أفراداً يس���هل

يحتاج في كفهم إلى جمع اجليش ،فهؤالء البغاة»(((.

قال اجلوهري هو التعدي ،وق���ال ابن العربي في أحكام

اإلمام التي أوجبها الله على عباده ويقدح عليه في القيام

ضبطهم ،فليسوا بغاة»((( .قال احلطاب« :والبغي في اللغة
الق���رآن :إن م���ادة (ب غ ي) للطل���ب ،إال أنه في العرف

مقص���ور على طلب خاص وهو ابتغاء ما ال ينبغي ابتغاؤه
انتهى .وفي االصطالح قال ابن عرفة :البغي هو االمتناع

عن طاعة م���ن ثبتت إمامته في غير معصية مبغالبة ولو
تأول انتهى.

وقال الش���وكاني« :الباغي هو من خ���رج من طاعة

مبصالح املسلمني ودفع مفاس���دهم من غير بصيرة وال

على وج���ه املناصحة ،فإن انضم إلى ذل���ك احملاربة له
والقيام في وجهه فقد مت البغي وبلغ إلى غايته»(((.

وخالص���ة ما تقدم في أقوال أهل العلم أن البغي هو

االمتن���اع عن طاعة اإلمام احل���ق بغير حق باالمتناع عن

وع ّرفها املؤلف بقوله الباغية أي الفئة الباغية ،وهي

أداء واج���ب أو بذل الطاعة لإلمام أو نائبه واملقاتلة على

وج���ب عليها م���ن زكاة أو حكم من أحكام الش���ريعة ،أو

عد الفعل أو التصرف بغياً يلزم فيه أمور:
ويتبني أن ّ
 -1أن يكون االمتناع عن طاعة ولي أمر ش���رعاً ثبت

فرقة من املس���لمني خالفت اإلمام لش���يئني؛ إما ملنع حق

الدخ���ول في طاعته ،فإنه حق أو خالفته خللعه .قال ابن
عبد الس�ل�ام :واملراد باإلمام هنا اإلمام األعظم أو نائبه
انتهى»(((.

ذلك.

وجوب طاعت���ه كاإلمام أو نائبه ،فإذا ل���م يكن ولي أمر
ش���رعاً أي لم يثبت وجوب طاعته ،فاالمتناع عن طاعته

قال اب���ن قدام���ة« :واخلارجون ع���ن قبضة اإلمام

لي���س بغياً ،إذ ليس في ت���رك طاعة من لم جتب طاعته

أحدها :قوم امتنعوا من طاعته ،وخرجوا عن قبضته

 -2أن يك���ون االمتناع عن حق كأن ميتنع عن أداء ما

أصناف أربعة:

بغي���ر تأويل ،فه���ؤالء قطاع طريق ،س���اعون في األرض
بالفساد.

الثاني :قوم لهم تأويل ،إال أنهم نفر يسير ال منعة لهم

كالواحد واالثنني والعشرة ونحوهم ،فهؤالء قطاع طريق،
في قول أكثر أصحابنا ،وهو مذهب الشافعي.

نهي أو ذم.

وج���ب عليه لله أو لولي األمر أو آلحاد الناس ،فإن امتنع
عن الطاعة في معصية اخلال���ق فليس بغياً ،بل امتناعه
عن الطاعة في املعصية واجب.

 -3أن يكون المتناعه تأويل يتعلق به ،فإن كان امتناعه
عناداً ومكابرة من غي���ر تأويل فليس بغياً بل معصية قد

الثال ��ث :اخلوارج الذين يكف���رون بالذنب ..فظاهر

تكون كبيرة وقد تكون غير ذلك حسب املعصية احلادثة.

قول أبي حنيفة ،والش���افعي ،وجمهور الفقهاء ،وكثير من

كلفة ،ببذل مال ،أو إعداد رجال ،ونصب قتال؛ فإن كانوا
أفراداً متفرقني يس���هل دفعهم بغي���ر ذلك لم يكونوا بغاة

ق���ول الفقهاء من أصحابنا املتأخري���ن أنهم بغاة ..وهذا
أهل احلديث ،ومالك يرى استتابتهم ،فإن تابوا ،وإال قتلوا
على إفسادهم ،ال على كفرهم.

 -4أن يكونوا جماعة لهم شوكة يحتاج في دفعهم إلى

وكانوا قطاع طريق أي محاربني.

وذهب���ت طائفة من أه���ل احلديث إل���ى أنهم كفار

وفي كالم بعض أهل العلم مم���ن تقدم نقل أقوالهم

وأكثر الفقهاء على أنهم بغاة ،وال يرون تكفيرهم ،قال ابن
املنذر :ال أعلم أحداً وافق أه���ل احلديث على تكفيرهم

خلع احلاكم من اخلروج وليس من البغي هو األولى عندي؛

مرتدون ،حكمهم حكم املرتدين ،وتباح دماؤهم وأموالهم..

وجعلهم كاملرتدين.

((( روضة الطالبني وعمدة املفتني .52-50/10
((( مواهب اجلليل شرح مختصر خليل .278/6

يجعلون محاولة خلع احلاكم من البغي ،لكن جعل محاولة
ألن اخلروج على الوالي الشرعي ومقاتلته رغبة في خلعه
وعزله أش���د جرماً من البغي ،وبذل���ك يظهر الفرق بني

البغ���ي واخلروج ،أما اعتبار خل���ع احلاكم من البغي فال
يظهر فرق بني البغي واخلروج.

((( املغني البن قدامة .526-522/8
((( السيل اجلرار املتدفق على حدائق األزهار  965/1نشر دار ابن حزم.

العدد 310

19

كحكم أهل ال���ردة .والثاني :أنه كحكم أهل البغي .ورجح

الخروج:
اخل ��روج لغ ��ة :االنتقال واالنفصال ،ويش���مل الزمان

الرافع���ي األول» ،ثم علق ابن حج���ر عليه بقوله« :وليس
الذي قاله مطرداً في كل خارجي ،فإنهم على قس���مني،

مفردات فقه السياسة الش���رعية متعلق مبفارقة اإلمام

أحدهما :من تقدم ذكره .والثاني :من خرج في طلب امللك
ال للدعاء إلى معتقده ،وهم على قسمني أيضاً:

وامل���كان واألعمال ،وهو نقيض الدخول ،وهو كمفردة من
احلق على وجه املخالفة املش���تملة عل���ى املقاتلة بغرض
خلعه واس���تبدال غيره ب���ه ،فإن اقتصر عل���ى املخالفة
باالمتناع ع���ن الطاعة وضم لذلك املغالب���ة ،أي املقاتلة
من غير س���عي في خلعه واس���تبدال غيره به ،كان بغياً،
ويس���تعمل كثير من الفقهاء لفظ اخل���روج مرادفاً لقتال

الوالة.
وال يستخدم لفظ اخلروج على اإلمام عند العلماء في
التعبير عن اإلنكار على الوالة إذا خالفوا الصواب أو أتوا
املعصية ،كما ال يستخدم فيمن يعصي اإلمام وال يقوم مبا
أمره به أو يترك ما نهاه عنه.
ومن ث���م اتفقت كلم���ة العلماء قاطب���ة على حترمي
اخلروج على األئمة وإن جاروا وفسقوا  -بعد خالف في
حكم ذلك في الصدر األول لم يستمر أو يستقر .-
قال اب���ن بطال في حديثه عن أئم���ة اجلور« :الذي
عليه جمهور األمة أنه ال يج���ب القيام عليهم وال خلعهم
إال بكفره���م بعد اإلميان وتركهم إقام���ة الصلوات ،وأما
دون ذلك من اجلور فال يجوز اخلروج عليهم إذا استوطأ
أمره���م وأمر الناس معهم؛ ألن ف���ي ترك اخلروج عليهم
حتصني الفروج واألموال وحقن الدماء ،وفي القيام عليهم
تفرق الكلمة وتشتت األلفة .وكذلك ال يجوز القتال معهم
ملن خرج عليهم عن ظلم ظهر منهم»(((.
وق���ال« :في هذه األحاديث حج���ة في ترك اخلروج
على أئمة اجلور ،ولزوم الس���مع والطاعة لهم ،والفقهاء
مجمعون عل���ى أن اإلمام املتغلّب طاعت���ه الزمة ما أقام
اجلمعات واجلهاد ،وأن طاعته خير من اخلروج عليه؛ ملا
في ذلك من حقن الدماء وتسكني الدهماء»(((.
ونقل ابن حجر قول الغزال���ي في ذلك فقال« :وقال
الغزال���ي في الوس���يط((( تبعاً لغيره ف���ي حكم اخلوارج

 -1قس���م خرجوا غضباً للدي���ن من أجل جور الوالة

وترك عملهم بالس���نة النبوية ،فه���ؤالء أهل حق ،ومنهم
احلس�ي�ن بن علي وأهل املدينة في احلرة والقراء الذين
خرجوا على احلجاج.
 -2وقسم خرجوا لطلب امللك فقط ،سواء كانت فيهم
شبهة أم ال ،وهم البغاة» .
(((

اإلنكار على الوالة ليس خروجًا:
قال ابن رجب« :التغيير باليد ال يستلزم القتال .وقد
نص على ذلك أحمد أيضاً في رواية صالح ،فقال :التغيير
باليد ليس بالسيف والسالح ،وحينئذ فجهاد األمراء باليد
أن يزيل بيده ما فعلوه من املنكرات ،مثل أن يريق خمورهم
أو يكسر آالت املالهي التي لهم ،ونحو ذلك ،أو يبطل بيده
ما أمروا به من الظلم إن كان له قدرة على ذلك ،وكل هذا
جائز ،وليس هو م���ن باب قتالهم ،وال من اخلروج عليهم
الذي ورد النهي عنه ،فإن هذا أكثر ما يخشى منه أن يقتل
اآلمر وحده ،وأما اخلروج عليهم بالس���يف فيخشى منه
الفنت التي تؤدي إلى س���فك دماء املسلمني»  ،فاإلنكار
على الوالة ما أخطأوا فيه ليس خروجاً ،وكذا مخالفتهم
(((

أو منازعتهم في بيان احلق والداللة عليه ،قال الله تعالى:
«فإن تنازعتم في ش���يء فردوه إلى الله والرس���ول» ،قال
ابن جرير« :يعن���ي بذلك جل ثناؤه :ف���إن اختلفتم ،أيها
املؤمنون ،في ش���يء من أمر دينك���م :أنتم فيما بينكم ،أو
أنتم ووالة أمركم ،فاشتجرمت فيه»((( ،فلم يعد التنازع مع
والة األمر في طلب احلق ومعرفته خروجاً ،بل أمرهم برد
ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول.

(الذين يكفرون مرتكب الكبائ���ر) ،وجهان ،أحدهما :أنه
((( شرح ابن بطال على صحيح البخاري .126/5
((( شرح ابن بطال على صحيح البخاري.8/10
((( انظر الوسيط .416/6
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((( فتح الباري .286-285/12
((( جامع العلوم واحلكم البن رجب .249-245/2
((( تفسير ابن جرير .504/8

تحريم الخروج عل��ى اإلمام الجائر
ال يعني الوقوف معه:

بين البغي والخروج:
فم���ن خالف إم���ام العدل أو نائب���ه وامتنع عن بذل

ولي���س معنى حترمي اخلروج عل���ى اإلمام اجلائر أو

الطاعة من غير أن يقاتله أو يس���عى لتغييره واس���تبدال
غيره به؛ فليس ذلك خروجاً أو بغياً ،وال يقال عمن تلبس

قال ابن بطال« :إن كان اإلمام غير عدل فالواجب عند

به إنه خارجي أو باغ ،لكن���ه عاص ،فالفرق بني اخلروج

العلماء من أهل السنة ترك اخلروج عليه وأن يقيموا معه

والبغي أن اخلروج يسعى فيه خللع الوالي واستبدال غيره

احلدود :الصلوات ،واحلج ،واجلهاد ،وتؤدى إليه الزكوات،
فمن قام عليه من الناس متأوالً مبذهب خالف فيه السنة،

به ،والبغي يقتصر عل���ى املخالفة وعدم بذل الطاعة مع

الفاسق القتال معه لو خرج عليه خارج.

املغالبة ،وبعض أهل العلم يع���دون روم اخللع من البغي،

أو جلور ،أو الختيار إمام غيره؛ سمي فاسقاً ظاملاً غاصباً

وبه���ذا القول ال يظهر فرق واضح ب�ي�ن اخلروج والبغي،

في خروجه لتفريقه جماعة املسلمني ،وملا يكون في ذلك

وعن���د التدقيق في أقوال وتصرف���ات أهل العلم جندهم

من س���فك الدماء ..فإن قاتلهم اإلمام اجلائر لم يقاتلوا

ال يعدون روم خلع اإلمام واس���تبدال غيره به من أوصاف

معه ولم يجز أن يس���فكوا دماءهم ف���ي نصره ،وقد رأى

البغاة ،وندلل على رأي أهل العلم مبثالني:

كثير من الصحابة ترك القتال مع علي ،ومكانه من الدين
والعلم ما ال يخفى على أحد له ُم ْس��� َك ُة فهم ،وسموه قتال

فتن���ة ،وادعاء كل واحد على صاحب���ه أنه الفئة الباغية،
علي على من
وهذا شأن العصبية عند أهل العلم .ولم ير ّ
(((
قعد عن القتال معه ذنباً يوجب سخطه حاله» .
قال ابن العربي« :املس���ألة التاسعة :قال علماؤنا في

املثال األول :مانعو الزكاة ،فقد منعوها وأبوا تسليمها
ألبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ولم يروموا خلعه
وال اس���تبدال غيره به ،وقد انقسم فيهم رأي الفقهاء إلى
قولني:
 -1مرتدون.
 -2بغاة.

رواية س���حنون :إمنا يقاتل مع اإلمام العدل ،س���واء كان

والفريق ال���ذي رأى أنهم بغاة يظه���ر منهم أنهم لم

األول أو اخلارج عليه؛ فإن لم يكونا عدلني فأمسك عنهما

يعدوا محاولة خلع اإلمام واس���تبدال غيره به من شروط

إال أن تراد بنفسك أو مالك أو ظلم املسلمني فادفع ذلك.

الوصف بالبغي ،ومن ثم قالوا عن مانعي الزكاة إنهم بغاة،

املس ��ألة العاشرة :ال تقاتل إال مع إمام [عادل] يقدمه
أهل احلق ألنفس���هم ،وال يكون إال قرشياً ،وغيره ال حكم

وهم ما أرادوا مبنعهم الزكاة خلع اخلليفة.
املث ��ال الثان ��ي :طائفة معاوي���ة رضي الله تعالى عنه

له ،إال أن يدع���و إلى اإلمام القرش���ي؛ قاله مالك؛ ألن

امتنعت عن مبايعة أمي���ر املؤمنني علي رضي الله تعالى

اإلمامة ال تكون إال لقرش���ي ،وقد روى ابن القاسم ،عن

عنه ولم حتاول خلعه أو اس���تبدال غي���ره به ،ومع ذلك

مالك :إذا خرج على اإلمام العدل خارج وجب الدفع عنه،

عده���م العلماء طائفة باغية كما جاء في احلديث« :تقتل
عم���اراً الفئة الباغي���ة»((( ،وألن طائفة معاوية رضي الله

مثل عمر بن عبد العزيز ،فأما غيره فدعه ينتقم الله من
ظالم مبثله ثم ينتقم من كليهما ،قال الله تعالى{ :فَإ َذا َج َاء
الل
اس � � �وا ِخ َ
َو ْع ُد ُأوالهمَُا بَ َع ْث َنا َع َل ْيك ُْم ِع َبا ًدا ل ََّنا ُْأو يِل بَ ْأ ٍس َش � � � ِدي ٍد ف ََج ُ
ال ّ ِد َي� � ��ا ِر َو اَك َن َو ْع ًدا َّمفْ ُع� � ��والً} [اإلرساء ،]٥ :قال مالك :إذا بويع

لإلمام فقام عليه إخوانه قوتلوا إذا كان األول عدالً ،فأما

هؤالء فال بيعة له���م إذا كان بويع لهم على اخلوف ،قال
مالك :وال بد من إمام بر أو فاجر»(((.

((( شرح ابن بطال على صحيح البخاري .128/5
((( أحكام القرآن البن العربي .154-153/4

تعالى عنه قتلوا عماراً رضي الل���ه تعالى عنه كانوا بغاة

بنص احلديث.
وعندم���ا نطبق ه���ذه التوصيفات على ما اس���تجد
من الصور املعاصرة ،كاإلض���راب والتظاهر واالعتصام
والعصيان والثورة؛ س���وف يتبني لنا ما ميكن أن يعد من
ذل���ك بغياً أو خروجاً وما ليس بغي���اً أو خروجاً وما يعد
معصي���ة أو أمراً مقبوالً ..فاللهم فقهنا في ديننا ،وألهمنا

رشدنا ،ووفقنا للفهم الصحيح عنك وعن رسولك.
((( أخرجه مسلم برقم .2916
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البابا فرنسيس..
هل سيكــون

أوباما الفاتيكان
■ ■فيصل بن علي الكاملي

(*)

popedia@windowslive.com

ف��ي خطوة غير مألوفة فاجأ كبير النصارى ،بندكت الس��ادس عش��ر ،العال��م أجمع برغبته في أن
يق��وم عن كرس��ي القدي��س بطرس بعد أن بلغ م��ن الكبر مبلغًا ال يس��تطيع معه رعاي��ة أمته .أثارت
الحادث��ة فض��ول الكثيرين حتى ص��ارت حديث المجالس عن��د بعضهم ،لكن أحدًا ل��م يرتب أن األمر
َ
تتجل بعد ،ولعلها
ليس مجرد استقالة فحسب ،وأن وراء األكمة ما وراءها ،لكن حقيقة هذا الوراء لم
شرتها عند الكثير بعد أن غلبت أصوات األبواق التي تحتفي بالبابا الجديد.
فقدت ِ
ال تعد اس���تقالة البابا بندكت الس���ادس عشر سابقة في

أخالق���ي بني رجال الدين الكاثوليك أوقع البالط الرومي في

تاريخ الكنيسة الرومية ،فقد سبقتها أخريات كان أولها توثيقاً

حرج أمام العالم؛ وكأن روما لم تعرف الفس���اد إال في القرن

يحدثنا عن اس���تقالة «بندكتني» اثنني ،أحدهما البابا بندكت

اإلمبراطورية الرومية وتاريخه���ا الفاجر .وأين جند التماثيل

قدمها البابا بونتيان عام 235م .بل إن تاريخ الكنيسة
تلك التي ّ

اخلامس الذي اس���تقال عام 964م ،واآلخر هو البابا بندكت

اجلالس على كرسي
لكن أول من َمنح
التاس���ع عام 1045مَّ ..
َ
القيام عنه هو البابا ِسلِس���تني اخلامس
القديس بطرس حقَّ
ِ
عام 1294م.

لم تكن اس���تقالة البابا بندكت السادس عشر هي ما أثار

فضول املراقب�ي�ن ،إمنا الباعثُ عليها .وقد كثر احلديث حول
دوافعه���ا دون أدلة يُع َّول على مثلها .وكان من أبرز األس���باب
التي عزيت إليها االس���تقالة :ما ش���اع «مؤخراً» من فس���اد
(*) باحث سعودي متخصص في دراسة األديان  -يعمل في مركز الدراسات
والبحوث التابع ملجلة البيان.
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احلادي والعش���رين! أليس الفس���اد األخالقي مما ورثته عن
التي تخدش احلي���اء إال في أروقة الفاتيكان؟ ألم يُعرف كهنة

ال���روم الكاثوليك منذ العصور الوس���طى مبمارس���ة الفجور
داخل األديرة؟ ألم تُكتشف أنفاق حتت األرض تصل بني أديرة
الرهبان والراهبات؟ ألم يكن يؤتى بالرضيع الذي ولد من ذلك
ِ
خندق من اجلِ ير حتى يتحلل جسده الغض
السفاح فيُلقى في
ٍ

قبل أن يُعلم أمره(((؟

((( ملزيد من هذه الفظائع انظر على سبيل املثال:
Maria Monk, Awful Disclosures of Maria Monk.
Rebecca Theresa Reed, Thrilling Mysteries of a Convent
Revealed.

-

إن الباعث على اس���تقالة البابا بندكت السادس
عش���ر ،أو باألحرى إقالته ،لم يك���ن أخالقياً – في

فمن هو هذا البابا الذي جعل الحوار
مع اإلسالم على قائمة أولوياته؟

أهمها :عدم كفاءة البابا بندكت الس���ادس عشر في

إن���ه األرجنتيني «جورج (أو خورخ���ي) برجوليو» الذي اتخذ
اس���مه البابوي الفريد «ف َرنس���يس» تيمناً بفرنس���يس األسيزي

سياس���ي يعود إل���ى عوامل من
تقدي���ري – ،بل هو
ٌّ

إدارة املرحلة ،حيث ل���م ينجح في تطبيق االزدواجية
التي درجت عليها الكنيسة الرومية ردحاً من الزمان.
هذه احلقيقة صرحت بها مجلة التامي األمريكية في

َواصل البابا فرنسيس
مقال بعنوان «وجهة نظر :هل ت ُ
مع غير الكاثوليك مؤش��� ٌر على إص�ل�اح أعمق؟»..
يقول الكاتب« :فيما يتعلق بعالقات الكنيسة الرومية

الكاثوليكي���ة باألديان األخرى ،كان البابا املس���تقيل
بندكت الس���ادس عشر أش���به ما يكون بالعم املسن
ال���ذي يريد اخلير ،لكنه غالباً ما يقول الش���يء غير
املناسب على مائدة الطعام .فثمة خطابه عام 2006م

الذي بدا فيه – سواء أصاب أم أخطأ – وكأنه يع ِّرض

ب���أن اإلكراه على اعتناق اإلس�ل�ام كان أحد عقائده

اجلوهرية؛ وك���ذا إحياؤه عملية إضفاء القديس���ية
على بيوس الثاني عشر – بابا احلرب العاملية الثانية
الذي انتُقد بش���كل واسع بسبب صمته امللحوظ أثناء

مذبحة الهولوكوست – ،وهو ما زاد بدوره من إقصاء
بندكت إزالتَها
اليهود .فمن بني الفوضى الت���ي ترك
ُ
من الفاتيكان خللَفه كانت هذه األخيرة أكثرها ركاماً،

ال س���يما في عصر العوملة ،حيث تزداد أهمية حوار
األديان أكثر من أي وقت مضى»(((.

ف���دور البابا اجلديد إذن أن يح���اول إصالح ما

أفسد سلفُه ،وأن يعيد بناء الثقة بني املسلمني واليهود
من جانب وبني الب�ل�اط الرومي من جانب آخر ،وأن

صنّاعاً
يدف���ع عجلة حوار األديان التي يُ َعد الباباوات ُ

لها .وقد عبرت مجل���ة التامي عن هذا الدور بقولها:
(حلس���ن احلظ أن البابا املنتخب حديثاً «فرنسيس»
يبدو مستعداً ألن ِ
يحس���ر ُكمي ثوبه الكهنوتي ويبدأ

التنظيف ..وقال بش���كل مفاجئ ولكن بنبرة توكيدية:
«إنن���ي أفكر ف���ي احلوار م���ع اإلس�ل�ام على وجه

اخلصوص»).

http://world.time.com/201323/03//viewpointdoes-pope-francis-outreach-to-non-catholicssignal-deeper-reform/#ixzz2OgYcJMfa.

واملنصر الشهير الذي صحب
مؤس���س التنظيم الفرنسيس���كاني
ِّ
الغزاة الصليبيني إلى مصر عام 1219م ..هذا هو املش���هور؛ وثمة

من يرى أن اس���مه البابوي مستعار من اس���م «فرنسيس بورجا»
رفي���ق إغناطيوس لوي���وال واجلنرا ُل الثالث للتنظيم اليس���وعي.
وعلى كال احلالني فإن اس���مه ال ينفك ع���ن رمزية صليبية ،بيد
أن وعده باحلوار مع املس���لمني يجعله أقرب إلى سيرة فرنسيس

األسيزي الذي اشتهر بحماسه التنصيري بني املسلمني على وجه

اخلصوص؛ وهو مظهر بارز في شخصية البابا اجلديد ،كما يظهر
من تصريحاته.

وثمة مظهر آخر يحاول البابا احلالي أن يظهر به ،وهو قربه

من العامة وإحسانه إلى الفقراء واملساكني والعجزة ،وقد بدا ذلك
جلياً في ظهوره يوم تنصيبه في عربة مكش���وفة على غير املعتاد،
وإيقافه العربة أثناء املوكب ليُس���لم على أحد املعاقني؛ وهذا وإن
كان م���ن النفاق اإلعالمي ،إال أنه يؤكد الوجهة التي يتخذها هذا
البابا في س���بيل إزالة ال ُكناسة التي خلفها بندكت؛ وهو أيضاً من

مظاهر املاركسية النصرانية املعروفة باسم «الهوت التحرر» والتي

تدعمها الكنيسة الكاثوليكية في أمريكا الالتينية.

كل هذه األمور تس���ير وفق خطة مرسومة بدقة لئال ينكشف
أم���ر البابا بندكت وأنه أُقيل ولم يس���تقل ،إذ لم يكن أه ً
ال للقيام

بدوره ،فقد كان أشبه ببوش االبن وتعاطيه األخرق للسياسة؛ وكما
حاولت الواليات املتحدة تلميع صورتها بعد بوش بأوباما اإلفريقي

ألول مرة ،ها هي الكنيس���ة تلمع صورتها به���ذا «احلمل الوديع»
ال���ذي انتخب من خارج أوروبا ألول م���رة كذلك .وحتى ال يرتاب

أحد في استقالة سلفه بندكت ُمنح األخير لقب «البابا الفخري».
إن انتخاب البابا من إحدى دول أمريكا الالتينية يش��� ّكل رد
اعتبار للقارة األمل بالنسبة للفاتيكان؛ فهي تضم  % 70من الروم

الكاثوليك املوالني للبابوية ،وتغطي مساحة شاسعة تبلغ  % 14من
ٍ
ضغط سبق أن استعملتها الفاتيكان
اليابس���ة ،كما أنها تشكل قوة

في أثناء احل���رب العاملية الثانية ضد الرئيس األمريكي روزفلت.
وه���ذا االختيار غير املتوقع للبابا األرجنتيني س���يعزز بال ش���ك

(((

مكانة البابوية في عيون الكاثوليك الالتني ويقوي الوالء لدى أتباع

الكنيسة في تلك «القارة األمل».
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جتدر اإلش���ارة إلى أن البابا احلال���ي عضو في الرهبنة

اليس���وعية منذ عام 1958م ،بل كان القائد األعلى اإلقليمي

للتنظي���م في األرجنتني ،ما يعني أن���ه بلغ الدرجة الرابعة في
س���لم الرهبنة اليس���وعية ،وأدى القس���م املغلظ((( الذي جاء
فيه« :أُعلن وأ ُ ِ
قس���م أن قداس���ة البابا هو خليفة املسيح ،وأن
لديه الس���لطة – بفض���ل مفاتيح العقد واحل���ل التي ُمنحت

لقداسته من قبل مخلصنا يسوع املسيح – لعزل الهراطقة من
ملوك وزعماء ودول وحكوم���ات ،فكلها دون اعترافه املقدس
غي ُر ش���رعية وحقيق ٌة بالتدمير .وعليه؛ فإنني ،وبكل وسعي،
سأنافح جزماً عن هذه العقيدة وعن حق قداسته و ُعرفِ ه ضد

كل مغتصب ذي س���لطة ..كما أنني أتعهد وأعلن أنني – متى
وأش���ن حرباً ال هوادة فيها،
ما س���نحت الفرصة – سأصنع
ّ
سراً وعالني ًة ،ضد كل الهراطقة ..الستئصالهم ومحو آثارهم
من وج���ه األرض قاطبة .وإنني لن أغ���ادر [منهم أحداً مهما
كان] سنه أو جنس���ه أو منزلته؛ وإنني سأشنق وأحرق وأقتل

وأغلي وأسلخ وأخنق وأئد هؤالء الهراطقة املشينني ،وسأبقر
أمعاء وأرحام نسائهم ،وأحطم رؤوس أطفالهم على اجلدران،

حتى أبيد ساللتهم اللعينة إلى األبد ..فإذا ما استعصى األمر
عالنية جلأت سراً إلى الكأس املسمومة أو حبل الشنق أو حد

ِ
لش���رف أو مكانةِ أو
اخلنجر أو طلقة الرصاص ،دون اعتبار
جاللةِ أو سلطةِ ذلك الشخص.(((»...
ولع ��ل قائ�ل ً�ا يق ��ول :إن منص ��ب البابوية قد يف ��رض عليه
سياسة أخرى غير التي تتخذها الرهبنة اليسوعية.
أق���ول :إن هذا ممكن جداً ،بل هو املرجح ،لكنه س��� َيبقى
السياس��� َة الظاهرة للفاتيكان خالف ما ي���دور في أروقتها؛

فتاريخ هذا البابا ف���ي الوقوف مع الدكتاتورية في األرجنتني
إبان «احلرب القذرة» معلوم ،وهو ديدن الفاتيكان التي وقفت
إلى جانب هتلر وموسوليني وفرانكو في أثناء احلرب العاملية

الثانية ..ولذا فإن السياسة الباطنة لهذا البابا ستظل سياسة

التنظيم اليس���وعي الذي نذر حياته خلدمت���ه .ولعل ما َد َّونه
ٍ
انطباعات حول
س���يده البابا األس���ود «أدولفو نيكوالس» من
زيارته له ف���ي  17مارس 2013م ،يزي���د األمر جالء ..يقول
((( هذا القسم ثابت ،وقد أشار إليه البابا الهالك «يوحنا بولس الثاني»؛ راجع كتاب:
اليسوعية والفاتيكان والنظام العاملي اجلديد.
(2) Sherman, Edwin. The Engineer Corps of Hell; Or Rome’s
Sappers and Miners (San Francisco, California: Private
subscription, 1883), pp. 118124-.
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زعيم اليسوعية« :بناء على دعوة شخصية من البابا فرنسيس،
توجهت عند الساعة  5.30مسا ًء إلى دار القديسة َمرثا ،الدار

التي اس���تعملت خلدمة الكرادلة احلاضرين في اخللوة .كان
واقفاً عند املدخل ،تلقاني باملعانقة على الطريقة اليس���وعية
ْ
التقطنا بعض الصور .وملا اعتذرت عن
املعتادة .وبطلب من���ه
عدم التزام البروتوكول ألح علي بأن أعامله كأي يسوعي آخر،

فأخاطبه بـ «أنت»؛ فلم يكن علي أن آبه بألقاب «قداس���ة» أو

«األب األقدس».

قدمت له كل مواردنا اليس���وعية ألنه سيكون بحاجة إلى

املش���ورة والنصح في منصبه اجلديد ..كان ثمة شعور متبادل
متاماً حول عديد من القضايا التي ناقش���ناها ،ما ترك لدي

قناعة بأننا س���نعمل بانسجام خلدمة الكنيسة باسم اإلجنيل.
كان ثمة هدوء و ُدعابة وتفاهم ُمشترك حول املاضي واحلاضر
واملس���تقبل .غادرت املكان وأنا أحمل قناع���ة بأنه حقيق أن

يُتعاون معه بش���كل تام في ك ْرم ال���رب .وفي اخلتام حمل لي

املعط���ف وصحبني إلى الباب؛ مما أضاف لي التحايا من قبل
احلرس السويسري .مجدداً ،معانقة يسوعية ،خير ما تَستقبل
به صديقاً أو تودعه» .
(((

وال أظن كلمات البابا األس���ود ،اجلنرال األعلى للتنظيم

اليس���وعي ،بحاجة إلى تعليق؛ ألنها صريحة في خضوع البابا
فرنس���يس للتنظيم اليسوعي ،وأنه س���يتخذ من أعضاء هذا

التنظيم بطانة يش���اورهم ،وأنه يتفق مت���ام االتفاق مع البابا
األس���ود في وجهات النظر؛ مما يدعو املس���لمني إلى اليقظة

وعدم االغترار بظاه���ر مواقف الفاتي���كان ذات االزدواجية
املعهودة ،فض ً
ال عن املسارعة إلى تهنئة كبير النصارى مبنصب

يحارب من خالله اإلسالم وأهله.

خالصة األمر أن البابا بندكت ُأقيل ولم يس ��تقل ،وأن خليفته
اليسوعي سيتبع سياسة احلمل الوديع جتاه املسلمني واليهود في
محاولة إلعادة االعتبار للكنيسة األم ،وقد يكون سبب ًا في التمهيد
لتس ��وية بش ��أن القدس إن طال ��ت واليته ،لكن هذا كل ��ه قناع كاذب
ُيخفي وراءه وجه ًا قبيح ًا لواحد من أش ��د الباباوات عداء لإلسالم
{وال َي َزالُو َن
الذي ��ن يص ��دق عليه ��م ق ��ول احل ��ق تب ��ارك وتعال ��ىَ :
يُ َقا ِتلُو َنك ُْم َح ىَّت َي ُر ُّدو ُك ْم َعن ِدي ِنك ُْم إ ِن ْاس َتطَا ُعوا} [البقرة.]٢١٧ :
(3) http://americamagazine.org/content/all-things/fathergeneral-his-visit-pope.
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[كلمات في المنهج]

حب الكافر لذاته
مع بغـض كــفره
هل يجوز شرع ًا؟
■ ■أماله عبد الرمحن بن ناصر الربَّاك

(*)

النصوص علقت الذم بأشخاص الكافرين:

احلمد لله ،والصالة والسالم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وااله ،أ َّما بعد:

مخدوع ،ومنشؤها مداهنة
جاهل
منافق ،أو
فمن املقاالت الباطلة التي ال تصدر إال مِ ن
ٍ
ٍ
ٍ
ال ُكفَّار والركون إليهم ،بدعوى مجاملتهم وال َّتل َ ُّط ِف معهم ،هذه املقالة الباطلة هي أن البغض

ِ
َ
ش���خصه ،وفي هذا
ْض ُكفرِ ه ال بُغض
ال���ذي
فرضه الل ُه على املس���لم للكافر إنمِّ ا ه���و بُغ ُ

تلبيس ،ومغالطة ظاهرة ،ومناقضة للعقل والواقع والش���رع ،فنصوص الكتاب والسنة ناطقة
بتعليق البُغض والعداو ِة والوعيد َّ
الل لَ َع َن
والذ ِم واللَّعن بأش���خاص الكافرين ،قال تعالى{ :إ َّن هََّ
ِ
ين َك َف ُروا ِم ْن َأ ْه ِل ال ِْك َت ِ
ني يِف َنا ِر
اب َوا ْل ُـم رْ ِ
ش ِك َ
ين َوَأ َع َّد لَ ُه ْم َس � � � ِع ًريا} [األحزاب ،]٦٤ :وقال{ :إ َّن ال َِّذ َ
ا ْلكَافرِ َ
لِ ِ
ين} [البقرة:
َج َه� �َّن� مََّ�� َخالِ ِدي� � � َ�ن ِفهيَا ُْأو ئَ ِل َ
ش ال َْبرِ َّي ِة} [البينة ،]٦ :وق���ال في النارُ{ :أ ِع َّد ْت ْلكَافرِ َ
ك ُه ْم رَ ُّ
ِ
الل ال يُ ِح ُّب
ين} [آل عم � � �ران ،]٣٢ :وقال تعالى{ :إ َّن هََّ
 ،]٢٤وق���ال تعالى{ :فَإ َّن هََّ
الل ال يُ ِح ُّب ا ْلكَافرِ َ
ين َك َف ُروا لَ ِب ْئ َس َما ق ََّد َم ْت لَ ُه ْم
ين} [القصص ،]٧٧ :وقال تعالىَ { :ت َرى َك ِث ًريا ِ ّم ْن ُه ْم َي َت َول َّْو َن ال َِّذ َ
ا ْل ُـمفْ ِس ِد َ
ِ ِ
س ْم َأن َس � � � ِخطَ هَّاللُ َع َل ْيهِ ْم َو يِف ال َْعذَ ِ
ين}
اب ُه ْم َخالِ ُدو َن} [املائ� � ��دة ،]٨٠ :وقال{ :فَإ َّن هََّ
الل َع ُد ٌّو لّ ْلكَافرِ َ
َأن ُف هُ ُ
ين َآمنُوا ال َت َّت ِخ ُذوا َع ُد ّوِ ي َو َع ُد َّو ُك ْم َْأولِ َي َاء تُ ْل ُقو َن إلَ ْيهِ م ِبا ْل َـم َو َّد ِة
{يا َُّأي َها ال َِّذ َ
[البق� � ��رة ،]٩٨ :وقال تعالىَ :
ِ
ين
َوق َْد َك َف ُروا ِب َما َج َاء ُكم ِ ّم َن ا ْل َ
ـح ّ ِق} [املمتحنة ]١ :إلى قوله{ :ق َْد اَك َن ْت لَك ُْم ُْأس َو ٌة َح َس َن ٌة يِف ْإب َراه َمي َوال َِّذ َ
َم َع ُه إ ْذ قَالُوا لِ َق ْو ِمهِ م إ َّنا برآء ِمنكُم َو ِمما َت ْعب ُدو َن ِمن ُد ِ ِ
اء
ون هَّالل َك َف ْر َنا ِبك ُْم َوبَ َدا بَ ْي َن َنا َوبَ ْي َنك ُُم ال َْع َد َاو ُة َوال َْب ْغ َض ُ
ْ َُ ُ
ْ َّ ُ
ِ
ِ
َأب� � � ً�دا َح ىَّت تُ ْؤ ِمنُوا ِب هَّ ِ
ِ
ِ
ِ
ك
ك َو َم� � ��ا َْأم ِل ُ
ش ٍء َّربَّ َنا َع َل ْي َ
ك لَ َ
الل َو ْح َد ُه إالَّ ق َْو َل ْإب َراه َمي ألَ ِبيه أل َْس� � � َ�ت ْغ ِف َر َّن لَ َ
َ
ك م َن هَّالل من يَ ْ
ِ
آي القرآن،
ك َأ َن ْب َنا َوإلَ ْي َ
َت َو َّكل َْن� � ��ا َوإلَ ْي َ
ك ا ْل َـمص� �ي� ُ�ر} [املمتحنة ،]٤ :إلى غير ذلك مما ال يُحصى من ِ
(((
وكلُّها تضيف َّ
والبغض والبراءة والعداوة ألشخاص الكافرين واملشركني .
الذ َّم والوعيد
َ
(*) أستاذ العقيدة بجامعة اإلمام محمد بن سعود سابقاً ،أثبته من إمالئه وأعده للنشر :إبراهيم بن عبدالله األزرق ،وما في احلاشية،
وما بني كل حاصرتني [هكذا] ،من احملرر للتوضيح.
السنَّة ،انظر مجموع فتاوى ومقاالت متنوعة للشيخ عبدالعزيز بن باز  ،179-178/2والدرر السنية
((( وهذا موضع إجماعٍ عند أهل ُّ
 ،199/9وكذلك  .545/11وانظر أيضاً مجموع فتاوى ابن تيمية  361/8وكذلك .456/10
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العقوبة تقع على ذات الكافر بسبب كفره:

وكذلك ما قصه الله من عقوبات املكذبني ،هي واقعة عليهم بس���بب كفرهم وتكذيبهم وظلمهم وفسقهم ،قال
ين ظَ َل ُموا ِب َعذَ ٍ
يس ِب َما اَكنُوا َيفْ ُس � � � ُقو َن} [األعراف ،]١٦٥ :وقال تعالىَ { :ف ُكالًّ َأ َخذْ َنا ِبذَ ْن ِب ِه ف َِم ْن ُهم َّم ْن
اب بَ ِئ ٍ
تعالىَ :
{وَأ َخذْ َنا ال َِّذ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َْأر َسل َْنا َع َل ْي ِه َح ِ
س ْم
اص ًبا َو ِم ْن ُهم َّم ْن َأ َخذَ ْت ُه َّ
الص ْي َح ُة َوم ْن ُهم َّم ْن َخ َسفْ َنا ِبه األ َْر َض َوم ْن ُهم َّم ْن َأغ َْرق َْنا َو َما اَك َن هَّاللُ ل َي ْظ ِل َم ُه ْم َولَكن اَكنُوا َأن ُف هَ ُ
ِ
ين ِمن قَب ِلهِ م َكذَّ بُوا ِب َآي ِ
اهم ِب ُذنُو ِبهِ ْم َوَأغ َْرق َْنا َآل ِف ْر َع ْو َن َو لُ ٌّك
ات َر ِبّهِ ْم فََأ ْه َلك َْن ُ
َي ْظ ِل ُم� � ��و َن} [العنكبوتَ { ،]٤٠ :ك َد ْأ ِب ِآل ف ْر َع ْو َن َوال َِّذ َ
ْ ْ
ين} [الدخان.]٢٩ :
ني} [األنفال{ ،]٥٤ :ف ََما بَك ْ
اَكنُوا ظَالِ ِـم َ
الس ُء َواأل َْر ُض َو َما اَكنُوا ُمنظَرِ َ
َت َع َل ْيهِ ُم مَّاَ

الكفر ال يوجد مجردًا في الخارج بل يقوم
بشخص:

ُ
ومعان ال توج ُد إال
ٍ
أعراض
والشرك والفساد
والكفر
ٌ

فيمن قامت به من الكفار واملشركني واملفسدين ،نعم هي
مبغ َ
ُوض ٌة مذموم ٌة ُمح َّرم���ة ومع ذلك لم يأت في القرآن

إضافة البغ���ض إليها إال ما جاء في مث���ل قوله تعالى:
{و هَّاللُ ال يُ ِح ُّب ا ْل َف َسا َد}
{وال َي ْر ىَض لِ ِع َبا ِد ِه ا ْلكُفْ َر} [الزمرَ ،]٧ :
َ
ً
َّهي
[البق� � ��رة ،]٢٠٥ :وأكث���ر ما يرد معلقا به���ذه األفعال الن ُ

مي ،قال تعالى{ :ق ُْل َت َعالَ� � � ْ�وا َأ ْت ُل َما َح َّر َم َربُّك ُْم َع َل ْيك ُْم
والتَّحر ُ
إح َسانًا َوال َتق ُْتلُوا َْأوال َد ُكم ِ ّم ْن ْإم ٍ
الق
َأالَّ تُ رْ ِ
ش ُكوا ِب ِه َش ْي ًئا َو ِبال َْوالِ َد ْي ِن ْ
ِ
اه ْم َوال َتق َْرب ُ � � �وا ا ْل َف َواح َش َما ظ ََه َر ِم ْن َها َو َما بَط ََن
َّن ْح ُن َن ْر ُز ُقك ُْم َو َّإي ُ
ـح ّ ِق َذلِك ُْم َو َّصا ُكم ِب ِه لَ َع َّلك ُْم
النفْ َس ال يَِّت َح َّر َم هَّاللُ إالَّ ِبا ْل َ
َوال َتق ُْتلُ � � �وا َّ
ِ
َت ْع ِقلُو َن} [األنعام ،]١٥١ :وقال{ :ق ُْل إ َّن َما َح َّر َم َر ِ يَّب ا ْل َف َواح َش َما
ش ُكوا ِب هَّ ِ
الل َما لَ ْم
ـح ّ ِق َوَأن تُ رْ ِ
ظ ََه َر ِم ْن َها َو َما بَط ََن َواإلث َْم َوال َْب ْغ َي ِب َغ ْيرِ ا ْل َ
ينزَ ِ ّ ْل ِب ِه س � � � ْلطَانًا َوَأن َت ُقولُوا َع ىَل هَّ ِ
الل َما ال َت ْع َل ُمو َن} [األعراف،]٣٣ :
ُ
ُ
ِ
ِ
{و َي ْن َهى َع ِن ا ْل َف ْح َش� � ��اء َوا ْل ُـمن َك� � ��رِ َوال َْب ْغ ِي َيعظُك ُْم
وقال تعالىَ :

لَ َع َّلك ُْم َتذَ َّك ُرو َن} [النحل ،]٩٠ :واخلطاب بذلك للمكلفني.

ُ
ُ
وأهله كما يُذم الكفرُ وأهله:
اإليمان
يُحب

نصوص امل���دح والثناءِ وا ُ
حل ِّب
وف���ي مقابل ما تقدم ج���اءت
ُ
بأش���خاص املؤمنني واملتقني ،قال تعالى:
والوعدِ والوالء متعلقة
ِ
ض َي ْأ ُم� � � ُ�رو َن ِبا ْل َـم ْع ُر ِ
وف َو َي ْن َه ْو َن
اء بَ ْع ٍ
{وا ْل ُـم ْؤ ِمنُ� � ��و َن َوا ْل ُـم ْؤ ِم َن ُ
َ
ض ْم َْأولِ َي ُ
ات بَ ْع هُ ُ
ك
الل َو َر ُس� � ��ولَ ُه ُْأو ئَ ِل َ
الصال َة َويُ ْؤتُو َن َّ
يمو َن َّ
يعو َن هََّ
الز اَك َة َويُ ِط ُ
َع ِن ا ْل ُـمن َك� � ��رِ َويُ ِق ُ

يز َح ِك� �ي��م َ )#^٧١^#و َع َد هَّاللُ ا ْل ُـم ْؤ ِم ِن� �ي �نَ َوا ْل ُـم ْؤ ِم َن ِ
ات
الل َعزِ ٌ
َس� � � َ�ي ْر َح ُم ُه ُم هَّاللُ إ َّن هََّ
ٌ
ِ
ِِ
ين ِفهيا َو َم َس� � ��ا ِك َن طَ ِيب ًة يِف َج َّن ِ
ِ
ٍ
ات َع ْد ٍن
َج َّن� � ��ات َت ْجرِ ي من َت ْحت َها األَ ْن َه ُار َخالد َ َ
َّ
َور ِْض� � ��وا ٌن ِ ّم َن هَّ ِ
الل َأ ْك َب� � � ُ�ر َذلِ َ
{و هَّاللُ
ك ُه َو ا ْل َف ْو ُز ال َْع ِظ� �ي� ُ�م} [التوبةَ ،]٧٢ - ٧١ :
َ
ِ
ِ
ني}
َو يِ ُّل ا ْل ُـم ْؤم ِن� �ي �نَ } [آل عمران ،]٦٨ :وقال تعالى{ :إ َّن هََّ
الل يُح ُّب ا ْل ُـم َّت ِق َ
ـح� � � ِ
ك
�ات ُْأو ئَ ِل َ
ين َآمنُ � � �وا َو َع ِملُوا َّ
الصالِ َ
[التوب� � ��ة ،]٤ :وق���ال تعالىَ :
{وال َِّذ َ

ـج َّن ِة ُه ْم ِفهيَا َخالِ ُدو َن} [البقرة ،]٨٢ :وقال تعالى{ :إ َّن
�اب ا ْل َ
ْ
َأص َح� � � ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ك ُه ْم َخ ْي ُر ال َْبرِ َّية َ )#!٧!#ج َز ُاؤ ُه ْم
ـحات ُْأو ئَل َ
ين َآمنُوا َو َعملُوا َّ
الصال َ
الَّذ َ
ات َع ْد ٍن َت ْجرِ ي ِمن َت ْح ِت َها األَ ْن َهار َخالِ ِد ِ
ض
ند َر ِبّهِ ْم َج َّن ُ
ِع َ
َ
ُ
ين فهيَا َأبَ ًدا َّر يَِ
هَّاللُ َع ْن ُهم َور ُضوا َع ْن ُه َذلِ َ ِ
ش َربَّ ُه} [البينة.]٨ - ٧ :
ْ َ
ك ل َـم ْن َخ يَِ

السنَّةِ جاري ٌة على هذا النَّهج.
وكذلك نُصوص ُّ
مبغوض له ويجب
وكما نقول :ك ُّل ما نهى الله عنه فهو
ٌ

بُغضه ،كذلك كل ما أمر الله به وأثنى على أهله من األقوال

واألفعال محبوب له وجتب محبته.

