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]االفتتاحية[

بس��م اهلل، والحم��د هلل، والص��اة والس��ام عل��ى 
محمد رسول اهلل #.. أما بعد:

فقد أعلى الش���رع من قيمة اإلحس���ان ف���ي كل مجاالته، 
وكثير من الناس يظن أن حقيقة اإلحس���ان تكمن في التصدق 
على الفق���راء واملس���اكني واحملتاجني، حتى ص���ار يقال عن 
بع���ض املتصدقني الذين أكثروا م���ن التصدق على احملتاجني 
»محس���نون«، وإن كان التصدق على الفق���راء واحملتاجني من 
اإلحسان إلى عباد الله تعالى، لكن ذلك ليس حقيقة اإلحسان، 
بل حقيقة اإلحسان تعتمد جتويد األمر في كل شيء مع املراقبة 
حت���ى يصل إلى أعلى درجة في اإلتقان، وقد جاء في احلديث 
املش���هور املتفق على صحته، حديث جبريل - عليه الس���الم - 
الذي يعلّم فيه املس���لمني دينهم: "اإلحسان أن تعبد الله كأنك 
ت���راه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك")1(. واملس���لم إذا قام بعبادة 
الله وكأنه يرى الله تعال���ى ال بد من أن يؤدي العبادة بأركانها 
وواجباتها وس���ننها باغياً وجه الله وحده بذلك، محافظاً على 
وقتها بجد وهمة ونشاط وس���عادة بغير تأخير وال كسل، فإن 
من يتصور أنه يرى الله أثناء عبادته فيكون إقباله على العبادة 
إقباالً قوياً فورياً دون كس���ل أو إهمال، ويجد في عبادته - وإن 
كانت تبدو في الظاهر فيها مشقة - الراحة والهدوء والسكينة 
كما كان رسولنا الكرمي يقول لبالل: "يا بالل، أرحنا بالصالة")2(، 

وكان إذا حزبه أمر جلأ إلى الصالة)3(.
واملس���لم إذا فقد درجة كأنه يرى الله ربه وهو يعبده، فلن 
يفقد الدرجة التي تليها، وهي أن الله تعالى يراه، فتحدث هذه 
الدرجة م���ن املعرفة حياء من الله تعال���ى أن يرى عبده أثناء 
عبادت���ه وهو مقبل عليه الهياً منصرفاً عنه إلى غيره بفكره أو 
بجس���ده؛ ألن يقينه أن الله يراه مينعه من الغفلة أو االنصراف 
عنه، ومن هن���ا جاء قوله #: إن العب���د إذا قام إلى الصالة 
فإمنا هو - أحس���به قال - بني ي���دي الرحمن تبارك وتعالى، 
فإذا التفت يقول تبارك وتعالى: إلى َمن تلتفت؟ إلى خير مني؟ 
أقب���ل يا ابن آدم إلّي فأنا خير مم���ن تلتفت إليه")4(، ومن أجل 
ذلك عندما رأى سعيد بن املسيب رجاًل يعبث في صالته، قال: 

))) أخرجه البخاري في صحيحه رقم 50؛ ومسلم رقم 8.
)2) أخرجه أحمد في املسند رقم 23088.

)3) تعظيم قدر الصالة )/231.
))) مسند البزار رقم 9332 من حديث أبي هريرة مرفوعاً وموقوفاً.. واملوقوف في حكم 

املرفوع؛ ألنه ال يقال من قبل الرأي.

حقيقة
اإلحسان
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»لو خشع قلب هذا خلش���عت جوارحه«)1(، وقال أبو هريرة: إذا 
صل���ى أحدكم فال يلتفت، إنه يناجي رب���ه، إن ربه أمامه، وإنه 
يناجي���ه«. قال: "وبلغنا أن الرب تبارك وتعالى يقول: يا ابن آدم، 
إلى من تلتفت؟ أنا خير لك ممن تلتفت إليه")2(، وقد كان رسول 
الل���ه # يوصي أصحابه بذلك، فع���ن أبي ذر رضي الله تعالى 
عنه: »أوصاني خليلي # أن أخشى الله كأني أراه، فإن لم أكن 
أراه فإنه يراني«)3(، وعن عبد الله بن عمر قال: أخذ رسول الله 
# ببعض جسدي فقال: »اعبد الله كأنك تراه، وكن في الدنيا 
كأنك غريب أو عابر سبيل«)4(، وعن معاذ بن جبل قال: يا رسول 
الل���ه أوصني. قال: »اعبد الله كأنك تراه«)5(، وعن زيد بن أرقم 
قال: »اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك«)6(، وقال 
حبيب بن مس���لمة ألبي الدرداء: "أوصني. فقال: عليك بكتاب 
الله ثالث م���رات. فلما ولى دعاه قال: اعب���د الله كأنك تراه، 