فعلم مما تقدم أن اإلميان والعم َل الصالح س���بب ملدح من
ِ
س���بب
وفالحه ،وأن ال ُكفر واملعاصي
اتصف به ومح َّبتِه وثوابِه
ٌ

ِ
وبغضه وعقابِه وش���قائه ،ولهذا من جترد
لذ ِّم من اتصف بها،
عن صفة الفريقني لم يكن محم���وداً وال مذموماً وال ُمثاباً وال
ُمعاقباً إ َّال ت َب َعاً ،كأطفال املسلمني والكفار ومجانينِهم ،فأطفا ُل
املس���لمني يُحبون تَ َبعاً ،ومآلهم إلى اجلنة تبعاً آلبائهم ،وأوالد
املشركني قال فيهم النبي  #ملا سئل عنهم( :الله أعل ُم مبا كانُوا

عامِ لني)((( ،وفي مصيرهم خالف بني العلماء كثير ،أما حكمهم
في الدنيا فهم تبع آلبائهم ،يتَ َو َّلونَهم ،ويُ ْد َفنون في مقابرهم.
ومم���ا يتصل بهذا من لم تبلغه الدعوة ،فإنه وإن وصف بالكفر

فليس ل���ه حكم الكافرين وال املؤمنني في الث���واب والعقاب واملدح

والذم ،ف���إن مات على هذه احلال فإ َّن حك َمه في اآلخرة حك ُم أهلِ

الفترة ،وقد جاء فيهم وفي أنواع مِ ن أهلِ األعذارِ كاملجانني أحاديثُ
وآثا ٌر ت ُد ُّل على أنهم يمُ تحنون يو َم القيامة مبا يَ ِ
كشف حقائقَهم(((.
((( متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ،أخرجه البخاري (،)١٣٨٤
ومسلم (.)٢٦٥٩
((( جاء في احلديث :أربعة يوم القيامة يدلون بحجة :رجل أصم ال يسمع ،ورجل
أحمق ،ورجل هرم ،ومن مات في الفترة ..وفيه« :فيرسل إليهم رسو ًال أن ادخلوا
النار فوالذي نفسي بيده لو دخلوها لكانت عليهم برداً وسالماً» ،وفي لفظ« :فمن
اقتحمها كانت عليه برداً وسالماً ،ومن ال حقَّت عليه كلمة العذاب» ،وفي معناه
أحاديث أخر ،انظر مسند أحمد  ،24/4وصحيح ابن حبان ( )1827وغيرهما،
وانظر تخريجه في السلسلة الصحيحة لأللباني  ،)1434( 419/3قال ابن عبد
البر في التمهيد « :130/18روي هذا املعنى عن النبي  #من حديث األسود بن
سريع ،وأبي هريرة ،وثوبان ،بأسانيد صحيحة من أسانيد الشيوخ» ،وصحح
هذا املعنى ابن تيمية في الصفدية  ،244/2وصحح ابن القيم إسناد هذا احلديث
في أحكام أهل الذمة  ،1139/2وج ّوده ابن كثير في جامع املسانيد (.)443
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محبة الكافر لذاته حرام:

وبناء على ما س���بق يعلم أوالً :أنَّ مح َّبة الكافر لذاته مع
وس��� َّن ُة
بغض فعله حرا ٌم؛ ألن ذلك ِض َّد ما دل عليه كتاب اللهُ ،
رس���ول الله  ،#القاضي بأ َّنه تعال���ى ال يُحب الكافرين ،وقد

أمر ببغضهم ،وإبداء العداوة لهم ،والبراءة منهم ،والفصل بني
ناقض َّ
مناقض
رع فهو
ٌ
الفِ عل والفَاعل في احلكم كما أنه ُم ٌ
للش ِ

للعقل ،فما يتعلق بالفعل من َّ
الذ ِم والبُغض الح ٌق بالفاعلِ إال أن
مينع من ذلك مانع معت َب ٌر َشرعاً ،ويلزم من قال هذه املقال َة أن
يق���ول بجواز بغض املؤمن مع محبة فعله ،وفي هذا من القبح
والشناعة ما ال يَخفى.

َ
ب َ
يني
الطبْ ِعي يجب أال يُعارض
البغض الدِّ
ُ
الح ُّ
َّ
وال يُنافيه عق ً
ال:

���ي والبغض َّ
حل ُّب َّ
وال ي���رد على هذا ا ُ
الطبْعِ ُّي؛ كما
الطبْعِ ُّ

يُ ِح ُّب املس���ل ُم والديه الكافرين ،أو َمن أحس َن إليه ،أو قامت به
صف ٌة محمودة ،مع بغضه لهؤالء بس���بب كفرهم ،وكما يبغض
املسل ُم من يعتدي عليه أو من يَ ْظ ِل ُمه من إخوانِه املسلمني ،مع
س���تغْرب أن يجتمع ا ُ
مح َّبتِه له إلميانه ،وال يُ َ
غض
حل ُّب مع البُ ِ
فيكون الشيءُ محبوباً مِ ن ٍ
كالدواء الـ ُم ِّر،
وجه مبغوضاً من َو ْج ٍه َّ
املريض ملرارته ،ويُح ُّبه ملا يرجوه مِ ن َّنفْعِ ه ،وإنمَّ ا املمت ِن ُع
يكرهه
ُ

عق ً
احلب والبغض من ٍ
ٍ
جهة واحدةٍ لش���يءٍ
واحد،
ال أن يجتمع
ُّ
حل ُّب َ
وامله��� ُّم أ َّال يمَ ْنَ َع ا ُ
يني ،فيؤو َل إلى
الطبْعِ ُّي من البُغض الدِّ ِّ
س���لم
غض ُم
املواالة التي نَهى الله عنها ،كما ال يجوز أن يمَ نع بُ ُ
ٍ
ُ
لظلْمِ ه من ا ُ
حل ِّب َّ
الش ِ
احلب
الواجب له ،ومتى ما عارض
رع ِّي
ِ
ُّ

ِّباع
الواجب
والبُغض الطبْعِ َّيانِ
َ
الش���رعي كان ذلك من جملة ات ِ
َّ
املذموم صاحبُه.
الهوى
ِ
فيج���ب أن يُعلم أنَّ ال َّتفْري َق ب�ي�ن الكافر وفعلِه في ا ُ
حل ِّب
والبُغض ،ال أصل له في سيرة النَّبي صلى الله عليه وسلم ،وال
ِسيرة أصحابِه والذين اتَّبعوهم بإحسان.

وح ُّب إميانِه ال يعارض بغضه لكفره شرعاً وعق ً
ال:
دعوةُ الكافِ ر ُ

وأما ق���ول بعضهم( :إذا كان اإلس�ل�ام ه���و دين احمل َّبةِ
وال َّرحمة فكيف يدعو الداعي ُة إلى الله الكفا َر واملشركني وفي

قلبه بغضهم ومعاداتهم)؟

فجواب���ه :أنَّ مِ ن احمل َّبةِ وال َّرح َمةِ التي جاء بها اإلس�ل�ام،
دعوةُ الكافِ ر إلى اإلس�ل�ام ومحب��� ُة هدايته ،فبغضه ومعاداته

وتبليغ رساالت الله إلخراج من شاء سبحانه من الظلمات إلى
ِ
ِ
ِ
ِ
اس م َن
َأنزل َْن� � ��ا ُه إلَ ْي َ
اب َ
ك ل ُت ْخرِ َج َّ
النُّ���ورِ  ،كما قال تعالى{ :الچـر ك َت ٌ
الن َ
ال ُّظلُم ِ
ات ىَإل ُّ ِ ِ ِ
ـح ِمي ِد} [إبراهمي،]١ :
ص ِاط ال َْعزِ يزِ ا ْل َ
َ
النو ِر بإذْن َربّهِ � � � ْ�م ىَإل رَِ
فما الداعي إلى الله إال كالطبيب يسعى لشفاء
املريض بأكملِ
ِ
أمراض القلوب
ما يعل ُمه من أسباب الشفاء ،وأعظ ُم األمراض
ُ

بالكفر واملعاصي ،وش���فاؤها بخالصها من ذلك ،ولهذا َس َّمى
اس ق َْد َج َاء ْتكُم َّم ْو ِع َظ ٌة
{يا َُّأي َها َّ
الله القرآ َن ِش���فا ًء ،قال تعالىَ :
الن ُ
الص ُدو ِر َو ُه ًدى َو َر ْح َم ٌة لِّل ُْم ْؤ ِم ِن َني} [يونس.]٥٧ :
اء لِ َّـما يِف ُّ
ِ ّمن َّر ِبّك ُْم َو ِش َف ٌ
مس���تقر ف���ي الفِ َطرِ وال ُعق���ولِ أن التَّطهي َر من
وكما أ َّنه
ٌّ
األقذارِ احلِ ِّس َّ���يةِ
���ب ت َْطهِ يرِ ها ُح َّبها
ٌ
مطلوب ،وال يقتضي ُح ُّ

وهي جنس��� ًة بل يُعارض���ه ،فكذلك الكف��� ُر واملعاصي أقذا ٌر
ين َآمنُوا إ َّن َما
معنوية تتنجس بها
ُ
{يا َُّأي َها ال َِّذ َ
القلوب ،قال تعالىَ :
ـح َر َام بَ ْع َد َعا ِمهِ ْم َهذَ ا} [التوبة:
ا ْل ُـم رْ ِ
س فَال َيق َْربُوا ا ْل َـم ْس ِج َد ا ْل َ
ش ُكو َن َن َج ٌ

 ،]٢٨وف���ي حديث حذيفة عند مس���لم« :تُع���رض الفِ ُ
نت على
ِ
قلب أ ُ ْشرِ بَها نُكِ َت فيه نكت ٌة
القلوب
فأي ٍ
كاحلصير ُعوداً ُعوداًُّ ،
قلب أَنْ َكرها نُكِ َت فيه نكت ٌة بيضاءُ ،حتى تصير
س���وداءُ ،وأَ ُّي ٍ

الصفا فال تض ُّره فتن ٌة ما دامت
على قلبني؛ عل���ى
َ
أبيض مثلِ َّ
َ
واآلخ ُر أس���و ُد ُم ْربَا َّداً كال ُكوز ُم َج ِّخياً؛ ال
واألرض،
السماوات
ُ
(((
يَع���رف معروفاً ،وال يُنكر ُمنكراً ،إ ّال ما أ ُ ْش���رِ ب من هواه» ،

ين لَ ْم يُرِ ِد
ول���ذا قال تعالى في الكافرين واملنافقنيُْ { :أو ئَ ِل َ
ك ال َِّذ َ
اب َع ِظ ٌمي}
هَّاللُ َأن يُط َِّه� � � َ�ر ُقلُوبَ ُه ْم لَ ُه ْم يِف ُّ
الد ْن َيا ِخ ْز ٌي َولَ ُه ْم يِف اآل ِخ َر ِة َعذَ ٌ
الصالح
[املائدة ،]٤١ :وقد َس َّمى الله الدعوةَ إلى اإلميان والعملِ َّ
ك َفط َِّه ْر} [املدثر،]٤ :
{و ِث َيابَ َ
تطهيراً وتزكية ،قال الله تعال���ىَ :
وهذه اآلي ُة م���ن أ َّول ما نزل من القرآن ،وق���ال تعالىُ { :خذْ
ِم� � � ْ�ن َْأم َوالِهِ ْم َص َد َق ًة تُط َِّه ُر ُه ْم َوتُ َز ِّكهيِم ِب َها} [التوبة ،]١٠٣ :ومن هداه
ُ
الل���ه فقد أراد تطهي َر قلبِه ،وملا كانت
الفواحش أقذاراً والتَنَ ُّزهُ
لوط فقال���واَ{ :أخْرِ ُجوا َآل ل ُ ٍ
لوط آ َل ٍ
عنها ُطه���راً َع َّير قو ُم ٍ
وط
ِ
ِ
اس َي َتط ََّهرو َن} [امنل� � ��ل ،]٥٦ :وقال تعالى مب ِّيناً
ّم� � ��ن ق َْر َيتك ُْم إ َّن ُه ْم ُأ َن ٌ
ُ
وه َّن ِمن َو َرا ِء
َاس� � ��َأل ُ ُ
{وإ َذا َسَأل ُْت ُم ُ
وه َّن َم َتا ًعا ف ْ
حكمة ش���رع احلجابَ :
ِح َج ٍ
اب َذلِك ُْم َأط َْه ُر لِ ُقلُو ِبك ُْم َو ُقلُو ِبهِ َّن} [األحزاب .]٥٣ :نس���أل الل َه
أن يُ َط ِّه���ر قلوبَنا ،وأن يُح ِّب َب إلينا اإلميان واملؤمنني ،وأن يُ َك ِّره

إلينا ال ُك ْف َر والكافرين ،وأن يجعلنا مِ ن الراشدين ،كما قال الله
�ب إلَ ْيك ُُم اإلميَا َن َو َز َّي َن ُه
{ولَ ِك َّن هََّ
تعالى ممتناً على املؤمننيَ :
الل َح َّب� � � َ
الر ِاش ُدو َن
يِف ُقلُو ِبك ُْم َو َك َّر َه إلَ ْيك ُُم ا ْلكُفْ َر َوا ْل ُف ُس َ
وق َوا ْل ِع ْص َيا َن ُْأو ئَ ِل َ
ك ُه ُم َّ
 )#!٧!#ف َْضال ً ِ ّم َن هَّ ِ
الل َو ِن ْع َم ًة َو هَّاللُ َع ِل ٌمي َح ِك ٌمي [ })#!٨!#احلجرات.]٨ - ٧ :

لكفره ال متنع من اإلحسان إليه بدعوته واحلرص على هدايته،
((( صحيح مسلم (.)144
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[قضايا دعوية]

الوكالة على الصدقة
وأهميتها في الدعوة إلى الله
َّ

س��حر شعري

ماس���ة،
«وكي ٌل على الصدقة» ..احلاجة إلى مثل هذا العمل ّ

الفرق بني «العاملني عليها» و«الوكالء على الصدقة»:

حيث ال يجد األغنياء في دائرة معارفهم وأس���رهم من تنطبق
عليه ش���روط اس���تحقاق الزكاة ،فال يعرفون س���بي ً
ال لتوصيل

«فالعاملون عليها هم الذين تول ْوا عليها ،فالعمل هنا عمل والية

بينهم وبني الفقير ،ذلك الشخص هو :الوكيل على الصدقة.

األمر.

زكاتهم إلى مصارفها الصحيحة إال من خالل واس���طة مأمونة
وكلمة وكيل في اللغة العربية تدور بني املعاني التالية:

َ -وكيل :وهو الذي يس���عى في عمل غيره وينوب عنه فيه.

واجلمعُ :وكالءُ (املعجم الوجيز /باب :وكل).

 - 1من يفوض إليه أمر من األمور« :وكيل الش���ركة ،وكيل

املتهم».

 - 2من يعتمد عليه في تدبير أمر من األمور.
 - 3جريء.
 - 4كفيل.

ين
 - 5و«الوكيل» من أسماء الله احلسنى ،قال تعالى{ :ا َّل ِذ َ
���و ُه ْم َف َزا َد ُه ْم إ َميا ًنا َو َقالُوا
اس َق ْد َج َم ُعوا ل َُك ْم ف ْ
���اس َّإن ال َّن َ
َاخ َش ْ
قَالَ َل ُه ُم ال َّن ُ
���ب َنا ال َّل ُه َو ِن ْع َم ال َْو ِكي���لُ } [آل عم���ران ،]١٧٣ :أَ ِي الْ َكفِ ي ُل ِب َأ ْرزَاقِ
َح ْس ُ

الْعِ َبادِ .
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قال الشيخ ابن عثيمني  -رحمه الله  -في «الشرح املمتع»:

وليس عم���ل مصلحة ،أي :الذين لهم والية عليها ،ينصبهم ولي
وهم الذين ترس���لهم احلكوم���ة جلمع الزكاة م���ن أهلها،

وصرفها ملس���تحقيها ،فهم والة وليسوا أجراء ،وإمنا قلت هذا

ألجل أن يفهم أنّ من أعط���ي زكاة ليوزعها فليس من العاملني
عليها بل هو وكي ٌل عليها» أ .هـ.
ويترتب على هذا البي���ان فارق مهم جداً ،وهو أنّ العاملني

عليها أصحاب س���هم من الس���هام الثمانية ملس���تحقي الزكاة؛
ألن ه���ذا هو عملهم ال���ذي ُكلِّفوا به من ول���ي األمر ،وتفرغوا
له ،وأصبح مصدراً لكس���ب رزقهم ،ويلزمهم ألدائه الذهاب إلى
املدن والقرى من أجل إحصاء الزكاة وجبايتها من مصادرها.

أما الوكيل على الصدقة فبخالف ذلك ،فدوره ينحصر في

الوكالة عن الغني في توصيل الزكاة والصدقة إلى مس���تحقيها،
وهو وكي ٌل في الوقت ذاته عن الفقير في قبض الزكاة.

وقد تقوم املؤسس���ات واجلمعيات اخليرية

به���ذا الدور بكف���اءة في كثير م���ن البالد ،لكن
موجه في املق���ام األول إلى من
هذا احلدي���ث َّ
يقوم بهذا الدور من الدع���اة واملصلحني وأئمة

املساجد بش���كل فردي؛ حيث تكون العالقة بني
ٍّ
كل منهم وبني الفقير أكث���ر قرباً ،ومرات اللقاء

أكثر تكراراً ،ما يتيح الفرصة أمام الوكيل للقيام
بدوره الدعوي والتربوي مع الفقير.

أهمية دور الدعاة في العناية بالفقراء:
ال ش���ك أنّ الفقر م���ن املصائب التي ميكن
أن تس��� ِّبب الفتنة ف���ي الدي���ن إذا انضم إليها

اجله���ل وضعف اإلميان؛ ولذل���ك تع ّده حركات
التنصير مدخ ً
ال جي���داً جتد فيه بغيتها ،خاص ًة

في األماكن والظ���روف التي يعاني فيها األفراد
فقراً ش���ديداً؛ كأماكن املجاع���ات ،وفي أعقاب

1

تربية الفقير إمياني ًا:

ألن الفق���ر مظنة الفتنة في الدين؛ فقد كان  #يتعوذ بالله تعالى
من الفقر قارناً إياه بالكفر ،فعن أبي بكرة قال :س���معت رس���ول الله
 -صلى الله عليه وآله وس���لم  -يقول« :اللهم إني أعوذ بك من الكفر

والفقر ،وعذاب القبر»  -صحيح على ش���رط مسلم  ،-لذلك يحرص
الداع���ي على تربية الفقير إميانياً من خ�ل�ال إثارة القضايا اإلميانية
التالية لديه وتصحيحها:

بقضيت���ي الرزق واإلميان
 تصحيح عقي���دة الفقير فيما يتعلقْ

بالقضاء والقدر من خ�ل�ال إلقاء احلقائق املؤيدة باآليات واألحاديث،
{و َما ِم���ن َدا َّبةٍ ِف���ي ا َأل ْر ِض إ َّال َعلَى ال َّل��� ِه ِر ْز ُق َها َو َي ْعل َُم
مث���ل قول الله تعالىَ :
اب ُّمب ٍِني} [هود ،]٦ :وأن خلو األرض من
ُم ْس��� َتق ََّر َها َو ُم ْس��� َت ْو َد َع َها كُ ٌّل ِفي ِك َت ٍ
الفقر وبس���ط الرزق للناس جميعاً أمر يسير على الله تعالى ،عن أبي
ذر ع���ن النبي  #فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى ...« :يا عبادي لو

وجنَّكم قاموا في صعيد واحد فس���ألوني
أنّ أولكم وآخركم وإنس���كم ِ
فأعطيت كل واحد مس���ألته ،ما نقص ذلك مما عندي إال كما ينقص

احل���روب والكوارث ،وب�ي�ن مخيمات الالجئني.
كما أن البيئ���ة الفقيرة تعد مناخ���اً جيداً لنمو

املخيط إذا أدخل البحر.(((»..
لكن حكمته ع ّز وج ّل اقتضت أن يكون الناس درجات في أرزاقهم،
ين ف ُِّضلُوا ب َِر ِّادي
{وال َّل ُه ف ََّضلَ َب ْع َض ُك ْم َعلَى َب ْع ٍض ِفي ِّ
قال تعالىَ :
الر ْزقِ ف ََما ا َّل ِذ َ
ّ
ِر ْز ِقهِ ْم َعلَى َما َمل ََك ْت َأيمْ َا ُن ُه ْم َف ُه ْم ِفي ِه َس َوا ٌء َأ َف ِب ِن ْع َم ِة ال َل ِه َي ْج َح ُدونَ } [النحل.]٧١ :
وهكذا إلى أن نصل بالفقير إلى الرضا والتسليم حلكمة الله تعالى

مكافحة تلك األمراض وعالجها من خالل رعاية

 ربط الفقير بأس���ماء الله تعالى من خالل العبارات اليس���يرةالت���ي تو ّلدها املواقف ونوعية احلديث ال���ذي من املتوقع أن يدور بني

الناس ،ألن القلوب ُجبلت على محبة من يحسن

والغني ،والكرمي.

قلوب الناس مع اإلحس���ان أيسر ،ورحم الله من

بأجره���ا العظيم في اآلخرة ،عن أبي هريرة أن رس���ول الله  #قال:

أح �س��ن إل ��ى ال��ن��اس تستعبد قلوبهم

 )5172 -وصححه األلباني.

عديد من األمراض النفسية؛ كاحلقد واحلسد،

وكذا االنحرافات اخللقية؛ مثل السرقة ،والقتل،
والزنا بأنواعه ،وبيع احملرمات وتعاطيها !..وأهل

الدعوة هم أح���ق وأ ْولى من يتح ّمل مس���ؤولية
الفقراء واملساكني في كل مجتمع؛ فهناك ارتباط

في تقسيم األرزاق.

وثيق بني الدعوة إلى الله والعناية بس���د حاجات

الفقير والوكيل على الصدقة ،مثل أسماء الله تعالى :الرزّاق ،واحلكيم،

إليها ،ويسعى في مصاحلها ،وطريق الدعاة إلى

 -توجيه الفقير إلى فضيلة الصبر على مصيبة الفقر واالستبشار

قال:

ف �ط��امل��ا اس �ت �ع �ب��د اإلن� � �س � ��انَ  ،إح� �س ��انُ
وك� ��ن ع �ل��ى ال ��ده ��ر م��ع��وان�� ًا ل� ��ذي أم��ل
ي� ��رج� ��و ن� � � ��داك ف� � � ��إنّ احل� � ��ر م � �ع� ��وانُ
ويتركز عمل الوكيل الدع���وي والتربوي مع

الفقير على محورين:

«يدخل الفقراء اجلنة قبل األغنياء بخمسمائة عام» (مشكاة املصابيح
 دفع الفقير مبنتهى القوة إلى عبادة الدعاء والتضرع وبثّ األملفي نفسه مستمداً من الرجاء في الله تعالى ،وتعليمه – إن كان جاه ً
ال

 آداب الدعاء ،وأس���باب االستجابة ،وكذلك دعوته إلى أداء العباداتالتي دلت النصوص على أنها تعد س���بباً مباش���راً للرزق ،مثل :لزوم
التقوى ،وكثرة االستغفار.
((( أخرجه مسلم (.)2577
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 -في حلظة العط���اء وتفريج الكرب ال بد من ربط الفقير

بالله تعالى وحده ،وأنه صاح���ب الفضل واملنة فيما يصل إليه
من خير ،ونهيه عن نس���بة الفضل إلى الوكيل نهائياً ،بل إنّ الله

تعالى هو الذي سخر الوكيل خلدمة الفقير ،ولو لم يكن موجوداً

لس���خّ ر له من هو خير منه لقضاء حاجت���ه ،مع ترديد اآليات
الدالة على هذه املعاني على س���مع الفقير مراراً ،مثل قول الله

قال النبي « :#الس���اعي على األرملة واملسكني كاملجاهد في
الس ِ
اعي ا َّلذِ ي
سبيل الله أو القائم الليل الصائم النهار»َ ،و َم ْعنَى َّ
يَ ْذ َهب َويَ ِجيء فِ ي تحَ ْ ِصيل َما يَنْفَع األَ ْر َملَة َوالمْ ِْسكِ ني(((.
{إن ال َّل َه َي ْأ ُم ُركُ ْم َأن ُت َؤ ُّدوا
وأما ثقل األمانة؛ فلقول الله تعالىَّ :
ا َأل َما َن ِ
اس َأن حَ ْت ُك ُموا بِا ْل َع ْدلِ َّإن ال َّل َه ِن ِع َّما
���ات إلَى َأ ْه ِل َها َوإذَا َح َك ْم ُتم َبينْ َ ال َّن ِ
َي ِعظُ ُكم ِب ِه َّإن ال َّل َه كَ انَ َس ِ
���م ًيعا َب ِص ًيرا} [النس���اء ،]٥٨ :وعن سمرة أن

{و َما ب ُِكم ِّمن ِّن ْع َمةٍ ف َِم َن ال َّل ِه} [النحل ،]٥٣ :وقوله ع ّز وج ّل:
تعالىَ :
ني} [الذاريات.]٥٨ :
َّ
الر َزّاقُ ذُو ا ْلق َُّو ِة ال َْـم ِت ُ
{إن ال َّل َه ُه َو َّ
 -ق���د يعجز الفقير عن تعلّم الدين ،فمن حقه على الدعاة

م���ن حقوق الله عز وجل على عب���اده ،ومن الصلوات والزكوات

التحفيظ ،أو إمداده باملواد املقروءة واملسموعة التي تناسبه.

يطلع عليه العباد ،ومن حقوق العباد بعضهم على بعض كالودائع،

أن يوف���روا له الكتب ونفقة املواص�ل�ات إلى الدروس وحلقات

النهوض بالفقير مادي ًا:

2

 -توجي���ه الفقير إلى ضرورة األخذ بكل األس���باب املتاحة

رس���ول الله  #قال« :أ ّد األمان���ة إلى من ائتمنك ،وال تخن من
خانك»((( ،وهذا األمر يعم جميع األمانات الواجبة على اإلنسان؛
والصيام والكفارات والنذور ،وغير ذلك مما هو مؤمتن عليه ال

يقول الش���يخ محمد رشيد رضا – رحمه الله « :-واألمانة حق

عند املكلف يتعلق به حق غيره ويودعه ألجل أن يوصله إلى ذلك
الغير كاملال والعلم ،س���واء كان املو َدع عنده ذلك احلق قد تعاقد
مع املودِ ع على ذلك بعقد قولي خاص صرح فيه بأنه يجب على
املو َدع عنده أن يؤدي كذا إلى فالن مث ً
ال ،أم لم يكن كذلك»(((.

ل���ه إلزالة وصف الفقر عن نفس���ه ،واالنتقال إلى حال الكفاية
واالستغناء عن مذ ّلة السؤال ،وقد كان هذا هو منهج النبي #

 -يحت���اج الوكيل على الصدقة أيض���اً إلى اإلملام باألحكام

وال بأس مبس���اعدته على إيجاد س���بل الكس���ب احلالل،

األبواب ف���ي كتب الفقه ،وكذلك التواصل م���ع العلماء الثقات

في توجيه الفقير القادر على العمل.

وترغيب���ه في���ه ،فأطيب ما أكل املرء ما كان م���ن عمل يده ،عن
ِقدام بن معدي كرب  -رضي الله عنه  -عن النبي  #قال« :ما
امل ِ
أكل أحد طعاماً قط خي���راً من أن يأ ُكل من عمل يديه ،وإنّ نبي
الل���ه داود كان يأكل من عمل ي���ده»  -أخرجه البخاري ..كما أن

الفقهية التي تتعلق بأحكام ال���زكاة والصدقات ،ومطالعة هذه

لس���ؤالهم إذا عرض له ما يحتاج معه إلى سؤال أو فتوى؛ وذلك
حت���ى يكون تصرفه صحيحاً منضبطاً بأحكام الش���رع محققاً
ملقاصده فيما وكل إليه من أموال الزكاة والصدقات.

البطالة مع القدرة على العمل تعد نقيصة يذم بها املرءُ ،روي عن

عم���ر بن اخلطاب  -رضي الله عنه  -أنه قال« :إني ألرى الرجل
فيعجبني ،فإذا سألت عنه فقيل ال حرفة له سقط من عيني».

وأخريًا:

كثير من الوق���ت ،لكن يحتاج من
كل ذل���ك لن يحت���اج إلى ٍ

إنّ الوكالة على الصدق���ات((( راف ٌد من أهم روافد الدعوة،
وم���ن خالله يس���تطيع الدعاة أن ينهضوا بش���ريحة كبيرة من

مع املوقف ،وأن يحسن توجيه الفقير إلى التعلق بالله وحده ورد
الفضل إليه عز وجل دائماً.

كانت مهم���ة الداعي لتقتصر على بث العل���م واألمر باملعروف

الداعي إلى أن يتقن إلقاء املوعظة القصيرة املؤثرة التي تتناسب

املجتمع ،ويسدوا عنهم أبواب الفتنة ،ويث ّبتوهم على الدين ،فما

ويتأكد في حق الوكيل على الصدقات أمور ،من أهمها:

والنهي ع���ن املنكر فقط ،لك���ن املقصود أن تتكام���ل أعمالنا
الدعوية؛ فال ندع باباً إال وجلناه ،وال جادة إال س���لكناها ،وتلكم

 استشعار ما يجمعه هذا العمل من شرف االصطفاء وثقلاألمانة ..أما الشرف ف ِل َما ورد َع ْن َعبْدِ اللَّهِ بْنِ ُع َم َر َر ِض َي الله
َعنْ ُه َماَ ،قا َلَ :قا َل َر ُسو ُل اللَّـهِ « :#إِنَّ ِللَّهِ َع َّبا ًدا اخْ ت ََّص ُه ْم بِال ِّن َع ِم
وها نَز ََع َها مِ نْ ُه ْم،
وهاَ ،ف ِإ َذا َمنَ ُع َ
لمِ َنَافِ ِع الْعِ َبادِ  ،يُقِ ُّر ُه ْم فِ ي َها َما بَ َذلُ َ
َف َح َّولَ َها ِإلَى َغيْرِ ِه ْم»((( .ولمِ ا يترتب على هذه الوظيفة من األجر
الكبير عند الله تعالى ،عن أبي هريرة  -رضي الله عنه  -قال:

وحسنه األلباني (صحيح
((( أخرجه ابن أبي الدنيا في قضاء احلوائج ( ، 24/1رقم - )5
َّ
اجلامع ،رقم .)2164
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هي الدعوة الصادقة التي جتع���ل حياة الداعية كلها دعوة إلى

الله تبارك وتعالى.

((( فتح الباري /كتاب :األدب ،رقم.5660 :
((( أخرجه اإلمام أحمد.
((( تفسير املنار /ج ،5ص.137 :
((( املقصود هنا هو الصدقات مبعناها الشامل الذي يتضمن الزكاة املفروضة ،وما سواها
من أنواع الصدقات األخرى ،قال تعالى« :خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم
بها» (التوبة ..)103 :قيل :هي صدقة الفرض؛ قاله جويبر عن ابن عباس /اجلامع
ألحكام القرآن للقرطبي.

[قضايا تربوية]

منظـــور
ابن خلدون
في اكتســـــــاب
اللغة العربية
■ ■أمحد العوين

الم َل َكة:
مفهوم َ
يرى ابن خلدون أنّ اللغات جميعها ملكات شبيهة بالصناعة،
أي أنّ اللغ���ة تُتعلم كما تُتعلم صناعة ما ،وامللكة عنده هي مهارة

ثابتة تكتسب عن طريق التعلم ،سواء تعلق األمر باللغة أو بغيرها

من الصنائع ،وقد ع ّرفها بأنها صفة راسخة يكتسبها اإلنسان عن
طريق التعلم ،وتحَ ْ ُدث هذه امللكة عن طريق التكرار واملمارس���ة،
ق���ال ابن خلدون يش���رح معنى امللكة« :واملل���كات ال حتصل إال
بتك���رار األفعال ،ألن الفعل يق���ع أوالً وتعود منه للذات صفة ،ثم
تتكرر فتكون حاالً ،ومعنى احلال أنها صفة غير راسخة ،ثم يزيد

التكرار فتكون ملكة أي صفة راسخة»(((.

وكانت ملكة اللغة العربية تكتس���ب طبيعياً بالس���ماع((( حني

كان املتكلم ينش���أ في وسط لغوي كله عربية فصحى ،فال يحتاج

فسر القول الشائع بأن اللغة
إلى أن يتعلمها على يد معلم ،وبهذا ّ
العربية طبع في العرب((( .لكن هذه امللكة فسدت بسبب اختالط

العرب بالعجم ،لذلك لم يعد الس���ماع وس���يلة كافية لتعلم اللغة

الفصحى ،فما طرق اكتساب ملكة اللغة العربية؟

((( مقدمة ابن خلدون ،حتقيق :درويش اجلويدي ،املكتبة العصرية ،صيدا  -بيروت،2002 ،
ص .554
((( املصدر نفسه ص .554
((( املصدر نفسه ص .555
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1

كرثة احلفظ وجودة احملفوظ:

طريقة اكتساب العربية عند ابن خلدون هي حفظ كالم العرب القدمي،
وج َع َل القرآن الكرمي واحلديث الش���ريف من أ ّول ما ينبغي أن يحفظ ابتغاء
َ
ه���ذه امللكة ،ثم يأتي بعد ذلك كالم الس���لف عامة ،ثم كالم فحول العرب،

قال ابن خلدون« :ووجه التعليم ملن يبتغي هذه امللكة أن يأخذ نفسه بحفظ

2

الفهــــــــم:

إن احلف���ظ وحده ال يكفي المتالك اللغة

العربي���ة ،بل ال بد من أمر مهم ،هو الفهم ،إذ
َ
احلافظ من اس���تثمار
الفهم هو الذي مي ِّكن

كالمهم القدمي اجلاري على أساليبهم من القرآن واحلديث ،وكالم السلف،

محفوظ���ه؛ إذ ال ميكن أن يتص���رف املتكلم

حفظه لكالمهم ...منزلة من نشأ بينهم»(((.

« ...ث���م يتص ّرف بعد ذل���ك في التعبير ع ّما

ومخاطبات فحول العرب في أس���جاعهم وأش���عارهم ...حتى يتنزل لكثرة

في محفوظ���ه إذا لم يفهمه ،قال ابن خلدون:

هكذا؛ فابن خلدون يرى أن حف���ظ كالم العرب الفصيح طريقة ف ّعالة

في ضمي���ره على حس���ب عباراتهم ،وتأليف

في اكتس���اب ملكة اللغة العربية ،ذلك أن َم��� ْن حفظ كالم العرب الفصيح
َك َم ْن عاش بينهم ،فسمع منهم ،وامللكة التي تنشأ عن حفظ الكالم الفصيح

كلماته���م ،وما وع���اه وحفظه من أس���اليبهم
وترتي���ب ألفاظه���م؛ فتحصل له ه���ذه امللكة

هي نفس���ها التي تنشأ عن سماع الكالم الفصيح ،فإذا كانت وسيلة السماع

باحلفظ واالستعمال»(((.

فإنّ ابن خلدون يحثّ على خلق سماع اصطناعي.
ولنوعية احملفوظ وكميت���ه أثر في امتالك اللغة ،إذ كلما كان احملفوظ
جيداً كثيراً كانت امللكة أجود ،قال« :وعلى قدر احملفوظ وكثرة االس���تعمال

في موطن آخ���ر((( ،ورأى أن القصور اللغوي

عند أهل املغرب وإفريقيا ناجت عن اقتصارهم

قدمية ،ودليل ذلك ما جاء في كتاب «طبقات النحويني واللغويني» ،حيث قال

العرب الفصيح(((.

العربية وحفظها والرعاية ملعانيها.(((»...

أه���ل إفريقيا الذين يخلط���ون حفظ القرآن

الطبيعية غير متاحة في الوسط اللغوي بعد فساد اللسان العربي بال ُع ْج َمة،

إنّ الفهم أساس بالنسبة البن خلدون في
حصول امللكة اللغوية ،وقد حت ّدث عن أهميته

تك���ون جودة املقول املصنوع نظماً ونثراً»((( .والدعوة إلى حفظ كالم العرب

على حفظ القرآن الكرمي دون سواه من كالم

الزبيدي« :ولم تزل األئمة من الصحابة والراش���دين ...يحضون على تعلم

وأراد أن يعزز ه���ذه الفكرة بوصف حال

ون ّبه اب���ن خلدون مرة أخرى إل���ى أنّ على قدر احملف���وظ كماً وكيفاً
تأت���ي امللكة ،وبينّ الفرق بني ملكة من يحفظ أش���عار العرب اإلس�ل�اميني

بحفظ «عب���ارات العلوم في قوانينها» ،فلذلك

املتقدمني وبني من يحفظ أشعار املتأخرين منهم ،إذ قال« :وعلى قدر جودة

ه���م أقدر على التصرف ف���ي الكالم ،بيد أنّ
ملكته���م كما ق���ال ابن خل���دون قاصرة؛ ألن

احملفوظ وطبقته من جنس���ه وكثرته من قلت���ه ،تكون جودة امللكة احلاصلة

محفوظه���م من القوان�ي�ن العلمية النازلة عن

في نظم الشعر ،بسبب كثرة محفوظه من األشعار العلمية في النحو والفقه

وقد أق ّر ابن خل���دون بجودة مذهب ابن
العرب���ي في التعليم ،وه���و مذهب يدعو إلى

عن���ه للحافظ .(((»...وقد اعترف ابن خلدون نفس���ه بأنه كان يجد صعوبة
واملنطق(((.

البالغة(.((1

إنّ احلفظ في التراث التربوي العربي مسألة ضرورية ،لمِ َا لها من فوائد
في تعلم اللسان العربي ،وفي تعلم األخالق والشيم العربية ،فقد أورد نايف
معروف نصاً البن سينا «ينصحنا ويحضنا على تلقني أطفالنا آيات القرآن

«وي���ا غفلة أهل بالدنا ف���ي أن يؤخذ الصبي

هل احلفظ وحده كاف الكتساب ملكة اللغة العربية؟

وينصب في أمر غيره أهم عليه منه»(.((1

الكرمي وأبيات الش���عر التي حتث على الفضائل وتنهى عن الرذائل»((( .لكن

((( املصدر نفسه ص .559
((( مقدمة ابن خلدون ،حتقيق :درويش اجلويدي ،املكتبة العصرية ،صيدا  -بيروت ،2002 ،ص .559
((( أبو بكر بن محمد بن احلسن الزبيدي األندلسي ،ت .أبو الفضل محمد بن إبراهيم ،دار املعارف مبصر،
ط  ،2ص .12
((( مقدمة ابن خلدون ،حتقيق :درويش اجلويدي ،املكتبة العصرية ،صيدا  -بيروت ،2002 ،ص .578-577
((( املصدر نفسه ص .579
((( خصائص العربية وطرائق تدريسها ،ص .113

الفهم قب���ل احلفظ ،وأنكر املذهب الس���ائد
الذي كان يبدأ بتحفي���ظ القرآن ،حيث قال:
بكت���اب الله في أول عمره ،يق���رأ ما ال يفهم

((( مقدمة ابن خلدون ،حتقيق :درويش اجلويدي ،املكتبة
العصرية ،صيدا  -بيروت ،2002 ،ص .559
((( املصدر نفسه ص .553
((( املصدر نفسه ص .537
( ((1املصدر نفسه ص .537
( ((1املصدر نفسه ص .538

العدد 310

35

3

االستعمال:

هن���اك أمر ثالث ال بد منه الكتس���اب ملكة اللغة العربية

الفصحى ،وهو االستعمال ،ومعناه أن يستخدم املتعلم ما حفظ
وفهم في أس���اليبه ،ومن طبيع���ة احلال ليس املقصود هنا أن
يس���تظهر ما حفظ ،بل أن ينس���ج كالماً على منوال ما حفظ

وما فه���م ،وعبر ابن خلدون عن هذا املعنى باس���تعمال فعل
«تص ّرف» ،حيث قال ...« :ث���م يتصرف بعد ذلك في التعبير
عما في ضميره على حس���ب عباراتهم ،وتأليف كلماتهم ،وما

وعاه وحفظه من أساليبهم وترتيب ألفاظهم ،فتحصل له هذه
امللك���ة بهذا احلفظ واالس���تعمال» .إن احلف���ظ والفهم غير

كافي�ي�ن حلصول امللكة اللغوية ،فاملتعلم الذي ال يس���تعمل ما
حفظ وفهم ال ميلك ملكة اللغة العربية الفصحى ،وعلى هذا،

فملكة اللغة العربية ال حتصل إال بهذه األمور الثالثة مجتمعة،
ويبقى االستعمال أهم هذه األمور.

وقد تن ّبه ابن خلدون إلى أهمية االس���تعمال فجعله حداً

فاص ً
ال بني مصطلحني ،هما صناعة اللغة العربية وملكة اللغة
العربية ،فمعنى صناعة العربية أن ميتلك املتعلم قوانني اللغة

من إعراب ونح���وه ،وأن يحفظ كالم العرب ،لكن دون تطبيق
ذل���ك في كالمه هو ،فهذه ال تس���مى عنده ملكة ،بل صناعة،

وحني يس���تعمل املتعلم احملفوظ واملفه���وم ،فهو عندئذ ميلك
امللك���ة اللغوية ،وق���د أجاد ابن خلدون في ش���رح الفرق بني
الصناعة وامللكة بالتمثيل مبثال حسي ،إذ اعتبر من ال يستعمل

اللغة وهو يعرف قوانينها كمن يعرف قوانني اخلياطة والنجارة
معرفة نظرية فيصف ما ينبغي القيام به في الصناعتني ،لكن
ِب بأن يطبق معرفته النظرية عجز(((.
إذا ُطول َ

ولم يتح���رج ابن خلدون في اتهام بع���ض جهابذة النحاة
بقصورهم في التعبير ،فقد جعلهم مثاالً مقاب ً
ال ملثال اخلياط

أو النجار الذي ميلك الصناعة وال ميلك امللكة ،قال« :وكذلك
جتد كثيراً من جهابذة النحاة ...إذا س���ئل في كتابة سطرين
إلى أخيه ...أخطأ فيها الصواب وأكثر من اللحن»(((.

إنّ ه���ذا القول ثقي���ل ،على النحاة خاصة ،وال ش���ك أنّ
القصد منه إظهار مدى أهمية االس���تعمال في اكتساب اللغة،

هكذا أثبت أن ملكة اللغة العربية ليست هي صناعة العربية،

ويعود ابن خلدون ليش���ير إلى أمر االس���تعمال الذي كان
غائباً عند املغاربة ،خاصة في تعليمهم ،إذ أشار إلى أنّ التعليم

لم يكن يد ّرب أو يسمح للمتعلم على التمرن باستعمال اللسان

العربي(((.

وقد ذ ّم اب���ن خلدون طريقة التلق�ي�ن والتحفيظ التي ال

تس���مح أو ال تد ّرب املتعلم على احلدي���ث واملناظرة ،أي على

اس���تعمال اللسان ،حيث قال في موطن آخر من املقدمة...« :
فتجد طالب العلم منهم ...س���كوتاً ال ينطقون وال يفاوضون،
وعنايتهم باحلفظ أكثر من احلاجة»((( .ونتيجة هذا األسلوب

التعليمي هي« :فال يحصلون على طائل من ملكة التصرف في
العلم والتعليم»(((.

واضح إذن أنّ ابن خلدون يدعو إلى اس���تعمال اللغة ،كي
يكتس���ب املتكلم امللكة اللغوية ،وقد ربط االس���تعمال بطرق

التعليم ،وهنا حثّ على أن يس���مح التعليم للمتعلمني باحلديث
واملناظرة ،أي أنه يرفض طريقة التلقني والتحفيظ التي تُبْقِ ي
املتعلم س���اكتاً طول حياته التعليمية .إنّ ابن خلدون كان واعياً
ب���أن ال قيمة حلف���ظ ال يتصرف صاحبه فيه باالس���تعمال،

فاحلفظ ما هو إال وس���يلة لغاية ،وهي اس���تعمال اللغة على

منوال احملفوظ ،هكذا فإن «امللكات اللس���انية كلها تكتس���ب
بالصناعة واالرتياض»(((.

هذه أفكار تربوي���ة حضارية يحق للمرء اليوم أن يعتز
بها ،وأحس���ب أ ّنها جديرة باألخذ بها ف���ي تدريس اللغة

العربية ،وإعداد البرامج التعليمية في عصرنا ،إنها أفكار
ثمينة أخالها قادرة على املس���اهمة ف���ي النهوض باللغة

العربية في املدارس واجلامعات ،ومما يؤس���ف له أنّ واقع
تدري���س اللغة العربية ما زال بعيداً عن منظور ابن خلدون

ف���ي تدريس اللغة العربي���ة وإعداد البرام���ج ،إذ ما زال
احلفظ األعمى مهيمناً على طريق���ة تعليم النحو العربي

خاصة ،وما زال االس���تعمال اللغوي الفصيح في التدريس
والتحدث في الفصول الدراسية غائباً ،وما زالت البرامج
التعليمية للغة العربية ش���به خالي���ة من نصوص فصيحة

ذات قيمة أخالقية وفنية قادرة على إكس���اب املتعلم ملكة

لغوية سليمة.

حي���ث قال« :ومن هن���ا يعلم أن تلك امللك���ة هي غير صناعة
العربية».

((( مقدمة ابن خلدون ،حتقيق :درويش اجلويدي ،املكتبة العصرية ،صيدا  -بيروت،
 ،2002ص 560-559
((( املصدر نفسه ص .560
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((( املصدر نفسه ص .561
((( املصدر نفسه ص .403
((( املصدر نفسه ص .403
((( املصدر نفسه ص .568

[نص شعري]

دفاع ًا عن ِّأمنا عائشة رضي الله عنها وعن أبيها
■ ■أسامة احملوري

OSAMH12@MAKTOOP.COM
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عنف األمم املتحدة ضد املرأة
درجت األمم املتحدة على تسويق ثقافة وقيم الغرب
باعتبارها القيم احلضارية التي متثل املشترك اإلنساني
بني جميع الش���عوب ،وباعتبارها التط���ور األرقى للقيم
البشرية من جميع احلضارات والثقافات.
تعد أداة للهيمنة السياس���ية
وكم���ا أنَّ األمم املتحدة ّ

تفرض فيها ال���دول دائمة العضوية ف���ي مجلس األمن
مصاحلها على العالم؛ فإنها في الوقت نفسه أداة لبسط
النف���وذ والهيمنة الفكرية والثقافية والقيمية على العالم.
ظهر هذا جلياً في املواثيق واملعاهدات والصكوك األممية
التي تتبناها جلان األمم املتحدة املختلفة ،ومن أخطرها:
اتفاقية القضاء على جميع أش���كال التمييز ضد املرأة،
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املعروفة بـ (سيداو) ،والتي تضمنت بنوداً مخالفة للفطرة
الس���وية والعقل الس���ليم ،فض ً
ال عن مخالفتها الشريعة
املطهرة ،ومع ذل���ك فقد أُلزمت الدول األعضاء بالتوقيع

عليها وااللتزام مبوادها!
وف���ي املدة من  15 - 4مارس املاضي اجتمعت جلنة
املرأة في األمم املتحدة ملناقش���ة وثيق���ة أخرى جديدة
بعن���وان( :إلغاء ومنع كافة أش���كال العنف ضد النس���اء
والفتيات) ،والتي تضمنت أيضاً تسويقاً فجاً لقيم الغرب
وثقافته الشاذة ..وقد أعدت مجلة ^ في هذا املوضوع
ونرحب
ملفاً بعنوان( :عنف األمم املتح���دة ضد املرأة)،
ِّ

بأي إثراء علمي لتطوير االهتمام بهذا املوضوع.

[ملف العدد]

«وال يزالون يقاتلونكم»
■ ■أمساء بنت عبد الرازق

س ��عى الغرب الصليبي في النص ��ف األول من القرن امليالدي

حقيقتهم عن األعني ،ويصل بهم لغاياتهم ومراميهم.

العش ��رين لف ��رض حضارته على ما يراه عالمَ � � ًا متخلف ًا عن طريق

ومل ��ا انف ��رط عقد الس ��وفييت في أواخر الق ��رن املاضي ،وخال

الغ ��زو العس ��كري واالحت�ل�ال املباش ��ر ،وم ��ن َث ��م س � ّ�ن القوان�ي�ن،

اجل ��و أمام الغرب الصليبي؛ تس ��ارعت خطواته نحو الهدف ،فبدأ

وأنش ��أ النظم التعليمية ،وحش ��اهما مبف ��ردات ثقافته؛ لتُ طمس

يكش ��ف عن تفاصيل م ��ا يريد فرضه على العالم بأس ��ره ليقضي

م ��ن خاللهما هوية املجتمع ش ��يئ ًا فش ��يئ ًا ..إال أن ه ��ذا النوع من

عل ��ى كل ما يخالف ملته؛ فكان مؤمت ��ر القاهرة ،ثم بكني ،اللذان

مح ��اوالت مس ��خ الش ��عوب ل ��م ي ��ك مجدي ًا عل ��ى امل ��دى الطويل؛

دع ��ي فيهما صراحة إلباحة اإلجهاض ،وحتديد النس ��ل ،وتأخير

الرتفاع كلفته املادية والبش ��رية من ناحية ،والس ��تفزازه الش ��عوب

س ��ن الزواج ،م ��ع توفير البدائل التي تغني عن ��ه! كما ورد في نص

ووصم ��ه م ��ن يس ��ير ف ��ي ركاب احملت ��ل ويتبن ��ى ثقافت ��ه بالعمالة

وثيق ��ة القاهرة ،وإتاحة احلرية اجلنس ��ية ،واالعتراف باألش ��كال

واالنحراف من ناحية أخرى.

املختلفة لألس ��رة ،ومحارب ��ة التمييز ضد الش ��واذ ،والقضاء على

وبع ��د نصف قرن من املدافعة كانت جل الش ��عوب اإلس�ل�امية

األدوار النمطية للجنسني في املجتمع ،والدعوة للمساواة التامة

قد حتررت من سطوة احملتلني املباشرة ،لكن اخلطير أن األجيال

ب�ي�ن اجلنس�ي�ن في كل مجاالت احلياة ،وغي ��ر ذلك مما تأباه كثير

الت ��ي عاص ��رت االس ��تقالل كان ��ت ق ��د ُصنع ��ت على ع�ي�ن احملتل،

م ��ن املجتمع ��ات ،م ��ع التأكيد على عدم ج ��واز الت ��ذرع بالدين ،أو

ون ُّش ��ئت على يديه ،فلم ُ
يك مس ��تغرب ًا أن يكون غاية التحرر عند

مراع ��اة األع ��راف والقوان�ي�ن الداخلي ��ة؛ للتقصي ��ر ف ��ي تطبي ��ق

أولئ ��ك خ ��روج جيوش االحتالل ،واتخاذ علم ونش ��يد وطني ،لكن

االلتزامات الدولية!

ملا كانت س ��نة الله تعالى تقضي بأن ش ��مس اإلس�ل�ام قد تكس ��ف

ولئ ��ن كان ��ت مؤسس ��ات الغ ��رب الصليب ��ي فيما مض ��ى تطرح

لكنها ال تغيب ،وأنها كلما غربت في قطر أس ��فرت في مصر؛ فقد

اتفاقياته ��ا ث ��م تصبر عل ��ى الدول ليوقع من ش ��اء ويتحفظ على

دارت األي ��ام ،وب ��دأت ذات األجي ��ال تفي ��ق مع بزوغ فج ��ر الصحوة

م ��ا يش ��اء؛ فإنها ف ��ي العقدين األخيري ��ن صارت تعم ��د لطرح ما

اإلس�ل�امية ،بل تس ��عى في بعض البلدان إلقامة ش ��رع الله ومحو

تريد بش ��كل مكش ��وف ،وحتدد موعد ًا أقصى لتنفيذ ما ُطرح ،ثم

كل أثر للمحتلني.

تستنفذ الوسائل للضغط على الدول وإرغامها على التنفيذ.

ثب ��ت للغ ��رب الصليب ��ي أن وس ��ائل الضغ ��ط االقتص ��ادي،

ولئ ��ن كان خطابه ��ا ف ��ي املاض ��ي يترك ��ز على الدع ��وة لرعاية

والعس ��كري ،والسياس ��ي؛ ق ��د تضع ��ف املس ��لمني ،لكنه ��ا ال تكفي

حقوق اإلنس ��ان ،فقد حتول األم ��ر اآلن خلطاب يج ّرم املخالفني،

لن ��زع اإلس�ل�ام م ��ن قلوبهم ،فكان ال ب ��د من نقض عرى اإلس�ل�ام

ويس ��عى ألطره ��م على االتب ��اع واالنصي ��اع عن طريق املؤسس ��ات

واحدة واحدة ،وتزيني ذلك ألبناء املس ��لمني باسم حقوق اإلنسان

العدلية الدولية!

ك ��رة ،ودعوات اإلخاء واملس ��اواة واحترام وقبول اآلخ ��ر كرة أخرى؛

{وال َي َزالُ� � ��و َن يُ َقا ِتلُو َنك ُْم َح ىَّت َي ُر ُّدو ُك ْم َعن
وص ��دق احل ��ق تعالىَ :
ِدي ِن ُك� � � ْ�م ِإن ْاس� � � َ�تطَا ُعوا} [البق� � ��رة]٢١٧ :؛ يقاتلونك ��م بكل س ��بيل ما
استطاعوا ،فاستمسكوا بدينكم بكل قوة ما حييتم.

ليحلوا رباط عقيدتهم بأيديهم ،ويخرجوا عن أحكام ش ��ريعتهم
باختياره ��م ،وه ��م ي ��رون أنهم يحس ��نون صنع ًا ،فاس ��تحدثوا من
الوس ��ائل السياس ��ية ،والقانوني ��ة ،واإلعالمي ��ة؛ م ��ا يخف ��ي وجه
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[ملف العدد]

مفهوم العنف
ضد المرأة

وجذوره التاريخية
■ ■مها بنت علي املانع

(*)

العنف لغة:
«الع�ي�ن والن���ون والفاء أصل صحي���ح يدل على

خالف الرفق»(((.

اصطالحًا:
لم يتف���ق الباحثون على تعري���ف محدد للعنف؛

لتعدد دالالت املفهوم واختالف املنطلقات التي تناولت
موضوع العنف.

بالنس���بة لهيئ���ة األمم املتحدة فق���د ع ّرفته في

اإلع�ل�ان العاملي ملناهضة العنف ضد املرأة (1993م)

بأنه« :أي فع���ل عنيف تدفع إلي���ه عصبية اجلنس،
ويترت���ب عليه أو يرجح أن يترتب عليه أذى ،أو معاناة

للمرأة ،سواء من الناحية اجلسمانية ،أو اجلنسية ،أو
النفسية ،مبا في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل،

أو القس���ر ،أو احلرمان التعس���في من احلرية ،سواء

حدث ذلك في احلياة العامة أو اخلاصة»(((.

وكما ه���و واض���ح فالتعريف واس���ع فضفاض
يستوعب كثيراً مما يعد من صميم الواجبات الدينية،
واألعراف االجتماعية الت���ي يتبناها املجتمع برجاله

ونسائه.

جذور املفهوم:
يرتبط مفهوم العنف ضد املرأة في املواثيق الدولية باحلركة األنثوية

التي تهدف إلى مس���اواة املرأة بالرجل مس���اواة مطلقة ،وحترير املرأة
حتريراً كام ً
ال ،بحي���ث يصبح وجودها قائماً بذات���ه ،غير مرتبط مبن

حولها .وقد ظهرت بذور هذه احلرك���ة في عصر النهضة األوروبية ما
ب�ي�ن 1700-1550م ،واقتصرت جهودها ف���ي بادئ األمر على تصحيح

بع���ض املفاهيم واألوضاع اخلاصة باملرأة ،القامعة لها ،وتركزت مطالب
النس���ويات على االعتراف بإنس���انية املرأة وكرامتها ،وترسيخ مفاهيم

جديدة تعلي من شأن التعاون والتكامل بني اجلنسني.

ثم تطور األمر في القرن الثامن عش���ر للمطالبة مبس���اواة النساء

بالرجال .وفي القرن التاس���ع عشر ظهر بعض الفالسفة الذين طالبوا
مبس���اواة املرأة مع الرج���ل قانونياً كـ «جون س���تيوارت مل» ،فاتخذت
النس���ويات وقتها آراءه في كتابه «اس���تعباد النس���اء» ،أصوالً للنسوية.

كان «مل» يرى أن مش���اكل اإلنس���انية تعود إلى ال���زواج الذي اجتمعت
فيه العوامل التي أدت الس���تعباد املرأة ،وطال���ب بتغيير مفهوم الزواج
القائم على حتدي���د عالقة املرأة برجل واحد بحك���م الدين والقانون.

حتى منتصف القرن التاسع عش���ر كانت أصوات النساء تسمع منفردة
دون إنش���اء منظمات ،ومع ظه���ور الثورة األوروبي���ة وتصاعد الدعوة

(*) طالبة في مرحلة الدكتوراة.
((( مقاييس اللغة البن فارس ،مادة عنف ،ج /4ص.158
((( رمز الوثيقة.A/RES/48/104 :
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للدميقراطية؛ ظهرت تنظيمات نسائية للمطالبة بهذه احلقوق.

((( انظر :مفهوم العنف ضد املرأة ..دراسة نقدية في ضوء اإلسالم ،مها املانع ،ص 30فما بعدها.

في عام  1966أسس���ت الكاتبة األنثوية «بيتي فريدان» أولى

املنظمات األنثوية ،وهي «املنظمة الوطنية للمرأة» ،فاس���تقطبت

غالبية املجموعات النس���وية اليس���ارية ..وبعد اتس���اع عضوية
املنظمة غ ّيرت اسمها إلى «حركة حترير املرأة» و ُعرفت فيما بعد

باحلركة األنثوية .ونتيجة ألنش���طة احلركة األنثوية في أمريكا،

انتش���رت ظاهرة احلركات األنثوي���ة في أوروب���ا ..وبينما كان

األنثويات في أمريكا يعتقدن أن األس���رة هي السبب في إخضاع
املرأة لسلطة الرجل ،كانت األنثوية الفرنسية ترى أن األنوثة بنية

اجتماعية يضعها املجتمع وتتقمصها املرأة ،فاملرأة هي املسؤولة
عن وضعه���ا؛ ألنها خضعت للمجتمع ،ولذا؛ ف���إن القضاء على
س���لطة الرجل يكون عن طريق لغة وفك���ر وهوية خاصة باملرأة
في إطار من احلرية اجلنسية ،واملساواة املطلقة مع الرجل ،دون

االرتباط باألسرة.

في العقد السابع من القرن العشرين واجهت التيارات األنثوية؛

الراديكالية ،واالش���تراكية ،والليبرالية؛ معارضة عنيفة من التيار
النصران���ي احملافظ ،فاضطرت األنثويات إل���ى توحيد تياراتهن

حتت قيادة األنثوية الراديكالية ،وعملن على حتقيق أهدافهن عن
طريق التحالف مع منظمات حقوق اإلنسان ،وتزامن ذلك مع إقامة

املؤمتر العاملي األول للمرأة في مكسيكو سنة .1975

نشأة املفهوم يف املواثيق الدولية:
املرحل ��ة األول ��ى :مرحلة ما قبل ظهور مفه ��وم «العنف ضد
املرأة» ضمن قائمة حقوق اإلنسان:
يعد ميثاق األمم املتحدة الذي اعتمد في  1945أول معاهدة
ّ

املرحلة الثانية :بداية ظهور «مفهوم العنف ضد املرأة»:
في املؤمتر العاملي الثاني للمرأة املنعقد في «كوبنهاجن» عام

 ،1980اعتمد قرار بش���أن العنف في األسرة ،ودعا هذا املؤمتر
إل���ى وضع برامج للقض���اء على العنف ضد النس���اء واألطفال

وحماية املرأة من االعتداء البدني والعقلي .وتعد الوثيقة الصادرة

من املؤمتر أول وثيقة رس���مية لألمم املتحدة تتناول العنف ضد
املرأة .وف���ي املؤمتر العاملي الثالث اخل���اص باملرأة في نيروبي

 ،1985أش���ير إلى كثير من مظاهر العن���ف ،مثل :االعتداء في

املنزل ،البغاء القس���ري ،اإلساءة للنس���اء املعتقالت ...وغيرها.
واعتبرت األمم املتحدة أن العنف ضد املرأة يش���كل عائقاً أمام
حتقيق أهداف املؤمتر ،وطال���ب املؤمتر باتخاذ إجراءات وقائية

وتدابير قانونية للحد من العنف ضد املرأة.

وفي عام  1989أصدرت اللجنة املعنية بالقضاء على العنف

ضد املرأة في دورتها الثامنة ،توصية بعنوان «العنف ضد املرأة»،
وأوصت اللجنة الدول األطراف ب���أن تتضمن تقاريرها املقدمة

للجنة معلومات حول العنف ضد املرأة ما يلي:

 .1التشريعات بشأن حماية املرأة من كافة أشكال العنف.
 .2اخلدمات املقدمة للنساء ضحايا العنف.

 .3ذك���ر بيانات إحصائية عن أش���كال العنف املمارس ضد

النساء.

وفي عام  1990تناول املجلس االقتصادي واالجتماعي التابع

لألمم املتحدة مفه���وم العنف ضد املرأة في التوصيات الصادرة
عن استعراض وتقييم استراتيجيات نيروبي التطلعية ،والتي أكد
فيها انتشار ظاهرة العنف ووجوب اتخاذ التدابير إلنهائها .وفي
العام نفس���ه عقدت األمم املتحدة املؤمت���ر الثامن ملنع اجلرمية،

دولية تش���ير إلى املس���اواة بني اجلنس�ي�ن في احلقوق ،ثم أكد

وأكد هذا املؤمتر أن العنف ضد املرأة يعد نتيجة الختالل توازن

للمرأة في املكس���يك عام  ،1975ومع ارتباط مؤسس���ات األمم

املرحل ��ة الثالث ��ة :الرب ��ط ب�ي�ن مفه ��وم «العنف ض ��د املرأة»

اإلعالن العاملي حلقوق اإلنس���ان الذي صدر س���نة  1948مبدأ
املس���اواة بني البش���ر جميعاً ،ومع انعقاد املؤمت���ر العاملي األول
املتح���دة باملنظمات األنثوية؛ ازداد االهتمام الدولي بالعنف ضد

املرأة .وقد ركزت البدايات األولى ملعاجلة العنف ضد املرأة على
العنف في األسرة ،وأش���ارت خطة العمل التي اعتمدها مؤمتر
املكسيك إلى ضرورة وضع برامج تعليمية واستحداث طرق حتل
مشكلة النزاع في األسرة.

في عام 1979م صدرت اتفاقية القضاء على جميع أش���كال

التمييز ضد املرأة ،وتضمنت الكثير من مسائل العنف ضد املرأة،

دون أن تصرح مبصطلح «العنف ضد املرأة».

السلطة بني املرأة والرجل.

ومصطلح التمييز وفلسفة حقوق اإلنسان:
في عام  1991أوصت جلنة مركز املرأة املجلس االقتصادي
واالجتماع���ي بأن يض���ع إطاراً لصك دولي بالتش���اور مع جلنة
القض���اء على التمييز ضد املرأة يتن���اول بصراحة قضية العنف

ض���د املرأة ،واعتمد املجلس الق���رار  8/1991الذي كان بعنوان

«العنف ضد املرأة بجميع أش���كاله» ..وح���ث القرار الدول على
اعتماد تشريعات حتظر العنف ضد املرأة ،واتخاذ كافة التدابير

املناسبة حلماية املرأة من جميع أشكال العنف اجلسدي واملعنوي.
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وفي عام  1992أصدرت جلنة (السيداو) في دورتها احلادية

وفي عام  1995انعقد «املؤمتر العاملي الرابع اخلاص باملرأة»

السادس���ة منها على أن« :العنف ضد املرأة ش���كل من أش���كال

العن���ف ضد املرأة ،واالمتناع عن التذرع بأي عرف ،أو تقليد ،أو
اعتبار ديني؛ جتنباً للوفاء بالتزامها للقضاء عليه».

عش���رة توصية بعن���وان« :العنف ضد املرأة» نص���ت في الفقرة
التمييز القائم على أساس اجلنس» .وفي عام  1993عرض على

جلنة «مركز املرأة» في دورتها السابعة والثالثني مشروع «إعالن
العنف ضد املرأة» ،وقررت اللجنة استدعاء فريق ملواصلة صياغة
اإلعالن ،ثم حث املجلس االقتصادي واالجتماعي اجلمعية العامة

ف���ي بكني ،وتضمن منهاج العمل الصادر عنه دعوة للدول «بإدانة

وف���ي عام  1997اعتمدت اجلمعية العامة االس���تراتيجيات

النموذجي���ة والتدابي���ر العملية للقضاء عل���ى العنف في مجال
اجلرمية والعدال���ة االجتماعية ،وبدأت بإص���دار أول قرار من

على اعتماد مشروع اإلعالن في العام نفسه ،وقد كان؛ ففي 20

سلسلة القرارات التي تتناول أشكال العنف ومظاهره ،فأصدرت
قراراً «بشأن املمارسات التقليدية والعرفية التي تؤثر على صحة

«إن العنف ضد املرأة مظه���ر من مظاهر العالقات والقوى غير

 ،1999 ،1998و.2001

ديس���مبر  1993اعتمدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة اإلعالن
العامل���ي للقضاء عل���ى العنف ضد املرأة ،ون���ص اإلعالن على:

املتكافئ���ة بني الرجل واملرأة عبر التاري���خ ،التي أدت إلى هيمنة

الرج���ل على املرأة وممارس���ته التمييز ضده���ا واحليلولة دون
النهوض باملرأة نهوضاً كام ً
ال».
املرحلة الرابعة :دمج مفهوم العنف ضد املرأة ضمن حقوق
اإلنسان التي تنادي بها املجتمعات:

النس���اء» ،وتكرر إصدار قرارات حول هذا الش���كل في األعوام:
وفي عام  1998صدر نظام روما األساسي للمحكمة الدولية،

وعد العنف القائم على اجلنس جرمية مبقتضى القانون اجلنائي
الدولي.

وف���ي عام  1999أعلنت األمم املتحدة أن يوم  25نوفمبر هو

اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد املرأة.

وفي عام  2000أكدت الوثيقة الصادرة عن الدورة االستثنائية

عام  1993غ ّيرت األمم املتحدة سياستها التي كانت تقتصر

ملنهاج عمل بكني التي كانت بعنوان« :املرأة عام  :2000املس���اواة

اإلنس���ان املنعقد في فيينا لتتعامل مع شبكة عاملية من النشطاء

على األهداف االس���تراتيجية املتعلقة بالعنف ضد املرأة ،ودعت

اإلنس���انية للمرأة»؛ للتأكيد على عاملية حق���وق املرأة باعتبارها

حتت طائلة العقاب بالقانون» .ودعت الوثيقة إلى اتخاذ التدابير

على التعام���ل مع احلكومات ،واس���تغلت املؤمتر العاملي حلقوق

بني اجلنسني ،والتنمية ،والسالم في القرن احلادي والعشرين»؛

املناهضني للعنف ُعرفت باسم «احلملة العاملية من أجل احلقوق

«إلى إضفاء اجلنائي���ة على العنف ضد املرأة بحيث يقع مرتكبه

حقوق إنسان ،والدعوة إلى القضاء على العنف ضد املرأة.

ملعاجلة العنف ضد املرأة.

املرحلة اخلامس ��ة :تطور مفهوم «العنف ضد املرأة» وجتاوز
األديان:
بع���د أن أصبح مفهوم العنف ضد املرأة من مس���ائل حقوق
اإلنس���ان ،قررت جلنة حقوق اإلنس���ان عام  1994مقرراً خاصاً
بش���أن العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه ،ثم ُربط القضاء على
العنف بااللتزام بتطبيق الس���يداو! وأدرج في جل القضايا التي
تعن���ى بها األمم املتحدة! وجاء ف���ي التقرير الصادر عن املؤمتر

الدولي للس���كان والتنمية الذي عقد في القاهرة س���نة :1994
«ينبغي جلميع البلدان أن تبذل مزيداً من اجلهود إلصدار وتنفيذ

وإنف���اذ القوانني الوطنية واالتفاقي���ات الدولية التي تكون طرفاً

فيها ،مثل :اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة
الت���ي حتمي املرأة من ضروب التميي���ز االقتصادي واملضايقات
اجلنس���ية ،والتنفيذ الكامل لإلعالن املتعلق بالقضاء على العنف

ضد املرأة».
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وفي عام  2000عق���د مؤمتر« :قمة األمم املتحدة لأللفية»،

ودمجت في هذا املؤمتر قضايا مس���اواة ومتكني املرأة في عديد
من األهداف اإلمنائية ،ال سيما في الهدف الثالث الذي نص على

«تعزيز املساواة بني اجلنس�ي�ن ومتكني املرأة» .وجاء في الفصل

اخلامس من اإلعالن في موضوع حقوق اإلنس���ان والدميقراطية
واحلكم الرشيد« :مكافحة جميع أشكال العنف ضد املرأة وتنفيذ

اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد املرأة».

وف���ي نفس العام أصدر مجلس األم���ن القرار رقم ()1325
بش���أن املرأة والس�ل�ام واألمن ،ويعد هذا الق���رار معلماً بارزاً

للتصدي للعنف ضد املرأة .ومنذ ذاك العام ومجلس األمن يولي
مسألة العنف ضد املرأة في النزاع املسلح أهميتها ،وقد ذكر ذلك

في الفقرة ( )10من القرار.

وفي الع���ام ذاته أصدرت اجلمعية العام���ة بداية القرارات

املتعلق���ة بعن���وان« :القضاء على اجلرائم املرتكبة بحق النس���اء
والفتيات باسم الشرف» ،وتكرر إصدار هذا العنوان في العامني

العدد 310

 2002و ،2004ثم قرارات بعنوان« :االجتار بالنس���اء والفتيات»،

وف���ي  15مارس  2013طرح���ت األمم املتحدة إعالن إلغاء

وتكرر إصدار هذا العنوان ف���ي األعوام،2006 ،2004 ،2002 :

ومنع كافة أش���كال العنف ضد النس���اء والفتيات ،والذي وجد

وفي ع���ام  2001أصدرت اجلمعية العامة مجموعة قرارات

على احلرية اجلنس���ية وحرية ممارسة السحاق شكل من أشكال

إصدار هذا العنوان في األعوام.2009 ،2007 ،2005 ،2003 :
وفي ع���ام 2003م اتخ���ذت اجلمعية العامة قراراً بش���أن

التذرع باألديان والعادات! وقد وصفته األمم املتحدة بأنه إعالن

.2008

بعنوان« :القضاء على العنف ضد العامالت واملهاجرات» ،وتكرر

«القضاء على العنف العائلي» ،وأصدرت قراراً آخر يأمر بإجراء
دراسة على جميع أشكال العنف ضد املرأة.

وفي عام  2005وعند اس���تعراض إعالن ومنهاج عمل بكني
ف���ي الدورة التاس���عة واألربعني ،لوحظ أن هن���اك تقدماً كبيراً

معارضة ش���ديدة في إجازته حتى س���حب منه اعتبار أن القيود
العنف ضد املرأة ،لكنه أكد وجوب مكافحة كل أش���كال التمييز
بني اجلنسني باعتبارها شك ً
ال من أشكال العنف ضد املرأة ،دون

تاريخي لوقف العنف ضد النساء.

مما س���بق يالحظ أن مفهوم العنف حتى بداية التسعينيات

في القرن امليالدي املاضي لم يكن يتجاوز التعدي البدني والعقلي

على املرأة ،كما أنه لم يكن قضية مستقلة تفرد لها املؤمترات .وفي

في مكافحة العنف ضد املرأة ،وأصبح من املس���لم به أن العنف
ضد املرأة يعد ش���ك ً
ال من أش���كال التمييز الذي يستند إلى نوع

ثم جاء مؤمتر القاهرة ومن بعده بكني وحش���ي مفهوم العنف في

ج���اء في الفق���رة ( )116من بكني « :10 +وندين بش���دة جميع

والتثقيف اجلنس���ي للمراهقني ،والتمييز على أس���اس التوجه

اجلنس ،وأن الدول س���نت قوانني ملكافح���ة العنف ضد املرأة..
انتهاكات حقوق اإلنس���ان للنس���اء والفتيات في حاالت الصراع

املسلح ،وممارسة ضروب االستغالل ،والعنف واالعتداء اجلنسي
ضدهن ،ونلتزم بوضع وتنفيذ اس���تراتيجيات لإلبالغ عن العنف

القائم على نوع اجلنس ومنعه واملعاقبة عليه».

وفي عام  2006أصدر األمني العام دراس���ة بش���أن جميع

أش���كال العنف ضد امل���رأة ،وأصدرت اجلمعي���ة العامة بعدها
سلسلة من القرارات بعنوان« :تكثيف اجلهود للقضاء على العنف

ضد املرأة» في األعوام.2009 ،2008 ،2007 ،2006 :

وفي ع���ام  2007أص���درت اجلمعية العامة قراراً بش���أن

«القضاء على االغتصاب وغيره من أشكال العنف اجلنسي».

وفي  25فبراي���ر  2008أطلق األمني الع���ام حملته العاملية

عام  1993جعل قضية مستقلة ناجتة عن التمييز بني اجلنسني.
مقرراتهما بكثير من املمارسات ،مثل :التركيز على عفة الفتيات،

اجلنسي (السواء أو الشذوذ) ،واخلتان ،واملهر ..وغيرها ،وبعدها
تكرر حش���ر العنف ضد املرأة في كل قضي���ة أممية! واخلطير

تركيز األمم املتحدة في ه���ذه املرحلة على التأكيد على ضرورة
جت���اوز األديان ،وحتويل القضية ملطلب مجتمعي تتبناه منظمات
املجتمع املدني وتسهم في الضغط على احلكومات لترضخ وتوقع

على ما يصدر من مواثيق دولية دون حتفظات.

وبه ��ذا يتح ��ول العن ��ف ض ��د امل ��رأة م ��ن قضي ��ة تتف ��ق
البش ��رية عل ��ى جترميه ��ا ،إلى وس ��يلة م ��ن وس ��ائل التغيير
الثقاف ��ي للمجتمعات ،وفرض الرؤى النس ��وية املتفلتة من
قيم األديان واألخالق على سائر الشعوب.

(احتدوا إلنهاء العنف ضد املرأة) ،على أن تستمر إلى عام .2015
وف���ي عامي  2008و 2009أصدر مجل���س األمن القرارات:

 ،)2009( 1889 ،)2009( 1888 ،)2008( 1820والت���ي تدع���و

لوضع حد للعنف اجلنسي في النزاعات املسلحة.

وفي  23م���ارس من عام  2009عقد اجتماع لفريق اخلبراء

مراجع املادة:
 .1الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان.

 .2الوثائق والتقارير املقدمة من مقررة العنف ضد املرأة في

األمم املتحدة.

احلكومي الدولي في بانكوك الستعراض وحتديث االستراتيجيات

« .3األس���س الفلسفية للفكر النس���وي الغربي» ،د .خديجة

مجال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية ،وجاءت هذه التدابير في

« .4األسرة في الغرب ..أسباب تغيير مفاهيمها ووظيفتها»،

النموذجي���ة والتدابير العملية للقضاء على العنف ضد املرأة في

عزيزي ،بيسان.

 22مادة حاثة الدول على «استعراض قوانينها اجلنائية واملدنية

د .خديجة كرار ،دار الفكر املعاصر.

وتقييمها وحتديثها؛ لضمان جترمي وحظر جميع أش���كال العنف

ضد املرأة»!
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[ملف العدد]

■ ■وفاء بنت حممد العيسى

(*)

م��ا فت��ئ العال��م من��ذ إع�لان حق��وق
اإلنس��ان في ديسمبر  1948يش��هد تحوالت
جذري��ة ف��ي قضية الم��رأة ..وما زال��ت هيئة
األم��م المتحدة بكافة أذرعها ،خاصة لجنة

وقفات شرعية
مع مفهــــوم

العنف ضد المرأة
في االتفاقيات الدولية

مركز المرأة ،تص��در وثائق ،وتعقد مؤتمرات،
و ُت ّ
نظ��م أيام��ًا عالمي��ة ،وتخ��رج باتفاقي��ات
في مجال الم��رأة وحقوقه��ا ،واالنتهاكات
ضده��ا ،بعناوين ظاهرها الرحم��ة وباطنها
العذاب ،ف��ي ضغط عل��ى دول ُغ ّلت أيديها
إلى أعناقها.
في الثاني والعشرين من جمادى األولى ،1434

أق���رت مفوضية وضع املرأة في دورتها الس���ابعة

واخلمس�ي�ن وثيقة للقضاء على العنف ضد املرأة
خالفت في كثير من بنودها الفطر السوية ،والروح

اإلنسانية ،والشريعة اإلس�ل�امية ،وحتدت سيادة

ال���دول وأعرافها ،معارضة بذل���ك ما نص عليه
ميث���اق األمم املتحدة« :ليس في ه���ذا امليثاق ما

يسوغ (لألمم املتحدة) أن تتدخل في الشؤون التي
تكون من صميم السلطان الداخليلدولة ما»(((.

(*) محاضرة في جامعة امللك سعود.
((( يراجع :ميثاق األمم املتحدة ،املادة الثانية ،البند السابع ،على الرابط:
http://www.un.org/ar/documents/charter/
chapter1.shtml.
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وقفات مع مفهوم القضاء على العنف
ضد المرأة والصغيرات:
ميكن قراءة املفهوم من خالل ثالثة محاور:

ً
مث�ل�ا ،هو« :أي عمل من
على العنف ض���د املرأة((( ()1993
أعمال العنف القائم على ن���وع اجلنس الذي يترتب عليه ،أو

يرجح أن يترتب عليه؛ أذى بدني أو جنسي أو نفسي أو معاناة
للم���رأة (أو الفتيات) ،مبا في ذل���ك التهديد بأفعال من هذا

احملور األول :مرجعية وثيقة القضاء على العنف:
أش���ارت مفوضية وضع املرأة في مسودة الدورة السابعة
واخلمسني التي خرجت بوثيقة القضاء على العنف ضد املرأة
والصغي���رات ومنعه؛ إلى أن مرجعية النقاش س���تكون إعالن
القض���اء على العنف ض���د املرأة ،واتفاقية س���يداو ،وإعالن
ومنهاج عمل بكني ،والقرارات والتوصيات ذات الصلة الصادرة

ومفهوم التمييز الذي يعد العن���ف نتيجة من نتائجه كما

عليها((( .كما نص النظام األساسي حملكمة العدل الدولية على

أو تقييد يتم على أساس اجلنس ،ويكون من آثاره أو أغراضه

القانونية الدولي���ة»((( ،وهذا يعني جت���اوز األديان واألنظمة

واملرأة ،بحقوق اإلنس���ان واحلريات األساس���ية في امليادين

واملش���كلة األساسية هي أن االتفاقيات الدولية ما هي إال

أو ف���ي أي مي���دان آخ���ر ،أو إبطال االعت���راف للمرأة بهذه

القبيل أو القسر أو احلرمان التعسفي من احلرية ،سواء حدث

ذل���ك في احلياة العامة أو اخلاص���ة»((( .ويالحظ أن املفهوم
فضفاض جداً ميكن أن يس���توعب ما يعد عنفاً فع ً
ال ،وما ال
يع���د عنفاً حقيقة لكن ميكن إثبات حدوثه ،وما ال ميكن إثباته

مما تزعم املرأة أنه السبب في معاناتها وتأذيها النفسي!

عن هيئات األمم املتحدة ،دون اإلش���ارة إلى حتفظات الدول

جاء في إعالن العنف املذكور؛ هو« :أي تفرقة ،أو اس���تبعاد،

أن« :االتفاقي���ات الدولية هي املصدر األول والرئيس للقاعدة

الني���ل من االعت���راف للمرأة ،على أس���اس تس���اوي الرجل

الداخلية للدول.

السياس���ية ،واالقتصادية ،واالجتماعية ،والثقافية ،واملدنية،

ثمرة جهود احلركات النس���وية التي أفرزه���ا واقع املرأة في

احلقوق ،أو متتعها بها وممارستها لها بغض النظر عن حالتها
الزواجية»((( .املفهوم كذلك مطاط جداً ميكن أن يحش���ر فيه

وزر اخلطيئ���ة األولى ،ووصفهن بأنهن م���ا خلقن إال خلدمة
الرج���ال ،بل وإباحة االجتار فيهن؛ س���بباً في مترد احلركات

سنتناول بعضه في هذا املقال.

أوروبا في العصور الوسطى وعصر النهضة؛ فقد كان امتهان

النساء واحتقارهن باس���م الدين احملرف ،ولعنهن وحتميلهن

كل ش���يء كما تفعل جلنة سيداو في توصياتها وقراراتها ،مما

النس���وية على تلك األديان ،ودعوتها لتحرر النساء الكامل من

احملور الثالث :الروح الدينية:
الوثائق األممية تستند جميعها على مبدأ احلرية املطلقة،
ولهذا فإنه���ا ترفض الدين بكافة أنواع���ه؛ ملصادرته احلرية
املطلقة وفق منظور الرؤية النسوية الراديكالية((( .وميكن بيان
أبرز املخالفات الشرعية في مسودة الوثيقة ،وهي:
أو ًال :املس ��اواة املطلق ��ة ب�ي�ن الذكر واألنث ��ى انطالق ًا من
مفهوم اجلندر((( ،ومما يدخل في هذا البند ما يلي:
 .1االعتراف بالشذوذ اجلنسي كحق معتبر للفرد ،والشاذ:

كل سلطان.

لكن إذا افترضن���ا أن مثل هذه االتفاقيات ميكن أن حتل

مش���كلة النس���اء في تلك البيئات ،ف ِل َم تعمم على مجتمعات
س���لمت من تلك اآلفات ،بل كفل دينها للمرأة ما لم تكفله هذه
االتفاقيات؟!

احملور الثاين :مصطلحات الوثيقة:
ال بد عند ق���راءة وثائق األمم املتحدة أن ندرك جغرافية
املصطل���ح ،إذ يرتبط كل مصطل���ح بالبلد ال���ذي أنتج فيه،
والظروف التي أفرزته.
مفهوم العنف ضد النس���اء والفتي���ات في إعالن القضاء

((( مسودة اجللسة .57
((( النظام األساسي حملكمة العدل الدولية/1/38 :أ.

((( الوثيقة التي أقرت الشهر املاضي لم تنشر حتى كتابة املقال ،لذا اعتمدت على مسودتها
واملرجعيات التي بنيت عليها.
(4) http://www.unwomen.org/events/59/expert-groupmeeting-prevention-of-violence-againstwomen-and-girls/.
((( اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة (سيداو) ،املادة .1
((( هي فلسفة سياسية تؤكد احلاجة للبحث عن مظاهر اجلور والظلم في املجتمع
واجتثاثها .ومصدر كلمة الراديكالية ،Radis ،وتعني اجلذر أو األصل .فالراديكاليون
يبحثون عما يعتبرونه جذور األخطاء االقتصادية والسياسية واالجتماعية في
املجتمع ولها نزعة إلى إحداث تغيرات متطرفة في الفكر والعادات السائدة واألحوال
واملؤسسات القائمة.
((( اتفاقية سيداو كلها تركز على هذا املعنى.
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«الذي ميارس انحرافات أو صور نشاط تناسلي ليس في اتفاق
مع الثقاف���ة أو األعراف العامة ملجتمع���ه أو دولته»((( ،ويدخل

في مصطلح الشذوذ :اللواط ،والس���حاق ،واملمارسة اجلنسية

الثنائي���ة ،واملتحول���ون من جنس جلنس .وه���ذا البند حتديداً
مخالف للفطرة الس���وية ،والشرائع السماوية ،حتى مع حتريف

الديانتني النصرانية واليهودية ،وإن اعترفت بعض الدول به لكنه
أمر مستهجن عق ً
ال حتى مع االعتراف القانوني ،قال تعالى في

ولي وقوام ،يقوم على شؤونها
السوية تقتضي أن يكون للمرأة ّ

{الرِ َج ُال
ويحميها ،ومقتضاه النفقة والسعي عليها ،قال تعالىّ :
ض َو ِب َم� � ��ا َأن َف ُقوا ِم ْن
ض ْم َع ىَل بَ ْع ٍ
ق ََّو ُام� � ��و َن َع ىَل ال ِّن َس� � ��ا ِء ِب َما ف َّ
َض� � � َ�ل هَّاللُ بَ ْع هَ ُ
َْأم َوالِهِ ْم} [النس� � ��اء ..]٣٤ :و«القوام ....القائم باملصالح والتدبير

فضل الله
والتأدي���ب»((( ،و«القائم عليها باحلفظ والصيانة ملا َّ
الرج���ل على املرأة في العقل والرأي ومبا ألزمه الله تعالى من
اإلنفاق عليه���ا»((( ،و«األمني عليها يتولى أمرها ويصلحها في

{ولُوطًا إ ْذ ق ََال لِ َق ْو ِم ِه َأ َت ْأتُو َن ا ْل َف ِ
اح َش � � � َة َما َس َب َقكُم ِب َها
ش���أن قوم لوطَ :
ْ
ش َو ًة ِ ّمن ُدو ِن ال ِّن َس� � ��ا ِء بَ ْل
ِم ْن َ
َأح ٍد ِ ّم َن ال َْعالَ ِم َ
الرِ َج َال هَ ْ
ني  )#^٨٠^#إ َّنك ُْم لَ َتأتُو َن ّ
سفُو َن} [األع � � �راف ،]٨١ - ٨٠ :أي :يتنزهون عن األقذار.
َأن� �ُت� مُ��ْ ق َْو ٌم ُّم رْ ِ
ومفهومه اعترافهم بإتيانهم أمراً مستقذراً فطرة وعق ً
ال قبل أن
يُس���تقذر شرعاً ،ولوال أنه أمر عظيم ملا كانت عقوبته في صورة

التي حررت املرأة من هذا السمو.

يُس���تدل به على أنه خالف الفطرة أن ذك���ران البهائم ال تأتي

الزواج ،وبناء عليه فتزوج املرأة نفسها مخالفة بذلك الشريعة،

م���ن الفظاعة لم حتل على أحد من قبلهم وال من بعدهم .ومما
أجناس���ها ،وال تس���تغني إناثها بإناثها ،قال النبي « :#ال ينظر

الرج���ل إلى عورة الرجل وال املرأة إلى ع���ورة املرأة وال يفضي
الرج���ل إلى الرجل في ثوب واحد وال تفض���ي املرأة إلى املرأة
في الث���وب الواحد»((( ،لئال يرى أحدهم���ا عورة اآلخر ،فكيف

مبباشرته! وقد جاء في األثر ما يدل على أن الشذوذ أمارة على
قرب الساعة التي تقوم على شرار اخللق« :إذا استغنى الرجال

بالرجال والنساء بالنساء فانتظر الساعة»((( .واستغناء الرجال
بالرجال كناية عن اللواط ،والنساء بالنساء كناية عن السحاق.

حاله���ا ،قال ابن عباس :وعلي���ه – أي الزوج – أن يبذل املهر

والنفقة ويحس���ن العش���رة ،ويحميها»((( .وعلى هذا فالقوامة
في صالح املرأة كشأن كل تشريع رباني ،ونقض هذا التشريع
الرباني يفضي إلى تبعات جتتر املرأة ويالتها في جميع البقاع
كذلك يش���مل هذا البند إلغاء الوالية املعتبرة ش���رعاً في

قال النبي « :#ال نكاح إال بولي»((( ،وقال« :أميا امرأة نكحت
بدون إذن ولي فنكاحها باطل»((( ..لكن ذلك ال يلغي حقها في

القبول والرد حلديث« :ال تنكح البكر حتى تس���تأذن ،وال األمي
حتى تستأمر»((( ،مع شرط رشد الولي وتكليفه .ومن مصالح

الوالية أن املرأة تبقى حني تتزوج برضى الولي في إحس���اس
باألمن في حال تغير الزوج وتنكره لها.

 .3املطالبة باملساواة في األحوال الشخصية ،مثل :التعدد،

والع���دة ،وال���زواج( ،((1وه���ذا البن���د يرفع كافة
والط�ل�اق،
ّ

 .2إلغاء قوامة الرجل على املرأة وواليته عليها ،فقد نصت

التشريعات الس���ماوية ،وما تقتضيه الفطرة ،خاصة في أمر

القرار ،وتعزيز تقاس���م العمل املأجور ،والعمل غير املأجور»،

التعدد كما متنع املرأة! وفي هذا نقض للشريعة عروة عروة ،إذ

الوثيقة على« :املطالبة باملس���اواة في القوة /السلطة ،وصنع
ومقتضى ذلك املطالبة باقتس���ام العم���ل خارج املنزل وداخله

مب���ا في ذلك رعاية األطفال .وفي هذا مصادمة للش���رع في
إيجاب النفقة على الزوج ،قال تعالى{ :لِ ُين ِف ْق ُذو َس� � � َ�ع ٍة ِ ّمن َس َع ِت ِه
َو َم� � ��ن ُق ِد َر َع َل ْي� � � ِ�ه ِر ْزق ُُه َفل ُْين ِف ْق ِم َّما آ َت� � ��ا ُه هَّاللُ} [الطالق ،]٧ :وفي اآلية
إلزام للرجال بالنفقة على النس���اء ولو م���ع العوز .والفطرة
((( الشذوذ في اللغة يدل على االنفراد والندرة ،يراجع :ابن منظور ،لسان العرب (/3
 )494مادة ش ذ ذ؛ ويراجع :كمال دسوقي ،ذخيرة علوم النفس ،وكالة األهرام
للتوزيع1990 ،م ،ص .1065
((( أخرجه أحمد في باقي مسند املكثرين .11173
((( أخرجه البيهقي من حديث عمر بن اخلطاب في دالئل النبوة ( ،)425/5وقال :ليس
له متابعة ،وإمنا يعرف ملالك بن األزهر وهو مجهول ال يسمع بذكره في غير هذا
احلديث ،قاله :أبو عبد الله احلاكم ،والهيثمي من حديث عبدالله بن مسعود في مجمع
الزوائد ( ،)324/7وفيه سيف بن مسكني وهو ضعيف ،والذهبي من حديث أبو
هريرة في ميزان االعتدال ( ،)202/2وقال :فيه سليمان بن داود اليامي ذكر من
جرحه.
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التع���دد ،وعليه فللمرأة أن تع���دد األزواج! أو مينع الرجل من

((( تفسير البغوي .422/1
((( أحكام القرآن ،أحمد بن علي الرازي اجلصاص ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،236/2
بتصرف يسير.
((( أحكام القرآن ،محمد بن عبد الله املعروف بابن العربي ،دار الكتب العلمية ،بيروت
 ،530/1بتصرف يسير.
((( أخرجه أبو داود في السنن من حديث عائشة ( )2083وسكت عنه [وقد قال في
رسالته ألهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]؛ والدارقطني في سننه ()324/8
والترمذي في سننه رقم ( )1101وقال :وعليه العمل عند أهل العلم من أصحاب
رسول الله  #ومن بعدهم ،واحلديث له طرق وشواهد كثيرة يشد بعضها بعضاً،
ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (  ،)125/7وقال :له متابع ،ومعرفة السنن
( - )266/11وابن عساكر في التاريخ ( )370/22وصححه كبار األئمة منهم
البخاري وابن املديني.
((( أخرجه الترمذي في السنن برقم ،)1102 ( :وقال :حسن ،وصححه األلباني في إرواء
الغليل برقم ( ،)1840وأبو داود في سننه برقم (  ،)2083وسكت عنه [وقد قال في
رسالته ألهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح].
((( أخرجه البخاري برقم ( ،)6970ومسلم برقم (.)1419
( ((1ينظر سيداو ،املادة .16

جاء الشرع ليضع للرجل مجاالً للتعدد ألسباب ،منها :أن املرأة

« :#بايعوني على أن ال تش���ركوا بالله شيئاً ،وال تسرقوا ،وال

غيره ،بعكسها ،ما يعني ضياع األنساب ،إضافة إلى اختصاص

اإلجهاض وقتل األجنة ،وفيه من هدر حق النفس ما ال يخفى!
ثالث ًا :جترمي تزويج الفتاة دون سن الثامنة عشرة وعده
نوعاً من أنواع االجتار باملرأة ،مقابل اعتبار عالقاتها اجلنسية

يعرض لها احليض واحلم���ل والنفاس مما يُف ّوت على الرجل
حق االس���تمتاع ،كما أن الرجل ال يُدخ���ل على املرأة ولداً من
الرجل بالط�ل�اق كونه أملك لعقد النكاح من أن يهتكه خصام

عارض أو عاطفة ال تقدر األمور حق قدرها.