واعدد لنفسك قبراً، واحذر دعوة املظلوم")7(.
فقد صارت كلمة: "اعبد الله كأنك تراه"، وصية الصاحلني 
ملن دونهم، وهي تبنّي حقيقة اإلحسان الذي تدعو إليه النصوص 
وتثني عل���ى املتحققني به، وقد ورد في نصوص كثيرة: "إن الله 
يحب احملس���نني"، وفي هذا حتريض من الله تعالى لعباده على 
اإلحس���ان حتى يدخلوا فيمن يحبه الل���ه تعالى، إذ من أهم ما 
يحرص عليه املؤمن أن يحبه ربه؛ ألن في حب الله للعبد اخلير 
العمي���م كما قال في احلديث القدس���ي: ".. وم���ا يزال عبدي 
يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته: كنت س���معه الذي 
يس���مع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله 
التي ميشي بها، وإن سألني ألعطينه، ولئن استعاذني ألعيذنه، 
وما ترددت عن ش���يء أنا فاعله ترددي عن نفس املؤمن، يكره 
املوت وأنا أكره مساءته")8(، فمن أحبه الله تعالى فهو يتقلب في 
النعم وتلف���ه العطايا والنفحات من جميع جوانبه، وقد قيل في 
تفس���ير ذلك أقوال متعددة حاصلها يرجع إلى معنى متقارب، 
فيكون معنى ما تقدم أي يجعل الله سلطان حبه غالباً عليه حتى 

))) الزهد البن املبارك رقم 1188.
)2) مصنف عبد الرزاق 256/2.

)3) األربعون على مذهب املتحققني من الصوفية حديث رقم 2.
))) أخرجه أحمد في املسند برقم 6156، وقال الشيخ شعيب األرناؤوط: إسناده صحيح 

على شرط الشيخني.
))) مسند الشاشي رقم 1400.

)6) الزهد والرقائق البن املبارك 63/2.
))) الزهد ألبي داود برقم 230.

)8) أخرجه البخاري في صحيحه رقم 6502.

ال يسمع إال ما يحبه الله، وال يرى إال ما يحبه الله، وال يفعل إال 
ما يحبه الله، ويكون الله س���بحانه في ذلك له يداً وعوناً ووكياًل 
يحمي س���معه وبصره ويده ورجله عما ال يرضاه، فأكرم بها من 

منزلة، وأكرم بها من جائزة.
قال النووي - رحمه الله - في تفسير اإلحسان املذكور في 
حديث جبريل: "هذا من جوام���ع الكلم التي أوتيها #؛ ألّنا لو 
قّدرنا أن أحدنا قام في عبادة وهو يعاين ربه س���بحانه وتعالى 
لم يترك ش���يئاً مما يقدر عليه من اخلضوع واخلش���وع وحسن 
الس���مت واجتماعه بظاهره وباطنه على االعتناء بتتميمها على 
أحسن وجوهها إال أتى به، فقال # اعبد الله في جميع أحوالك 
كعبادتك في حال العيان، ف���إن التتميم املذكور في حال العيان 
إمنا كان لعلم العبد باطالع الله سبحانه وتعالى عليه فال يقدم 
العبد على تقصير ف���ي هذا احلال لالطالع عليه")9(، وقال ابن 
دقي���ق العيد: "حاصله راجع إلى إتقان العبادات ومراعاة حقوق 
الله ومراقبته واس���تحضار عظمته وجاللته حال العبادات")10(. 
وما يقع فيه بعض الن���اس أو أكثرهم من تقصير في العبادات 
وفع���ل املأمورات وترك املنهي���ات، إال بإهمال هذا األصل؛ فإن 
املسلم إذا كان مستحضراً لرؤية الله إياه فلن يقصر فيما طلبه 
الله من���ه، ولن يقدم على ما حرمه الل���ه عليه، ولن يحتال في 
إس���قاط ما أوجبه الله عليه، فكانت مراعاة هذا األصل في كل 
حني س���بباً عظيماً من أسباب اس���تقامة املرء وجناته من أليم 
العذاب، ولو قّدر أن الش���يطان استحوذ عليه في حلظة ضعف 
أو غفلة، فإنه س���رعان ما يتذكر، ف���إذا به راجع إلى الصراط 
َن  ������ْم َطاِئٌف ِمّ ُ َق������ْوا إَذا َمسهَّ املس���تقيم كما قال تعال���ى: }إنهَّ الهَِّذيَن اتهَّ
وَن{ ]األعراف: ٢٠١[، قال ابن جرير:  ْبِصُ ُروا َفإَذا ُهم مُّ ������ْيَطاِن َتَذكهَّ الشهَّ
"إن الذين اتقوا الله م���ن خلقه، فخافوا عقابه، بأداء فرائضه، 
واجتناب معاصيه؛ إذا مّسهم طائف من الشيطان تذكروا يقول: 
إذا ألم بهم ملم من الش���يطان من غضب أو غيره مما يصد عن 
واجب حق الله عليهم، تذكروا عقاب الله وثوابه، ووعده ووعيده، 
وأبص���روا احلق فعملوا به، وانته���وا إلى طاعة الله فيما فرض 