كذلك التس���اوي يقتضي زواج املسلمة من الكتابي ،وهذا

يلزم منه تهويد أو تنصير األبناء مبقتضى تبعية دينهم ألبيهم،

وتقويض دعائم اإلسالم من خالل تأثر املرأة بدين زوجها.

 .4املطالبة باملساواة في األدوار الفطرية؛ كأدوار اإلجناب،
واألموم���ة ،واحلضان���ة ،واعتباره���ا أدواراً منطية ال تختص
بجنس ..وقد ضخ هذا املفهوم ف���ي الوثائق األممية ،وطولب

مبس���اواة األب مع األم في إج���ازة األمومة ،وأال تختص املرأة
بالدور اإلجنابي ،بل توفر تسهيالت األرحام املستأجرة ،وبنوك

احليوانات املنوية ،واالعتراف بكافة أش���كال األس���رة ،وبهذا

ينقلب الدور الفطري القائم على الوضع البيولوجي لكل جنس،
ِ ِ ِ ِ
{وال َْوالِ َد ُ ِ
تمِ
قال تعالىَ :
ات يُ ْرض ْع َن َْأوال َد ُه َّن َح ْولَينْ اَكملَينْ ل َـم ْن ََأرا َد َأن يُ َّ
الر َضا َع َة َو َع ىَل ا ْل َـم ْولُو ِد لَ ُه ِر ْزق ُُه َّن َو ِك ْس َوتُ ُه َّن ِبا ْل َـم ْع ُر ِ
وف} [البقرة،]٢٣٣ :
َّ
فاختصاص النساء باحلمل والرضاع يقابله اختصاص الرجل
بالسعي والنفقة ،وهذا يأتي في سياق الفطرة.

 .5إزالة كافة الف���وارق في امليراث ،مع العلم أن التفاوت

في مس���ائل امليراث حتكمه قوة القرابة وقربها ،والبعد املالي

ف���ي حتمل الرجل أعباء النفقة واملهر ،وحت ّمل دية غير العمد
مما ال تُس���أل عنه املرأة ،مع إعطائه���ا حقوقها وافرة ،فأكثر
أهل الفروض نس���اء! وفي ثالثني حالة ت���رث املرأة أكثر من

الرجل.

ثاني ًا :املطالبة باحلرية اجلنس ��ية وتشريع الزنا؛ بتوفير

برامج الصحة اإلجنابية واجلنس���ية ،ووس���ائل احلماية من
احلم���ل غير املرغوب فيه ..وهذا البن���د فض ً
ال عن مخالفته

عد مجاالً خصباً لألمراض الفتاكة ،قال
الفطرية والشرعية يُ ّ
الز ىَن إ َّن ُه اَك َن ف ِ
َاح َش � � � ًة َو َس َاء َس ِبيالً} [اإلرساء،]٣٢ :
{وال َتق َْربُوا ِّ
تعالىَ :
ك ق ََو ًاما
ين إ َذا َأن َف ُقوا لَ ْم يُ رْ ِ
سفُوا َولَ ْم َيق ُْت� � � ُ�روا َو اَك َن بَينَْ َذلِ َ
وق���الَ :
{وال َِّذ َ
َ )#^٦٧^#وال َِّذي� � � َ�ن ال ي ْد ُعو َن َم َع هَّ ِ
النفْ َس ال يَِّت َح َّر َم
الل إلَ ًها آ َخ� � � َ�ر َوال َيق ُْتلُو َن َّ
َ
ِ
ك َيل َْق َأث ًَاما  )#^٦٨^#يُ َضا َع ْف لَ ُه
ـح� � � ّ ِ�ق َوال َي ْزنُو َن َو َمن َيفْ َع� � � ْ�ل َذل َ
هَّاللُ إالَّ ِبا ْل َ
اب ي ْو َم ا ْل ِقي َام ِة َوي ْخلُ ْد ِف ِ
يه ُم َهانًا} [الفرقان ،]٦9- ٦٧ :وقال النبي
َ
ال َْعذَ ُ َ
َ

تزنوا»((( ،وق���ال اإلمام أحمد بن حنب���ل« :وال أعلم بعد قتل
النفس ذنباً أعظم من الزنا» .كذلك يدعو هذا البند إلى حرية

ب�ل�ا عقد زواج حرية ش���خصية! مع اإلق���رار بحق املرأة في
املتاجرة بجس���دها «الدعارة» .قال ابن املــنذر :أجمع كل من
نحـف���ظ عنه من أهل العلم أن نكاح األب ابنته البكر الصغيرة

جائ���ز إذا زوجها من كفء ،ويجوز ل���ه تزويجها مع كراهيتها
وامتناعه���ا ،وقد دل على جواز تزوي���ج الصغيرة قوله تعالى:
يض ِمن ِّن َسا ِئك ُْم ِإن ْار َت ْبتمُ ْ َف ِع َّدتُ ُه َّن ثَال َث ُة هَْأشُرٍ
{والالَّ يِئ َي ِئ ْس� � � َ�ن ِم َن ا ْل َـم ِح ِ
َ
َوال� �ل �اَّ يِئ لَ ْم َي ِح ْض َن} [الط� �ل��اق ،]٤ :فجعل لالئي لم يحضن عدة
ثالثة أشهر ،وال تكون العدة ثالثة أشهر إال من طالق في نكاح

أو فس���خ ،فدل ذلك على أنها تزوج وتطلق .وقالت عائشة -
رضي الله عنها  :-تزوجني النبي  #وأنا ابنة ست ،وبنى بي
وأنا ابنة تسع(((.
رابع� � ًا :اعتب ��ار العن ��ف كل عمل ال تتفق في ��ه اإلرادة بني
الطرف�ي�ن مبني� � ًا عل ��ى اجلندر ،مما يُلحق ضرراً جس���دياً أو
جنسياً أو معاناة نفسية ،وهذا املفهوم املطاطي يجعل حصره
أم���راً بالغ الصعوب���ة ،فيدخل في هذا املفه���وم كل مظاهر
الضرر ،ومنه���ا :اعتبار إتيان الزوج أهل���ه دون رضاهم مثل

اغتصاب الرجل األجنبي! مع مخالفته ملا جاء في الصحيحني

قوله « :#إذا باتتاملرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها املالئكة
حتى ترجع»(((،وقال « :#لو كنتآمراً أحداً أن يسجد ألحد

ألمرت املرأة أن تس���جد لزوجها ،وال تؤدي املرأة حق اللهعز
وجل عليها كله حتى تؤدي حق زوجها عليها كله ،حتى لو سألها

نفسها وهيعلى ظهر قتب ألعطته إياه»(((.

كل ما سبق غيض من فيض ،وإفراز من جرح يثعب قيحاً

تزين���ه هيئة األمم املتحدة باس���تعمال مصطل���ح« :الضحايا

 ،»Victimsو«الناجي���ات  »Survivorsمن العنف؛ لتثبيت فكرة
أن «العنف ضد املرأة» – وفق���اً لتعريف اإلعالن « -جرمية»
تستحق العقاب على املستوى الدولي!

((( أخرجه البخاري برقم ( ،)١٨ومسلم برقم (.)١٧٠٩
((( أخرجه البخاري برقم (  ،)4141ومسلم برقم (.)2776
((( أخرجه البخاري ( ،)5194ومسلم (.)1436
((( أخرجه أحمد ( ،)18591وصححه األلباني حديث رقم 5295 :في صحيح اجلامع.
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[ملف العدد]

العنف

املسكوت عنه!
■ ■شذا بنت عبد العزيز الغيث

تدع��و االتفاقي��ات والمؤتم��رات اإلقليمية والدولي��ة التابعة لألم��م المتحدة،
لنب��ذ ومحاربة أن��واع من العنف ضد المرأة ،وفق رؤية فلس��فية غربية ،دون اعتبار
للخصوصي��ات الدينية واألخالقية والتنوع الثقافي والحضاري لش��عوب العالم..
وألج��ل ه��ذا ج َّيش��ت فئام��ًا متن��وع المهام م��ن كاف��ة دول العال��م ،ورصدت
الميزانيات ،ومارس��ت ض��د الدول ضغطًا سياس��يًا واقتصاديًا أرغمه��ا في نهاية
المطاف على االلتزام الكلي أو الجزئي المرحلي بما أملته عليها.
تقول د .خديجة حس���ان« :من املعروف علمي���اً أن لكل مجتمع ثقافته اخلاصة

ب���ه التي تنطلق منه���ا عاداته وتقاليده وأعرافه ومعتقدات���ه ،ومن غير املعقول وال
املقب���ول أن تأتي أي منظمة وإن خلعت على نفس���ها مس���مى دولية لتلغي ثقافات
الش���عوب وتضغط بعنف إلحالل منوذج أحادي من الثقاف���ة تع ّممه على اجلميع،

فالكيان الثقافي املستقل هو إحدى صور اخلصائص العلمية املميزة للبناء املجتمعي
اإلنساني».

وس���كت أو حورب
ف���ي هذه االتفاقيات أُبرزت جوانب معينة من حقوق املرأةُ ،

كثي���ر من حقوقها احلقيقية التي يثبتها الدين القومي ،والعقل ،والفطر الس���ليمة..

وسأتناول في هذا املقال جوانب من العنف املسكوت عنه وما يتعلق به من مسائل.
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ما هو العنف المسكوت عنه؟
ه���و اإليذاء الذي ميارس على املرأة أو الفتاة بأنواعه

املختلف���ة ،وال ذكر له في اتفاقي���ات األمم املتحدة بكونه
عنفاً على املرأة ،بل قد ميارس بصورة نظامية حقوقية.

ما أنواع العنف المسكوت عنه؟
إن أنواع العنف املس���كوت عن���ه أكثر من أن حتصر،

لكنما سأذكر أهم األنواع وأبرزها ،وهي كالتالي:

 .1العنف الديني والثقايف:
وأقصد به التضيق على احلرية االعتقادية والفكرية
لإلجبار على االنس�ل�اخ من الثقاف���ة واحلضارة املتوارثة
حتى غدا ذلك خطراً على الهويات احلضارية ،كاحلضارة
اإلسالمية ،والهندية ،والصينية ...وغيرها.
من أمثلة التعدي على اخلصوصيات احلضارية التي
دع���ا الحترامها ميثاق األمم املتحدة :مادة منمقة تش���ير
إلى أهمية احترام العقيدة والفكر مكونة من سبعة أسطر
ختمت مبا نقضها كلها بقولهم« :بيد أن من املسلم أن أي
شكل من أش���كال التطرف سيؤثر سلباً على املرأة ويؤدي
إلى العنف والتمييز»(((!
لكن من ذا الذي يضع عند القائمني على إعالن بكني
حدود التطرف؟ أم أن كل ما يعارض أحكامهم وقوانينهم
تطرف يقود للعنف والتمييز؟
 .2العنف اجلسدي:
هو الضرر ال���ذي ميارس على جس���د املرأة ويؤدي
إلى إرهاقها جراء تكليفه���ا بأعمال تتعارض مع فطرتها
وطبيعة جسدهــا ..من أوضح أمثلته:
الدعوة للقضاء عل���ى األدوار النمطية((( ،ويقصد به
اختص���اص كل من الرجل واملرأة بأعمال معينة تناس���ب
خلقتهما وطبيعتهما النفسية ،وينتج عن هذا تكليف املرأة
باألعمال التي ال تناس���ب قدراتها اجلس���دية ،وذلك من
حيث :طبيعة العمل ،وم���كان العمل ،وطبيعة املواصالت،
وأوقات العمل ..وأوالء يس���وغون ه���ذا النوع من العنف
((( املادة الرابعة والعشرون في الفصل الثاني من إعالن بكني.
((( منهاج عمل بكني ،املادة الثالثة والثالثون في الفصل الثاني.

على املرأة بقولهم« :الفروق بني منجزات وأنشطة الرجال
والنس���اء هي نتيجة ألدوار للجنسني مبنية على اعتبارات
اجتماعية وليس على فروق بيولوجية ثابتة» ! والله تعالى
(((

{ولَ ْي َس الذَّ َك ُر اَكأل ُ ىَنث} [آل عمران.]٣٦ :
يقولَ :

وفي املقابل ،يدرجون عمل الفتاة دون الثامنة عش���رة

في منزل أهلها ضمن أسوأ أشكال عمالة األطفال!((( رغم

مناسبته لطبيعة الفتاة وطاقتها واحتياجاتها؛ ألنه يربيها
على تبني أدوار منطية معينة!

 .3العنف اجلنسي:
وهو إحلاق الض���رر باملرأة بأفعال وس���لوكيات ذات
إيحاءات جنسية محرمة ش���رعاً ،أو منعها من احلصول
على حقوقها اجلنسية التي كفلتها لها الشريعة بالزواج..
مثال ذل���ك :محاربة األمم املتح���دة مبنظماتها وجلانها
الزواج املبكر ،وحتديد س���ن أدنى للزواج ،بصرف النظر
ع���ن رغبة الفتاة في���ه ،أو حاجتها إلي���ه ،أو رضاها عن
الزوج((( .ودس األنف في أدق تفاصيل حياة الناس ،بحجة
رف���ع الظلم عنهم رغماً عنهم ،إفك مبني لم تس���بق إليه
هذه املنظمة:
م�ه�ل ًا دع اإلف ��ك ف��ض ال�ل��ه ف��اك لقد
بالغت ف��ي الفتك حتى ف��ات��ك األرب

 .4العنف النفسي:
أعن���ي به إحلاق الضرر باملرأة من خالل س���لوكيات،
أو س���ن قوانني ،أو إلغاء أخرى تؤدي إلى إيذائها نفس���ياً
وزعزعة االطمئنان الذي حتتاج إليه في حتقيق االستقرار
النفسي ..ومن أمثلته:
 س���ن االخت�ل�اط بالرجال ف���ي العم���ل والتعليم،فقد أثبتت النتائج املتكررة املتطابقة للدراس���ات الطبية
والنفسية ،أن االختالط في التعليم بني البنني والبنات عائق
عن التحصيل العلم���ي؛ لعدم اعتبار اخلصائص والفروق
الفردية بني البن���ات والبنني في التعليم والتدريب((( .ومع
((( املادة السابعة والعشرون من الفصل الثاني في إعالن بكني.
((( تقرير جلنة خبراء «القضاء على كافة أشكال العنف والتمييز ضد الطفلة األنثى»
(.)2007
((( املادة السادسة عشرة ( )2في اتفاقية سيداو.
((( يرجع إلى :كتاب االختالط في التعليم ،للباحث إبراهيم األزرق ،بتصرف.
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هذا تنص «سيداو» على ضرورة توفير التعليم املختلط(((!

املرأة ..قالت روب�ي�ن مورجان :ال ميكننا تدمير الفروقات

كذلك يشهد الواقع بأن االختالط في مواقع الدراسة

بني الرجال والنساء دون أن ندمر مؤسسة الزوجية .وورد

والعمل أحد أهم أس���باب التحرش اجلنسي واالغتصاب،

في إعالن العنف ضد املرأة الصادر س���نة « :1993العنف

وما يلحق بهما من تبعات نفس���ية وصحية .كتبت إحدى

متجذر ضد النساء والفتيات في عدم املساواة التاريخية

املجالت األمريكية تقول« :عوامل ش���يطانية ثالثة يحيط

والهيكلية في عالقات القوة بني املرأة والرجل ،واستمرت
في كل بلد في العالم ،ما يش���كل انته���اكاً فادحاً للتمتع

األرض ،»...وذكرت منها« :انحطاط املستوى اخللقي في

بحقوق اإلنسان».

ثالوثها بدنيانا اليوم ،وهي جميعها في تسعير سعير ألهل
عامة النس���اء ،الذي يظهر في مالبسهن ،بل في عريهن،

 -حرمانها م���ن األمومة الكامل���ة ،وذلك من خالل

واختالطه���ن بالرجال بال قيد وال التزام»(((« ،وال ريب أن

حتقير دوره���ا العاطفي والتربوي جتاه أبنائها ،وحرمانها

متكني النساء من اختالطهن بالرجال :أصل كل بلية وشر،

من االستمتاع بغريزة األمومة ،والتعدي على حقوقها في

وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة ،كما أنه من

األمومة واإلجن���اب بفرض حتديد النس���ل واضطرارها

أسباب فس���اد أمور العامة واخلاصة ،واختالط الرجال

للخروج للعمل.

بالنس���اء س���بب لكثرة الفواحش والزنا ،وهو من أسباب
املوت العام ،والطواعني املتصلة .وملا اختلط البغايا بعسكر
موسى ،وفشت فيهم الفاحشة؛ أرسل الله إليهم الطاعون،
فمات في يوم واحد س���بعون ألفاً ،والقصة مش���هورة في
كتب التفاسير .فمن أعظم أسباب املوت العام :كثرة الزنا،
بس���بب متكني النس���اء من اختالطهن بالرجال ،واملشي
بينهم متبرجات متجمالت ،ول���و علم أولياء األمر ما في
ذلك من فساد الدنيا والرعية  -قبل الدين  -لكانوا أشد
شيء منعاً لذلك»(((.
 -إلغاء خصوصي���ة الوالية والقوام���ة بولي املرأة

(((

ومس���اواتها بالرجل في احلقوق والفرص والوصول إلى
املوارد((( ،وإقحامها قس���راً في شراك التنافس مع الرجل
بدعوى املس���اواة يرهقها بدنياً ونفسياً ،ويحطم إمكاناتها

وقدراته���ا في املجاالت اخلاصة به���ا والتي تبرز تفوقها
فيها.
 تصوي���ر عالقتها بالرجل عل���ى أنها عالقة صراعوعداء تاريخي ،والس���عي لفرض نظم اجتماعية وقيمية
ضاغطة تدفعها للتمرد عل���ى األب والزوج واالبن ،وذلك
من خالل اعتبار مؤسسة الزوجية صيغة تطبيع الضطهاد
((( اجلزء الثالث ،املادة العاشرة (ج).
((( في ظالل القرآن لألستاذ سيد قطب.636 /2 ،
((( الطرق احلكمية لإلمام ابن القيم ،ص .239
((( املادة السادسة عشرة (/1و) في اتفاقية سيداو.
((( نصت على هذا املادة اخلامسة عشرة في إعالن بكني ،واملادة الثانية (أ) في
اتفاقية سيداو.
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 .5العنف املايل:
ومنه الدعوة ملنعها من حق النفقة الذي أوجبه اإلسالم
على أوليائها الذكور ،أو من مخصصات الدولة املالية ..
(((

وم���ن األمثلة العجيب���ة أنهم يجعل���ون اختصاص الرجل
بالنفقة عل���ى مولياته متييزاً! والتميي���ز عندهم يفضي
بالض���رورة للعنف! ثم ينادون برف���ع العنف عنها بتخليها
ع���ن حقها الذي فرضته لها الش���ريعة من مال وليها ،أو
مال بيت املس���لمني ،وخروجها للض���رب في األرض كما
يفعل الرجال س���واء بس���واء كي تنفق على نفسها! كذلك
مطالبتهم بإلغاء املهر ألنه متييز! فأي ظلم للمرأة أظهر؟
وبأي عقل يفكر هؤالء؟
ال ت� �ع ��ذل� �ي ��ه ف� � ��إن ال� � �ع � ��ذل ي��ول��ع��ه
ق ��د ق �ل��ت ح��ق�� ًا ول��ك��ن ل �ي��س يسمعه

 .6العنف الصحي:
وهو إحل���اق الض���رر بصحة املرأة من خالل س���ن
القوانني ودعم املمارسات احملرمة شرعاً ..من أمثلته:
 الدعوة لتوفير اإلجهاض اآلمن ،فليس ثمة إجهاضآمن في الواقع ،فهم وإن س���موه آمناً فذا منكر من القول
وزور ،إذ له انعكاسات قوية ومؤثرة على الصحة اجلسدية
((( قال ابن قدامة :مال بيت املال مملوك للمسلمني [املغني ( ،])204/6وقال
الشوكاني :بيت املال هو بيت مال املسلمني ،وهم املستحقون له [السيل اجلرار
(.])333/3

والنفس���ية املس���تدامة؛ كاإلصابة بسرطان الثدي،
واالكتئاب الذي قد يقود لالنتحار(((.
 -الدعوة لنش���ر ثقافة اجلنس اآلمن((( ،كذلك

والعنف من غيره؛ حتول األمر ليكون ألعوبة حتت تصرف األمم
املتحدة ،وأضحت الدول اإلس�ل�امية تنافس غيرها في التوقيع
واالنضواء حتت ركاب املنفذين لها ،ضاربني بش���رع الله تعالى

ليس ثمة زنا آمن ،والواقع يشهد بتفشي األمراض

عرض احلائط.

الزنا رغ���م تطورها وعنايته���ا باجلوانب الصحية

 -انتهاك السيادة:

اجلنس���ية والنفس���ية في الدول التي يش���يع فيها
((( ،ومع ذلك جاء في تقرير ش���عبة االرتقاء باملرأة
التابع���ة لألمم املتحدة« :من حق الفتاة حتديد متى
وكيف تصبح ناش���طة جنس���ياً»((( ،وفي هذا دعوة

للزنا والش���ذوذ معاً .في مقابل هذا يجرم الزواج
واإلجن���اب املبك���ر! وفي ذات التقري���ر جاء« :يعد

التركيز الشديد على عذرية الفتاة وخصوبتها كبتاً
جنسياً ،ويع ّد شك ً
ال من أشكال التمييز ضد الطفلة

األنثى»(((!

وعد
 جتوي���ز ودعم املثلية في الزيج���ات(((ّ ،محاربة الش���ذوذ عنفاً مبنياً عل���ى اجلندر! رغم

أصبح مصطلح العنف وس���يلة للتدخل الس���افر في شؤون
ال���دول وقوانينها ،حتى بلغ األمر في ذلك لس���ن إجراء ضمن
البروتوكول امللحق بـ «س���يداو» مينح املرأة احلق في الش���كوى
إلى جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة حول انتهاكات أحكام
اتفاقية «س���يداو» من قبل حكومتها ،وآخ���ر ميكن اللجنة من
توجيه األس���ئلة حول االنتهاكات اخلطرة أو املس���تمرة حلقوق
املرأة اإلنسانية في الدول(((.
ما دور المسلمين تجاه العنف المسكوت عنه؟

ومما س���بق تظهر ضرورة التصدي ل���ه ،ووقاية مجتمعات

املشكالت الصحية والنفسية التي تترتب على مثل

املسلمني منه ،ومن األساليب املتاحة:

هذا السلوك املرذول.

• املس���اهمة في رفع الظلم عن امل���رأة عن طريق العالقات
العائلية لقطع الطريق أمام من يتخذون نصرة النس���اء س���بي ً
ال

 سكوتهم عن إباحة اخلمور التي تعد السبباألول في حاالت العنف األسري ،وحوادث الطرقات،

لتبديل دين الله.

وحاالت االغتصاب ،والقتل العمد!

• اس���تنهاض النخب األكادميية والدعوية ال سيما أصحاب

ض ما لنا ِإلاّ
ت ُ
َناق ٌ
الس ُ
كوت َلهُ
ُ

األقالم املميزة على الشبكات االجتماعية ،لتسليط الضوء على

َوأَن َن��ع��و َذ بمِ َ ��والن ��ا ِم���نَ ال �ن� ِ�ار

ما تبعات السكوت؟
 -جعل احلاكمية التفاقيات األمم املتحدة:

بدالً من أن تكون للش���رع احلاكمية والس���يادة
في مس���ائل امل���رأة ،وحتديد اجلائ���ز من احملرم،
((( خطايا حترير املرأة ،ص .154
((( نصت على هذا املادة السابعة عشرة في إعالن بكني.
((( خطايا حترير املرأة ،كاري لوكاس ،ص .65
((( تقرير قسم االرتقاء باملرأة 2007م.
((( تقرير قسم االرتقاء باملرأة .2007
((( أشارت إلى ذلك املادة التاسعة والعشرون في الفصل الثاني من منهاج
عمل بكني.

أنواع العنف املسكوت عنه.
• إقامة محاضن علمية للشابات من أجل توعيتهن بحقوقهن
وواجباتهن وأشكال العنف الذي ميارس ضدهن.
• تبني هيئات كبار العلماء واجلمعيات والهيئات اإلسالمية
احلكومية وغير احلكومية ،تعريفاً محدداً ملصطلح العنف ضد

املرأة موافقاً للدين اإلس�ل�امي وثقافات البلدان اإلس�ل�امية،
ووضع معايي���ر ثابتة واضحة للحكم عل���ى حاالت العنف ضد
املرأة ومقاضاتها.

�ب َ
األع� � � � ��ادي
َك� � � ��ذا َف � �ل � � َي � �س� � ِ�ر َم � � ��ن َط � � � َل� � � َ
َو ِم� � � �ث�� � � َ�ل ُس � � � � � � َ
�اب
�راك َف� � �ل� � � َي � ��كُ � � ِ�ن ال� � � ِ�ط� �ل� ُ

((( البروتوكول االختياري امللحق باتفاقية سيداو (.)1999
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[حوارات]

في حوار مع ^ حول اإلعالن الجديد لألمم المتحدة

المهندسة كاميليا
حلمي:
القرار ُم ِّر َر بعد ممارسة ضغوط على الحكومات اإلسالمية

■ ■حاورهتا :أمساء بنت عبد الرازق

عُ رفت المهندسة كاميليا حلمي ،رئيسة اللجنة العالمية للمرأة والطفل ومنسقة
ائتالف المنظمات اإلسالمية في األمم المتحدة؛ بعنايتها بالمواثيق واالتفاقيات الدولية
المتعلقة باألسرة ،واهتمامها بالمؤتمرات واللقاءات األممية ومشاركتها فيها؛ فجمعت
بين المعرفة العلمية والمشاركة الميدانية ..تشهد لها منابر الجامعات والجمعيات
النسائية في كثير من بلدان المسلمين بالسبق في ميدان التوعية بخطورة ما يحاك في
أروقة األمم المتحدة من مكائد ،وما يعد فيها من خطط؛ إلقصاء الدين من حياة الناس
العامة ..كان لنا معها هذا اللقاء بعد نهاية الدورة السابعة والخمسين لمفوضية وضع
المرأة التي خرجت بإعالن القضاء على العنف ضد النساء والصغيرات ومنعه:

^ :املهندس ��ة الفاضلة ..أو ًال دعينا نس ��أل ما دوركم في مثل
هذه االجتماعات ،وبأي صفة تشاركون؟

^ :ما اجلهة املنظمة لهذه الدورة؟

ه���ي مفوضية وض���ع املرأة ،وهي إح���دى جلان املجلس

 -احلمد لله ،والصالة والس�ل�ام على رسول الله ،وعلى

االقتصادي واالجتماع���ي الفنية ..تتكون املفوضية من خمس

منظمات غير حكومية لها العضوية االستش���ارية في املجلس

مسودات اجللس���ات الس���نوية التي تناقش قضايا املرأة في

الرؤية اإلس�ل�امية حول الوثيقة للوفود املشاركة لتبنّيها أثناء

بامل���رأة والطفل  -اتفاقية س���يداو ،وثيقة بكني ،وغيرهما ،-

حتويه تلك الوثائق ،والرؤية اإلسالمية حولها.

عل���ى احلكومات لتتأكد من التزامه���ا بالتطبيق الكامل لتلك

آل���ه وصحبه وم���ن وااله ،وبع���د :فنحن نش���ارك باعتبارنا

وأربعني دولة تنتخب كل أربع س���نوات ،وم���ن مهامها إعداد

االقتص���ادي واالجتماعي باألمم املتح���دة .ودورنا هو تقدمي

العالم ،وتتابع تطبيق احلكومات لالتفاقيات الدولية اخلاصة

املفاوضات ،وتقدميها كذلك إلى الرأي العام لنشر الوعي مبا

وتط��� َرح في كل مرة وثيقة جدي���دة بغرض مواصلة الضغوط

الوثائق واالتفاقيات.
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^ :ناقشت مفوضية وضع املرأة موضوع العنف ضد النساء
مراراً ،بل كان موضوع اجللس ��ات الوحيد في العام املاضي ،فما
الذي ميز هذه الدورة عن سابقاتها؟
اتسمت هذه الدورة بعدة سمات:

 -اس���تماتة األمم املتحدة للمرأة في س���بيل مترير هذا

اإلع�ل�ان ،فقد ألغي في العام املاضي ،ولو أنه ألغي هذا العام
أيضاً لع ّد فش ً
ال ذريعاً لها ،ولهذا قامت قبل املؤمتر بعقد عدة
مؤمت���رات حتضيرية لقطاعات مختلفة على مس���توى العالم

لضمان االتفاق على وثيقة هذا العام واعتمادها.

 -عنوان «العنف ضد املرأة» طرح منذ عش���ر س���نوات،

ورفضت الوثيقة ،ولن يطرح ثانية قبل عشر سنوات أخريات،
لذا كان اإلصرار على مترير اإلعالن شديداً.
 عنوان العنف نفس���ه يعتبر عنواناً شام ًال لكل القضايا

التي تطرحها اتفاقية سيداو ،ووثيقة بكني؛ فكل متييز عنف،
وكل تقييد للحرية عنف ،كما تعبر الكثير من مواد وثائق األمم

املتحدة وتوصيات وقرارات هيئاتها املختلفة؛ وبالتالي ميكنهم
م���ن خالل هذا اإلعالن إدماج كل م���ا لديهم .وقد أعلنوا في
اجللسات أن أفضل سبل إنهاء العنف ضد املرأة هو منع وقوعه

من���ذ البداية ،وذلك مبنع التمييز ،وفي هذا إش���ارة لضرورة
التطبيق الكامل لـ «سيداو» لينتهي العنف! ومما قالوه عن هذا

اإلعالن قبل بداية اجللسات :هذه هي الفرصة األخيرة للمرأة
لتتخلص من العنف!

 -كذل���ك من املقترحات اخلطيرة الت���ي طرحت الدعوة

لتحويل ما يسمى «جرائم العنف املبني على اجلندر» و«العنف

اجلنس���ي» ،إلى محكم���ة اجلنايات الدولي���ة ،وبالتالي تكون

«سيداو» قد حتولت بالفعل إلى إلزام حقيقي يترتب على عدم
الوفاء به عقوبات دولية.

^ :ف ��ي اجللس ��ة االفتتاحي ��ة قال نائب األم�ي�ن العام لألمم
املتحدة إن القضاء على العنف ضد املرأة بالنس ��بة لهم مسألة
حي ��اة أو موت ..ورك ��ز حديث املديرة التنفيذي ��ة لألمم املتحدة
للمرأة على هذا املعنى في خطابها مبناسبة يوم املرأة العاملي..
ما داللة هذا؟
هذا السؤال له عالقة مباشرة بتعريف العنف ضد املرأة،

فلو كان العنف املقصود هو :الضرب واإليذاء البدني والنفسي،

لكان العالم كله بال استثناء يداً واحدة ضد مرتكب هذا العنف،
وسنكون أول من يتصدى له ،فنحن مسلمون خاطبنا ربنا جل

وعال بقوله« :إن الله يأمر بالعدل واإلحسان» ..لكن في الواقع

العنف الذي يش���ار إليه في وثائق األمم املتحدة هو :أي عمل
قائم على اجلندر ،ويفض���ي أو يحتمل أن يفضي إلى تعرض

املرأة ألذى ،أو معاناة على الصعيد اجلسدي ،أو اجلنسي ،أو
النفسي ،مبا في ذلك التهديد بارتكاب أعمال من هذا القبيل،

أو اإلكراه ،أو احلرمان التعس���في من احلرية ،سواء وقع ذلك
في احلياة العامة أو اخلاصة ،وسواء ارتكبته دولة أو شخص
عادي.

وف���ي اإلعالن الذي صدر في ختام اجللس���ة تكرر نفس

التعريف مع حذف عبارة «سواء ارتكبته دولة أو شخص عادي»،
وإضافة« :م���ع مالحظة األضرار االقتصادي���ة واالجتماعية

الناجمة عن هذا النوع من العنف».

من الواضح أن التعريف واس���ع جداً ،وميكن أن نقف معه

هذه الوقفات:

 العنف ضد املرأة والفتاة هو العنف املبني على اجلندر،أي أنه يحمل نفس معناه ،علماً أن كلمة اجلندر ليست مدرجة
في قاموس املصطلحات املنشور في موقع األمم املتحدة ،مبعنى

أنها لم تعرفه بعد ،وهذا يؤهله ليعني تقسيم البشر إلى ذكور

وإناث على أساس خلقتهم كما يظن بعض الناس ،أو تقسيمهم
على أس���اس هويتهم اجلنس���ية إلى ذكور وإناث وشواذ ،كما
عرفته منظمة الصحة العاملية واملوس���وعة البريطانية؛ فيكون
العنف ضد الشواذ مماث ً
ال للعنف ضد النساء السويات!
 -ما هي حدود الضرر اجلس���دي ،أو اجلنسي ،أو املعاناة

النفس���ية؟ إن التعريف يتس���ع حتى ليكاد يش���مل كل فعل ال
ترضى عنه املرأة ،وهذا أمر خطير جداً ،فليس في مصلحتنا
توسيع مفهوم العنف بهذا الش���كل ،فباإلضافة إلى اخلطورة

التي ميثلها ذلك التعريف على األسرة بشكل خاص ،واألخالق

بشكل عام؛ ستصبح كل هفوة «جرمية عنف» إذا ُفرِ َ
ضت علينا
املساءلة واحملاسبة الدولية ،علماً أن اإلعالن يدعو لتحويل ما
أسمته «جرائم العنف» ضد املرأة والفتاة إلى محكمة اجلنايات
الدولية!

 -ووفق���اً للتعريف كذلك فإن «الضرر اجلنس���ي» الذي

قد تعانيه املرأة ميكن أن يش���مل ما أس���مته الوثائق السابقة
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االغتصاب الزوجي! بل وتتسع الدائرة أيضاً لتشمل التحرش
اجلنس���ي ،ويقحم هو اآلخر ضمن إط���ار العالقة الزوجية،
خاصة بعد أن أكد األمني العام لألمم املتحدة في تقريره لعام

 2010وجوب مس���اواة عقوبة م���ن يغتصب زوجته بعقوبة من

يغتصب األجنبية!

ِ
يكتف اإلعالن بالتعريف الس���ابق للعنف ،بل وردت
 -ولم

فيه فقرة تبني مسبباته ،وهي أشد خطورة مما سبق« :اللجنة
تؤكد أن العنف متجذر ضد النساء والفتيات في عدم املساواة

التاريخية والهيكلية في عالقات القوة بني املرأة والرجل والتي
استمرت في كل بلد في العالم ،ما يشكل انتهاكاً فادحاً للتمتع
بحقوق اإلنسان .العنف القائم على اجلندر هو شكل من أشكال

التمييز الذي ينتهك بشكل خطير ،ويعوق ،أو يلغي متتع النساء

والفتيات بجميع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية .يتصف

العنف ضد النس���اء والفتيات باستخدام وإس���اءة استخدام

الس���لطة والس���يطرة في املجالني العام واخل���اص ،ويرتبط
ارتباطاً جوهرياً مع الصور اجلندرية النمطية التي تكمن وراءه
وتُدميه» .يفهم من هذا الكالم أن العنف ضد النساء والفتيات

ال يحدث فقط بسبب إساءة استخدام السلطة  -مع مالحظة
ضبابية كلمة «إس���اءة» واتساعها  ،-لكن يحدث كذلك بسبب

اس���تخدام «السلطة» نفسها من األس���اس في املجالني العام
(خارج األس���رة) واخلاص (داخل األسرة)؛ وهذا تصريح بأن

استخدام سلطة القوامة داخل األسرة ،وهي ضرورية للحفاظ
على متاسك األس���رة وتنش���ئة األبناء ،هو العنف بعينه ،كما

أنه يرتبط مبا ُس ِّم َي «الصور اجلندرية النمطية» ،أي باألدوار

الفطرية لكل من اجلنس�ي�ن داخل األس���رة ،لكنهم ال يقولون
فطري���ة ،وإمنا يقولون «منطية» ،واملتمثلة في قيام املرأة بدور

الزوجة واألم وريادة الرجل لألسرة!

وبالتال���ي ،إذا قال األمني الع���ام إن قضية القضاء على

العن���ف هي قضية حياة أو موت ،فهذا يعني أن كل ما س���بق

هو بالنسبة لألمم املتحدة قضية حياة أو موت :إلغاء القوامة،
التس���اوي التام بني الرجل واملرأة داخل األسرة ،واملساواة بني

كل األنواع (رجال  -نساء  -شواذ) في احلقوق.

فهل كل ما س���بق يصب في صالح األسرة؟ أم يصب في

هالكها والقضاء عليها؟!

54

العدد 310

^ :منذ بداية اجللسات ارتفع صوت بعض الدول باملعارضة،
فكيف استطاعت اللجنة مترير مثل هذا اإلعالن؟
استعملوا أسلوبهم القدمي املتجدد؛ رفع سقف املطالبات..

فأضافت الوالي���ات املتحدة فقرة كاملة عن حقوق الش���واذ

والعام�ل�ات في الدعارة ،وأدانت «جميع أش���كال العنف ضد
النساء والفتيات ،مبا في ذلك الشواذ ( )LGBTوالعامالت في

اجلنس التجاري» ..كذلك استبدال كلمة ( )Homosexualsبناء
على طلب الشواذ أنفس���هم ليصبح املصطلح اجلديد للشواذ

ه���و ( ،)LGBTوالذي يعن���ي :الس���حاقيات (،)L:Lesbians

الشواذ من الرجال ( ،)G:Gayثنائيو املمارسة (،)B:Bisexual

املتحولون ()T: Transgender؛ وذلك بهدف التأكيد على متثيل

كل فئة منهم بش���كل واضح في االتفاقيات الدولية! ومتسكت
الدول االس���كندنافية بهذه املطالب ولم تتنازل إال في مقابل

تنازل األطراف األخرى ،كتمري���ر مصر لإلعالن رغم رفض
اقتراحها بالسماح بتفسير مواده بناء على دين وثقافة كل بلد!

وهكذا مررت اللجنة ما تريده رغم املعارضة.

^ :يالحظ وجود عدد من الدول اإلسالمية ضمن مفوضية
مرك ��ز املرأة ،ورغم ذلك خرجت مس ��ودة االجتماع زاخرة بكثير
مما تأباه الش ��ريعة اإلس�ل�امية وترفضه كثير من املجتمعات..
م ��ا صالحيات ال ��دول األعضاء في املفوضية قب ��ل وأثناء وبعد
انعق ��اد اجللس ��ة ،وم ��ا صالحي ��ات ال ��دول احلاض ��رة للجلس ��ة
بوصفه ��ا مراقب ��ة ،وكذلك كيان ��ات األمم املتح ��دة واجلمعيات
األخرى احلاضرة؟
بإمكان أي دولة مش���اركة أن توقف الوثيقة إذا ش���اءت،

احلكومي���ة ..ونحن باعتبارن���ا منظمة غي���ر حكومية نقوم

بالتنسيق مع كل من يتفق معنا على مناهضة أطروحات األمم
املتحدة التي تتعارض مع الدين والقيم األخالقية ،سواء كانوا
من املسلمني أو من غير املسلمني.

^ :ه ��ل يس ��ع الش ��عوب أن تق ��دم ش ��يئ ًا ميك ��ن أن يؤث ��ر في
إمض ��اء أو تعطي ��ل ما تريده األمم املتحدة من تغييرات ثقافية
واجتماعية؟

وه���ذا حدث بالفعل في العام املاضي ،إذ ألغيت الوثيقة متاماً

الشعوب هي األس���اس ،فإذا توافر لديها الوعي واإلرادة

أن يحدث نفس الش���يء هذا العام ،لكن س���بق ذلك املؤمتر

ثارت على أنظمة اس���تعبدتها عش���رات الس���نني ،نرفض أن

بس���بب عدم اتفاق الدول على بعض املضامني ..وكان مرجحاً
جوالت متعددة ف���ي عدد من الدول قامت به���ا مديرة هيئة

األمم املتحدة للمرأة لتضمن صدور وثيقة هذا العام؛ ألن عدم

صدور وثيقة للمرة الثانية على التوالي يعني فشل تلك الهيئة
في مهمتها.

^ :م ��ن خالل حضوركم املتك ��رر ملثل هذه امللتقيات الدولية،
م ��ا تقييمك ��م لدور الوف ��ود العربية واإلس�ل�امية ف ��ي مثل هذه
االجتماعات؟
احلكومات العربية واإلسالمية تتأثر كثيراً بالضغوط التي
متارس���ها الدول املسماة باملتقدمة أو املانحة ،والتي تربط بني

املساعدات الدولية التي تقدمها للدول املسماة بالنامية أو دول

العالم الثالث ،والتوقي���ع والتصديق على االتفاقيات الدولية،
وأيضاً التطبيق ،ورفع التحفظات.

ميكنه���ا أن توقف تغول األمم املتحدة عليها .ونحن كش���عوب
نواص���ل العبودية لهيئ���ات دولية حتاول أن تس���لبنا احلرية
والكرامة ،وتنتهك أعراضنا ..فمتى منتلك حقاً إرادتنا ونقول

ال لكل ما يتعارض مع شريعتنا وقيمنا وأخالقنا؟

^ :ختام� � ًا ..ما العقبات التي تواجهك ��م ،وما الذي ترجونه
من اجلمهور املسلم في مثل هذه املواقف؟
الضغوط الدولية شديدة جداً ،واملقاومة تخفت مع الوقت،
فاعتراضات احلكومات اإلس�ل�امية اآلن أقل بكثير منها قبل
خمس���ة عشر عاماً ،والس���بب يكمن في أن الوفود التي متثل

احلكومات في الس���ابق كانت من وزارات اخلارجية التي قد

توافق وقد تعترض ،أما بعد تأس���يس املجالس القومية للمرأة
والطفل واألس���رة لتك���ون آليات وطنية لتطبي���ق االتفاقيات

واملواثي���ق ،وخروج معظم الوفود املش���اركة من تلك املجالس؛
فقد بدأت بعض الوفود باالنحياز ملن أنشأ املجالس التي أتت
ممثلة لها.

^ :لوح ��ظ أن بع ��ض ال ��دول غي ��ر املس ��لمة كهن ��دوراس
والفاتيكان اعترضت على بعض ما جاء في املس ��ودة اخلتامية
لإلع�ل�ان ..كيف ميكن التنس ��يق معها لتقوي ��ة الصوت املنادي
بوقف مثل هذا التعدي على الدين واألخالق؟

كذلك املنظمات غير احلكومية ومؤسسات املجتمع املدني
ميكن أن تشكل ضغطاً على الوفود لتتقيد مبطالب من متثلهم

الفاتي���كان من أقوى اجله���ات املناهضة ألطروحات

الذي يضم منظمات غير حكومية من مصر ،وتونس ،واألردن،

األمم املتحدة ،وف���ي هذا العام توحدت مواقف الفاتيكان

مع بعض الدول اإلسالمية املشاركة ،وانضمت إليهم إيران

وال تتنازل ،وق���د رأينا هذا املوقف املخ���زي للتجمع العربي

وفلس���طني ،ولبن���ان ،والتحالف من أجل احلقوق اجلنس���ية

واجلسدية في املجتمعات املسلمة.

وروسيا.

التنس���يق على املس���توى احلكومي يتم ب�ي�ن احلكومات،

أما التنس���يق على املستوى الش���عبي فيتم بني املنظمات غير

^ :شكر الله لكم مهندسة كاميليا حلمي.
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[موقف]

عنـف األمـم
المتحـدة

ضد المــرأة

أصدر عدد من الجهات العلمية بيانات ومواقف تستنكر وثيقة األمم المتحدة التي
نوقشت بعنوان( :إلغاء ومنع كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات) ،منها :االتحاد
العالمي لعلماء المسلمين ،ورابطة علماء المسلمين ،ودار الفتوى الليبية .كما أصدر مركز
باحثات لدراسات المرأة موقفًا علميًا يسعدنا في مجلة البيان نشره لالستفادة منه.

■ ■مركز باحثات

«احلمد لله ،والصالة والسالم على رسول الله ،أما بعد:

تنعقد اآلن في مقر األمم املتحدة بنيويورك؛ مبناس���بة ما

يس���مى «اليوم العاملي للمرأة» ،اجللس���ة السابعة واخلمسون

( )57للجنة املرأة في األمم املتحدة خالل الفترة من  22ربيع

الثان���ي  3 -جمادى األولى 1434ه���ـ ،املوافق  15 - 4مارس
2013؛ إلق���رار وثيقة( :إلغاء ومنع كافة أش���كال العنف ضد

النس���اء والفتيات) .وقد أش���ارت اللجنة في املسودة املوزعة
إلى أن مرجعية النقاش ستكون االتفاقيات والوثائق الصادرة
من األمم املتحدة ،دون اإلش���ارة إل���ى حتفظات الدول عليها،

وهي تتضمن مخالفات صريحة للشريعة اإلسالمية والفطرة

السليمة..

56

العدد 310

وجلميع ما س ��بق ،فإن مركز باحثات لدراس ��ات املرأة
يدعو إلى:
أو ًال :ح � ّ�ث احلكوم ��ات اإلس�ل�امية ،ووزراء اخلارجية،
وأصح ��اب الق ��رار ،والعلم ��اء ،وق ��ادة ال ��رأي ،واملؤسس ��ات
ومما يش���مله مفهوم العنف الذي س���يناقش في

املعني ��ة؛ لرف ��ض ه ��ذه الوثيق ��ة الت ��ي تخالف الش ��ريعة
اإلس�ل�امية والفطر الس ��وية ،وت ��ؤول باألس ��رة حتم ًا إلى

 .1العن���ف املبني على اجلن���در (أي النوع) الذي

الع ��داء ،وم ��ن ث ��م التفكك ،كم ��ا هو احلال ف ��ي كثير من

اجللسة:

يشمل املساواة التامة بني الذكر واألنثى ،كونهما نوعاً
إنس���انياً!! كما يش���مل االعتراف بالشذوذ اجلنسي،
وعدم التمييز بني األسوياء والشواذ!!

 .2العنف اجلنسي ،ويشمل ما يسمونه االغتصاب

الزوجي!! والكبت اجلنس���ي!! واالجتار باملرأة ،الذي

يدخلون فيه تزويج من دون الثامنة عشرة!!

 .3قوامة الرجل على أسرته ،وواليته على أوالده!!
 .4الف���وارق بني الرجل واملرأة في بعض األحكام,

كالتفريق في امليراث!! وأحكام الطالق والزواج!!

وس���تتضمن هذه الوثيقة إج���راءات عدة مخالفة

للشريعة اإلسالمية؛ لوقف العنف ضد املرأة ،مبفهوم

جلنة املرأة باألمم املتحدة ،منها:

 -التس���اوي التام ف���ي التش���ريعات ,مثل :إلغاء

التعدد ،والقوامة ،والوالي���ة ،والنفقة ،واإلرث ،وإلغاء

حق الطالق من الرجل ...ونحوها من التشريعات التي
أقرتها الشريعة اإلسالمية.

 -إباحة احلرية اجلنسية ،مبا فيها الشذوذ ،ورفع

س���ن الزواج إلى الثامنة عش���رة ،وتوفير وسائل منع
احلمل للمراهقات ،وتدريبهن على استخدامها.

وفي هذا مخالفة ألحكام الش���ريعة اإلس�ل�امية؛

وتغيي���ر لقوانني األح���وال الش���خصية؛ وتدخل في

الشؤون الداخلية للدول.

كما أن هن���اك مطالبات قانونية خطيرة جداً من

قبل جلنة املرأة في األمم املتحدة؛ تس���عى من خاللها

لتحويل ما يس���مى «جرائم العنف املبني على اجلندر»
إلى محكم���ة اجلرائ���م الدولية باعتباره���ا «جرائم

حرب»!!!

األسر في الغرب.
ثاني ًا :دعوة املجامع العلمية والدعوية والعلماء إلى
بي ��ان املوقف الش ��رعي من ه ��ذه الوثيق ��ة ،وإيضاح معنى
العن ��ف واإليذاء مبعناه الش ��رعي ،ال مبفه ��وم جلنة املرأة
باألمم املتحدة املنحرف حول مفهوم العنف ضد املرأة.
ثالث� � ًا :إب ��راز اهتمام ��ات ه ��ذه االتفاقي ��ات بجوان ��ب
معين ��ة م ��ن حق ��وق امل ��رأة ،وإغف ��ال كثي ��ر م ��ن حقوقه ��ا
احلقيقية في أقطار العالم اإلسالمي.
رابع ًا :بيان أن فرض هذه الوثيقة على نس ��اء العالم
أجمع�ي�ن ،بق ��وة األمم املتح ��دة ،وجل ��ان امل ��رأة فيها؛ إمنا
ه ��و عن ��ف حقيقي ضد امل ��رأة ف ��ي العالم عموم� � ًا ،واملرأة
املس ��لمة خصوص ًا ،وفرض للوصاية الثقافية ،والفكرية،
واالجتماعية ،الغربية على العالم.
خامس� � ًا :دع ��وة اجلامع ��ات واملؤسس ��ات النس ��ائية
اإلس�ل�امية إل ��ى تق ��دمي البدائ ��ل الش ��رعية التي حتفظ
كرام ��ة وحق ��وق امل ��رأة وتس ��مو باهتماماته ��ا الفكري ��ة
واحلضارية.
سادس� � ًا :التع ��اون م ��ع عق�ل�اء العال ��م حلماي ��ة كيان
األسرة من هيمنة القيم الغربية املنحرفة.
س ��ابع ًا :التص ��دي ملثل ه ��ذه الوثائق ،وعدم املس ��اس
بالتحفظ ��ات التي وضعته ��ا الدول اإلس�ل�امية؛ حلماية
املجتمع املسلم مما يراد به.
والله أعل ��م ،وصلى الله على نبينا محمد ،وعلى آله
وصحبه أجمعني».
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[منتدى القراء]

■ ■مسية رفاعي

وكما تدين تدان..

somiahrephaey@yahoo.com

حينما نتأمل النفس البشرية نالحظ تلك األمراض التي
تعتريه ��ا ،وكثير ًا ما تظهر عليه ��ا أعراض املرض جلية واضحة
رغ ��م احمل ��اوالت املس ��تميتة إلخفائها ..والعجي ��ب أن أمراضها
مختلف ��ة كثي ��ر ًا ع ��ن تل ��ك األمراض الت ��ي يصاب بها اجلس ��د
احل ��اوي له ��ا ..أحد تل ��ك االختالف ��ات أنه قد ميرض اجلس ��د
فتش ��فى ال ��روح فيك ��ون مرض ��ه مبنزل ��ة الع�ل�اج وال ��دواء له ��ا،
أم ��ا العكس ف�ل�ا يكون صحيح� � ًا أبداً ،فبمرض أنفس ��نا يصاب
اجلس ��د ف ��ور ًا حت ��ى إن لم تظهر األع ��راض ظهور ًا ب ّين� � ًا ..ومن
املسمى الشماتة،
تلك األمراض التي اس ��توقفتني ذلك املرض
ّ
والنف ��س املريض ��ة بالش ��ماتة ليس ��ت بالضرورة نفس� � ًا ش ��ريرة

بالبهجة ،فأخير ًا ستشعر تلك النفوس الصحيحة سابق ًا باملها..
وتتوالى التفسيرات ،فهناك تفسير رابع وخامس وسادس..
تعمقنا في تلك النفس س ��نتفاجأ بأس ��رارها وستحيرنا
فكلما ّ
مكنوناتها ،ورغم كثرة التفس ��يرات وتعددها وتش ��عبها س ��تبقى
مج ��رد تفس ��يرات فلس ��فية وتأم�ل�ات حائ ��رة أو رس ��ائل تهدئ ��ة
وطمأن ��ة زائف ��ة ..أي ًا كانت فلن تكون مب ��رر ًا أبد ًا لتلك النفوس
لالنصي ��اع ملرضه ��ا وترك ��ه ينه ��ش فيه ��ا ويس ��تفحل ويطغ ��ى
ويتجب ��ر ويرتع ف ��ي نفس رخيص ��ة عند صاحب تركه ��ا أرضية
خصبة عامرة للفيروس ��ات ،إما بس ��بب غفلته أو استغفاله ،أي ًا
كان الس ��بب وبغ ��ض النظر عن األع ��ذار ،فال بد من ردع النفس

خبيث ��ة ،لكنها نفس تريد أن تزه ��و بكمالها ومتام صحتها كما

وعالجه ��ا .ولتعل ��م ي ��ا صاحب تل ��ك النفس أنه مبوت نفس ��ك
س ��تموت أنت فور ًا وكما تدين تدان ..فاليوم أنت الش ��امت وغد ًا

بوجود املرض حتى إن كانت صحة مزيفة؟!

أنت من ُيش ��مت في ��ه ..وال يؤمن أحدكم حت ��ى يحب ألخيه ما

يخي ��ل لها على حس ��اب م ��رض غيرها ،وهل تظه ��ر الصحة إال
وق ��د تك ��ون الش ��ماتة ما ه ��ي إال مواس ��اة النفس البش ��رية

يحب لنفسه ..وهل يريد أحد أن يشمت في نفسه؟!..

املريض ��ة بأم ��راض أخرى ،مث ��ل :مرض النقص وانع ��دام الثقة

وه ��ذا امل ��رض منتش ��ر على نط ��اق أوس ��ع م ��ن الفردية ،بل

وعقدة اإلحس ��اس بالفشل ،فتشعر بالبهجة والسلوان ،فليست

يصي ��ب املجتمع ��ات وينغم ��س في ��ه اإلع�ل�ان ويستش ��ري ف ��ي

وحدها املريضة..

املؤسس ��ات ،وفي هذه احلالة تكون النفوس قد قتلها الفيروس

وهناك تفس ��ير ثالث ،فاملرضى يش ��عرون ببعضه ��م أكثر من
ش ��عور األصح ��اء وإحساس ��هم به ��م ..فتش ��عر النف ��س املريض ��ة
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فتحولت إلى نفس خبيثة ،بل إلى فيروس يتكاثر إلى فيروسات
قاتلها الله وعافانا منها.

هل ال تزال مصر هي الجائزة؟
د .عبد العزيز كامل

سورية ..الثغر الدعوي المكشوف
محمد عمر امللحم

اليمن ..حكمـــة غـــائبة وأزمات
متعددة
مراد باخريصة احلضرمي

مرصد األحداث
عمرو عبد البديع
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[المسلمون والعالم]

هل ال تزال مصر

هي اجلائزة؟

■ ■د .عبد العزيز كامل

d.amk@hotmail.com

كان��ت المدت��ان اللت��ان حك��م فيهما ج��ورج بوش
االب��ن الدول��ة األق��وى ف��ي العال��م  -أمري��كا ،-
بمنزل��ة النم��وذج العمل��ي للكيفية الت��ي يمكن أن
تتحك��م بها اليهودية العالمية ف��ي توجيه األمور
الدولي��ة بصورة تكاد تكون مباش��رة ،حيث س��يطر
المحافظون الجدد  -كما هو معروف  -على إدارة
بوش سيطرة شبه كاملة ،وكما هو معروف أيضًا؛
ف��إن ه��ؤالء المحافظين كانوا أش��به ب��ـ (جماعة)
أو (تنظي��م) يهودي معل��ن  -وليس س��ريًا  -يدير
الشؤون الخارجية األمريكية بحسابات يهودية.
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دش���ن احملافظون اليهود اجلدد في م���دة إدارة بوش عدداً

ريجان ،والذي يوصف في اإلع�ل�ام األمريكي بـ (أمير الظالم)

باعتبار أن استمرار الهيمنة على مقدراتهما وقراراتهما من أولى
أولويات املهتمني ببقاء الواليات املتحدة قطباً أقوى وأوحد خالل

احلملة على العراق« :س���يكون العراق الهدف التكتيكي للحملة،

وستكون الس���عودية الهدف االس���تراتيجي ،أما مصر فستكون

األمريك���ي) .وقد كان من ضمن خط���ط احملافظني اجلدد التي

 1996دراسة إلى نظيره في العداء (بنيامني نتنياهو) يقترح فيها

من اخلطط واملش���روعات تتعلق بالعاملني العربي واإلس�ل�امي،

القرن احلادي والعش���رين ،وذلك ضمن ما سمي مشروع (القرن

أعلنت في مناسبات وصيغ مختلفة ،التوجه نحو تفكيك وتفتيت
كثير من الدول العربية واإلسالمية ،وتكسير وحدتها الدستورية،

وبخاصة الدول الثالث األهم ،وهي :العراق والس���عودية ومصر،
لكنهم بدأوا بالعراق َوفق خطة تضمنت وقتها احتالل س���بع دول

أخرى ،قبل االنتقال إلى اخلطوة التالية ،وقد أش���ار (ويس���لي
كالرك) – القائد العام الس���ابق للق���وات األمريكية في أوروبا

والقائد العام حللف الناتو من عام  1997إلى عام 2001م – في
تصريحات له عقب أحداث س���بتمبر  2001بعشرة أيام؛ إلى أنه
تس���لم مذكرة من مكتب وزير الدفاع األسبق (دونالد رامسفيلد)

أثناء قصف أفغانس���تان ،تصف كيف سيجري احتالل سبع دول

في مدة خمس س���نني ،بحيث يكون البدء بالعراق ،ثم س���ورية،
ثم لبنان ،ثم ليبيا ،ثم الصومال ،ثم الس���ودان ،ثم تنتهي احلرب
بإيران! لكن جس���ارة املقاومة العراقية الس���نية وقتها لم تسمح
لألمريكان بتكرار املغامرة في أي بلد آخر ،حيث مثلت جدار صد

ورد عرقل مشروع القرن األمريكي برمته.

غير أن إضعاف العراق بتقسيمه ثم تقاسمه مع إيران بغرض

زرع مزيد من عوام���ل الفرز الطائفي في املنطقة؛ جرى التركيز

عليه ريثما تأتي ظروف أخرى لبقية الدول املس���تهدفة ،وقد دق

ما جرى في العراق ناقوس خطر قوي يحذر من االس���تهانة مبا

و(دراكوال)؛ مليوله العدائية العدوانية  ،-حيث قال في أعقاب بدء

اجلائ���زة الكبرى»! وكان ذلك املس���ؤول احلاقد قد قدم في عام
أن تتبنى السياس���ة اإلس���رائيلية فكرة العمل على القضاء على
النظام في بغداد؛ كخطوة أولى نحو زعزعة االستقرار في الدول

احمليطة بالعراق.

وخط���ورة تصريح���ات (مورافيتش) و(بيرل) ل���م تكن في

صدورها ضمن تنظير علني للتآمر فحس���ب؛ بل في أن قس���ماً
أساس���ياً منها قد وجد طريقه إلى التنفيذ العملي وسط مباركة
وأحياناً مشاركة من األطراف املتضررة قبل غيرها ،فقد جتسد
التوع���د اليهودي في الواقع العراقي بعد الغزو األمريكي ،فظهر

التطابق بني األقوال واألفعال ،وبدا أن الغزو قد لفقت مسوغاته
ً
مدخ�ل�ا «تكتيكياً» ميكن الولوج من���ه إلى ما بعده ،حيث
ليكون
إن غزو العراق ثم تقس���يمه ثم تقاسمه بني الفرس والروم؛ م َّثل

قاصمة ظهر ملا كان يس���مى «الوحدة العربي���ة» ،وأوجد أجواء
ممهدة للتحرك نحو الهدف التالي «االس���تراتيجي» ،وهو املتعلق
بالسعودية؛ إلحاطتها بسوار من التثوير الرافضي الذي يستهدف

أهل الس���نة في كل اجلزيرة العربية ،التي إذا ما أضعف السنة
فيها فإنهم س���يكونون فيما سواها أضعف ،وهو ما من شأنه أن
يترك املجال بعد ذلك مفتوحاً بانتظار (اجلائزة الكبرى)  -مصر
 -ريثما تتوافر اإلجابة عن (كيف) و(متى) و(أين) و(ملن) سيكون

تسلم أو تسليم تلك اجلائزة!

يتسرب أو يُس َّرب من خطط األعداء ونواياهم جتاه أمتنا؛ فقبل
غزو العراق بثمانية أش���هر تقريباً ُقدم تقرير في غاية الوضوح،

املتضمنة الكالم عن (مصر اجلائ���زة)  ،يتجدد احلديث عنها،

االستراتيجية ،الذي يعد العقل االستراتيجي لإلدارات األمريكية،
وهو( :لوران مورافيتش)  -الذي عمل أيضاً مستشاراً للخارجية

فيه أنه كان يتعجب من إقحام مصر في قائمة الدول املستهدفة

وقد نش���رته صحيفة واشنطن بوست في  ،2002/8/6وجاء فيه

حتتل عناوين األخبار؛ عزم عل���ى مراجعة التقرير الذي عرضه

اآلن؛ وبعد نحو عش���ر سنوات من عرض التقرير أو اخلطة
(((

ب���ل التبجح ،من أح���د أبرز الباحثني في معه���د راند لألبحاث

فقد كتب (ج���ون كارني) ،محرر صحيف���ة ( )cnbcاألمريكية،
مقاالً بعد ثورة يناير بعنوان (هل يذكر أحدكم مصر اجلائزة؟) بينَّ

األمريكي���ة –؛ بينَّ ذلك التقرير حقيقة م���ا كان يب َّيت للمنطقة،

قبي���ل غزو العراق ،لكن ملا قامت الثورة املصرية وأصبحت مصر

قوله« :إن احلرب على العراق مجرد خطوة تكتيكية س���تغ ّير وجه

(مورافيتش) عام 2002م ،والذي حتدث فيه عن (مصر اجلائزة)؛
ليبح���ث عن املعنى الذي كان مراداً منها ،فوجد فيه حتت عنوان

الشرق األوس���ط والعالم ،أما السعودية فهي هدف استراتيجي،

وأما مصر فهي اجلائزة الكبرى في نهاية الطريق».
وقد تكرر املعنى نفس���ه وباأللفاظ ذاتها تقريباً على لس���ان

رمز يهودي مش���هور من احملافظني اجلدد ،وهو (ريتشارد بيرل)
 -السياسي األمريكي الذي عمل مساعداً لوزير الدفاع في عهد

(احلالة املخيفة ..مصر) ش���رحاً لكيفية استغالل األوضاع في

مصر ،حيث بينَّ مورافيتش أن أبرز إجنازات حسني مبارك حتى
عام  - 2002أي بعد عش���رين عام���اً من حكمه -؛ أنه قام بكبح
((( سبق أن كتبت مقالني بعنوان «مصر اجلائزة» في العددين (.)215 - 214
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اإلسالميني ،وأنه لم يوجه إمكانات مصر إلى التنمية واالستثمار،

للمشروع اإلسالمي في داخل بالد املسلمني وخارجها سيرحبون

يتيح ألمريكا أن تعتمد على انتهازيته ،ثم تس���اءل :ملاذا ال تسمح

س����نية ميكنها أن تصنع أدوات نهوض إسالمية ،إقليمية وعاملية،
فس����ارع البعض للتصرف على أس����اس ذلك الظ����ن متصوراً أن

والنتيجة وضع متفجر تس��� َّبب في تهميش وكبت اإلس�ل�اميني
والعلمانيني معاً ،ثم استعرض قدرة مبارك على ركوب املوجة مبا
أمريكا له باالستمرار في التضييق على اإلسالميني واملعارضني،
وفي ذات الوقت تسمح له بالبقاء في السلطة دون تغيير ،باعتباره
صديقاً ألمريكا؟ ثم قال مورافيتش  -الذي هلك بالسرطان عام
2009م « -إن السماح له بهذين األمرين هو وصفة طبية لكارثة»!

وانتهى إلى القول« :إن احمل���ور العربي كله مهم ،لكن العراق هو

احملور التكتيكي للدخول ،والس���عودية محور اس���تراتيجي ،لكن
مصر مع كتلتها ومكانتها وتاريخها ومكانتها وقدراتها؛ هي املكان

الذي س���يتم فيه تقرير مس���تقبل العالم العربي .وفي بيئة شرق

بأن تنتج آلتهم الدميقراطية العلمانية ماكينة «متكني» لقوى عربية

احلركات اإلس��ل�امية في العالم قاب قوسني أو أدنى من التمكني
مبباركة من الكفار وامللحدين ،مس����تبعداً – ولو من باب االحتمال

العقل����ي أو اليقني اإلمياني  -حقيق����ة{ :إ َّن ا ْلك َِافرِ ي� � � َ�ن اَكنُوا لَك ُْم
{و ُّدوا لَ ْو َت ْك ُف ُرو َن َك َما َك َف ُروا
َع ُد ًّوا ُّم ِب ً
ينا} [النس� � ��اء ،]١٠١ :و ُمسلَّمةَ :
{وإن تُ ِص ْبك ُْم َس ِّي َئ ٌة َيفْ َر ُحوا
ف ََتكُونُو َن َس َو ًاء} [النساء ،]٨٩ :ومنطية َ
ين َك َف ُروا ِم ْن َأ ْه ِل ال ِْك َت ِ
اب
ِب َها} [آل عمران ،]١٢٠ :وقانون َ
{ما َي َو ُّد ال َِّذ َ
ش ِك� �ي �نَ َأن يُ� �َن��زَ َّ َل َع َل ْيكُم ِ ّم ْن َخ ْيرٍ ِ ّم� � ��ن َّر ِبّك ُْم} [البقرة...]١٠٥ :
َوال ا ْل ُـم رْ ِ
ونحو ذلك من السنن الثابتة التي يكشف احلق الظاهر فيها باطن

أوسطية جديدة يجري تخليقها ،ميكن البدء بإعادة تشكيل مصر

الباطل مهما تخفى عنا أو استخف بنا.

إليها هنا ..سوف يصبح من املمكن معاجلة موضوع مصر؛ عندما

ينعم شعبها وشعوب أخرى معه بالوصول إلى بر األمان؛ تتالطم

الوجود الرس���مي للمحافظني اجلدد انته���ى – ولو مرحلياً

يحني وقت اإلبحار ،والواضح أن هناك من يصر إما على إبقائها

رغم أنها تأتي في مرحلة الحقة من الدورة االستراتيجية املشار

يتم تنفيذ ما ذكر»!!

س���فينة النجاة التي رست في مصر بعد ثورتها السلمية كي

بها األمواج اآلن ،دون حبال كافية تشدها لصخور االستقرار حتى

– مبج���يء احل���زب الدميقراط���ي للس���لطة ،لكن ه���ل انتهت

دون إقالع ،أو إغراقها في القاع؛ فقد ش���هدت أرض الكنانة بعد
تصدر اإلس�ل�اميني  -غير املدروس جيداً  -املشهد السياسي،

األمريك���ي؟ اجلواب أن إدارة الدميقراطي�ي�ن حتت حكم أوباما

خلفه���ا إال بأدوات لـ «الفوضى اخلالق���ة» التي لم تلد الثورات،

أصغر ،لكن أخفى وأمكر.

نفس���ها – في مصر وغيرها  -جتري عن سبق إصرار وترصد

أسس���وا لها في التفكي���ك والتفتيت ضمن
االس���تراتيجية التي َّ
مش���روع الشرق األوسط الكبير الذي هو جزء من مشروع القرن

أحداثاً جس���اماً جتعل احلليم حيراناً ،ال ميكن وصف الواقفني

تس���ير على درب مشروع القرن ،لكن بأس���اليب ليست أخف أو

لكنها تريد أن تفسدها أو تئدها؛ فاالستماتة في أن حترق الثورة

الثورات العربية واقتناص الفرصة

من قوى داخلية متآمرة بات اجلميع يعلم أنها تعمل بإس���ناد من
أطراف إقليمي���ة حتركها قوى عاملية ،حيث وضح أن املراد فع ً
ال

ما س���بق مدخل مهم للولوج إلى اجلواب عن السؤال األهم
ال���وارد في عنوان املق���ال ،وقد عبرت مراراً ع���ن القناعة بأن

بأماني وأحالم الشعوب الثائرة على الفساد واالستبداد .ال شك

فعالي���ات الثورات العربية لم تكن بتدبير ق���وى أجنبية ،بل إنها

كان���ت تداعيات لتراكمات كانت له���ا مقدمات أوصلت إلى هذه
النتائ���ج ،لكن تلك النتائج أيضاً لم تكن لتصل إلى ما وصلت إليه

إال بتدبير خارق خارج عن قدرات البش���ر ،تس��� َّبب في تساقط

أنظمة طاغوتية قاس���ية في أزمنة قياس���ية ،خرج أصحابها من

قص���ور العز واجلب���روت إلى جحور الذل واملهان���ة ،ما ظننا أن
{وظ َُّنوا َأ َّن ُهم َّم ِان َع ُت ُهم ُح ُصونُ ُهم ِ ّم َن هَّ ِ
ث
اه ُم هَّاللُ ِم ْن َح ْي ُ
الل فََأ َت ُ
يخرج���وا َ
ْ
لَ ْم َي ْح َت ِس ُبوا} [احلرش .]٢ :لكن دوائر القرار في الغرب حتركت –
كعادتها  -الستثمار األحداث ،وهو استثمار لن يكون بحال خارجاً
عن مصاحلها و َوفق برامجها وخططها.

وقد كان من الس����ذاجة ،بل التهور ،أن نتص����ور أن املعادين
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«تخليق» أوضاع جديدة عن طري���ق تلك الفوضى ،ال عالقة لها

أن إفش���ال الثورة في مصر كان له األولوية ،وبخاصة بعد صعود

اإلس�ل�اميني؛ ألن جناح الثورة بهم جناح لكل املسلمني ،وإفشالها
ألجلهم فشل للجميع.

واملعضلة هنا أن ثمة عوامل من إش���كاالت وتناقضات كثيرة

داخل املجتمع املصري ،بل داخل الكيانات واملكونات اإلس�ل�امية
فيه؛ يجري اس���تغاللها ف���ي تخليق ثم توظي���ف الفوضى بغية

الوصول من خاللها إلى حتقيق أهداف تكتيكية واس���تراتيجية
قدمية وجدي���دة ،ال تصب في مصلحة النهوض املصري عموماً،
واملشروع اإلسالمي فيها خصوصاً .وإلدراك أبعاد هذا التربص

ال ينبغ���ي أن نظل أس���رى اللحظة بتفاصيله���ا املتتابعة املبعدة
عن اس���تحضار كامل الصورة ،فاملراد مبصر أكبر من سفاهات

«الفلول» ،وأخطر من تفاهات صبية الش���وارع ،وأعقد من
األزمات السياسية التي ترددها وجتددها «النخبة» ال َعلمانية
احمللية املفلسة ،فاألمة كلها يراد تسديد ضربة جديدة لها

في املرحلة الراهنة في شخص مصر وجتربتها اإلسالمية
الوليدة ،التي يري���د الصادقون لها أن تكون ناجحة ملهمة،
ويريد املجرمون  -محلياً وإقليمياً وعاملياً – أن تكون فاشلة
حابطة مظلمة!

أعداء مصر ..واستثمار األزمات
ميكننا أن نرصد عدة إش����كاليات خطيرة على الساحة
املصرية مي ّثل كل منها ما يشبه صندوق قنابل موقوتة أو حقل
ألغام مزروعة ،لو جرى تفجيرها أو إشعال فتيلها فإن معالم

امل����كان بعد االنفجار لن تكون هي معالم املكان قبله .وواجب

كل الصادقني والعقالء في مصر – بل وفي خارجها  -إبطال
مفعول هذه القنابل وتلك األلغام؛ باجلدية الكاملة في معاجلة
عوامل تس����خينها؛ إنقاذاً للمشروع اإلسالمي الذي إذا فشل
في مصر – معاذ الله  -فإنه خسارة لألمة كلها.

هذه اإلشكاالت إجما ً
ال هي:
 -دفع الدول���ة املصرية حتت حكم اإلس�ل�اميني إلى

منحدر (الدولة الفاشلة) لعزلها ثم التفرد بها.

 -توظيف اخلالفات بني اإلسالميني لضربهم وضرب

الدعوة من خاللهم.

 -اس���تعمال األقباط وبعض األقليات في كسر وحدة

واستقالل الدولة املصرية.

 -حتريك مش���كالت س���يناء السياس���ية والعسكرية

واألمنية ،ثم تدويلها لفصلها واستغاللها.

إنها مش���كالت ومعضالت ينبغ���ي أن تُتابَع تطوراتها

الكبيرة بحيث ال تغطي عليها التفاصيل اليومية الصغيرة.

واملتابَعة هنا ليس���ت ملجرد الرص���د واحلضور ،لكن ألجل

اليقظ���ة والتحرك باجت���اه احللول ،فهي عل���ى خطورتها

وجسامتها على املستوى البعيد ليست مستحيلة احلل ،لكنها
حتتاج  -بعد االستعانة بالله  -إلى دقة في التشخيص ،ثم

مهارة في الع�ل�اج ،يجتمع عليه الذين ال يجمعهم الله على

ضاللة من أهل العلم والفكر ،واحلل والعقد.

س���أتناول في هذا املقال ما يسمح به املقام من بسط

تلك النقاط ،على أن أكمل ما بقي فيما بعد بإذن الله.

حرب اإلفشال لنيل الجائزة
و«الدولة الفاش���لة» طريقهم إلى ذل���ك ،وهذا املصطلح
صنعت���ه أمريكا وصنفت في ضوئه دوالً ألغراض مش���بوهة،
وألجل االجتار بهذا االبتكار س���ارعت إلى ترويجه دولياً عبر
منظمة األبحاث املس���ماة (الصندوق من أجل السالم) ،والتي
وض َعت بالتعاون مع (مجلة اخلارجية األمريكية) تعريفاً للدولة

الفاشلة من خالل أعراض إذا تكاثرت أو اجتمعت في دولة ما
فإنها تكون دولة فاشلة جديرة بأن توضع في القائمة السنوية

التي تنشر منذ عام 2005م ،متضمنة عشرين دولة ،قد يتناوب
بعضها مع اآلخر ،والغريب أن نصفها تقريباً من الدول العربية
واإلس�ل�اميةٌّ ،
فكل من باكستان وأفغانس���تان والعراق واليمن

وتشاد والصومال وبنجالديش ولبنان والسودان؛ حتل ضيوفاً

ش���به دائمني على تلك القائمة .وكم���ا وضعت أمريكا معايير
لل���دول واملنظمات التي تلحقها بقائمة (اإلرهاب) إلرهابها ثم
الترهيب بها؛ فإنها تترك الباب مفتوحاً إلدخال دول أخرى في
قائمة (الفشل)؛ إلفشالها وبث روح الفشل من خاللها.

أم���ا األعراض التي إذا ظهرت أو أظهرت على دولة فإنها

تؤهلها لاللتحاق بركب الفش���ل ،بحس���ب معايير ما يس���مى
(صندوق السالم)؛ فهي:

_ فقدان السلطة في الدولة املعنية قدرتها على السيطرة

الفعلية على أراضيها.
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_ فقدانها احتكار حق اس���تخدام العنف املشروع للحفاظ

أو أجيال ،ويتحدثون اآلن عن (اجليل الرابع) من تلك احلرب

_ عجزها عن توفير احلد املعقول من اخلدمات لشعبها.

على العس���كريني ،بل قد يسلط الش���عب فيها على حكومته،

على أمنها.

غير التقليدية ،والتي ال تعد استراتيجيات الصراع فيها وقفاً

_ عدم قدرته���ا على التفاعل مع ال���دول األخرى لتكون
عضواً فاع ً
ال في األسرة الدولية.

أو يس���لط اجليش على شعبه ،أو تتخلى الشرطة عن مهمتها
األمنية والنظامية لتكون أداة للخوف وسبي ً
ال للفوضى! بحيث

التوافق على شرعيتها لدى جميع سكانها.

أو إذالل شعب أو تثوير طائفة على طائفة!!

_ عدم متكنها من توفير مستلزمات إقامة أو إدامة أسس

وبقلي���ل من التأمل في هذه العوامل اخلمس���ة ،نالحظ أنها
قد ال تكون أعراضاً ينتجها فش���ل ذاتي مجرد ،بل ميكن أن تكون
أمراضاً يس ّببها إفشال خارجي متعمد ،وكذلك فإن تلك األعراض
ال يسهل التحصن منها في ظل منظومة دولية ظاملة مزدوجة في

املعايير وغير مس���تقلة وال مستقرة في التعامل ،ثم إنها أعراض
نسبية ميكن أن يلبسوها من يشاؤون ويخلعوها عمن يشاؤون.

الس���ؤال املهم هنا هو :ماذا تريد أمريكا من تصنيف الدول

إلى قوائم من مس���تويات من الفش���ل أو النجاح؟ وكيف تدخل

يكون هذا النوع من احلرب سبي ً
ال لتفكيك بلد أو إسقاط نظام
املقصود بذلك النوع اجلديد من احلرب أن يعمل طرف ما

على إبطال مفعول القوة املضادة عند طرف آخر؛ باس���تغالل

نقاط الضعف ،ولو كان املس���تهدِ ف أضعف من املس���ته َدف.
وت���دور تلك احلرب غالباً في بيئ���ة تآمر وغموض تتكاثر في
ظله الفنت مبا يوصل إلى فوضى ميكن أن تس���تغل في خلط

أوراق وبعثرته���ا ،ليعاد جمعها وإعادة ترتيبها مرة أخرى على
هوى جديد لطرف مس���تفيد ،وهذا أيضاً هو بالضبط املعنى
الكام���ن حول مفهوم (الفوضى اخلالق���ة) التي حتدثت عنها

من تش���اء وتخرج من تش���اء من تلك القوائم؟ واجلواب الواضح
أنه عندما تريد أن تنس���ج خيوطاً من العزلة والتقييد حول بلد

بتوجه واشنطن نحو إعادة رسم خرائط الشرق األوسط على

القوائم؛ ليظل الفشل وصمة عار تطارده في عالقاته وتطلعاته،

أما ع���ن مفهوم وكيفية ش���ن حرب (اجلي���ل الرابع من

مس���تهدف؛ فإنها تعم���ل على إدراجه وع���دم إخراجه من تلك

مع أن أمريكا وحلفاءها لو صحت نواياهم في إرادة اخلير للبشر،
لعملوا على مساعدة الدول والشعوب املتعثرة لتخرج من كبواتها،

أو عل���ى األقل ال يحولون مبؤامراته���م بينها وبني النهوض ،لكن
الذي يقومون به هو العكس ،وبخاصة في بالد العرب واملسلمني،

ب���ل إن أمريكا لم تعد تخفي نواياها في تع ّمد «تخليق» أس���باب
الفشل وتوسيعها ولو لم توجد مسوغاتها أو مقدماتها.

خنفس���اء أمريكا الس���امة (كونداليزا رايس) عندما بشرت

أسس جديدة تضمن األمن القومي ألمريكا.

احلرب الال متماثلة) التي ميكن أن نس���ميها «احلرب القذرة»

بني ط���رف يراعي القيم وأصول احلرب وطرف بال س���قف
أخالقي وال إنساني؛ فقد أفاض في شرحها املفكر األمريكي
(ماك���س مانوارينج) ،الباحث في ش���ؤون االس���تراتيجيات

العس���كرية ،والذي خدم في املخابرات العس���كرية األمريكية
وعم���ل في قيادة اجليش األمريكي؛ ففي محاضرة ألقاها في

إن «اإلفشال» صار آخر صيغ احلروب الشيطانية – غير

 13أغس���طس  2012في معهد دراس���ات األمن القومي في

وتوسيع رقعتها ،خاصة أن آخر حربني خاضتهما على طريقة

من العالم؛ تكلم ذلك الرجل بكالم خطير ال يس���ع املشغولون

التقليدية  -التي بدأت أمريكا في الس���نوات األخيرة ش���نها
«احلروب التقليدية» في كل من أفغانستان والعراق ،قد أرغمتا
أنفها ولقنتاها دروس���اً كلفتها – حتى اآلن  -خس���ارة التفرد

(إسرائيل) مبناسبة عقد املؤمتر السنوي ألمن النصف الغربي
بأمور املس���لمني أن يتجاهلوه ..وهنا أنقل أبرز ما قال بأقرب
األلفاظ املترجمة لتلك احملاضرة التي حتكي وحتاكي تفاصيل

بالقعود على قمة القطبية الدولية ،سياسياً وعسكرياً ،وضياع
أحالم البقاء في فردوس الرخاء اقتصادياً.

مرحلتها الراهنة – وبخاصة مصر – ،ولذلك أرجو من القارئ

والش���عوب ،ير ّوج األمريكيون اليوم ملا يس���مى (احلرب غير

مع الواقع العملي الذي يجري على األرض؛ يقول:

ولذل���ك؛ فف���ي مصطلح جديد ي���راد به تهدي���د الدول

املتماثلة)؛ حملاولة فرض أجواء االحتراب واخلراب لكن بصيغ

أخرى ،وهم يقولون إن احلرب غير املتماثلة مرت بأربع مراحل
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م���ا يدور وما ميك���ن أن يدور في بعض البل���دان العربية في
أن يس���تحضر قياس الكالم النظري الوارد في تلك احملاضرة
• اجليل الرابع من احل���رب غير املتماثلة حاصل وموجود

شئنا أم أبينا ،وأمريكا مشاركة فيه.

• الغرض من هذه احلرب غير املتماثلة «إكراه اخلصم على

قبول إرادة عدوه».

• جتارب احلروب خالل العش���رين عاماً املاضية أثبتت أن

احلروب التقليدية ستندثر أو في طريقها لالندثار ،وما أصبح
اليوم مناسباً هو اجليل الرابع من احلرب غير املتماثلة.
• ال بد أن يعت���رف األمريكيون بأنهم متورطون في حروب

م���ن غير تلك الدولة ،وعادة ما يكون ذلك اإلقليم اخلارج عن
السيطرة عنيفاً ومحارباً.

أو القضاء على قدرة أمة على ش���ن مواجهة عس���كرية خارج

نتدخل فيها ،ليس هذا فقط ،بل ميكننا أن نبس���ط سيطرتنا

والتآكل ببطء لكن بثبات.

• هن���اك دول حتولت بفعل تلك احلرب إلى دول للجرمية،
وأخرى أصبح���ت دوالً عنصرية جديدة ،وآخر من يصمد في

من هذا النوع ،وال ينبغي أن يقلقوا من ذلك.

• الهدف من هذه احلرب ليس حتطيم مؤسس���ة عسكرية

حدوده���ا؛ لكن اله���دف إصابة الدولة املس���تهدفة باإلنهاك
• الغاية املرجوة من وراء ذلك اإلنهاك هي اكتساب النفوذ،

• إذا اس���تطعنا تخليق «دولة فاش���لة» ،فإننا نستطيع أن

عليها حتى ال يختطفها أحد غيرنا.

وبعد اكتسابه يكون املطلوب إرغام العدو على تنفيذ إرادتنا.
• قد يكون هذا النوع دموياً يس���تخدم أس���لوب (الصدمة

• خالص���ة املراد م���ن تلك احلرب يتلخ���ص في كلمتني:

لكنه في النهاية عملية إكراه ،سواء بطرق خشنة أو ناعمة.

• الدول���ة الفاش���لة ال تأتي كحدث ،بل ه���ي عملية ذات

والترويع) مثل ما حدث في ضرب بغداد ،وقد ال يكون دموياً،
• القاس���م املش���ترك من وراء هذا الن���وع من احلرب هو

تلك احلرب هو املنتصر.

(اإلكراه) و(الدولة الفاشلة).

خطوات تنفذ ببطء وبهدوء كاف.

(زعزعة االستقرار) ،وهذا ال يحتاج إلى إرسال قوات نظامية

• إذا نف���ذت هذه احلرب بطريقة جيدة وملدة كافية وببطء

• ألن املش���كالت التي تتصدى لها ه���ذه احلرب متعددة
اجلنسيات ،فيجب أن تكون احللول متعددة اجلنسيات أيضاً.

حسبنا الله ،اللهم اكفناهم مبا شئت وكيف شئت.

عبر احلدود في أغلب األحوال.

معقول ،وباس���تخدام مواطني دولة العدو؛ فس���وف يستيقظ
عدونا ميتاً!

• األنسب أن تكون القدرات العقلية الذكية السال َح الرئيس

هذه هي الطريقة اجلديدة لزعيمة العالم «احلر» في نشر

حائط برلني بالدبابات أو بالطائرات ،وإمنا بزعزعة االستقرار
الذي يأخذ صوراً متعددة.

وفيما يتعلق باجلاري من ه���ذه احلرب على أرض مصر
أراض غيرها غ���داً ،من الضرب على وتر
الي���وم ،ورمبا على ٍ

في هذه احلرب ،وليس���ت قدرة أو قوة النيران ،فلم يس���قط

• األفضل أن يقوم بتلك احلرب مواطنون من نفس الدولة.

«القيم األمريكية» التي يراد عوملتها وإلزام البشرية بها!

الفعل املتعمد ،انتظاراً ل���رد الفعل املتوقع ،لتوجيه األمور في

• ألن الهدف إكراه العدو على القبول بإرادتنا ،فالوس���يلة

املس���ارات املرس���ومة؛ فال أظن أن مج���ال الكتابة على هذه

• إذا توصلن���ا إلى أن جزءاً من الدولة املس���تهدفة أصبح

واألطراف واألبعاد املتعلق���ة بها ألجل وضع خطوط املواجهة

هي خلق (دولة فاشلة).

الصفح���ات وال ظروفها يس���محان باخلوض ف���ي التفاصيل

غير خاضع لسلطتها ،فإن سيادتها بهذا تصبح غير موجودة،

املطلوب���ة لهذا املكر الكبار ،مكر الليل والنهار ،ولعله يكفي في

• ال تكون الدولة ذات سيادة إال في حال مت ّكنها من التحكم

بأمر املس���لمني ..فمصر لن تكون بإذن الله جائزة وال غنيمة

وبهذا تكون فاشلة.

في اإلقليم الذي حتكمه والناس الس���اكنني فيه ،ضمن نظام
سياسي معترف به.

• عندم���ا ال تتحكم الدولة في كام���ل إقليمها ،فإن اجلزء

الذي ال تتحكم فيه يصبح حت���ت الفوضى ،أو يكون محكوماً

هذا املقام ش���د النظر إليه ،وكشف الغطاء عنه ،أمام املهتمني
لليهود وال النصارى وال أوليائهما؛ ألن فتح املوحدين القدامى

له���ا لن يفرط فيه املوحدون املعاص���رون .ولله األمر من قبل

ومن بعد.
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[المسلمون والعالم]

سورية..

الثغر الدعوي المكشوف
■ ■حممد عمر امللحم
@mulhem79

لم تكن س ��بع ًا عجاف ًا تلك السنوات التي مرت على
الش ��عب الس ��وري ،بل هي خمس ��ون س ��نة عجاف� � ًا عاش
خالله ��ا الش ��عب الس ��وري بني ج ��دران الصمت؛ ُس � َّ�دت
عليه خال َلها ُّ
كل نوافذ النور والوعي ،ومورست في حقه
جمي ��ع أس ��اليب التجهيل والقمع والكبت .ولقد ش ��مل
الظلم َّ
كل نواحي احلياة دون اس ��تثناء ،وميدان الدعوة
ُ
اإلس�ل�امية ودعاتها من أبرز تلك امليادين التي كان لها
نصيب األسد من كيد األسد ومكره.
لق ��د م ��رت الدعوة اإلس�ل�امية ف ��ي س ��ورية بأطوار
مختلف ��ة صعود ًا وهبوط ًا ،وتعرضت أللوان متعددة من
الكيد واملالحقات ..وال ُتعنَى هذه املقالة باالس ��تقصاء
التاريخ ��ي حل ��ال الدع ��وة بقدر م ��ا ُتع َن ��ى بوصف حال
الدعوة في املاضي القريب؛ من بداية متكُّ ن (النصيري
حافظ األس ��د) من الس ��يطرة على احلك ��م ،إلى ما آلت
إلي ��ه األحداث ف ��ي اآلونة األخي ��رة إبان الث ��ورة املباركة
تعم أرض سورية كافة ،ومحاولة اقتراح ما يناسب
التي ُّ
من حلول لالستدراك الدعوي.
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الدعوة إ َّبان حكم حافظ األسد:
مع س���يطرة حافظ األس���د عل���ى مقاليد احلكم
ف���ي س���ورية وقيامه ب���ـ (احلرك���ة التصحيحية) في
1970/11/16م ،والت���ي انقلب فيه���ا على رفاق دربه
م���ن النصيريني والبعثيني وتف��� َّرد باحلكم؛ لم يب َق في

طريقه من قوة ضاربةِ اجلذور في املجتمع ،عميقةِ األثر
في الناس ،تش���كل خطراً مباشراً عليه ،ولها نشاطاتها
وحيويتها وقدرتها عل���ى التجمع والتنظيم؛ غير القوى
اإلس�ل�امية على اختالف توجهاتها ومشاربها الفكرية.
لقد بلغت تلك القوى أوجها وظهرت قوتُها في التصدي
حلافظ األس���د في ما ُس��� ِّمي بـ (أحداث الدس���تور)

ع���ام 1970م؛ حيث انتفض العلم���اء والدعاة في طول
البالد وعرضها معترضني على الدس���تور (العلماني)
الذي فرضه حافظ األسد وقتها على الشعب ،وحترك
الشارع السوري املسلم بحركة العلماء والدعاة ،وخرجت
مظاه���رات ضد الدس���تور وواضعه ف���ي كل األرض
السورية.
لقد كانت الدعوة اإلس�ل�امية في عافية من أمرها
والبالد تع���ج باحلركة الدعوية وإقب���ال الناس عليها؛
فالعلم���اء ميلؤون املس���اجد في كل مدن س���ورية بال
اس���تثناء؛ يعلِّمون الشباب ويعظون الناس ..واجلامعات
والنقابات روادها الشباب املسلم امللتزم ،وهناك انتشار
عريض للفكر اإلسالمي واجلمعيات اخليرية والفكرية،
وكذلك حركة التأليف والصحافة اإلس�ل�امية ...إلخ..

ومن عايش تلك املرحلة من حياة السوريني يلمس جلياً
مظاهر التدين في الش���ارع السوري وذلك اإلقبال على

الدعوة اإلسالمية.
لم يك���ن الطاغية قد أحكم قبضته على البلد بعد،
وكان يتربص بالدع���وة والدعاة الدوائر ..ومع تصاعد
األح���داث وتط ُّورها باجتاه الثورة املس���لحة في أواخر
سبعينيات وبداية ثمانينيات القرن املاضي؛ شعر حافظ

األس���د مبدى خطورة الدعوة اإلس�ل�امية عليه وعلى

مشروعه االستبدادي ،فاس���تغل نشوب املعركة ليوجه
ميت إلى اإلس�ل�ام ب ِ
ِصلة ،غي َر
ضرب���ة قاصمة لكل ما ُّ
مم ِّي ٍز بني ثائر وحيادي ،وال بني مس���لح وغير ومسلح،

وال بني سياس���ي ودعوي أو وعظي ...لقد كانت فرصة
ال تعوض بالنس���بة له ،فأطلق أجهزته األمنية لتمارس
كل ألوان القمع واملالحقة والتجسس ضد املجتمع عامة
والدع���وة والدعاة خاصة ..فقُت َل َم��� ْن ُقت َل من الدعاة،

وهاجر من هاجر ،وغصت السجون واملعتقالت بشباب
الدعوة الواع���ي من كل ألوان الطيف اإلس�ل�امي بال
اس���تثناء ،وغدت كثير من س���احات الدعوة ومنابرِ ها
التي كان���ت باألمس القريب تعل���و فيها أصوات احلق
ومتتل���ئ باجلمهور اإلس�ل�امي العري���ض؛ خاوية على
عروش���ها ،وامتألت قلوب الناس باخلوف والرعب من
ميت لإلس�ل�ام بصلةَّ ،
وقل التر ُّدد على املساجد،
ك ِّل ما ُّ
وأُتلفت كتب الدعوة اإلس�ل�امية عند م���ن يقتنيها أو
أُلقيت في املس���اجد خشية أن يعثر عليها رجال األمن
ف���ي بيت صاحبها فتك���ون الكارث���ة ،ولوحقت الكلمة
وأُحصي���ت أنفاس الناس وأغلقت املس���اجد وخضعت
للس���لطة األمنية املباش���رة وأمتألت بعي���ون األجهزة
األمنية ..وهكذا عمل النظام على تصفية أي نش���اط
دعوي إسالمي .وفي املقابل ،حرص النظام وقتها على
إيجاد طرح إسالمي بديل خانع ،ودعمه؛ يبرر له ظلمه،
ويكون واجهة ش���رعية له في املجتمع ،وهو ما يس���مى
باإلسالم الرسمي ،والذي يُ َع ُّد من أقطابه الشيخ أحمد

كفتارو مفتي اجلمهورية وقتها ،والدكتور سعيد رمضان
البوطي ،وبعض املشيخات الصوفية؛ إذ لم يسمح النظام
لغير هذه التيارات باحلديث إلى الناس والتصدر ألمر
الدعوة ..ولعبت هذه التيارات صنيع ُة األسد دوراً كبيراً
في تدجني املسلمني ونشر فكر اخلنوع والسلبية ومنطق
تبرير الظلم والهروب من مواجهته .واستمر األمر على
هذه احلالة م���ن القمع الرهيب طيلة مدة حكم املجرم
حافظ األسد.
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الدعوة في عهد بشار األسد:
ومع وراثة بشار األسد للحكم بعد موت أبيه عام 2000م،

حصل ش���يء من االنفت���اح والتخفيف م���ن القبضة األمنية،
فما لبث أن حترك الدعاة ونش���طت احلركة الدعوية ،وصار

مد إس�ل�امي ملحوظ ،خاصة بني الش���باب والنخب
هن���اك ٌّ
املثقفة ،ولعبت الفضائيات اإلس�ل�امية والسياسية دوراً مهماً

في إيجاد حال���ة من الوعي الديني العام ،وعادت روح الدعوة
اإلسالمية لتسري في شرايني املجتمع السوري املسلم مجدداً،
(وإن كان ذلك على حذر) .إال أن ملة الكفر واحدة وسياس���ة
القمع واإلره���اب واحدة؛ فلم تلبث أجه���زة القمع – بتوجيه

من املجرم بش���ار األسد – أن عادت لسيرتها األولى في كبت

الدعوة واعتقال ش���بابها وحشرهم في املعتقالت ..ومع تقادم
أيام حكم بش���ار األسد كانت وتيرة القمع تزداد يوماً بعد يوم،
إلى أن بلغ به االس���تخفاف باإلسالم واملسلمني أن بدأ يضايق

املسلمات في املدارس ،وفصل املنقبات منهن ،وح َّرف نصوص
الدين في مادة التربية اإلسالمية ،وسخر اإلعالم ومؤسساته

للنيل من الدين وتش���ويه صورته ،خاصة املسلسالت وبرامج
التلفاز التي أثارت استياء املس���لمني منه ..إلى غير ذلك من

مظاهر التمييز الطائفي ضد املسلمني السنة.