عليهم، وتركوا فيه طاعة الشيطان")11(.
اللهم وفقنا للصالح من األم���ر، وإذا حدنا عنه فمنَّ علينا 

بأوبة وتوبة تردنا بها إلى الطريق وتزيل بها عنا اآلثام.

)9) شرح النووي على صحيح مسلم املسمى باملنهاج )/)15.
)10) شرح األربعني النووية البن دقيق العيد )/31.

)))) تفسير ابن جرير 334-333/13.
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ال مي���ّل علم���اء األش���اعرة م���ن تك���رار القول ب���أن مذهبه���م موافق مل���ا كان علي���ه أئمة 
السلف األطهار، وتراهم يؤكدون مرة بعد أخرى أن طريقتهم في إثبات الصفات اإللهية 

ال تختلف عن طريقة السلف ومنهجهم.
وق���د حرصوا كثيرًا على ش���رح مذهب أئمة الس���لف في الصف���ات، وجتدهم يؤكدون 
دوم���ًا أنهم كانوا يعتقدون وجوب عدم األخ���ذ بظواهر نصوص الصفات، وأنهم لم يقّروا 
مب���ا تدل عليه م���ن معانيها اللغوية الظاه���رة، وأن حال أئمة الس���لف دائر بني التفويض 
للمعن���ى وت���رك التع���رض ل���ه والس���كوت ع���ن البحث في���ه، وب���ني التأويل وص���رف ظواهر 

النصوص إلى معاٍن أخرى ال تقتضي التشبيه.
ويعد البيهقي من أقدم من نسب التفويض إلى السلف، وأشار إلى أن حالهم دائر بني 

التأويل والتفويض))).
وتبع���ه إمام احلرم���ني اجلويني، حيث يقول: »اختلفت مس���الُك العلماء في الظواهر 
الت���ي وردت ف���ي الكتاب والس���نة، وامتنع على أهل احل���ق اعتقاد فحواه���ا وإجراؤها على 
موج���ب ما تبتدره أفهام أرباب اللس���ان منه���ا، فرأى بعضهم تأويلها والت���زم هذا املنهج في 
آي الكتاب وما يصح من س���ن الرس���ول #، وذهب أئمة الس���لف إلى االنكفاف عن التأويل 

وإجراء الظواهر على مواردها وتفويض معانيها إلى الرب تعالى«))).

))( انظر: االعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد )120(.
)2( العقيدة النظامية )23(.

سلطان العمريي ■

أغلوطة التفويض
]العقيدة والشريعة[

في صفة االستواء على العرش 
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ثم تتابع علماء األشاعرة جياًل بعد جيل على تأكيد نسبة 
هذا املذهب إلى أئمة الس���لف، وف���ي التصريح بذلك يقول 
الشهرستاني: »فأما أحمد بن حنبل وداود بن علي األصفهاني 
وجماعة من أئمة السلف؛ فجروا على منهاج السلف املتقدمني 
عليهم من أصح���اب احلديث، مثل مالك بن أنس ومقاتل بن 
س���ليمان، وسلكوا طريق الس���المة؛ فقالوا: نؤمن مبا ورد به 
الكتاب والسنة وال نتعرض للتأويل بعد أن نعلم قطعاً أن الله 
عز وجل ال يش���به ش���يئاً من املخلوقات وأن كل ما متثل في 

الوهم فإنه خالقه ومقدره«))).
وم���ن الصعب ج���داً رصد جميع مق���االت أئمة املذهب 
األش���عري التي تتالوا فيها على نس���بة مذهب التفويض إلى 
السلف؛ لكثرة عددها، وفيما ُذكر كفاية في إيضاح املقصود.