واقع الدعوة إبان الثورة المباركة:
مع انطالق ثورتنا املباركة في س���ورية في 2011/3/18م

التي انتفض فيها الش���عب الس���وري على احلك���م الباطني

الطائفي؛ كش���ف ه���ذا النظام عن وحش���ية ال مثيل لها في
قم���ع الثورة ومالحقة الثوار ،وارتك���ب أفظع املجازر واملذابح
في الشعب الس���وري املسلم يش���يب لهولها الوِ لْ َدان ،وهو ما
أدى لتهجير ماليني السوريني ونزوحهم؛ إما إلى أماكن أخرى

داخ���ل البالد ،وإما إلى الدول املجاورة ،وتش���كلت مجتمعات

كاملة لالجئني له���ا حظها من اآلالم واملتاعب واملش���كالت،
وهناك من بقي مرابط���اً يعاني األم َّريْن ولم يخرج .في غمرة
هذه األحداث وزحمتها وقسوتها يتردد اإلنسان السوري ..لم
ال ،لقد كان احلدث جل ً
يكن الثبات أمراً سه ً
ال ،واملصيبة أدهى
وأم ُّر ،وحار في أمرها احللماء واحلكماء.

إن ه���ول احملنة وش���دة وقعها على الناس كان���ت له آثاره
الرهيبة اجتماعياً ونفسياً وأخالقياً ومادياً ...إلخ ،فقد ضعفت
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الرقابة االجتماعية واألس���رية ،ولم تكن العودة إلى الله بذاك،

بل كانت ع���ودة حتت وطأة احملنة في غالبها ليس إال ،ولم تكن
ذات عمق ورس���وخ .والتغيير الذي طرأ على حياة الناس لم يزد

على تلك القشرة اخلارجية التي تغلف النفس اإلنسانية ،وما أن
يش���عر الناس باألمان حتى يسترسلوا مع ما اعتادوه من احلياة

والشرود في الظروف العادية ..فكثرت االنحرافات والتعديات
على احلقوق والتجاوزات الش���رعية ،إضافة لتش ُّوه التصورات

واملفاهيم املغلوطة املوروثة عن حقبة احلكم الطائفي.
ومما زاد األمر سوءاً شبه خل ِّو الساحة من الدعاة العاملني
والوعاظ الراش���دين! إن غياب أه���ل العلم والدعوة وحصول

قصور في ميدان الدعوة واإلرشاد ،أربك الناس وأتاح املجال
ٍ
لتص ُّدر اجلهل���ة ،وأن يعتمد الناس على موروثهم الفطري من
الدين والقيم في حل مشكالتهم.

ضرورة المبادرة واالستدراك الدعوي:
إن الثورة السورية قدر رباني محض ابتالنا الله به ليميز عباده

العاملني املخلصني من القاعدين واملنافقني .وإن التغيير الذي ذكره
الل ال يُ َغ ِّي ُر َما ِب َق ْو ٍم َح ىَّت يُ َغ ِّي ُروا َما ِبَأن ُف هِس ِْم}
الله  -تعالى  -في قوله{ :إ َّن هََّ
[الرعد ]١١ :واش����ترطه – س����بحانه – حتى يأذن بتغيير احلال من

عنده س����بحانه؛ ال يتأتى إال من خالل تربية إميانية مديدة راسخة،
حترص على بناء املسلم وإعداده لتحمل تبعات وتكاليف هذا الدين

العظي����م ،وال ميك����ن أن يحصل ذلك من خالل ث����ورة قامت ابتدا ًء
بوصفها رد فعل على الظل����م والكبت والقهر ،ولم تقم انطالقاً من
فكر لبناء حياة يؤمن بها أصحاب هذا الفكر.

إن ما يحصل على أرض سورية الطاهرة من ابتالء ومحنة

إمنا هو حتدٍّ يواجه الدعوة اإلسالمية بكل أطيافها ،جماعات
كانوا أو أفراداً ،الس���وريون ابتدا ًء ثم من يليهم من املسلمني..
في أن ينفروا جميعاً الستنقاذ هذا الشعب املسلم العظيم من
براثن اجلهل والهوى والتيه وكيد األعداء ومكرهم ،وأن يوظفوا

ما نزل بالناس م���ن ابتالء ليأخذوا بأيديهم إلى حيث يرضى

الله سبحانه ويريد من اإلميان والوعي .إن األمر جد ويحتاج
لتكاتف جهود العاملني لإلس�ل�ام وتكاملها ،وأال يكون التحرك
ف���ي هذا االجتاه فردياً أو من خالل ممارس���ة خجولة هنا أو

وتش���مر له سواعد اجلد والعمل،
هناك؛ بل يُ َع ُّد لألمر عدته
َّ

وترصد له األموال.

مقترحات للعمل الدعوي االستدراكي:
إن العمل على االس���تدراك الدع���وي في ما يخص

الشعب السوري املس���لم ،من املناسب أن يكون على عدة
محاور ،منها:

ً
أوال :أن يتنادى أهل اخلبرة واملال من الدعاة العاملني

لتأسيس معاهد لتخريج الدعاة خارج سورية ،من خالل
حضوره���م دورات تدريبية مكثفةَ ،
يعط���ون فيها مبادئ

العلوم الش���رعية ومبادئ فقه الدع���وة ،مع توعية كافية

خامس� � ًا :إعداد دعاة وإرس���الهم إلى أرض املعركة

ليعايش���وا املجاهدين ويساعدوا على تقومي ما اعوج من
أمرهم ،وتعليمهم معاني اإلميان ،وتبصيرهم بأمور دينهم،

خاصة فقه اجلهاد وما يتعلق به ،فاحلاجة ماس���ة لذلك
جداً؛ بدالً من االسترسال في لومهم والتثريب عليهم.
سادس� � ًا :االهتمام بشأن املرأة املسلمة وعدم إهمال

أمرها أو تأجيله؛ فيكفي املرأة السورية املسلمة ما اكتنفها

من اإلهمال وإهدار طاقاتها ،وهي الباذلة املضحية.

بالثورة السورية وحال الناس فيها ،وطباع الشعب السوري
(إن لم يكونوا س���وريني) ،وش���يئاً من الوعي السياس���ي

س ��ابع ًا :أن يقوم كب���ار الدعاة بالنزول إلى األراضي

الشباب بفضل الدعوة والبذل في سبيل الله تعالى ،وحق

واالقتراب م���ن الناس أكثر؛ الس���تعادة الثقة بني عامة

واإلملام باألطروحات الفكرية املعاصرة ،مع تعريف هؤالء

احمل���ررة ،إن لم تكن إقام���ة دائمة فعل���ى األقل زيارة،

األخوة اإلميانية ...إلخ.

املس���لمني والعلماء والدعاة ،بعدما ش���ابتها شوائب في

ثاني� � ًا :فتح مكاتب دعوية في أماكن اللجوء ومتابعة

شؤون الناس وحل مشاكلهم وتبصيرهم باألبعاد الربانية

مل���ا حل بهم ،ورب���ط ذلك باإلمي���ان ،وتوظيف الطاقات
الش���بابية (نس���ا ًء ورجاالً) في ذلك ما أمكن ،ومحاولة

إشغالهم في ما يفيد وينفع ويصب في الصالح العام.

اآلونة األخيرة.

ثامن� � ًا :البعد قدر اإلمكان عن اخلطاب السياس���ي

واحلزبي؛ ألن ذلك مما ينفر الناس ويضعف من إقبالهم

على الدعوة.

تاس ��ع ًا :الرفق بالناس والت���درج في دعوتهم وعدم
إرهاقهم بالتكاليف الشرعية قبل تهيئتهم إميانياً لتحمل

ثالث� � ًا :تنش���يط العمل اإلعالمي اإلس�ل�امي ،من
مجالت وصحف ومنش���ورات مر َّك���زة ،وإذاعات وقنوات

تبعاتها ولنا في كالم رسول الله  #أسوة حسنة ..وتوطني

يناس���بها ..وباالستفادة من املناطق احملررة ميكن أن يعم

إال ضحايا س���نوات القمع الرهيب بكل أشكاله الفكرية

رابع� � ًا :هناك كثي���ر من املناطق الت���ي حتررت من

{و َما اَك َن ا ْل ُـم ْؤ ِمنُو َن لِ َين ِف ُروا اَك َّف ًة َف َل ْوال َن َف َر
قال  -تعالى َ :-
ِمن لُ ِّك ِفر َق � � � ٍة ِ ّم ْن ُه ْم طَا ِئ َف ٌة لِّي َت َف َّق ُهوا يِف ال ّ ِدي� � � ِ�ن َولِي ِ
نذ ُروا ق َْو َم ُه ْم إ َذا
ْ
ُ
َ
َر َج ُعوا إلَ ْيهِ ْم لَ َع َّل ُه ْم َي ْحذَ ُرو َن} [التوبة.]١٢٢ :

تلفزيونية؛ تس���تهدف كل الشرائح العمرية والثقافية مبا

النفس على احتمال األذى إن صدر من بعضهم؛ فما هم

ذلك اخلير كل األراضي السورية.

والسياسية واالجتماعية.

أراضي س���ورية ،لذلك جدير بالدع���اة النزول إلى هذه

املناطق وتأس���يس عمل دعوي فيها ،واالحتكاك بالناس
عن قرب ومعايشتهم ،وإجراء األنشطة الدعوية ودورات

هذا ..والله من وراء القصد وهو الهادي إلى س���واء

السبيل.

التوعية.
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[المسلمون والعالم]

اليمن..
حكمـــة غـــائبة
وأزمات متعددة
■ ■مراد باخريصة احلضرمي

morad1429@hotmail.com

لق��د توالت الفتن على اليمن بش��كل كبير وس��ريع ،وأظهرت األيام واألحداث أخط��ارًا محدقة تمر بها
الب�لاد ف��ي طولها وعرضها وش��رقها وغربها؛ فال يزال البلد تتالط��م به األمواج وتتقاذف��ه الفتن ،وال يكاد
يخ��رج من صدمة حت��ى يرتطم بصدمة أخرى ،فغدت البالد س��احة للصراعات وتصفية الحس��ابات ،وقام
األجنب��ي بف��رض أجندته ووصايته عليها بش��كل س��افر ،واتكأت الحكوم��ة الجديدة ف��ي إدارة البالد على
الخارج وأصبح قرارها يطبخ في المطابخ السياس��ية الخارجية ،وابتليت البالد بنخب سياس��ية فاسدة رهنت
نفسها للسفارات والملحقيات الخارجية وأخذت تخدمهم وتخدم مصالحهم على حساب مصالح البالد
والعبادُ ،
وفتحت األجواء للطائرات األمريكية لتقصف البشر والشجر والحجر وتشرد اآلالف من األسر وتدمر
المس��اجد والبي��وت والمزارع في ظل تواط��ؤ وصمت حكومي مخيف ،ودُ وّ لت القضي��ة اليمنية ما جعلها
اليوم تحت الوصاية الدولية وتحت الوصاية األمريكية على وجه الخصوص ،وتكالبت عليها القوى العالمية
واإلقليمية كل منها يسعى لتحقيق مصالحه وأهدافه ،فاشتدت الكربة وأطلت الفتنة وتحكمت األهواء.

إن البالد تشهد زالزل اقتصادية وسياسية وأمنية واجتماعية ،فاألصابع على الزناد،

والعواصف تهب من كل حدب وصوب على البالد ،كل هذا مع ما حصل من تر ٍّد لألوضاع

االقتصادية واملعيشية وارتفاع أسعار السلع الضرورية وتردي اخلدمات الصحية وانفالت
األوضاع األمنية وضعف العملية التعليمية وتقلص س���يطرة الدولة على عدد من املناطق،
إضافة إلى ارتفاع مس���توى الفقر والبطال���ة رغم وفرة املوارد ووجود الثروات في البالد،

وأخطر من هذا وأشد تلك التحركات العس���كرية األجنبية التي تستهدف البالد وتنتهك

أراضيها وتعتدي على مواطنيها ،خاصة بعد قدوم جنود املارينز إليها.
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لقد تسارعت األحداث لتقفز باليمن من احلسابات

رأس الباليا وأم المصائب:

اإلقليمية إلى احلس���ابات الدولية ،إال أن هذا التدويل
ل���م ِ
يأت من فراغ بقدر ما هو تراك���م للقضايا وتهوين

غائبة ،فإن األوضاع لن تتغير التغير املنشود ولن تستقيم االستقامة

واملسألة خارجية ،ولو أن الدولة عاجلت األمور بطريقة

س���بحانه وتعالى  -هو الذي خلق اخللق وهو أعلم بأس���رار خلقه

ال بد أن يدرك اجلميع أنه ما دام ش���رع الله معط ً
ال وشريعته

لألزمات حتى استفحلت وكبرت فصارت القضية دولية

املطلوب���ة حتى لو حتققت لنا بع���ض املطالب الدنيوية؛ ألن الله -

صحيح���ة منذ بدايتها ملا وصلت األمور ملا وصلت إليه،

واألعلم مبا يصلحهم ،وقد أخبرنا أن احلياة لن تستقيم إال بشرعه
ول���ن تصلح إال بحكم���ه ،يقول الله جل جالله وع���ز كمالهِ :
{إن
���دوا إ َّال إ َّيا ُه َذ ِل َك ِّ
اس ال
���م َول َِك َّن َأكْ َث َر ال َّن ِ
���م إ َّال ِل َّل ِه َأ َم َر َأ َّال َت ْع ُب ُ
ال ُ
الد ُ
ين ا ْل َق ِّي ُ
ْـح ْك ُ

لكن جتاهلها لألزمات وبُعدها عن ش���ريعة رب العباد
وعنادها وإصرارها على أن الوضع مستتب وأن األزمة

مجرد زوبعة في فنجان وهرطقات عند أصحابها؛ أزّم
األمور.

إن انتش���ار الفس���اد املال���ي واإلداري والقضائي

اإلس�ل�ا ِم ِدي ًنا َفلَن ُيق َْبلَ
{و َمن َي ْب َت ِغ غَ ْي َر ْ
َي ْعل َُمونَ } [يوس���ف ،]٤٠ :ويقولَ :
اآلخ َر ِة ِم َن ا ْلـخَ ِ
ِم ْن ُه َو ُه َو ِفي ِ
ين} [آل عمران ،]٨٥ :ويقولَ { :أل َْي َس ال َّل ُه
اس���رِ َ
ني} [التني.]٨ :
ْـح ِاك ِم َ
ِب َأ ْح َك ِم ال َ

وتدهور احلالة املعيش���ية للناس وانتشار اجلوع والفقر

ملاذا صار الشرع وراء ظهورنا؟ وملاذا صار كل فريق منا يطالب

الدولة في اإلصالح والتغيير؛ كل هذه األسباب وغيرها

املدنية ،وآخر يريده���ا دولة احتادية ،وثالث يريدها اش���تراكية،

بالثورة وتغيير النظام ،ال س���يما الش���باب الذين يرون
أمامهم طرقاً مس���دودة وأبواباً مغلقة ويشاهد الواحد

اإلس�ل�امية وحتكيم الش���رع ف���ي حياتنا الفردي���ة واالجتماعية

وارتفاع معدالت البطال���ة والتالعب بالوظائف وتباطؤ

بأن يحكمنا نظام من األنظمة البش���رية؟ فه���ذا يطالب بالدولة

أفقدت الن���اس األمل وعمقت عنده���م فكرة اإلميان

ورابع فيدرالية ،وآخر دميقراطية ،ولم نس���مع من يطالب بالدولة

منهم والده املسكني وهو يكدح ليل نهار كي يحصل على

والسياس���ية واالقتصادية واحلزبية ،بل صرنا نسمع من يقول إننا
ال نريد الشريعة ،وإذا وصلنا إلى كراسي احلكم فلن نح ّكم الشرع.

القوت الضروري وحاجات البيت األساسية فال يحصل

إنهم يريدون استبدال العبير بالبعر ،والثريا بالثرى ،والرحيق

يجدها ثم يسمع في وسائل اإلعالم الرسمية عن آالف

وما علموا أنهم بتنحيتهم للشريعة وتنكرهم لها ولهثهم وراء الشرق

إن هذه األوضاع الس���يئة ناجتة بال شك عن تلك

س���يادتها وريادتها إال بالعودة إلى أصل العز ومنبع الشرف كتاب

في اتخاذ القرارات وتعطيل مؤسسات الدولة عن القيام

واالعتداء والتعس���ف وإيقاف املجازر وإطالق س���راح املسجونني
واملختطفني ظلماً وعدواناً والبحث عن املفقودين وردهم إلى أهلهم

وانس���حاب املظاهر املس���لحة من بعض املناطق وعودة
بعض احلياة إلى طبيعتها واس���تقرار األوضاع نسبياً،

املظالم وإزالة كل صور التمييز احلزبي واملناطقي وإزالة الفس���اد

عليها ،ويرى أخاه يلهث ويتابع كل يوم ليجد وظيفة فال

باحلريق ،ويظنون أنهم بهذا ق���د أوصلوا البلد إلى قارب النجاة،

املاليني واملليارات التي تهدر وتصرف في غير محلها.

والغرب سيهلكون ويهلكون ويغرقون ويُغرقون ،وال عودة لليمن إلى

السياسات اخلاطئة في إدارة شؤون البالد واالستبداد
مبهامها وواجباتها ومسؤولياتها.

لق���د تف���اءل الكثيرون بتش���كيل حكوم���ة الوفاق

إال أن األوضاع رغم حتس���نها نوعاً ما إال أنها ما زالت
هش���ة باعترافهم ،وما زال سفراء الغرب هم املهيمنون

واآلم���رون والناهون في ش���ؤون البلد ،وما زال الفرس
الروافض املجوس يلعبون ببعض امللفات الس���اخنة في

األزمة اليمنية ،وال ي���زال أمام احلكومة اجلديدة عدد
من االمتحانات املعقدة واالختبارات الصعبة التي حتتاج

ألن تتجاوزها بدهاء بالغ وإدارة صحيحة.

الله وسنة رس���ول الله  #وإقامة العدل ورد احلقوق ومنع الظلم

وتصحي���ح أوضاعهم وإصالح أحوالهم وإع���ادة النظر في جميع

املالي واإلداري والقضائي والتعليمي وتبني مش���اريع جادة لتطهير

أجهزة الدولة من الفس���اد وإصالح القضاء وفق أحكام الش���ريعة
اإلسالمية وحتقيق اس���تقالليته وجعله مالذاً حقيقياً للمظلومني؛
ألن سنة الله سبحانه وتعالى جرت بأنه ال استقرار يدوم مع الظلم،

{و َلق َْد
وأن الظلم سبب لهالك األمم وسقوط الدول كما قال تعالىَ :
���م ل ََّـما ظَ ل َُموا} [يونس ،]١٣ :ويقولَ { :فق ُِط َع َداب ُِر
َأ ْهل َْك َنا ا ْلق ُُرونَ ِمن َق ْب ِل ُك ْ
{هلْ
ني} [األنعام ،]٤٥ :ويقولَ :
ْـح ْم ُد ِل َّل ِه َر ِّب ا ْل َعالمَ ِ َ
ين ظَ ل َُم���وا َوال َ
ا ْلق َْو ِم ا َّل ِذ َ
الظا ِل ُـمونَ } [األنعام ،]٤٧ :ويقول النبي ( :#إنمّ َ ا أَ ْهل َ َك
ُي ْهل َُك إ َّال ا ْلق َْو ُم َّ
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ا ّلذِ ي َن مِ ْن َقبْ ِل ُك ْم أَ ّن ُه ْم َكانُوا إ َذا َس��� َر َق فِ يهِ ُم ّ
الش���رِ ُ
يف تَ َر ُكوهُ .
يف أَ َقا ُموا َعلَيْهِ ا َ
الضعِ ُ
وإ َذا َس َر َق فِ يهِ ُم ّ
حل ّد  .وأيمْ ُ الله ،لَ ْو أنّ
َف ِ
اط َم َة ِبن َْت ُم َح ّم ٍد َس َر َق ْت لَق ََط ْع ُت يَ َد َها).

{ول ََيزِ َيد َّن كَ ِث ًيرا ِّم ْن ُهم َّما ُأنزِ لَ إل َْي َك ِمن َّر ِّب َك طُ ْغ َيا ًنا َوكُ ف ًْرا َو َأ ْلق َْي َنا
البشر َ
ْـح ْر ِب َأ ْط َف َأ َها
���اء إلَى َي ْو ِم ا ْل ِق َيا َم ِة كُ َّل َما َأ ْو َق ُدوا َن ًارا ِّلل َ
َب ْي َن ُه ُم ا ْل َع َد َاو َة َوال َْب ْغ َض َ

ين} [املائدة.]٦٤ :
ال َّل ُه َو َي ْس َع ْونَ ِفي ا َأل ْر ِض ف ََسا ًدا َوال َّل ُه ال ُي ِح ُّب ال ُْـمف ِْس ِد َ

وليعلم الش���عب اليمني بكل أطياف���ه وفصائله أن املخرج

واحلكوم���ة اجلديدة تريد أن تفي بوعودها للغرب وتريهم
قدرتها كما وعدتهم من قبل بأنها س���تكون ش���ريكاً مخلصاً

وس���نة رس���وله  ،#ومن يطالب بالعدل فالعدل في شريعة

يتهمون���ه بأنه كان يتالع���ب بهذه الورق���ة لصاحله ،أما هم

الوحي���د من هذه الفنت واألحداث ه���و بالعودة إلى كتاب الله
وس���نة رس���وله  ،#فمن كان يطالب باحلرية ففي كتاب الله

الل���ه عز وجل ،ومن يطالب برفع الظلم فش���رع الله ينهى عن
الظل���م ،ومن يطالب برد احلقوق فحكم الله قد أعطى كل ذي

ح���ق حقه ،ومن يطالب بالرقابة عل���ى احلاكم فهذا ما ينادي
ويطالب به الشرع احلنيف ..فلماذا نطلبه في غيره من املناهج

والتصورات؟

عل���ى اجلمي���ع أن يفهم أن اإلس�ل�ام ه���و احلل جلميع

مشاكلنا ،فهو الذي أنصف املظلوم من الظالم ،ووضح العالقة
بني احملك���وم واحلاكم ،وألف بني املؤمن�ي�ن ووحدهم وقضى

على الطائفي���ة واحلزبية والعصبية بكل أش���كالها وألوانها،

فإن ابتغينا اخلير في غيره فإننا سنعيش في سراب وسنضل

الطريق وسنصل إلى الهاوية السحيقة ال قدر الله ،قال تعالى:
���ن ال َّل َه َأ َّل َف
ْ���ت َما ِفي ا َأل ْر ِض َج ِم ًيعا َّم���ا َأ َّلف َ
{ل َْو َأن َفق َ
ْت َبينْ َ ُقلُوبِهِ ْم َول َِك َّ
َب ْي َن ُه ْم} [األنفال.]٦٣ :

خطر الروم:
ملاذا كل هذا الضجيج حول ما يسمى اإلرهاب في اليمن؟

وملصلحة من هذا احلش���د والتهويل؟! وملاذا كل هذا التركيز
على اليمن وبهذه الطريقة التآمرية؟ ومن املس���تفيد من هذا

التحال���ف مع الع���دو الصليبي األمريكي ال���ذي ال يفرق بني
مقات���ل ومدني ويطلق الصواري���خ والقنابل على اجلميع حتى
على النساء واألطفال والبيوت؟

ماذا فعلت أمريكا في الدول التي زعمت أنها س���تخلصها

م���ن الطغاة أو اإلرهاب؟! لم تس���تطع إنقاذها من كونها دوالً

فاش���لة ،بل فاقمت من فشلها وجعلتها دوالً غير مستقرة ،بل
جعلتها األكثر فساداً واألقل استقراراً في العالم ،واليوم تريد

أن تلحق اليمن بهذه الدول لتقضي على ما تبقى فيها من معالم
اإلسالم واحلضارة؛ ألن الغرب الصليبي هدفه األول واألخير
إشعال الفتنة في كل أرض يس���تيقظ فيها اإلسالم أو يرغب

أهلها في احلكم بشرع الله ومبا أنزل الله والتمرد على قوانني
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له���م ف���ي محاربة اإلرهاب أكث���ر من النظام الس���ابق الذي
فإنهم سيكونون أصدق في الطاعة والتعاون معهم والوالء لهم
وسيخدمونهم بال مقابل ال يريدون بذلك جزاء وال شكوراً إال

التمكني السياسي لهم وألحزابهم وإعطاءهم حظهم ونصيبهم

من الس���لطة والرئاس���ة ،وقد أعطاهم الغرب ذلك وأدوا لهم

الذي لهم وبقي الذي عليهم وما قطعوه على أنفسهم من وعد
بالتعاون معهم تعاوناً وثيقاً في مجال مكافحة اإلرهاب.
إن اليمنيني يجب أن تكون لهم رؤيتهم املس���تقلة في هذا

األمر ،وأن ال يكونوا مجرد أداة تس���تخدمها الواليات املتحدة
األمريكية والدول الغربي���ة ،وأن يرفضوا أن يكونوا هم وقود

ح���رب لن يجنوا منه���ا إال اخلراب والدم���ار ،وأن ال يرضوا
أن ينوبوا عن الغرب بش���ن حرب جدي���دة ال حتتملها اليمن
بأي شكل من األش���كال؛ فالغرب ال تهمهم سالمة اليمن وال
سالمة أهله ،وإمنا تهمهم مصاحلهم ،فإذا حتققت لهم تركوا

اليم���ن ليواجه املصير وحده ،ويومها لن ينفع األمريكان اليمن
إذا فتن���وا أهله بعضهم ببعض وضربوا الفصائل السياس���ية
ببعضه���ا كما فعلوا مع العراق الذي ال جتديه احلس���رات وال

تنفعه اآلهات واألنات.

إن احلقيق���ة التي يجب أن نفهمها ه���ي أن الروم بقيادة

أمري���كا وبريطانيا يري���دون إذاللنا وتفتي���ت أوصالنا بحجة

محارب���ة اإلرهاب أو محاربة القرصن���ة ،وكل هذا ما هو إال
حج���ج ومداخل يدغدغ���ون بها عواطف ش���عوبهم ليمزقونا
ويس���تبيحوا بيضتنا مثلما افتعلوا موضوع السالح النووي في

العراق فأبادوا العراق ودمروه وقتلوا أهله ولم يجدوا السالح

النووي وهم يعلمون قبل غزو العراق أن العراق ال ميلك سالحاً
نووياً ،لكنهم يريدونه باب���اً يدخلون منه وحجة يتذرعون بها،
وهك���ذا يريدون اليوم أن يفتعلوا حجة لتدمير اليمن وتقطيعه

فاختلق���وا حجة مكافح���ة اإلرهاب وهول���وا احلديث حوله
ين} [األنفال.]٣٠ :
َ
{ويمَ ْ ُك ُرونَ َويمَ ْ ُك ُر ال َّل ُه َوال َّل ُه َخ ْي ُر ال َْـم ِاكرِ َ

قدر من املديريات واحملافظات ،مس���تغلني
األوضاع املتأزمة وانش���غال الدولة بغيرهم

وتركهم يسرحون وميرحون ،ومعتمدين على

االنتصارات املوهومة الت���ي حققوها على
اجليش اليمني املنهوك.

فبع���د احلرب السادس���ة بان حقدهم

الكبي���ر وبدؤوا بالتوس���ع والتمدد ونش���ر
النق���اط العس���كرية وأذلوا أهل الس���نة
واستعبدوهم وأشرعوا السجون واملعتقالت

إلس���امتهم فيها س���وء العذاب وأخرجوهم

م���ن أراضيهم ،ب���ل أحرقوا مس���اجدهم

وأخرى دون طيار:
إن من أعظم النوازل هذه األيام وأكثرها خطورة وتهديداً

لليمن وأهله تل���ك الغارات الصليبي���ة والضربات األمريكية

والصواري���خ احلارقة التي تطلقه���ا طائرات أمريكية من دون

طيار تصبح ومتسي محلقة فوق األراضي والديار اليمنية بعد

أن س���محت لهم الدولة والت���زم اجلميع  -إال من رحم الله -
الصمت الرهيب والس���كوت املطب���ق إزاء هذه اجلرائم ،وكان

الناس يظنون أن األمر سيقتصر على من يسمونهم اإلرهابيني،
فإذا باألمر يتوسع كما هو متوقع أص ً
ال من أعداء الله الذين ال
يرقبون في مؤمن إالً وال ذمة ،فإذا بهم يضربون بكل س���هولة
وألدنى ش���بهة ودون إذن من أحد وبال أدلة قاطعة وبأسلوب
همجي وبطريقة وحشية في اس���تباحة بينة واحتالل واضح

وانتهاك صري���ح وإراقة ملاء وجه أه���ل اليمن وإظهارهم في
العالم كله أنهم عاجزون محتلون مفرطون في بلدهم وأرضهم.

لقد كان القصف باألمس على السيارات وإذا به اليوم يقع
على البيوت وغداً سيكون على احملافل والتجمعات واألعراس

واجلنائز عتواً وإجراماً واس���تهانة ،وسينال القصف من هب
ودب ومن كان موافقاً للقاعدة ومن كان معارضاً لها وألفكارها
ُ���وك َأ ْو ُيخْ رِ ُج َ
وك َأ ْو َي ْق ُتل َ
ين كَ ف َُروا ِل ُي ْث ِب ُت َ
وك َويمَ ْ ُك ُرونَ
َ
���ر ب َِك ا َّل ِذ َ
{وإذْ يمَ ْ ُك ُ
ّ
ّ
ُ
ين} [األنفال.]٣٠ :
َويمَ ْك ُر ال َل ُه َوال َل ُه َخ ْي ُر ال َْـم ِاكرِ َ

وللفرس أعظم الخطر:
م���ن أعظم األخطار الت���ي برزت على الس���احة اليمنية

بش���كل مخيف خطر احلوثي�ي�ن واتضاح نواياه���م اخلبيثة
وأطماعهم التوس���عية وانفتاح شهيتهم للس���يطرة على أكبر

وأخرجوه���م منها بالقوة ونهب���وا أموالهم

وس���فكوا دماءهم وهدموا بيوتهم وحاصروا قراهم ومدنهم،
فأعجبوا بأنفس���هم واغتروا بقوتهم بع���د أن رأوا هزالة هذه

اجليوش وضعفها وخورها ،فأخذوا يعدون عدتهم حلرب أهل

السنة حتركهم في ذلك أطماع عقدية وآمال مجوسية لتحقيق

حلم قيام الدولة الفارسية.

لك���ن احلقيقة املرة ه���ي أن هؤالء احلوثي�ي�ن الروافض

اس���تطاعوا مبكرهم الك ّبار أن يُدخلوا أنفس���هم ضمن اللعبة
السياس���ية ويكونوا جزءاً من مكونات الثورة ،فانخدع بهم من

يجهل حقيقتهم وال يعرف عقيدتهم ،فشوهوا على أهل الثورة
ثورتهم واس���تخدموا السياس���ة مطية إلقامة دولتهم وفرض
سلطتهم بعد أن أصبحت لهم سلطة وقوة وصولة وجولة.

إن اللوم عظيم على من قبل بهم وأدخلهم معهم وس���كت
عن جرائمهم ورضي بهم طرفاً في اللعبة السياسية املزعومة..
كيف يرضون أن يكونوا شركاء لهؤالء القتلة الذين أشركوا مع
الله علياً واحلسن واحلسني؟ كيف يشتركون معهم ويجعلونهم
مكوناً ضمن مكوناتهم أو حزب���اً ضمن أحزابهم وهم يعلمون

عقائدهم الباطنية وأخذهم مبذهب التقية؟
كي���ف يكونون إخواناً لنا كما يحلو لهؤالء السياس���يني أن

يسموهم وقد رأينا منهم ما يشيب له الرأس ويتفطر له القلب
من حصار ألعداد كبيرة من طلبة العلم في دار احلديث بدماج
مبحافظة صعدة وقطعوا عنهم الغ���ذاء والدواء واملاء ومنعوا

حجاجهم من الس���فر إلى احلج وقاموا باس���تهداف الطالب
الدارس�ي�ن هناك واعتقلوا عدداً منهم وص���ادروا ممتلكاتهم

وحاصروهم في مس���احة ال تتجاوز  2كيلومتر مربع ،وعندما
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أرادت بعض القبائل جندتهم وإغاثتهم قاموا مبنعها وإعاقتها..

منك ش���يئاً مقابل ذلك ،فهذه الدول ليس���ت جمعيات خيرية

ينخدعوا بكالمهم املعسول؟!

وأصحاب استراتيجيات وأهداف ويدفعون ملن يخدمهم بقدر

فكيف يطيب لهؤالء السياسيني أن يشاركوا هؤالء املجرمني أو

أو مؤسس���ات تطلب األجر من الله ،وإمنا هم طالب مصالح

إن احلوثي الذي واجه أقوى جيشني في اجلزيرة العربية
ً
واملدع���وم إعالمياً وعس���كرياً وتدريبياً
ومتوي�ل�ا من جهات

إن ه���ذه احلكومة رأت ب���أم عينها ما حص���ل في كثير

ومواجهته���ا؛ لم يثر قلق اإلدارة األمريكي���ة ولم يدفع الغرب

الرئاسية املاضية للرئيس اليمني عبد ربه منصور ،من رفض

عديدة ويتمركز في مناطق محصورة ومعروفة يسهل تدويلها

ما يستفيدون منه.

م���ن احملافظ���ات ،خاصة اجلنوبي���ة منها ،ي���وم االنتخابات

إلى عقد املؤمترات ومضاعفة املساعدات ،ما يوحي بأن وراء
األكمة ما وراءها وأن للفرس والروم أهدافاً أخرى يس���رونها،

والظلم الذي يئسوا من تعديله ،فكان األولى بها أن تهتم بهموم

فقر قاتل واقتصاد متدهور:

لم تس���توعب الدرس ولم تفهم الشرح ونسيت ما حدث وكأن
شيئاً لم يحدث.

وهي بال شك لن تكون لصالح اليمن واليمنيني.

ال بد للدول���ة إن أرادت احلياة واالس���تقرار بعد حتكيم
الشرع وإقامة العدل أن تحُ سن أوضاع الناس املعيشية وتتفقد

أحوالهم االقتصادية ،فقد ارتبط اسم اليمن بالتخلف والفقر

واألمية وانخفاض دخل الفرد وتفشي الفساد ونخره في جميع
أجهزة الدولة ،وأصيب الشعب بثالوث الرعب (اجلهل والفقر

وامل���رض) في بلد غني بالثروات املتنوعة واملتعددة فوق أرضه
وحتت أرضه وعلى سواحله ،ومع ذلك فاليمني هو األقل دخ ً
ال
في الب�ل�اد العربية ،حتى إن الناس أنهك���وا من جراء الغالء

وارتفاع األس���عار واجلرع اجلائرة والسياس���ات االقتصادية

اخلاطئة؛ فارتفعت مع���دالت الفقر والبطالة واجلوع ،فال بد

م���ن زرع األمل في قلوب الناس ورفع اجل���ور عنهم وحتقيق
املعيش���ة الكرمية لهم وإيقاف الفس���اد واحملس���وبية والنهب
لثرواتهم.

هده الفقر واجلوع فال يجد كثير منهم قوت
ش���عب فقير ّ

يومه وال إيجار سكنه وال ثمن دوائه وال حليب أطفاله في ظل

الغالء واالرتفاع اليومي ألسعار السلع الغذائية واالستهالكية

وأس���عار املس���اكن واملواصالت ووصول األس���عار إلى أرقام
خيالية يصعب تصديقها ويعجز الناس عن التعايش والتكيف
معها.

لالنتخابات بس���بب الفس���اد الذي يئس الناس من إصالحه
الناس ومعاش���هم وحتسني أحوالهم ورفع املظالم عنهم ،لكنها

إن جتويع الناس والتضييق عليهم في معايشهم ما هو إال
تفجير للوضع املتأزم أص ً
ال ،فعلى املسؤولني أن يتقوا الله فينا
وأن ال ينظروا إلى جيوبنا ليستنزفوا ما بقي فيها من رياالت،

بل عليهم أن ينظروا إلى جيوب الناهبني واملفسدين والنافذين

ليس���تردوا منهم ما نهبوا وليأخذوا منهم ما أخذوا وأن يكفوا

عن تلبية شروط البنك الدولي والدول املانحة ،فلسنا بحاجة
إلى معونات على حس���اب قيمنا وثوابتن���ا ،وليعلموا أن مثل

ه���ذه اإلجراءات املقيتة هي التي تول���د الظلم وتصب الزيت
على النار وتزيد احلقد والكراهية وتنشر الفساد واحملسوبية

وتبعث الفنت والقالقل ،وهذا ما حصل وما هو حاصل.

وعل���ى الش���عب أن يتأكد ويس���تيقن أن كل نظام أرضي

يحكمه بغير شريعة الله فإنه نظام جائر خائر ظالم فاشل لن

يجني منه إال الويالت والفش���ل والدمار ،وال أمن وال استقرار
وال رخاء اقتصادياً واجتماعياً إال في ش���رع الله وحتت مظلة
���م َي ْح ُكم بمِ َا َأن��� َزلَ ال َّل��� ُه َف ُأ ْو َل ِئ َك ُه ُم
احلكم مب���ا أنزل الله َ
{و َمن َّل ْ
الظا ِل ُـمونَ } [املائدة.]٤٥ :
َّ

ولكن رضي بالتحريش بينهم:
لقد تعددت القي���ادات واختلفت الرايات وتفرقت األهواء

هذه األوض���اع االقتصادية املنهارة الت���ي أوقعت الدولة

وتباين���ت املقاص���د وتضاربت األهداف وكث���رت االئتالفات

االلتزام به؛ جعلت الدولة نفس���ها تذل نفسها لآلخرين ومتد
يدها إليهم وتتس���ولهم ،وهم بالتأكيد لن يعطوها شيئاً لوجه

برأيه فعليك بخاصة نفس���ك ودع العوام فإن من ورائكم أياماً

نفس���ها فيها بس���بب بعدها عن االقتصاد اإلس�ل�امي وعدم

الله ،فالواقع يق���ول إن من ميولك أو يدعمك ال بد أن يطلب
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والتجمعات في اليمن ،وصرنا كما قال الرسول ( :#إذا رأيت
ش���حاً مطاعاً وهوى متبعاً ودني���ا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي
الصبر فيهن مثل القبض على اجلمر).

لقد أثبتت األحداث في اليمن أننا نزداد تش���رذماً وتفرقاً

وصفوفن���ا تزداد متزقاً وحتزباً ولم نس���تطع أن نوحد كلمتنا

وختامًا:

وجنمع صفنا حتى في أحلك الظروف وأصعب املواقف؛ فكل

إننا بحاجة إلى حل ناجح لألزمات التي متر بها
البالد بدالً من احللول املؤقتة واخلطابات املتشنجة

أسباب اخلالف والتنازع ،وأخذ كل فريق يرمي اآلخر بالعمالة

أردنا التغيير الصحيح بإزالة املنكرات التي تغضب

واألحقاد وصاروا يتراش���قون باحلجارة وسط الشوارع ويلعن
بعضه���م بعضاً أمام الناس ..فأين جم���ع الكلمة؟ وأين وحدة

س���بحانه وتعالى فه���ي مصدر عزنا وس���ر قوتنا،

فصيل من الفصائل يريد أن يثبت نفسه ،وكل فريق ال يريد أن

يتنازل عن شيء من آرائه ومطالبه ولم يستطيعوا أن يتجاوزوا
والنفاق فانش���غل بعضهم ببعض واش���تعلت بينهم الضغائن

والترقيعات غير املجدية ،ولنب���دأ التغيير فوراً إن
رب األرض والس���موات ،وأن ننحاز إلى شريعة الله
فاليمن مين اإلميان واحلكم���ة فال مجال بيننا ملن

الصف؟ وأين تغلي���ب املصلحة العامة على املصالح اخلاصة؟

يعلمن قوانيننا ويفس���د أخالقنا ويوالي أعداء الله

إن هناك حتديات صعبة متر بها هذه األطراف املتنازعة،

عن املنك���ر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على
احلق أطراً أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض ثم

وأي���ن البنيان املرصوص الذي وص���ف الله املؤمنني به فقال:
وص} [الصف.]٤ :
{كَ َأ َّن ُهم ُب ْن َيانٌ َّم ْر ُص ٌ

وأعداءنا ،يقول النبي ( #لتأمرن باملعروف ولتنهون

ال تتمثل في الصراع الداخلي فقط ،وإمنا هناك صراع دولي

تدعونه فال يستجيب لكم).

األهداف وقطف الثمار ،ورمبا ال يس���تطيع هؤالء الكبراء في

إلى كالم العلم���اء الربانيني والرج���ال الصادقني

وإقليمي وضغ���ط خارجي لالس���تقطاب والتوظيف لتحقيق

إن الواجب الي���وم على اجلميع أن يس���تمعوا

النهاية حتقيق شيء من مطالبهم وتطلعاتهم فيكونون كاملنبت
الذي ال أرضاً قطع وال ظهراً أبقى.

والدع���اة املخلصني واحلكم���اء احملنكني والوجهاء

إن التالعب بالنار وإطالق الرصاص وإراقة الدماء تالعب

قذر س���يجر الب�ل�اد والعباد إلى فتنة س���وداء مظلمة حترق

األخض���ر واليابس وتدخل البالد في أزمات وانزالقات صعبة

املخضرم�ي�ن وغيرهم من أهل احل���ل والعقد وأن

يأخذوا بتوجيهاتهم ويس���تمعوا إلى آرائهم ويعملوا
مبا جاء ف���ي بياناتهم وخطاباتهم وأن يأخذوه بعني
{وإذَا َج َاء ُه ْم َأ ْم ٌر
االعتبار كما أم���ر الله بذلك فقالَ :

وتفتح باب االنتقامات والع���داوات والثارات على مصراعيه،

الر ُس���ولِ َوإلَى
���ن ا َأل ْمنِ َأوِ ا ْلـخَ ْو ِف َأذ ُ
ِّم َ
َاعوا ِب ِه َول َْو َر ُّدو ُه إلَى َّ
ين َي ْس َتنبِطُ و َن ُه ِم ْن ُه ْم َول َْوال ف َْضلُ ال َّل ِه
ُأ ْو ِلي ا َأل ْمرِ ِم ْن ُه ْم َل َع ِل َم ُه ا َّل ِذ َ

ساحة لتصفية احلس���ابات السياسية والقبلية واحلزبية؛ ألن

وقي���ادات خائرة خائنة جوفاء عاش���ت في الغرب
وتربت على أعني الغرب ويشيد بها صباحاً ومسا ًء

فال بد من غلق هذا الباب وتطهير املجتمع من هؤالء السفهاء

والبالطجة واملجرمني الذين يعملون على إشعال الفنت وإثارة
النزاع���ات وأن يُعلموهم أن الش���عب ليس حق ً
ال للتجارب وال
األمور إذا استمرت على هذه الطريقة يُخرج هؤالء سفهاءهم

الش ْيطَ انَ إ َّال َق ِليالً} [النساء.]٨٣ :
َعل َْي ُك ْم َو َر ْح َم ُت ُه ال َت َّب ْع ُت ُم َّ
وليحذروا كل احلذر من اللهث وراء شخصيات

ليعتدوا على أولئ���ك ويُخرج أولئك س���فهاءهم ليعتدوا على
هؤالء ويك���ذب كل فريق على اآلخر ف���ي إعالمه ٌّ
وكل منهما

بزم���ام املبادرة لتس���يير األمور في البلد حس���بما

من األحقاد والعداوات والدماء واألش�ل�اء والفنت التي ال تعد

هذا هو احل���ل ،وهذه هي النج���اة ،وهذا هو

ومثيرات الفنت متعددة والشيطان حاضر وحريص على إشعال

منا هواه واغتر بنفس���ه ورأيه ،فإن العواقب ستكون

آثار سلبية كبيرة وتبعات سيئة خطيرة وفوضى عارمة ال تبقي

وقت ال ينفع فيه الندم.

س���فراء الغرب ويفس���حون لهم املجال كي يأخذوا

يخرج إلى الش���ارع أصحابه وأنصاره ،فإن النتيجة هي مزيد

يشتهون.

وال حتص���ى ،خاصة أن عوامل الفتنة ف���ي أيامنا هذه كثيرة

املخرج؛ إن كنا نريد احلل واملخرج ،أما إذا ركب كل

احلرائق والسالح متوافر ومنتشر ،وسيكون لهذه االعتداءات

أليمة والنهاية وخيمة وحينها س���يندم اجلميع في

وال تذر.
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ع���م���رو ع��ب��د ال���ب���دي���ع

(*)

مرصد األخبار

amro@albayan.co.uk

رحيل خنساء فلسطين ..أم نضال
فرحات

طرد شاعرة فلسطينية من مسابقة
«شاعر المليون» بسبب النقاب

توفيت النائب في املجلس التشريعي عن كتلة التغيير

اس���تنكرت رابطة الكتّاب واألدباء الفلسطينيني قيام

مرمي فرح���ات «أم نضال» ،بعد دخولها قس���م العناية

الراب���ع 2013م ،واملنعقدة في أبوظبي باإلمارات؛ برفض

واإلصالح التابعة حلركة املقاومة اإلس�ل�امية «حماس»،
املكثفة في مستشفى الشفاء مبدينة غزة .و«أم نضال»،

امللقبة بـ «خنساء فلسطني» ،من مواليد حي الشجاعية

ش���رقي مدينة غزة عام  ،1949وهي أم لـ  3ش���هداء،

وه���ي أرملة وأم لـ  6أبن���اء و 4بن���ات؛ كل أبنائها في

كتائب القس���ام ،واستشهد منهم نضال فرحات ،ومحمد

فرح���ات ،ورواد فرحات ،وهي أم ألس���ير في س���جون
االحتالل اإلسرائيلي منذ  11عاماً .وأصيبت «فرحات»،
خالل األش���هر األخيرة ،بعدة جلطات ،وخضعت لعالج
مطول في مشافي غزة ومصر ،وأجرت مؤخراً عمليات
املرارة والزائدة والقلب املفتوح.

(املصري اليوم)2013/3/17 :

جلنة التحكيم في مس���ابقة أمير الش���عراء في موسمها

اجتياز الش���اعرة عفاف احلساس���نة املرحلة األولى بعد
رفضها خلع النقاب الذي كان ش���رطاً الس���تمرارها في
املسابقة بناء على طلب أحد أعضاء جلنة التحكيم ،وذلك

بعد قبول ش���عرها ودخولها التصفي���ات من بني مائتي

شاعر على مستوى الوطن العربي.

وأدانت الرابطة ،في بيان لها ،هذا االعتداء السافر على

احلرية الشخصية للشاعرة ،والذي يتنافى مع أبسط حقوق
اإلنس���ان وحرياته ،مؤيدة موقفها الراف���ض لنزع النقاب

وانسحابها املش ّرف وعودتها الكرمية لقطاع غزة.

وأعلن���ت الرابطة تضامنه���ا مع الش���اعرة املبدعة

واحلافظة لكت���اب الله واحلاصلة على الس���ند املتصل
برسول الله  #في القرآن الكرمي ،والتي قامت الرابطة

الكونجرس يقر ُّ ذبح الخيول
لالستهالك اآلدمي في الخارج

بطباعة ديونها «بعدي وما قبل انتهائه».

(موقع مجلة البيان)2013/3/27 :

وافق الكوجنرس في والي���ة «أوكالهوما» األمريكية

على مش���روع قانون سيس���مح بذبح اخليل في الوالية
لالستهالك اآلدمي في دول أخرى.

وأق َّر مجلس ش���يوخ أوكالهوما املشروع بأغلبية 32
ضد  14صوتاً ،وأرسله إلى حاكمة الوالية «ماري فالني»

(اجلمهورية) التي من املنتظر أن توقعه ليصبح قانوناً..
ولم يرد مكتب فالني على طلبات للتعقيب.

وأش���اد أعضاء في مجلس ش���يوخ الوالية باملشروع

قائلني «إن الس���ماح بذبح اخليل س���يعود بالفائدة على

مربي اخليول في أوكالهوما».

(صحيفة القدس)2013/3/27 :

متمردي إفريقيا الوسطى
قائد
ّ
يعلن نفسه رئيسا ً للبالد

أعلن املتم ّردون في جمهورية إفريقيا الوس���طى أن
زعيمهم ميشال جوتوديا ،الذي أعلن نفسه رئيساً للبالد،

س���يبقي على حكومة اقتسام السلطة التي تشكلت وفقاً
التفاق سالم .وقد أطاح ميشال جوتوديا ،زعيم متم ّردي
سيليكا ،بالرئيس فرانس���وا بوزيز .وقال املتحدث إريك

ماس���ي« :رئيس ال���وزراء احلالي س���يبقى في منصبه
وسيجري تعدي ً
ال طفيفاً على احلكومة».
(فرانس )2013/3/25 :24

() نرحب مبقترحاتكم البنَّاءة في باب مرصد األحداث على بريد الكاتب.
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إسرائيل تعتذر لتركيا

قال مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلي ،بنيامني نتنياهو ،في بيان :إن رئيس الوزراء قدم اعتذاره لتركيا عن األخطاء التي رمبا
تس��� َّببت في مقتل تسعة نشطاء أتراك في الهجوم على أس���طول احلرية الذي كان متجهاً إلى قطاع غزة في عام  .2010وقال

البيان اإلسرائيلي إن «رئيس الوزراء نتنياهو ع ّبر عن اعتذاره للشعب التركي عن أي خطأ رمبا أدى إلى سقوط قتلى» .وأوضح
البيان أن اجلانبني اإلس���رائيلي والتركي «اتفقا على استكمال اتفاق بش���أن التعويضات» .وقال بيان لرئاسة الوزراء التركية إن
االعتذار جاء حسب الشروط التركية ،وفي مقدمتها االعتذار رسمياً للشعب التركي ،ثم تعويض عائالت القتلى.
(اجلزيرة)2013/3/22 :

البنتاجون على صلة بمراكز تعذيب عراقية

كش���فت صحيفة اجلاردي���ان البريطانية عن أن وزارة الدفاع األمريكية «البنتاجون» عل���ى صلة مبراكز تعذيب عراقية ،وأن

اجلنرال ديفيد بتريوس ومحاربي «احلروب القذرة» وراء وحدات الكوماندوز املتورطة في اإلساءة للمحتجزين في العراق.

وأضافت أن وزارة الدفاع األمريكية أرس���لت مخضرميها إلى أمريكا الوس���طى لإلش���راف على الوحدات الطائفية ملغاوير

الش���رطة في العراق ،والذين قاموا بإنش���اء مراكز سرية لالعتقال والتعذيب للحصول على معلومات من املسلحني ،وقيام بعض

الوحدات بأسوأ أعمال التعذيب خالل االحتالل األمريكي ،وسط تسارع انحدار البالد إلى حرب أهلية شاملة.
وقالت الصحيفة إن الكولونيل جيمس ستيل 58 ،عاماً في ذلك الوقت ،والذي كان متقاعداً من القوات اخلاصة املخضرمة؛
مت ترشيحه من قبل وزير الدفاع األمريكي األسبق دونالد رامسفيلد للمساعدة على تنظيم القوات شبه العسكرية ،في محاولة

								
إلخماد «التمرد السني».

(الشعب)2013/3/7 :

عالمة تعجب

نائب الرئيس األمريكي :إسرائيل أفضل وأرخص سفينة حربية تمتلكها أمريكا!

فس���ر نائب الرئيس األمريكي «جون بايدن» ،خالل اجتماعه في البيت األبيض مع زعماء اجلالية اليهودية ملناقش���ة موضوع
َّ

تعيني وزير الدفاع األمريكي اجلديد؛ بشكل واضح وجلي العالقة األمريكية  -اإلسرائيلية ونظرة أمريكا إلسرائيل وأهمية الدور
والوظيفة التي تش���غلها األخيرة بالنس���بة للواليات املتحدة .وقال بايدن مخاطباً رؤساء املنظمات اليهودية« :إن إسرائيل أفضل
وأرخص سفينة حربية أمريكية ،وال ميكن إغراقها ،وستحافظ أمريكا على هذه السفينة إلى األبد».

(صحيفة معاريف)2013/3/17 :

مليون شخص يص ّلون لإلله شيفا «بتدخين الحشيش» في نيبال!

ما يقرب من مليون شخص من املؤمنني الهندوس في النيبال ،توجهوا إلى معبد باشوباتيناث للصالة لإلله شيفا؛ كي يتطهروا

من خطاياهم ،حيث تدخني احلشيش يعتبر من الطقوس التي تؤهلهم للحصول على مكان في اجلنة ،حسب معتقداتهم.
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وفاة  51شخصا ً في ليبيا بسبب تناول خمور مغشوشة!

قال مس���ؤولون في وزارة الصحة في ليبيا :إن  51ش���خصاً توفوا بعدما تناولوا خمراً محلي الصنع يحتوي على مواد سامة،

ونُقل نحو  378آخرون إلى مستشفيات طرابلس.

(بي بي سي)2013/3/11 :

قراءة في تقرير

ترجمة :عبد الفتاح محمد العزازي

تسييس السلفية المصرية

صدرت دراس���ة عن معهد دراسات الشرق األوس���ط التابع جلامعة جورج واشنطن ،عن السلفية املصرية حتت عنوان:

أعدها كل من الباحثني دانييل
«تسييس السلفية املصرية :املشاركة املبدئية واملنافسة اإلسالمية في مرحلة ما بعد مبارك»َّ ،

بومير وجيمس ميرفي .وأكد فيها فريق البحث مش���اركة الس���لفيني املصريني في احلياة السياس���ية قبل رحيل مبارك في
 ،2011وأن استبعاد مشاركتهم السياسية وتأسيسهم لألحزاب لم يكن على أرض صلبة ،وأثبت البحث أيضاً وجود الفرصة
السانحة للسلفيني املصريني للمشاركة في احلياة السياسية ،خاص ًة بعد رحيل مبارك وسجنه في .2011

وتناولت الدراس���ة توصيف الس���لفية وخريطة التيار الس���لفي في مصر ،وطرحت العوامل الهيكلية التي ساعدت على

تسييس السلفية ،ومتى ظهر قرار املشاركة السياسية والدخول في املعترك السياسي ،والديناميكيات واجلوانب التي ُوصف

بها السلوك السلفي بعد قبول املشاركة ،مبا في ذلك بيان عامل فرق املصداقية في منافسة السلفيني مع اإلخوان ،وقدمت
الدراس���ة أيضاً السمات اجلوهرية للمشاركة السياسية وما هي رؤى السلفيني فيما يتعلق بالدميقراطية والتعددية وحقوق
املرأة.

كما أشارت الدراسة أيضاً إلى أنه :في ظل التغيير الذي تشهده احلياة السياسية املصرية ،خاص ًة بعد ثورة يناير ،2011

أعادت بعض التيارات الدينية تقديرها للمش���هد القائم في البالد ،ومن بني هذه التيارات جزم احملللون السياس���يون بعدم
مشاركة التيار السلفي ،واملعني بهذا البحث ،في النظام السياسي القائم؛ نظراً لألسباب الدينية املعتقدة لديهم ،حيث امتنع
التيار السلفي في مصر حتت حكم مبارك عن املشاركة في لعبة سياسية ال ميلكون قواعدها وال يتحكمون في زمام أمورها،
ولذا كان مثل هذا العمل السياس���ي ،وفي هذا الوقت حتديداً ،يتطلب العديد من التنازالت املس���تحيلة عن بعض املبادئ
اإلس�ل�امية األساسية ،أي التنازل عن هوية السلفيني اإلس�ل�امية ..لكن بعد ثورة يناير  2011التي أطاحت مببارك ،وجد

التيار الس���لفي الفرصة املواتية للمشاركة في العمل السياس���ي ،حيث انتفت األسباب املانعة من العمل السياسي وتوافرت

لديهم اآلن بيئة ال تفرض التخلي عن املبادئ اإلسالمية األساسية ،وأصبحت هناك فرصة حقيقية بل ملموسة لتشكيل هذا
النظام السياسي اجلديد الذي يضمن عدم املساس بالهوية اإلسالمية ويحترمها.
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تهجير  430ألف مسلم من منازلهم في مالي

منذ بداية الغزو الفرنس���ي ملالي ،كما اجته أكثر

من  170ألف مالي إلى الدول املجاورة.

(الشعب)2013/3/12 :

أحمد الصويان

@Asowayan

االستس�ل�ام ملواثي ��ق األمم املتح ��دة ف ��ي أح ��كام األس ��رة وامل ��رأة
والعالق ��ات االجتماعي ��ة والقيمي ��ة ،يعن ��ي مس ��خ هوي ��ة األم ��ة
واستنساخ مستنقعات وأوحال الغرب اآلسنة.

تب َّرع امللياردي���ر الهندي ،عظي���م برميجي،
صاحب ش���ركة «ويبرو» للمعلوماتية ،مببلغ 2.3
ملي���ار دوالر ( 1.74مليار يورو) ،جلمعية خيرية
تعنى مبجال التربية.

(العربية)2013/2/24 :

عبدالعزيز آل عبداللطيف
@dralabdullatif

للمشكّ كني في جهاد الشام!
فدع احلروب ألقوام لها ُخلقوا * وما لها من سوى أجسامهم جنن
وال تلمهم على ما فيك من جنب * فبئست اخللتان اللؤم واجلنب

كش���فت وزارة الداخلية اليمنية عن معاقبة

أكثر من  12ألف ش���رطي وضابط من موظفي
الوزارة اقترفوا جرائم أثناء أدائهم وظيفتهم في

.2012

محمد األحمري

@alahmarim

الصهيون ��ي برن ��ارد لوي ��س ،مفت ��ي احملافظ�ي�ن اجل ��دد ،ي ��رى أن
(احلياة)2013/3/5 :

الدميقراطي ��ة أرقى من الع ��رب اآلن ،وال يليق بهم التطلع إليها،
وليرجعوا للشورى.

الع���راق 52 :مليار دوالر احتياطيات أجنبية،

و % 20.9معدل الفقر.

(وكالة األناضول)2013/3/25 :

د .محمد يسري إبراهيم

@DrMohamadYousri
أيها العلماء والدعاة والش ��باب :أوقفوا الوقيعة ،وأنهوا القطيعة،
وصلوا أرحامكم العلمية والدعوية.

الوالي���ات املتحدة س���تقدم أول  190مليون

دوالر أمريك���ي من أصل  450مليون دوالر لدعم

املوازنة املصرية.

(العربية)2013/3/3 :

د .عبد الكرمي بكار

@Drbakkar6h

في س ��ورية يجب علينا بعد س ��قوط النظام إرس ��اء دعائم الس ��لم
األهل ��ي ،وهو يقوم على معاقبة املجرمني وحماية األبرياء ،بغض

النظر عن االنتماءات.
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األقليات اإلسالمية

األقلية المسلمة في إيطاليا
إيطاليا هي إحدى دول حوض البحر األبيض املتوس���ط ،وتنتمي
إلى دول جنوب أوروبا ،وعاصمتها روما .وتضم إيطاليا دولة الفاتيكان
«عاصمة املذهب املسيحي الكاثوليكي» .عدد السكان يتجاوز  59مليون
نسمة ،وعدد املسلمني يتجاوز مليون ونصف مليون نسمة موزعني على
املدن اإليطالية.

وتش���كل اجلالية املسلمة أكبر مصدر بش���ري؛ حيث نسبة اإلنتاج
مرتفعة ،فاجلالية اإلس�ل�امية جالية ش���ابة منتجة ذات مستقبل واعد،
حتى إن بعض الصحف جعلت عنوانها «شكراً للمهاجرين الذين يزيدون
عدد سكان إيطاليا» ،وهذا هو السبب الرئيس الذي يتخوف الغرب منه
ب���أن يصبح اإلس�ل�ام الوريث لهذه البالد ،وهو ما دع���ا بعض الكرادلة
النصارى ومن أعلى املستويات ،إلى الصراخ بصوت مرتفع والدعوة إلى
عدم جلب األيدي العاملة املسلمة وتعويضها بأيد عاملة نصرانية.

تاريخ اإلسالم يف إيطاليا

وصل اإلس�ل�ام إلى إيطاليا عبر جزيرة س���ردينيا عندما فتحها
إبراهي���م بن األغلب والي تونس ،وقاد حملة الفتح أس���د بن الفرات،
واس���تمر احلكم اإلسالمي جلزيرة س���ردينيا أكثر من قرنني ،وانتشر
اإلسالم خاللهما في اجلزيرة ،وكذا وصل اإلسالم إيطاليا عبر جزيرة
صقلية ،وقد استولى املس���لمون على نابولي ،وفتحوا تارانتو ،ودخلت
جي���وش محم���د األول األغلبي مدينة روما س���نة (232هـ 846 -م)،
وأجبرت البابا على دفع اجلزية .وبعد فترة استطاع التحالف الفرجني
اس���ترجاع بعض املدن اإليطالية على أثر اخلالفات التي نش���بت بني
القوى اإلسالمية في املشرق واملغرب.

املراكز والتجمعات اإلسالمية

ينتش���ر في إيطاليا ما يزي���د على  700مركز إس�ل�امي على كافة
املس���احة اإليطالية من الش���مال إلى اجلنوب عبر مقاطعاتها العشرين،
غير أن هناك املؤسس���ات ذات الصفة الوطنية والت���ي تضم العديد من
املراكز اإلسالمية األعضاء ،إلى جانب مركزها الرئيسي أول وأضخم هذه
الهيئات اإلس�ل�امية احتاد اجلاليات اإلسالمية في إيطاليا ،والذي يضم
نحو  150مركزاً إسالمياً تنتش���ر في معظم املقاطعات اإليطالية ،ومقره
الرئيسي مبدينة روما ..يليه الرابطة اإلسالمية في إيطاليا ،وهي مؤسسة
وطنية معنية باجلانب التربوي ومقرها ميالنو ،واملعهد الثقافي اإلسالمي
ومقره ميالن���و ،واملركز اإلس�ل�امي بروما حتت إش���راف رابطة العالم
اإلس�ل�امي ،وقد تأسست جمعية االحتاد اإلس�ل�امي في الغرب لرعاية
الالجئني من أوروبا الشرقية ،وهي أول جمعية إسالمية بإيطاليا ومركزها
() مدير وحدة بحوث العالم اإلسالمي في املركز العربي للدراسات اإلنسانية.
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د .أمح��د حم��م��ود ال��س��ي��د

(*)

mr.ah54@hotmail.com

روما .وقامت اجلمعية بتأس���يس مدرسة إسالمية مبساعدة رابطة العالم
اإلس�ل�امي .وأنشئ املركز اإلسالمي في روما سنة (1386هـ 1966 -م)،
ويصدر مجلة شهرية ،كما ينش���ر الكتب اإلسالمية باللغة اإليطالية ،إلى
جانب العديد من املراكز واجلمعيات الصغيرة ذات النشاط احملدود.

أهم مشكالت املسلمني يف إيطاليا

ميكن حصر املشاكل في النقاط التالية:
 – 1عدم اعتراف الدستور اإليطالي الرسمي بالدين اإلسالمي.
 - 2عدم جتانس اجلالية عرقياً وقومياً :تتألف اجلالية اإلسالمية
في إيطاليا من عرقيات مختلفة ،من العالم الغربي واإلسالمي ،وتغلب
عليه���ا الكثافة املغاربية ،وه���ذا ما ينتج عنه في أحي���ان كثيرة عدم
االنسجام في الطباع والثقافة وطريقة احلياة.
 - 3حمل اخلالفات الديني���ة والعرقية إلى الغرب ،والعناية بها،
واحلرص عليها ،وغالباً ما تكون هذه اخلالفات فرعية.
 - 4املمارس���ات اخلاطئة لكثير من أبناء العرب واملسلمني ،سواء
املقيمني هناك أو الس���واح ،الذين جعلوا صورة املسلم تتمثل في رجل
مترف عابث ال يبحث إال عن الشهوة.
 - 5من أبرز املش���كالت التي تواج���ه اجلالية في الغرب :ضياع
الناش���ئة الذي يولدون في املجتمعات الغربي���ة ،فيتعلمون لغة القوم،
ويدرس���ون في مدارس���هم ،ويتثقفون بثقافته���م ،خصوصاً من تكون
أمهاتهم غير مس���لمات ،فهؤالء في صراع نفسي وازدواج ثقافي كبير
غالباً ما تكون الغلبة فيه للمجتمع وثقافته .وإن هذه املؤثرات وغيرها
أوجدت انفصاماً في مس���لّمات األسرة املس���لمة في الغرب ،وبدأت
املشاكل العائلية بالظهور بني ديانتني وثقافتني متناقضتني.
 - 6ضعف العلم الش���رعي :معظم اجلالية اإلس�ل�امية من غير
املؤهلني شرعياً.
 - 7غياب الدور الرس���مي للدول اإلسالمية :إن رعاية السفارات
والقنصليات العربية واإلسالمية محدودة جداً في التأثير على سلوك
اجلاليات وثقافتها.
 – 8نقص الكتب املترجمة عن اإلسالم والقرآن للغة اإليطالية.
 - 9احلاجة إلى مدارس إسالمية لتعليم الدين اإلسالمي ألبناء املسلمني.

املراجع واملصادر

 موقع الرابطة اإلسالمية في إيطاليا. موقع التبيان..CIA -
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[عين على العدو]

الفلسطينيون

بعد تشكيل احلكومة الصهيونية

■ ■د .عدنان أبو عامر

(*)

adnanaa74@hotmail.com
@adnanabuamer1

وأخيرًا تم تش��كيل الحكومة الصهيونية الثالثة والثالثين للعام  ،2013وس��توضع ملفات دسمة ثقيلة
العي��ار عل��ى أجندتها ،لكن الص��راع الدائر مع الفلس��طينيين يبدو األكثر س��خونة في ظل انس��داد أفق
التس��وية بصورة غير مس��بوقة ،حيث ش��هدت برامج األحزاب اإلسرائيلية المتنافس��ة تقاربًا ملحوظًا في
المواقف من قضايا الساعة المطروحة ،رغم ما طرح من شعارات متباينة كان ال بد منها لغرض «التمايز»
المطلوب بنظر الناخبين.

حماورة «حماس»:

مع أعدائها خ���ارج احلدود ،حتى إن أظه���رت زعامتها مرونة

لم يعد س���راً أن التعامل مع املس���تجد الفلسطيني األكثر

براغماتية في الطريق لهدفها النهائي املتمثل بتدمير إسرائيل.
ولع���ل املوقف األكثر وضوحاً حلزب الليكود في التعامل مع

دعايتها االنتخابية ،ال س���يما حزب «الليكود» الذي أخذ يزايد

خط���راً على الدول���ة ،ففي غزة يتمثل اخلط���ر بصعود «دويلة

سخونة على الساحة اإلسرائيلية ،شكل القاسم املشترك األكبر
بني األحزاب املتنافسة س���ابقاً ،والفائزة الحقاً ،وبرز ذلك في

حماس ع ّبر عنه «بنيامني نتنياهو» زعيمه الفائز بأقل مما كان
يتوق���ع وفقاً للنتائج املعلنة ،حني رأى أن صعود احلركة يش���كل

على غرميه اخلاس���ر «كادميا» ،واتهمه بالتس���اهل مع حماس،
وبعد أن ُق ّدر لليمني تشكيل احلكومة ،فإنه رفض فكرة «ترويض»

مس���لحة» بقيادتها ،وفي الضفة يتمثل اخلطر بانهيار السلطة

حماس ،ودفعها نحو االعتدال.

الفلس���طينية وإقامة دولة أخرى حلماس أكبر تتبنى منوذج غزة
وتهدد القدس وتل أبيب.

وع ّبر عن ذلك بصورة واضحة أح���د رموز الليكود ،رئيس

في املقابل ،فإن ما يطرحه اليم�ي�ن ،الفائز مجتمعاً بـ 61
صوتاً مقابل  59للوس���ط واليس���ار؛ يختلف عما يتبناه حزب

املس���لمني العاملية ،وهي كباقي احلركات اإلس�ل�امية قد تتغير
تكتيكي���اً وبصورة مؤقتة ،لكنها لن تتخلى أبداً عن األيديولوجية

الفلسطينية ،س���واء كانت بزعامة فتح أو حماس ،رغم تفضيله

لألولى؛ العتقاده أن إس���رائيل أعلنت ش���روطها للحوار مع أي

بدولة حماس مس���لحة بجانبها؛ ألنها ستكون في حتالف وثيق

س�ل�احها ،االلتزام بالتعهدات واالتفاقي���ات املوقعة ،االعتراف

(*) كاتب فلسطيني.

ميثاق حماس.

جلنة اخلارجية واألمن البرملانية الس���ابق ووزير املالية احلالي

«يوف���ال ش���تاينيتس» ،بقوله :حماس جزء م���ن حركة اإلخوان

الكامن���ة في صلب جوهرها ،لذلك ال يجوز إلس���رائيل القبول

العمل حتدي���داً ،الذي لم يعر انتباهاً كثي���راً الختالف القيادة

زعامة فلس���طينية ،وهي :وقف العن���ف ،جتريد املنظمات من
بإس���رائيل ،وحذف البنود الداعية إلبادة إس���رائيل الواردة في
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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 كسبت معركة لكنها خسرت حرباً في

صراعها الدائر مع الفلسطينيني؛ لكن عسكريني وأمنيني بارزين

دخلوا اللعب���ة االنتخابية على مختلف القوائ���م احلزبية ،ومن
أبرزهم« :موشيه يعلون ،عمرام ميتسناع ،يعكوف بيري ،وعمير
بيرتس» ...وغيرهم؛ أثبت���وا هذه احلقيقة العملياتية عبر عقد

مقارنة بني حرب إسرائيل ضد الفلسطينيني واحلرب األمريكية
ضد تنظيمات القاعدة على النحو التالي:

حتديد خطوط حدود آمنة ودفاعية توفر األمن ملواطنيها.

وم���ع ذلك ،فإن ما أعلنه «نتنياه���و» في اآلونة األخيرة من

عزمه االنس���حاب داخل حدود الضفة الغربية من طرف واحد،
ودون اتفاق مع السلطة ،لفرض وقائع على األرض ترسم حدود

الدولة الفلسطينية القادمة؛ قد يصطدم بعقبة ائتالفه املتوقع،
ال س���يما إن كان ميينياً صرفاً ،حيث يعتب���ر الضفة جزءاً من
إسرائيل ،واعتباره أن هذه اخلطوة  -إن متت  -سترسخ اعتقاد
الفلسطينيني بأنها هروب إسرائيلي حتمي حتت ضربات القوى

املسلحة!

ومع انس���داد أفق املفاوضات بصورة مطبقة ،فقد احتلت
فرضية اندالع انتفاضة ثالثة حي���زاً كبيراً في برامج األحزاب

والدعاية االنتخابية اإلس���رائيلية ،وأخ���ذت تزايد على بعضها

ف���ي اتهامها احلكومات املتعاقبة بالفش���ل الذريع في وقف م ّد
انتفاضة األقصى ،والتراج���ع املريع في إجراءاتها األمنية ضد
املسلحني.

 - 1تكتيكي� � ًا :ج���اءت إجنازات إس���رائيل ف���ي مجاالت
االس���تخبارات والدِ قة واحلدِّ من اخلسائر ،أفضل من الواليات

مواجهة اجلماعات املس���لحة ،وعلى رأسها حماس ،تأتي ضمن

استخبارات جيدة إزاء حماس ،مبا فيها اغتيال وتصفية قياداتها

وزير الدفاع األس���بق ،فإنها «سباق ماراثوني طويل وليس َعدواً

املتحدة وبريطانيا في أفغانستان ،وجنحت في الوصول لصورة
السياسية والعس���كرية ،وآخرهم أحمد اجلعبري ،قائد كتائب

القس���ام ،وهو ما ُمني فيه األمريكيون بالفش���ل ضد القاعدة،

باستثناء «ابن الدن».

ولذل���ك؛ يعتقد زعم���اء اليمني اإلس���رائيلي الفائزون أن

محاربة مكثفة يومية ومتطورة ومتقدمة ،وكما أسماها «موفاز»،
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

 - 2استراتيجي ًا :خسرت القاعدة قواعدها في أفغانستان،

ألن يبارك العملية الفرنسية األخيرة في مالي باعتبارها امتداداً

وتعرضت ركيزتها السياس���ية املتمثلة بنظ���ام طالبان لإلزالة،

وهن���ا تتزاي���د االتهامات املوجه���ة للحكوم���ات املتعاقبة

وفقدت قدرته���ا على التجنيد وتعبئة وتدريب آالف الش���بان،

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 املفاوضات:
على الصعيد السياسي مع السلطة الفلسطينية ،فإن غياب

حزب «كادميا» اخلاسر األكبر في نتائج االنتخابات «املفاجئة»،
قد يعني تراجعاً لفكرة استنس���اخ جترب���ة االنفصال األحادي
اجلان���ب من قطاع غزة في الضف���ة الغربية ،أو بعض أجزائها
على األقل ،بعد ترديد مرشحه األبرز «شاؤول موفاز» في دعايته

االنتخابية أن املهم���ة املركزية أمام احلكومة القادمة تكمن في

حملاربته حماس في األراضي الفلسطينية!

برئاسة «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 املشاريع
املتوقعة في احلكومة القادمة؟
أخيراً ..فإن بقاء حماس مسيطرة على قطاع غزة ،واشتداد

قوتها أكثر فأكثر عسكرياً وسياس���ياً وإقليمياً ،مقابل التراجع
املتواصل للس���لطة الفلس���طينية ،مالياً وسياس���ياً؛ قد يجعل
األحزاب اإلسرائيلية في حالة تغيير متوقع ملواقفها املعلنة منها،
إن بقي احل���ال على ما هو عليه ،ومرهون���اً بطبيعة االئتالف

املتوقع تشكيله األسابيع القادمة ..لننتظر ونرى.
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[في دائرة الضوء]

المؤامرة على
الفصحى
ورسالتها باسم
التجديد
■ ■أ .د .حممد عبد العليم الدسوقي

تتعال��ى صيح��ات التجدي��د في تن��اول العلوم الش��رعية واللس��انية بي��ن الحين واآلخ��ر ،وهي في
مجموعها دعوات تحمل في طياتها أحيانًا خدمة اإلسالم وتسهيل علوم المسلمين لدارسيها ،بينما
تحمل في أحايين كثيرة تش��كيكًا في اإلسالم وحطًا من كيانه وسعيًا لتدمير علومه وتراثه وابتعادًا
بهما – من ثم – عن نصوص وحيه ..وإنما تكون الدعوات ب َّن ً
اءة عندما تصدر صيحاتها عن قلوب مؤمنة
خ ِّي��رة مخلصة حريصة عل��ى أن ينتفع بعلوم الدين من أرادها وجاهد نفس��ه في تعلمها وتعليمها
هدامة عندما تصدر عن
ممن أسلم أو اعتزم – من غير المسلمين – إسالم الوجه هلل ،في حين تكون َّ
قلوب ليست كذلك ..ولكل وجهة هو موليها وإنما األعمال بالنيات.
ومهم���ا يكن م���ن أمر فإنا نس���تطيع الق���ول إن املناداة

تبسيط وإفهام لدارسيها ،ولو أدى ذلك – برأيهم – إلى تغيير

بالعلوم العربي���ة على جهة أخص ،إمنا أت���ت على خلفية ما
ُس ِّدد إلى الفصحى ومقررات تدريسها من ِطعان تقضي بأنها

اندرج حتتها ..هكذا قرر دعاة الش���عوبية واالستشراق ودعاة

التبشير والتغريب من العرب والعجم.

وال وافية مبتطلباته ..ومن أنه���ا حتتاج من حيث مادتها إلى

الذي كانت ت���راوده – إبان حملته على مصر  – 1798أحالم

بالتجدي���د في ش���تى ميادين العلوم النظري���ة وما تعلق منها

قاصرة وعقيمة ولم تعد صاحل���ة للتداول وال مواكِ بة للعصر
تغيير ولو أدى ذلك – بش���طط املش���تطني – إلى اس���تبدال
العامية بها ،ومن حيث طريقة عرضها وأدائها األس���لوبي إلى
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مناهجها وخروجها وتخليها عن كل ثوابتها وما درجت عليه أو

والقص���ة من بدايته���ا كانت على يد (نابلي���ون بونابرت)

إقامة إمبراطورية ش���رقية تعيد في العصر احلديث مشروع

(اإلس���كندر األكبر) في القرن الراب���ع ق .م ،فقد كان يدرك

«أي عبادة ،فض ً
كفر
ال عن كثرتها ..مع ٍ
غطى على فؤاده وحجبه عن رش���اده؟!

ول���و احترم نبين���ا الحت���رم أمته ،إن
إسالمهم نصب» [الس���ابق] ..والكاتب
الداعية األستاذ أنور اجلندي – رحمه
الله – الذي سخر قلمه ومن قب ُل حياتَه

خلدمة اإلسالم وقضايا املسلمني ،وذلك
من خالل موسوعته احلاوية على عشرة

أجزاء وجاء مس���ماها حت���ت عنوان:

(محاولة لبناء منهج إسالمي متكامل)؛

فقد رصد في كتابه الس���الف الذكر،
مح���اوالت وجهود احل���ركات املعادية

أن س���ر بقاء االحتالل الغربي اإلغريقي الروماني البيزنطي

لإلس�ل�ام ،وخص منها باالهتمام تل���ك التي تريد أن جتتث –

والفك���ر (القوة الناعمة) مع الس�ل�اح (القوة اخلش���نة) في

على خدمته ،متخفية حتت شعار التحديث تارة ،ومحتمية براية

للش���رق عشرة قرون ،يكمن في اعتماد هذا االحتالل الثقافة

محاولة لغزو العقل الشرقي وتطويعه واحتوائه ،فراح كما فعل

(اإلس���كندر) يتقرب ويتمس���ح بدين األغلبية ،فلما لم تنطـلِ

عليها هذه احلي���ل ركز على األقليات ،فأعلن وهو في طريقه

من (مرس���يليا) إلى اإلسكندرية أنه سيجند ملشروعه  20ألفاً
م���ن أبناء األقلي���ات الدينية ليغير بهم – م���ع عدم حبه لهم

واتهامهم بأنهم لئام – هوية الش���رق وإحالل النموذج الغربي

بزعمها – اإلس�ل�ام من جذوره بتغييب لغته وعلومه التي قامت
التنصير والتبش���ير تارة أخرى ،وبراية االستشراق تارة ثالثة،

وبراية التغريب رابعة ،وبراية الشعوبية خامسة ،وبراية احلداثة
يدو َن َأن ي ْط ِف ُئوا نُور هَّ ِ
الل ِبَأف َْوا ِههِ ْم َو َي ْأبَى
سادسة ..وفي كل ذلك {يُرِ ُ
ُ
َ
ور ُه َولَ ْو َكرِ َه ا ْلك َِاف ُرو َن} [التوبة.]٣٢ :
هَّاللُ إالَّ َأن يُتمِ َّ نُ َ
وفي إطاللة على أولئ���ك املجترئني واملتولني كِ َبر التهجم
عل���ى لغة الض���اد ،يذكر – عليه رحمة الل���ه – أن ثمة حملة

ضخمة للتبشير بدأت في نهايات القرن الثامن عشر كانت قد

محل اإلس�ل�امي ولتتم التبعية والذوب���ان ،واختار لهذه املهمة
مغامراً نصرانياً اس���مه (املعلم يعقوب حنا) الذي جند بدوره

توصلت إلى حقيقة «أن القضاء على القرآن مصدر اإلس�ل�ام

اجليش الفرنسي ،ومنحه (كليبر) فيما بعد رتبة (كولونيل) ،ثم

كان التبشير والنفوذ االستعماري ال يستطيعان أن يكشفا هذه

نحو ألفني من ش���باب القبط في صعيد مصر وشارك بهم مع

منحه (مين���و) رتبة (جنرال) ،وقد مكنت احلملة هذه الطغمة
من الس���يطرة على جهاز اإلدارة واالقتصاد وجبايات األموال

وأغلبية مقاعد (ديوان املش���ورة) ،وف���وق كل هذا العمل على

تغريب مصر وس���لخها من هويتها العربية اإلس�ل�امية((( ..ثم

كان التبادل الثقافي عن طريق تأس���يس محمد علي – الذي
جاء مع احلملة العثمانية إلجالء الفرنسيني – مدرسة األلسن

لتعلم اللغات والبعثات التي أوفدها محمد علي.

وقانونه اإلس�ل�امي ،يتطلب القضاء على اللغة الفصحى ،وملا

احلقيق���ة صراحة ،فإنه قد أخفاه���ا وراء كل خطوة اتخذها

بش���أن الدعوة إلى العامية أو مهاجمة العربية واقتناصها أو
الدعوة إلى الكتاب���ة باحلروف الالتينية»((( ..وممن َش���غلوا

أنفس���هم من األجانب بتحقيق الغرض ذات���ه (كارل فولرس)
و(سلدن وملور) و(ويلكوكس) ،وقد بدأ ذلك منذ  1880واستمر
حتى عام  1926تقريباً ،وفي خالل ذلك كان (لطفي الس���يد)
و(قاسم أمني) و(سالمة موس���ى) قد حملوا هذه الدعوة ،ثم

ومن لطف الله وم���ن دالئل حفظه لدينه أن تنبه للكارهني

اتصل ذلك بالدع���وة التي دعاها (عب���د العزيز فهمي) عام

عبد الرحمن اجلبرت���ي الذي قال عن تظاهر نابليون بالعبادة:

مصر ،وأما في املغرب فقد تولى (كوالن) ومن بعده (ماسينون)

للغة القرآن واملرجفني لهم في املدينة ،غي ُر واحد ،منهم الشيخ
((( ينظر (االنتماء احلضاري) مقال للدكتور محمد عمارة بصوت األزهر ص  8عدد
.2009 /3/13

 1941عندم���ا نادى بالكتابة باحلروف الالتينية! كان هذا في

((( موسوعة اجلندي .109 ،108 /5
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ل���واء هذه الدعوة ،وفي لبنان ظهر كثير من الدعاة إليها وإلى

األواصر ..ومما كان يدعو إليه (ماسينون)( :إهمال اإلعراب)،

وم���ن الواضح – هكذا يق���رر أ .اجلن���دي – أن هؤالء

دعا (ماس���ينون) رجال املجمع العلمي في دمشق إلى اتخاذه

العامية اللبنانية.

األجانب من املبش���رين – الذين كان معظمه���م يتولى مكانة

اجتماعي���ة تتعلق بالتثقيف والتوجيه ودور النش���ر والعلم في
بالد املسلمني –؛ هم الذين وضعوا اخلطط لتحقيق أهدافهم،
وه���م الذين ر َّوجوا لالدعاءات املبررة لها من نحو ما يصفونه

بـ (صعوبة اللغة العربية) و(صعوبة حروفها) ،وما يتهمونها به

من أنها ال تستطيع مجاراة العلوم احلديثة بدعوى وجود فروق
واضحة بني لغة احلديث ولغة الكتابة ،ومن أنها لغة ميتة ولغة

دينية وغير وافية بحاجات العصر(((.

على اعتبار أنه ييس���ر تعليم اللغة العربية على األجانب ،وقد
وس���يلة للتجديد ،وكرر دعوته في أندية الش���باب العربي في
باريس» .
(((

والغريب في األمر أن من س���بق ذكرهما وآخرين من نحو

(هنري المنس) و(ولويس شيخو) و(فلسنك) و(جولد زيهر) –
وهم من أشد املستشرقني تعصباً على اإلسالم ولغته – كانوا

يعملون في مجال التبشير أيضاً وكانت كتاباتهم وقوداً خصباً

في أيدي (زومير) وأتباع���ه ،وكان (لورنس) الذي دفع العرب

لالنفص���ال عن الترك ،ثم إلى تفتي���ت الوطن العربي متهيداً

وكان املبش���ر األكبر (زومير) قد أشار «إلى خطورة اللغة

الحتالله ،يعمل جاسوساً لصالح بريطانيا(((.
لقد «تعددت إذاً محاوالت املستش���رقني وتنوعت حيلهم

هذا إش���ارة إلى ضرورة العمل على ه���دم العربية الفصحى

عن لغتهم التي ه���ي مصدر عزهم ،خاصة عن طريق مجامع

العربي���ة حني قال( :إن اللغة العربية هي الرباط الوثيق الذي

يجمع ماليني املسلمني على اختالف أجناسهم ولغاتهم) ،وكان
التي هي لغة القرآن ،وهذا هو املعنى الذي تلفت إليه املرحوم
(مصطفى ص���ادق رافعي) في حملته على (لطفي الس���يد)

ودعاة التس���وية بني العامية والفصحى ،فق���د كان الرافعي
يعرف أن الهدف من ذلك هو إحالل لغة وسطى بسيطة قريبة

من العامية لتكون لغة الكتابة وبذلك يبتعد املس���لمون عن لغة
القرآن البليغة ويصبحون عاجزين عن فهم القرآن أو التعامل

معه ،وهذا هو ما يهدف إليه االستعمار»(((.

وجاء دور املستش���رقني!! فكانت حملة االستش���راق على

اللغ���ة العربية مرتبطة – كذلك ولنفس األهداف التي س���عى

إليها املبشرون – بحملته على القرآن ،كما كان «االستشراق –

والكالم هنا للشيخ محمود شاكر في رسالته (في الطريق إلى

للوص���ول إلى أغراضهم املتمثلة في متزي���ق العرب وتغييبهم

اللغة العربية التي اش���تركوا فيها ومنه���ا جاءت دعوتهم إلى

كتابة القرآن بلغة العصر ..كما حاول االستشراق الغمز لعلوم
النحو والصرف والبالغة واالدع���اء بأنها من عوامل صعوبة
اللغة العربي���ة ،وهذه أيضاً من مؤامرات االستش���راق ،ذلك
أن حماية اللغ���ة العربية تتطلب احملافظة الكاملة على ما هو
مقرر ومنقول من األصول والقواعد السليمة في علمي النحو

والص���رف وعلى ما هو محرر مقب���ول في علوم البالغة التي

هي املعاني والبيان والبديع ،دون السماح مبا يؤدي إلى اللحن،
أو مس���خ األس���لوب العربي املبني والديباجة الرائعة واجلمل

واألساليب التي متتاز بها اللغة العربية»(((.

وأعقب حركتي التبش���ير واالستش���راق في الظهور على

ثقافتنا) – هو عني االس���تعمار التي بها يبصر ويُ َح ِّدق ،ويده
س ِ
ويبطش ،ورجله التي بها ميشي ويتوغل ،وعقله
التي بها يُ ِح ُّ

كانت تس���تهدف انتزاع األدب العربي من قيمه والتنكر ملاضيه

جهل هذا فهو ببدائة العقول ومسلماتها أجهل» [رسالة شاكر

والتمزق ،وذلك مبحاولة تغليب أجن���اس أدبية وافدة وباتهام

الذي به يفكر ويس���تبني ،ولواله لظل في عميائه يتخبط ،ومن
ص  ..]87وفي إطار خلق الفجوة بني بيان القرآن ولغة الكتابة
«قام (لويس ماسينون) املستشرق الفرنسي بخلق الفجوة تلك
في املغرب وسورية ،وقام بها (مرجليوث) املستشرق البريطاني
اليهودي في الب�ل�اد العربية ..وكان الهدف أنه إذا ُحلت اللغة

واس���تُعجمت األلس���نة انقطع الطريق إلى اإلسالم ومتزقت
((( السابق .361 /1 ،109 /5
((( السابق .110 /5
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الساحتني العربية واإلسالمية ما سمي (حركة الشعوبية) التي
وقطعه عن خيطه املمتد وتراثه الطويل ووصله مبفاهيم الغربة
العقلية العربية وتدميرها عن طريق خمريات أبي نواس وبشار

وغيرهما ،وعن طريق الش���عر احلر الذي يس���تهدف إفساد
اللغ���ة والنفس معاً ..وكان وراء دع���اة هذه احلركة مجموعة
من الكتَّاب الذين يحملون أسماء عربية وهم في حقيقتهم من
أصحاب التبعية للفكر الغربي والوالء لثقافته واإلميان بوجوب

((( موسوعة اجلندي .183 /5
((( ينظر السابق  74 /5وهكذا.
((( السابق  183 /5باختصار.

نقل ثقافت���ه وحضارته ككل ،بزعم أنه ال انفصال بني الثقافة

واحلضارة.

وش���ر من م َّثل هؤالء وأولئك املس���يحي (سالمة موسى)

الذي دعا إلى كل ما يُخرج املثقف العربي املس���لم عن قيمه،

وحاول أن يتخذ من العلمانية واإلحلاد واإلباحية واملنهج املادي
في تفس���ير التاريخ والعاملية أدواته ،والذي أورد عنه اجلندي
قول���ه« :يجب أن يكون الناس أحراراً في تبديل قوانني احلكم

والزواج والطالق والتربية واألخالق وس���ائر ما يؤثر في حياة

كانت تصدر في مخططها عن هدفني كبيرين:
1

توقيف اللغة العربية عن النمو أو االنتشار في أي مكان

حل فيه االس���تعمار ،وذلك بتجميده���ا وإقصائها عن مجال
التعليم ،متهيداً لتوقيف انتش���ار اإلسالم نفسه وللفصل بني

العرب واملس���لمني وبني العروبة واإلس�ل�ام وللحيلولة دون أن
تصير لغة القرآن مصدراً أساسياً للثقافة العربية اإلسالمية.
2

القضاء على اللغة العربي���ة في العالم العربي وإحالل

تك���ون آراء قدمية ألحد الناس أو جلماعة منهم وليس ش���يئاً

اللغات األجنبية واللهجات العامية واحلروف الالتينية مكانها،
متهيداً لتعميق الثقاف���ة الغربية وفرض املفاهيم الغربية على

أرقى من العرب ،إن العربية ليس���ت لغتنا ،وال نستفيد منها،

يعضد ذلك كله ما ذكره املبش���ر (زومير) سنة  1900في كتابه

الفرد والس�ل�الة» ،وقوله« :إن ه���ذه املفاهيم ال تَخرج عن أن

جديراً بالتقديس» ،وقوله« :لي���س علينا للعرب أي والء ،إننا
وإن لن���ا من العرب ألفاظهم فق���ط ال لغتهم ،واألصلح ملصر

القيم األصلية واألساس���ية في فكرنا العربي واإلس�ل�امي..
(جزيرة العرب مهد اإلسالم) ،حيث كتب يقول« :يوجد لسانان

أن تعود إل���ى وطنية فرعونية» ،وقوله« :نح���ن أوروبيون في

لهم���ا النصيب األوف���ر في ميدان االس���تعمار املادي ومجال

ش���رقيون ،ومن مصلحتنا أن نغرس ف���ي أذهان جميع العرب

مس���ابقة وعناد ال نهاية لهما لفتح القارة الس���وداء مستودع

ال���دم واملزاج والثقافة واللغة ،فليس من الصواب أن يقال إننا

الدعوة إل���ى الله ،وهما اإلجنليزي والعرب���ي ،وهما اآلن في

النفوذ واملال ،يريد أن يلتهم كل منهما اآلخر ،وهما العضدان

أنهم أوروبيون س�ل�الة وثقافة وحضارة» .ومن جهوده في هذا
الشر املستطير إصداره كتاباً يحمل عنوان (البالغـة العصرية

للقوتني املتنافس���تني في طلب الس���يادة على العالم البشري،

جتتن���ى من وراء رجل يتخلى عن عروبته ولغته ومبادئه وقيمه

فهل آن للمسلمني أن يعوا هذه احلقائق جيداً وأن يعتزوا

واللغة العربي���ة)((( ..وال ندري أي بالغ���ة عصرية تلك التي
على هذا النحو املزري.

واملس���تهجن ف���ي األمر أن كل ما س���ردناه من محاوالت

لطم���س معالم اللغ���ة وعلومها كان يصب ف���ي خدمة الغرب
وحملته على العرب واإلس�ل�ام ،كم���ا كان ميهد ملا أُطلق عليه
(حركة تغريب الش���رق) ،وهي احلركة الكبرى األساسية التي

كانت دعوة التبشير وعمل االستشراق وحركة الشعوبية وسائل

لها ،والتي كانت تهدف في األس���اس إلى تثبيت قواعد النفوذ
األجنبي واالس���تعمار ،وإلى فرض ثقاف���ة معينة على الفكر

أعني الغرب واإلسالم»(((.

بلغتهم وقرآنهم وعروبتهم وأن يكونوا على حذر مما يخطط له

أعداؤهم من النيل من كرامتهم والطعن في دينهم والتشكيك

في لغته���م واتهامها بأنها قاصرة وعقيم���ة ولم تعد صاحلة

للت���داول وال مواكبة العص���ر وال وافية مبتطلبات���ه؛ متهيداً

لتجميدها وإقصائها وإح�ل�ال اللغات األجنبية محلها؟! وهل

آن لهم أن يدركوا أن ه���ذا الذي ميثله واقعنا املرير إمنا يعد
بحق متهيداً لتوقيف انتشار اإلسالم نفسه وللفصل بني العرب
واملسلمني وبني العروبة واإلسالم ،بل وللحيلولة دون أن تصير
لغة القرآن مصدراً أساسياً للثقافة العربية اإلسالمية؟!

العربي اإلس�ل�امي؛ حتى يخضع العالم اإلسالمي عن طريق
الفكر للغرب ويكون تابع���اً بحيث تكون العالقة بينهما عالقة

أسئلة تطرح نفسها وتفرض ذاتها على الضمير املسلم علَّه

وال يزال بأن فكره ومدنيته وحضارته يجب أن تس���ود العالم

األمة أمر رش���د يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته

والء وترابط ال عالقة صراع وخصومة ،فقد كان الغرب يؤمن

كل���ه ،وأن تختفي كل مقومات فكر األمم التابعة له أو تنصهر
في ثقافته ،وبذا يخضع العالم كله للفكر واحلضارة الغربية..

وهذا يعني أن دعوة التغريب التي كان التبشير بعض طالئعها
((( السابق .310 /10 ،533 /4

يفي���ق من غفوته ويقوم من ثباته ..والله نس���أل أن يبرم لهذه
ويؤمر فيه باملعروف وينهى فيه عن املنكر ويطبق فيه ش���رعه
وتعلو فيه لغة قرآنه ..إنه س���بحانه ولي ذلك والقادر عليه..

وآخر دعوانا أن احلمد لله رب العاملني.
((( ينظر السابق .227 /1 ،365 /1
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[الباب المفتوح]

االرتقاء بالثقافة
السياسية
مدلوالت لغوية واصطالحية
د .طه أمحد الزيدي

مع���ان متعددة ،منها :احلذق
ٍ
اس���تعمل العرب كلمة الثقافة للداللة على

جاء وفد م���ن اليهود إلى اخلليفة

والفطن���ة والذكاء ،س���رعة التعلم والضبط ،الظفر بالش���يء والتغلب عليه،
والتقومي والتهذيب ..يقال ثقف الش���يء ثقفاً وثقافاً إذا حذقه ..واس���تعمل

يزعمون أن رس���ول الل���ه  -صلى الله

سياس���ة قام به ،وس���وس الرجل أمور الناس إذا ملك أمرهم ،وفي احلديث

فيه اجلزية عن اليهود ،والكتاب بخط

الشيء مبا يصلحه.

من الصحابة ،فأزعج ذلك اخلليفة ولم

إما الستقاللية اللفظ ،أو لتمييزه عن مصطلحات أخرى تقاربه أو ترتبط به

وأخذ الكتاب إلى اخلطيب البغدادي،

الثقافة هي:

وما إن نظ���ر إليه البغدادي حتى حكم

ما ،ويؤمن أصحابها بصحتها وتنشأ منها عقلية خاصة بتلك األمة متتاز عن

عليه معاوية بن أبي س���فيان وسعد بن

 -ال���كل املركب ال���ذي يتضمن املع���ارف والعقائد والفن���ون واألخالق

العباس���ي القائم بأم���ر الله مطالبني
بإس���قاط اجلزية عنه���م ومعهم كتاب

العرب كلمة السياس���ة للداللة على التدبير واإلصالح والتربية ،وساس األمر

عليه وس���لم  -كتبه بعد خيبر يسقط

املتفق عليه« :كان بنو إسرائيل يسوس���هم أنبياؤهم» .فالسياسة القيام على

علي  -رضي الله عنه  -وشهادة جمع

وللثقافة مدلوالت اصطالحية جتاوزت  165تعريفاً ،وهذا التعدد منشؤه

يجبهم بش���يء ،وهنا بادر أحد وزرائه

بعالقة ،كاحلضارة أو املدنية أو العلم واملعرفة ،ومن أهم التعريفات ملصطلح

إم���ام أهل احلدي���ث والتاريخ آنذاك،

 -مجموع���ة األفكار والعادات املوروثة التي يتك ّون فيها مبدأ خلقي ألمة

بتزوير هذا الكتاب؛ ألن من الش���هود

سواها.

مع���اذ  -رضي الله عنهم���ا  ،-واألول

والقوانني ،وكل القدرات والعادات األخرى التي يكتس���بها اإلنسان من حيث
كونه عضواً في املجتمع.

أسلم بعد فتح مكة ،أي بعد خيبر بأكثر

من سنتني ،والثاني مات بعد غزوة بني
قريظة ،وهي قبل خيبر بسنتني تقريباً،

واإلحاطة بقضايا التاريخ املهمة ،والرقي كذلك باألخالق أو السلوك ،وأمثال

ومن هذه الواقعة ندرك أهمية الثقافة

حدد بعض الباحثني
ولتمييز الثقافة عما س���واها من املفاهيم املتقاربة َّ

 -الرق���ي باألفكار النظرية ،وذلك يش���مل الرقي بالقانون والسياس���ة

فانفرجت أس���ارير اخلليفة ومن معه.

ذلك من االجتاهات النظرية.

(التاريخية) للقادة السياسيني.

مقارنات ،منها:
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بين الثقافة والحضارة
الثقـــــــــــــــــافة

احلضــــــــــارة

الثقافة معناها الفن

واحلضارة تعني صناعة األشياء

الثقافة استمرار للتقدم اإلنساني

واحلضارة استمرار للتقدم التقني (املادي)

الثقافة تغيير مستمر للذات

واحلضارة تغيير مستمر للعالم

وحاصل الثقافة هو اإلنسان

وحاصل احلضارة هو املجتمع

الدين والقيم واألفكار واألدب هي مكونات الثقافة

والعلم والتكنولوجيا واملدن والدول مكونات احلضارة

وبين الثقافة والعلم والمعرفة
الثقـــــــــــــــــافة

العلم واملعرفة

الثقافة خاصة بكل أمة بعينها

والعلم عاملي بطبيعته يلتقي مع كل أمة وكل مجتمع

الثقافة ليست معارف فقط لكنها موقف واجتاه وعاطفة وأسلوب

واملعرفة هي املعلومات العامة املنوعة

حياة
الثقافة هي اإلطار العام للمعرفة والعلوم

والعلم واملعرفة املادة اخلام للثقافة

الثقافة عموم موسع

والعلم واملعرفة تخصص دقيق

ولذلك قيل (تعلّم ش���يئاً عن كل شيء لتكون مثقفاً ،وتعلّم
كل ش���يء عن شيء لتكون عاملاً) ،واإلنسان ال يكون مثقفاً في
جملة من العلوم ما لم يكن حاذقاً في إدراكها ،حسن الفهم لها،
مجيداً لتقومي ما يطلع عليه.
الثقافة اإلس�ل�امية :ويعني هذا املفهوم بالنس���بة إلى الفرد:

اإلحاطة مبقومات اإلس�ل�ام واالطالع عل���ى مصادره وجميع
التفاع�ل�ات في املاضي واحلاضر ،وأما بالنس���بة لألمة فهي
الصورة احلية لألمة اإلسالمية التي حتدد مالمح شخصيتها

وقوام وجودها ،وهي التي تضبط س���يرها في احلياة وحتدد

اجتاهها فيه ،إنه���ا عقيدتها التي تؤمن به���ا ،ومبادئها التي

حترص عليها ،ونظمها التي تعمل على التزامها ،وتراثها الذي
تخشى عليه من الضياع واالندثار ،وفكرها الذي تود له الذيوع
واالنتشار.

مصطلح السياس���ة :للسياس���ة معنى عام يتصل بالدولة

والس���لطة ،وأطلق عليها فقهاء اإلسالم أس���ماء عدة ،منها:

«األحكام السلطانية ،والسياسة الشرعية ،والسياسة املدنية»،
وأما أش���هر تعريفاتها اإلس�ل�امية فهي :إصالح أمور الرعية

وتدبير ش���ؤونهم ،أو حراسة الدين وسياس���ة الدنيا به ،كما
عرفها اإلمام املاوردي.

والسياسة نوعان كما يقول ابن خلدون في مقدمته:

 -سياسة عقلية :يكون تدبير مصالح الرعية فيها موكوالً

إلى العقل البشري ،وتسمى أيضاً سياسة مدنية.

 -سياس���ة ش���رعية :يكون تدبير مصال���ح العباد فيها

مبقتضى النصوص الش���رعية ومبا دلت عليه أو أرشدت إليه

أو اس���تنبطه العقل البشري مبا يحقق مقاصد الشريعة .وأما
التعريف املعاصر لعلم السياسة فهو :معرفة كل ما يتعلق بفن

حكم الدولة وإدارة عالقتها اخلارجية.
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مصطل ��ح الثقافة السياس ��ية :من خالل التعريفات السابقة

ملفهوم���ي الثقافة والسياس���ة ،ميك���ن أن نح���دد التعريف
االصطالحي للثقافة السياسية باعتباره مفهوماً واحداً ،بأنه:
الرقي باألفكار النظري���ة املتضمنة املعارف والعقائد والفنون
واألخالق والقوان�ي�ن والتاريخ ،املتعلقة بأصول احلكم وإدارته

والعالقات اخلارجية الدولية.

وميكن التعبير عنها اختصاراً بـ «الرقي املعرفي باألفكار

السياس���ية» ،ال سيما بعد ش���يوع لفظ السياسة لدى العامة

والنخبة.

وهذا الرقي ال يكون إال باإلملام بالبعد السياسي للمفاهيم

التي تضمنها التعريف:

فاملعرفة السياس���ية؛ تتعلق بدالالت املفاهيم السياس���ية

ومصطلحاتها وأحوال الناس واملجتمع .والعقيدة السياس���ية؛
تتعل���ق باألصول العقدي���ة والفكرية والنظريات السياس���ية.

وفنون السياس���ة؛ تتعلق بفن إدارة احلك���م والعالقات العامة

من أنظمة وأساليب ووسائل وتخطيط .واألخالق السياسية؛

تتعلق مبنظومة القيم واآلداب املتعلقة ،سواء بالعمل السياسي،
أو السياس���ي ذاته .وتتعل���ق القوانني واألحكام السياس���ية؛

بالدس���اتير والقوانني والقرارات السياسية ،سواء احمللية أو

اإلقليمي���ة أو الدولية .وأما التاريخ السياس���ي فيتعلق بتاريخ

قي���ام الدول واألنظمة احلاكمة وزوالها وتاريخ الش���خصيات
السياسية.

وهذه املرحلة يقف عندها الباحثون واحملللون السياس���يون،
ولو عدنا إلى املثال الس���ابق لربطنا بني مدة اخلالفة للخلفاء

األربع���ة ،ومعهم اإلمام احلس���ن  -رضي الل���ه عنه  ،-التي
اس���تغرقت ثالثني عاماً (من عام  11هـ إل���ى  41هـ)؛ وبني
قوله عليه الصالة والسالم« :خالفة النبوة ثالثون سنة» ،وفي
رواية «تكون اخلالفة ثالثني عاماً ،ثم يكون امللك» أخرجه أبو
داود والترمذي؛ للداللة على إقرار النبي لهؤالء اخللفاء .يقول

شيخ اإلسالم ابن تيمية :واعتمد عليه اإلمام أحمد وغيره في

تقرير خالفة اخللفاء الراشدين األربعة ،وكونها راشدة مهدية
ورحمة لقوله عليه الصالة والسالم« :إنه من يعش منكم بعدي
فسيرى اختالفاً كبيراً ،عليكم بسنتي وسنة اخللفاء الراشدين

املهدي���ن من بعدي ،متس���كوا بها وعضوا عليه���ا بالنواجذ»
أخرجه أب���و داود والترمذي .وقوله عليه الصالة والس�ل�ام:

«ستكون خالفة نبوة ورحمة» أخرجه أحمد .وفي هذا رد على

من طعن بشرعية بعض اخللفاء الراشدين.

 )3املرحلة االبتكاري��ة؛ وتقوم على القراءة التي تعتمد على

تفكيك األفكار وحتليلها وجتزئتها إل���ى عناصرها األولية وإعادة

تركيبها من خ�ل�ال اإلملام بأي فكرة أو قضية أو ظاهرة من جميع
جوانبها ،مع ق���درة عقلية ابتكارية قادرة عل���ى اإلبداع واالبتكار
للوصول إلى تفس���ير جديد أو صياغة مبتك���رة ،وهذا ما ينطبق

على املنظرين السياس���يني الذين يصنعون األفكار ،والقادة الذين
يصنعون األحداث السياس���ية أو الس���يطرة عليها .ولو عدنا مرة
ثانية إلى مثالنا الس���ابق ،وبعد أن علمنا تاريخ اخللفاء الراشدين

مراحل االرتقاء الثقايف:
يكون االرتقاء الثقافي على ثالث مراحل:

وش���رعية خالفتهم من خالل النصوص الس���ابقة؛ نقوم بتجزئة

ٍ
مطالعة الغاي ُة
 )1املرحل��ة االس��تيعابية؛ وتس���تند إلى

اجتماع السقيفة مع اعتماد بعض اإلشارات النبوية وأعمال الرأي

آليات انتخاب هؤالء اخللفاء ،فأبو بكر الصديق تولى اخلالفة بعد

منه���ا تكوين تصور ع���ام عن كل مكون م���ن مكونات الثقافة
السياس���ية وصوالً إلى الفهم الذي يع�ي�ن على التذكر ،وهذه

لديننا .وخالفة عمر كانت بترش���يح من اخلليفة أبي بكر فارتضاه

منثل لها من التاريخ السياس���ي ألمتنا مبعرفة تاريخ اخللفاء

وصاحبه
احل���ل والعقد ُجعل األمر فيهم ليختاروا أحدهم للخالفة
َ

أجمعني) ،ومدة خالفتهم ،وبعض نشاطاتهم.

علي كانت بعد ث���ورة وتغلب وارتضاء أهل احلل والعقد ،ثم عادت
اخلالفة للحسن من غير نص وتنازل عنها ملعاوية جمعاً للمسلمني

م���ن الصحابة؛ كقول علي :أفال نرض���ى لدنيانا من ارتضاه النبي

املرحل���ة يقف عنده���ا املتابعون وعامة املتلق�ي�ن ،وميكن أن

أهل احل���ل والعقد .وخالفة عثمان كانت باعتماد س���تة من أهل

الراش���دين (أبي بكر وعمر وعثمان وعلي  -رضي الله عنهم

اس���تبيان رأي أبناء األمة ال س���يما في مرك���ز اخلالفة .وخالفة

 )2املرحلة التفسريية التحليلية؛ وتستند إلى املطالعة
التي تستدعي حضوراً ذهنياً يعمل على ربط األفكار فيما بينها

وحقناً للدماء وحفظاً لبيضة اإلس�ل�ام ،رضي الله عنهم أجمعني..

مع االستعانة بقراءات منفردة ألي مكون من مكونات الثقافة،

السياسي ،ونصوغ نظرية احلكم في اإلسالم.

ومحاولة تفس���يرها وحتليلها وإيجاد الروابط املنطقية بينها،
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وهكذا بتفكيك النصوص مع إعادة الربط نستخرج أصول النظام

مبادئ في االرتقاء
وإزاء هذه املراحل ميكن أن نحدد بعض املبادئ:

السياس���ية وتتبلور الرؤى واملفاهيم وتتأص���ل املبادئ الكلية
والقيم التي ال بد منها ألي سياسي أو مثقف في السياسة.

 -الس���يرة النبوية :وهو العلم الباحث في حياة الرس���ول

 )1ه���ذه املراحل الثالث تعتمد على التدرج من االس���تيعاب

محمد  -صلى الله عليه وس���لم  -من جميع أطرافها ،ومتثل

ملطالعة أي مكون من مكونات الثقافة السياسية ،أي أن يُجعل لكل

على منواله؛ فهو القدوة واألسوة واألمنوذج العاملي األرقى على

واالستيعاب ،وقراءة ثانية للتفسير والتحليل ،وثالثة لالبتكار.

إلى جوانب من السيرة تتعلق بقيادة النبي لألمة وإدارته للدولة

إلى التفس���ير حتى االبتكار ،وال بد م���ن التكرار الثالثي أو أكثر

السيرة املس���ار العملي الذي يجب على املسلمني أن ينسجوا

مرحلة مطالعة منف���ردة؛ فيُقرأ النص قراءة أولية لالطالع العام

مستوى البش���رية كلها ،وقد التفت بعض الباحثني املعاصرين

 )2تقدمي الدراسات والبحوث في العموم وفي ضوء هذه

املراحل ،يكون على ثالثة مس���تويات :األول :الدراسة الكاملة

اإلسالمية وعالقاتها اخلارجية.

 -التاريخ :هو معرفة أحوال الطوائف وبلدانهم ورسومهم

ملرحلة االستيعاب .والثاني :ملخص موسع ال يتجاوز  700كلمة

وعاداتهم وصنائع أشخاصهم وأنس���ابهم ووفياتهم ،والغرض

للمنظرين والقادة وصناع القرار .وخير مثال بعض إصدارات

والتاريخ اإلس�ل�امي ،كما يقول بعض الباحثني :س���جل

 )3بعضه���م تك���ون قدراته الذهنية مح���دودة ال تتجاوز

باإلسالم حال اس���تقامتها عليه أو انحرافها عنه ،كما يرصد

للمرحلة التفسيرية .أما امللخص الثالث فال يتجاوز  250كلمة

منه الوقوف على األحوال املاضية.

التقرير االرتيادي (االستراتيجي) ملجلة البيان.

ألعمال األمة اإلس�ل�امية ،فهو يقوم ب���دور الراصد حلركتها

مرحلة االس���تيعاب وإن قرأ النص عشرات املرات ،وآخرون ال

يتجاوزون التفسير والتحليل وإن تك ّررت قراءاتهم.

 )4القمم السياس���ية تنتهي ملن تصبح له َملكة يقتدر من

حركة علمائها وقادتها ومصلحيها.

أما الفائدة العظمى من دراستنا لتأريخنا ،فهي أن نعرف

كيف حتركت األمة باإلس�ل�ام ،واألس���باب التي أدت إلى تلك

خالل مطالعة واحدة ألي مكون من مكونات الثقافة السياسية

احلركة ،ونتائج تلك احلركة ،سواء أكانت نتائج طيبة أم سيئة،

 )5إن حتصيل الثقافة السياسية يستند إلى أمرين مهمني:

وينبغي للمثقف السياس���ي أن يركز عل���ى تاريخ الدولة

فأما املوهب���ة فهي هبة ربانية ومنحة إلهي���ة يؤتيها الله
تعال���ى بعض عباده ،وتنتقل عادة إلى بع���ض األجيال وراثياً،

السياسي للدول اإلسالمية والدول احمليطة بالعالم اإلسالمي.

أن يأتي باالبتكار والتجديد.
املوهبة واالكتساب.

���اء َو َمن ُي ْؤ َت ال ِ
يقول الله تعالىُ { :ي ْؤ ِتي ال ِ
ْـح ْك َم َة َفق َْد
ْـح ْك َم َة َمن َي َش ُ
ُأو ِت َي َخ ْي ًرا كَ ِث ًيرا َو َما َي َّذ َّك ُر إ َّال ُأ ْولُوا ا َألل َْب ِ
اب} [البقرة.]٢٦٩ :

وأما االكتس���اب فيعتمد على جهد اإلنسان في التحصيل

واكتساب املزيد واملواظبة على ذلك.

وبذلك تتم اإلفادة من دراسة التاريخ.

اإلسالمية وتاريخ اخللفاء واحلركات السياسية ،وكذا التاريخ
 -أنظم���ة احلكم وفلس���فته :ومن مس���تلزمات الثقافة

السياس���ية أن يطلع صاحبها على فلسفة احلكم والنظريات

السياسية واألنظمة الدس���تورية والقوانني الدولية واإلقليمية

واحمللي���ة ،فكلما كان زاده منها أوس���ع كانت ثقافته أش���مل
وأنضج ،فم���ن الصعب على املثقف أن يصوغ أو يحلل ظاهرة

ما وهو غير مل ّم باألطر القانونية التي تكتنفها.

مصادر الثقافة السياسية

ول���ذا ينبغي على املثقف اإلس�ل�امي أن يل ّم بنظام احلكم

إن اإلس�ل�امي الذي يهتم باألمور السياس���ية ،ثقافة أو
عم ً
ال ،ال بد أن يدرك أهم املصادر التي ينبغي عليه اإلملام بها

 -اللغات :كلم���ا كان املثقف ُمجيداً ألكثر من لغة حية أو

لتشكيل العقلية السياسية لديه ،منها:

 -الكتاب والس���نة :فهما يش���كالن املرجعي���ة العليا لكل

مسلم وفي أي مجال يعمل فيه ،ومن خاللهما تتشكل العقيدة

والفقه الدستوري اإلسالمي.

عاملية ،فإن مداركه ستكون أوسع؛ فاللغات لها دور في تشكيل
عقلي���ة أصحابها في طريقة التفكير والفقه عن اآلخرين وبها

معان.
يتواصل مع غيره والبيان عما يجول في العقل من ٍ
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[قصة قصيرة]

وأشرق قلبها بالنور
■ ■نبيلة عبد العزيز حوحيي

إنها هي بشحمها وحلمها – كما يقولون  ..-لم تخدعني عيناي
إذاً ،ولم يَخُ ني إحساسي ..ورغم ما بدا في مالمحها وهيئتها

من تغيير ظاهر ،فال تزال حتتفظ بجاذبيتها وفتنتها القدمية..
بل وزادها احلجاب جماالً وإشراقاً ..في عينيها اآلن نوع من
الرضا والطمأنينة أثار دهشتي وحيرتي..

كانت صامتة وكأنها تشارك في احلوار بكل حواسها دون

أن تنبس ببنت شفة ،وكنت غارقة في املاضي ..أفكر بتلك

الصديقة التي كانت تعيش حياتها بالطول والعرض وحتلم بأن

عشرات األسئلة تنتصب بقلبي وعقلي كالرماح املسنونة ..أنتظر
انتهاء الدرس على أح ِّر من اجلمر ع ّل صديقتي تشفي بكالمها وجع
األسئلة احلائرة..

بعد انتهاء الدرس كان لقاؤنا عاصفاً ،مليئاً باألسئلة التي رحت

ألقيها دون أن أمهلها لتجيب أو تفتح فمها بكلمة ..كانت تبتسم
في هدوء ومحبة ..وأخيراً
متتمت في رقة :لنجلس أوالً ،فقد
ْ
يطول احلديث.
وانتحينا ركناً هادئاً ورحت أتأمل مالمحها الواثقة وهي

تكون جنمة في عالم الفن يشار إليها بالبنان ،وكانت واثقة بعلو

تلملم شتات نفسها وأفكارها ..وانطلقت صديقتي قائلة :أنت

من شهرة وذيوع صيت ..ثم اختفت من حياتي بعد زواجها من

على الدنيا ..كنت أريد كل شيء ،املال الوفير رغم أنني لم أكن
فقيرة أو ينقصني شيء وعلى العكس متاماً فقد نشأت في

كعبها في عالم اجلمال وأن ذلك كفيل بتحقيق ما تصبو إليه
شاب ذي أصول عريقة وجاه عريض..

تعرفني بالطبع ما كنت أحلم به وأتوق إليه منذ تفتح صباي

إلي واحتضنتني
ولكن فجأة حانت منها التفاتة عابرة فانتبهت ّ

أسرة ميسورة ال تؤخر لي طلباً أو ترد لي أمراً ..ولكنه الشره

كنت أتوقع أن أراها حيث كانت حتلم وتتمنى ..بل ولعلني
أحياناً ودون وعي كنت أفتش صفحات املجتمع في بعض

وكنت أرى جمالي الباهر جواز سفري الوحيد إلى الدنيا التي
أحلم بها وعالم األضواء الذي أمتناه ،وحتى إنني كنت أحياناً

عيناها في ابتسامة واسعة وهادئة..

والطمع فيما هو أكثر مما حباني الله به.

املطبوعات التي أطالعها بحثاً عن صديقتي وأحالمها الزائفة..

أضن به أن يصير ملكاً لرجل واحد حتت أي اسم ..وحني تقدم

الدروس الدينية ،فماذا حدث لصديقتي؟ ومتى ارتدت

صرت قاب قوسني من حتقيق أحالمي الكبيرة ..وبعد الزواج
سافرنا – زوجي وأنا – طوي ً
ال ،كنت أريد أن أطوف العالم

املهم أنني كنت أتخيل كل شيء إال أن ألتقي بها في أحد
احلجاب؟ ومن دعاها إلى هنا؟ وماذا فعلت بها األيام؟
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للزواج مني شاب من أسرة عريقة وثرية وافقت وظننت أنني

شرقاً وغرباً وأنهل من كل متعة متاحة..
عشت أياماً جميلة ورائعة ..ولكن إصراري على حتقيق أحالمي

كان يحرق كل سعادة ويصيبني بالتعاسة ،وبعد عودتي أصابني
امللل سريعاً وكان الغضب يشتعل بقلبي حني أرى من هن أقل

جماالً وفتنة مني حتيط بهن األضواء والشهرة الواسعة..
وأجلت أحالمي قلي ً
ال بعد أن رزقني الله بطفل جميل ..كان

أصرخ في جنون وأحطم أثاث الغرفة في عنف وغضب..
علي من اجلنون فألقى بوجهي اخلبر كالقنبلة
أشفق أبي ّ

احلارقة التي مزقتني إلى أشالء وألقت بي من حالق ..راح
طفلي وزوجي ضحية احلادث وجنوت أنا..
قال اجلميع كالماً كثيراً في محاولة يائسة لتعزيتي ..كنت

أحترق وكبدي يتمزق والكلمات تنزلق على قلبي كأنها املاء

قدومه على األسرة بشارة خير وسعادة؛ فتوسعت أعمال زوجي

ينساب فوق زجاج أملس فال يؤثر فيه..
علي وإشفاقاً على عقلي ،نقلتني أسرتي إلى إحدى
وخوفاً ّ

وغرقت في عاملي اجلديد ،أشتري ما يلزم وما ال يلزم ،وكانت

ال أنام إال بالعقاقير املخدرة وال أصحو إال بابتالع املنبهات ،وال

وصار التراب يتحول بني يديه إلى ذهب ،وعشقت تلك احلياة
الرغدة التي توفر لي كل ما يصبو إليه إنسان..

متعتي في تبديد املال تعادل متعة من يسعى جلمعه بكل
وسيلة ..أتنقل بني عيادات التجميل طلباً ملزيد من اجلمال

عيادات العالج النفسي حتى أستعيد هدوئي وتوازني وأصبحت
أرغب في رؤية أحد أو سماع أحد ..كنت أستيقظ في جوف

الليل صارخة أطلب طفلي الصغير وأنادي على زوجي ..فتهرع

وخوفاً على جسدي ..صارت محال تصفيف الشعر الفخمة

إلي املمرضة الساهرة بجوار غرفتي لتمنحني جرعة زائدة من
ّ

والسهرات الصاخبة هوايتي ..زوجي لم يكن يعارضني كثيراً،

وذات ليلة استيقظت في جوف الليل كعادتي أصرخ في جنون،

غايتي ،ودور األزياء الراقية مقصدي ..وإقامة احلفالت

كان يكفيه أن يراني سعيدة ،فقد كان يحبني بجنون ويراني

كنزه الكبير وثروته العظيمة ..وأصبحت على ثقة بأن حلمي

الكبير بالنجومية واألضواء في متناول يدي بعد أن تدفق املال

العقاقير املخدرة..

لم يسمعني أحد ،وكأنني في واد سحيق وحيدة حائرة وخائفة..
وعندما اكتفيت من الصراخ هدأت قلي ً
ال ،تلفت حولي أبحث
عن شيء يسري عني ..كان هناك فوق منضدة صغيرة بجوار

الوفير الذي يفتح كل األبواب املغلقة وميهد كل الطرق الوعرة..

سريري ،والله لم ألتفت إليه إال في تلك اللحظة ولم يقع عليه

أشعة شمس حارقة فلم تبقِ على شيء منها ..أتساءل في قلق

للبركة ليس إال ..وامتدت أصابعي إليه وأنا أرتعش كأن بيننا
جداراً عالياً ،رحت أقرأ في هدوء ودموعي تتساقط كاملطر..

وفجأة ..ضاع كل شيء كأنه قطرات الندى سلطت عليها
وخوف :كيف؟

بصري إال اآلن ..إنه مصحف كبير وضعته أمي في الغرفة طلباً

بينما تنحدر دمعتان ساخنتان فوق خديها ..أربت على كتفيها

كأن الصوت الذي أسمعه ليس صوتي الذي ألفته أذناي وكأن
نوراً يشرق من آي الذكر احلكيم فيسري إلى جوانح نفسي

وبعد حلظات مرت بطيئة وقاسية كأنها عمر طويل مديد

سبات عميق حتى الصباح ..واحلق أنني لم أصدق ما حدث
وظننته حلماً عابراً سيتبدد حتت وطأة أحزاني ولوعتي..

والقلق يقرع قلبي في عنف كأنه طبول إفريقية متوحشة في
ليل مظلم..

فتحت صديقتي فمها لتكمل قصتها بني إشفاقي عليها ولهفتي
ملعرفة ما حدث:

احلائرة فتسكن ،وإلى روحي املعذبة فتطمئن ..بعدها رحت في

وفي الليلة التالية رفضت تعاطي العقاقير املنومة حتى أعاود

بينما كنت أظن أن الدنيا تفتح ذراعيها الحتضاني إذا بها تطيح

التجربة ..وبعد أن توضأت شرعت في قراءة القرآن الكرمي..
كانت النفس امللتاعة تستعيد سكينتها شيئاً فشيئاً ..ولو

نزهة بأحد املصايف الشهيرة حيث كان زوجي ميتلك هناك
قصراً فخماً وأنيقاً ..كان الليل يهبط ثقي ً
ال وموحشاً ،وصدري

علي..
وذلك الرضا مبا قدره الله ّ

بي وتدفعني إلى جلة العذاب والقهر..

كنا عائدين بالسيارة – زوجي وأنا وطفلنا الصغير – من

ينقبض خوفاً وتوجساً من شيء يلوح في األفق البعيد لكنني ال

اجتمعت كل عقاقير الدنيا ما كانت لتمنحني ذلك النوم الهانئ
وصار القرآن الكرمي أنيسي في خلوتي ،ورفيقي في محنتي،

ألوذ به فأجد الواحة اخلضراء وارفة الظالل فأرتوي من نبع

أتبينه ..وفجأة قطعت طريقنا شاحنة ضخمة ..ولم أفق إال في

صاف عذب فتنطفئ عذاباتي وتبرد أحزاني ،وعرفت كم كانت

وحولي أمي وأبي وإخوتي ،وصرخت متسائلة عن مصير طفلي

أكن أعيش في األضواء كما توهمت ..كنت أتخبط في ظالم

صباح اليوم التالي ..كنت راقدة في سرير بإحدى املستشفيات

وزوجي؟ ..لم يجبني أحد ،توسلت إليهم ،قبلت أقدامهم ..كنت

أحالمي غبية وساذجة وكم كانت حياتي تافهة ال قيمة لها ،لم
دامس..
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[الورقة األخيرة]

ابن تيمية

ومعالم طبية

■ ■د .عبد العزيز بن حممد آل عبد اللطيف(*)

www.alabdulltif.net
@dralabdullatif

عَ ��رَض البن تيمية بع��ض األلم ،فقال ل��ه الطبيب :أضرّ ما عليك ال��كالم في العلم
ْ
قويت
والفك��ر فيه ،والتوج��ه والذكر .فقال ابن تيمية :ألس��تم تزعم��ون أن النفس إذا
ْ
وفرح��ت أوجب فرحها لها قوة تعين به��ا الطبيعة على دفع المعارض ،فإنه عدوها،
ْ
قويت عليه قهر ُته .فقال له الطبيب :بلى.
فإذا
ْ
ْ
وظفرت بما يشكل
اشتغلت نفسي بالتوجه والذكر والكالم في العلم،
فقال :إذا
ُ
ُ
وقويت ،فأوجب ذلك دفع المعارض(((.
فرحت به
عليها منه،
(*) أستاذ مشارك سابق في قسم العقيدة واملذاهب املعاصرة في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية  -الرياض.
((( املستدرك على مجموع الفتاوى .139/3

94

العدد 310

الطب
وش���يخ اإلسالم ابن تيمية وإن لم يبسط الكالم في
ّ
ومس���ائله  -حسب ّ
اطالعي  -كما فعل تلميذاه :ابن القيم في

احلس واملشاهدة والتجربة ،ومدرسة
مدارس ،فمدرسة تغلّب
ّ

تغلّب النظر والقياس ،وك���ذا العكس ،فأحدهما يكمل اآلخر،

«الهدي» وابن مفلح في «اآلداب الش���رعية»؛ لكنه حرر معالم

فقوله« :القياس أصله التجربة» يعني أن التجارب والبدهيات

مهمة وقواعد منهجية جليلة في ذلك العلم ،كما في الس���طور

واحلس هي أصل القياس والنظريات والعقل ،فالتجربة أصل

التالية:

في علمنا بصحة القياس(((.

 ال يخفى أن ابن تيمية صاحب ّاطالع واسع على جميع

وأش���ار  -في موطن آخر  -إل���ى أن التجارب قد حتصل

املعارف ،واس���تقراء وتت ّبع عجيب ألن���واع الفنون ،حتى قالوا

باحلس واملش���اهدة،
بالنظ���ر واالعتبار والتد ّبر ،وقد حتصل
ّ

احلس والعقل
أن مصادر املعارف والعلوم تُن���ال بثالثة أمور:
ّ

احلس���ية ،إال أن شيخ
الطب من العلوم العقلية
* مع أن
ّ
ّ

والبصر واملشاهدة ،وهذا يشترك فيه جميع الناس ،وقد يكون

وشبهه كالصناعة والتجارة - ...ثم إن أهل اإلسالم هم أكمل

عن���ه :كأن العل���وم بني عينيه ،وقد ق���رر  -في غير موطن -

احلس وهو الفطرة
والوح���ي ،فالعلم قد يكون تارة عن طريق
ّ

ت���ارة عن طريق العقل وهو النظر القياس ،وهذا يختص بأهل
وأخص من هذا وذاك :الوحي
العلم واالس���تدالل ،وأش���رف
ّ

املن���زل من عند الله على نبيه  #وهو الس���مع واخلبر ،قال
نت َت ْدرِي َما
ك َْأو َح ْي َنا إلَ ْي َ
{و َكذَ لِ َ
وح� � ��ا ِ ّم ْن َْأمرِ َنا َما ُك َ
ك ُر ً
الله تعالىَ :
ِ
ِ
ـَـاء ِم ْن ِع َبا ِد َنا}
ال ِْك َت� � � ُ
ورا َّن ْه ِدي ِبه َمن َّنش � � � ُ
�اب َوال اإلميَا ُن َولَكن َج َعل َْنا ُه نُ ً
[الشورى.(((]٥٢ :

وق���د بينّ ابن تيمية أن الطب جتربات وقياس���ات ،فقال:
«الطب جتربات وقياسات ،وأهله منهم من تغلب عليه التجربة،

فهي معقوالت محسوسات(((.

اإلس�ل�ام يقرر أن أهل امللل أكمل من غيرهم في هذا العلم -
وأعل���م من أهل الكتاب في الطب ونح���وه ،ويعلل ذلك قائ ً
ال:
«فإن علوم املتفاس���فة من علوم املنط���ق والطبيعة والهيئة(((،
وعلوم فارس والروم ،ملا صارت إلى املسلمني ّ
هذبوها ونقّحوها
لكمال عقولهم ،وحسن ألسنتهم ،وكان كالمهم فيها أ ّ
مت وأجمع
وأبني ،وهذا يعرفه كل عاقل وفاضل»(((.
وملا حتدث عن فضل أمة محمد  #كان مما قاله« :فأما
العلوم فهم أحذق في جميع العلوم من جميع األمم ،حتى العلوم
الطب مث ً
ال ،واحلساب،
التي ليس���ت بنبوية وال أخروية ،كعلم
ّ

ومنهم م���ن يغلب عليه القي���اس ،والقياس أصل���ه التجربة،

ونحو ذلك ،هم أحذق فيها من األمت�ي�ن [اليهود والنصارى]،

احلس���يات التي
والتجربة ال بد فيها من قياس ..فال بد من
ّ

ومصنفاتهم فيها أكمل من مصنفات األمتني ،بل هم أحس���ن

واحل���س إن لم يكن مع صاحبه عقل
ه���ي األصل ليعتبر بها،
ّ
وإال فقد يغلط»(((.

يُلحظ  -ابتدا ًء  -أن ابن تيمية ال تأس���ره كلمة ،وال يقيده

مصطلح ،فمث ً
احلس يسميه  -في مواطن أخرى  -جتارب
ال:
ّ
وفطرة وبصراً ،كما أن العقل يس ّميه النظر والتجربة واالعتبار،

وهذا يكشف سعة عقل هذا اإلمام الفذ ورحابة أفقه.

وقد قال  -رحمه الله « : -إذا اتسعت العقول وتصوراتها
اتسعت عباراتها ،وإذا ضاقت العقول والتصورات بقي صاحبها
كأنه أسير العقل واللسان»(((.
وأم���ا بيان مقالته املتينة عن الطب ،فإن الطب  -عنده -
((( ينظر :التدمرية ص  ،500اجلواب الصحيح  ،4/2جامع املسائل  ،193/5الفتاوى
.75/13
((( الفرقان بني احلق والبطالن ،ت :العصالني ،ص  = 349باختصار.
((( الر ّد على املنطقيني ص .166

علماً وبياناً لها من األوائل الذين كانت هي غاية علمهم.
(((

وقد يكون احلاذق فيها من هو عند املسلمني منبوذ بنفاق
وإحل���اد((( وال قدر له عندهم ،لك���ن يحصل له مبا يعلمه من
املس���لمني من العقل والبيان ما أعانه عل���ى احلذق في تلك
العلوم ،فصار حثالة املسلمني أحسن معرفة وبياناً لهذه العلوم

من أولئك املتقدمني»(.((1
الطب
ب���ل نقل ابن تيمي���ة اعتراف األطباء األوائ���ل بأن
ّ

باألدوية اإللهية كالدعاء والصدقة والرقية ،أش���رف وأعظم
((( ينظر :الدرء .87/1
((( ينظر :الرد على املنطقيني ص .98 ،93 ،29
((( علم الهيئة :علم الفلك.
((( الفتاوى .211 ،210/4
((( لعل مراده باألوائل :أطباء اليونان كبقراط وجالينوس.
((( وكأنه يشير إلى أمثال ابن سينا صاحب «القانون» وأبي بكر الرازي صاحب «احلاوي»
في الطب ،ينظر :الفتاوى .114/4
( ((1اجلواب الصحيح .105 ،104/4
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طب أرباب
وأنف���ع من ط ّبهم ،فبقراط يقول :نس���بة طبنا إلى ّ

الهياكل كنسبة طب العجائز إلى طبنا(((.

 إن روح االس���تعالء باإلميان عند ابن تيمية راس���خةرس���وخ اجلبال ،والثقة التامة بهذا الدين وأهله كالنَفَس لديه،
فاألمة احملمدية لها خيري���ة مطلقة حتى في العلوم الدنيوية

كالطب مث ً
ال ،وأن «حثالة» املسلمني أحسن معرفة بالطب من
األمم السابقة.
* ج ّوز اب ُن تيمية الرجو َع إلى الكفار في العلوم الدنيوية،

وإباحة االنتفاع مبا عندهم من الطب واحلس���اب ونحوهما،

عن���د جمهور العلماء ...بل قال  -رحمه الله « :-لس���ت أعلم
سالفاً أوجب التداوي ،وإمنا كان كثير من أهل الفضل واملعرفة

يفضل تركه اختياراً ملا اختاره الله ..وهذا املنصوص عن أحمد،
ّ
وإن كان من أصحابه من يوجبه ،ومنهم من يستحبه.(((»..
وقرر أن التداوي ليس بضرورة كأكل امليتة عند االضطرار،

وغلّ���ظ مقالة أطباء ج ّوزوا الت���داوي باحملرمات؛ فإن الله لم
يجعل شفاء هذه األمة املرحومة فيما ُح ّرم عليها(((.

وب�ّي�نّ أن التداوي ليس س���بباً مطرداً وال مس���تيقناً في

حصول الش���فاء ،كما يتوهمه الكثير م���ن الناس ،فقال« :إن

احملض ..غايته انتفاع بآثار
فقال« :مس���ائل الطب واحلساب
ّ

الدواء ال يس���تيقن ،بل وفي كثي���ر من األمراض ال يظن دفعه

الكف���ار واملنافقني في أم���ور الدنيا ،فهذا جائ���ز ،كما يجوز

للمرض ،إذ لو اطرد ذلك لم ميت أحد»(((.

الس���كنى في ديارهم ،ولبس ثيابهم وس�ل�احهم ،وكما جتوز
معاملته���م على األرض  -ثم س���اق أدلته على ذلك ،ثم قال -

وق���ال أيض���اً« :إن كثيراً من املرض���ى ،أو أكثر املرضى،

تداو ،ال سيما في أهل الوبر والقرى والساكنني في
يشفون بال ٍ

فإن املش���ركني وأهل الكتاب فيهم املؤ َ
متن ..ولهذا جاز ائتمان

نواحي األرض يشفيهم الله مبا خلق فيهم من القوى املطبوعة

يس���تطب املس���ل ُم الكاف َر إذا كان
أحدهم على املال ،وجاز أن
ّ

في أبدانهم الرافعة للمرض ،وفيما ييس���ره لهم من نوع حركة

ثقة.(((»...

وقرره في موطن آخر فقال« :إذا كان اليهودي والنصراني

خبيراً بالطب ثقة عند اإلنسان ،جاز له أن يستطبه ،كما يجوز
له أن يودعه املال.(((»...

وعمل ،أو دعوة مستجابة ،أو رقية نافعة ،أو قوة للقلب ،وحسن
التوكل ،إلى غير ذلك من األسباب الكثيرة غير الدواء»(((.
وش���نّع على من قال :إنه ال يبرأ من هذا املرض إال بهذا
الدواء املعينّ  ،فقال« :وأم���ا قول األطباء :إنه ال يبرأ من هذا

فق ّيد  -رحمه الله  -جواز االنتفاع بأهل الطب منهم بأن

امل���رض إال بهذا الدواء املعينّ  ،فه���ذا قول جاهل ال يقوله من
ال ،فض ً
يعلم الطب أص ً
ال عمن يعرف الله ورسوله ،فإن الشفاء

فاحلكمة ضالة املؤمن أ ّنى وجدها فهو أحق بها ،فال مانع

ليس في سبب معينّ يوجبه في العادة ،كما للشبع سبب معينّ

يكون عارفاً ال جاه ً
ال ،وأن يكون ثقة ال خائناً..

م���ن االنتفاع بحكماء الطب ما داموا ثقات ،كما أنه قرر جواز

يوجبه ،إذ من الناس من يشفيه الله بال دواء ،ومنهم من يشفيه

اس���تعمال القوس الفارسية  -فليس تش���بهاً بالكفار  -وأنها

الله باألدوية ...إلخ»(((.

أنفع من القوس العربية وأجدى وأنكى في قهر العدو وقتاله،
{وَأ ِع ُّدوا لَ ُهم َّما
وأبلغ في حتقيق القوة املذكورة في قوله تعالىَ :

وال���دواء ،ومد ّبر الطبيعة ومصرفها على ما يش���اء؛ كانت له

ْاس َتطَعْتمُ ِ ّمن ق َُّو ٍة} [األنفال.(((]٦٠ :
 وأما عن نظرة ابن تيمية للتداوي ،فمع أنه قرر وسطيةأهل الس���نة في األس���باب بني الغالة الفالسفة ،وبني اجلفاة
اجلبرية؛ إال أنه غلب عليه الر ّد واالنتقاد ملن بالغ في التداوي

وأفرط فيه ،فقد حك���ى أن التداوي  -باجلملة  -ليس واجباً
((( ينظر :مجموع الفتاوى .32/19 ،268/24
((( الفتاوى  = 114 /4باختصار.
((( مختصر الفتاوى املصرية ص  ،516وانظر :بدائع الفوائد البن القيم .208/3
((( ينظر :الفتاوى .60/19 ،488/17
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وأخيراً؛ «فإن القلب متى اتصل برب العاملني ،خالق الداء

أدوية أخرى غير األدوية التي يعانيها القلب البعيد من املعرض

عنه»(.((1
رب سواه ،وهو الشافي ال شفا َء غيره.
والله املوفق ال َّ
((( الفتاوى .564/21
((( ينظر :الفتاوى .274 - 266/24
((( الفتاوى .565/21
((( الفتاوى .563/21
((( الفتاوى .274/24
( ((1زاد املعاد .12/4
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