نس�بة التفويض إلى الس�لف في صفة االس�تواء 
على العرش:

ال يختلف احلال في صفة االس���تواء عل���ى العرش عن 
غيره م���ن الصفات األخ���رى، فقد توارد علماء األش���اعرة 
واملتأثرون بهم على تصوير مذهب أئمة الس���لف فيها بأنهم 
يفوضون معناها وأنهم ال يتعّرضون لتفسيرها وال للبحث في 
مقصوده���ا، وإمنا يجرونها على ما جاء به لفظها فحس���ب، 
ويع���ّد البيهقي من أقدم من أس���س ه���ذا التصور عن أئمة 
السلف، حيث يقول: »فأما االستواء، فاملتقدمون من أصحابنا 
– رضي الله عنهم - كانوا ال يفسرونه وال يتكلمون فيه، كنحو 

مذهبهم في أمثال ذلك«))).
ويقول ابن جماعة بعد أن ذكر األقوال املتعددة في معنى 
االس���تواء: »واتفق الس���لف وأهل التأويل على أن ما ال يليق 
من ذلك بجالل الرب تعال���ى غير مراد؛ كالقعود واالعتدال، 
واختلف���وا في تعيني م���ا يليق بجالله م���ن املعاني احملتملة؛ 
كالقصد واالس���تيالء، فس���كت الس���لف عنه وأّوله املؤولون 
على االس���تيالء والقهر لتعالي الرب عن سمات األجسام من 

احلاجة إلى احليز واملكان«))).
وفي بيان موقف أئمة السلف من نصوص االستواء يقول 
البيجوري: »إذا ورد في القرآن والسنة ما يشعر بإثبات اجلهة 

))( امللل والنحل ))/103(.
)2( األسماء والصفات )4)5(.

)3( إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل )131(.

واجلسمية أو الصورة أو اجلوارج، اتفق أهل احلق وغيرهم 
ما عدا املجس���مة واملش���بهة على تأويلها«.. ثم ذكر أمثلة 
ْحَم������ُن َعَل اْلَعْرِش اْس������َتَوى{ فقال: »ومن���ه قوله تعالى: }الرَّ
]طه:5[، فالسلف يقولون: استواء ال نعلمه، واخللف يقولون: 

املراد به االستيالء وامللك«))).
ومن علماء األش���اعرة من ينس���ب إلى بعض السلف 
تأويل صفة االس���تواء، وفي هذا يقول اجلويني: »وال يبعد 
حمل االس���تواء على قصد اإلله إلى أمر في العرش، وهذا 

تأويل سفيان الثوري«))).
ونص���وص ومق���االت علم���اء األش���اعرة املتقدمني 
واملعاصرين في نس���بة التفويض والتأويل لصفة االستواء 

كثيرة جداً))).

منتهى تصوير علماء األشاعرة لمذهب أئمة السلف:

وحاصل ما ينقله علماء األش���اعرة عن أئمة الس���لف 
في صفة االس���تواء على العرش، ه���و أنهم كانوا يعتقدون 
أن ظواه���ر نصوص الصفات – ومنها صفة االس���تواء – 
ت���دل على معاٍن باطلة ال جتوز نس���بتها إل���ى الله تعالى؛ 
ألنها تقتضي التجس���يم والتش���بيه؛ ولهذا فإنهم يحرمون 
األخذ مبا يدل عليه ظاهرها، ويفوضون معناها إلى الله، 
ويوجبون اإلمس���اك عن البحث في املراد منها، ويلتزمون 
الس���كوت عن اخلوض فيها، ويعدون كل من بحث فيها أو 
حدد املقصود منها مبا يدل عليه ظاهرها املتبادر؛ منحرفاً 

عن اجلادة وسالكاً سبل التشبيه والتجسيم.

حقيقة موقف أئمة الس�لف من صفة االستواء 
ونصوصها:

قبل أن نص���در احلكم بالصحة واخلطأ على ما ينقله 
علماء األش���اعرة عن أئمة السلف في صفة االستواء وما 
يص���ّورون به موقفهم من نصوصها؛ ال بد من اس���تعراض 
ما نقل إلينا عنهم وما وصل إلينا من مقاالتهم ومواقفهم. 

)4( شرح جوهرة التوحيد )157(.
)5( اإلرشاد )59(.

وقد اعتمدوا في تصحيح نسبة تفويض أئمة السلف إلى مقاالت متعددة جاءت   )((
عنهم، ومن أشهرها: مقالة اإلمام مالك، وسيأتي في بحوث قادمة الكشف عما 

في اعتمادهم ذلك من اخلطأ واخللل املنهجي. 
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وال بد من التأكيد أوالً على أن أئمة الس���لف املتقدمني 
قد اهتموا بصفة االس���تواء اهتماماً خاصاً؛ كونها من أكثر 
وأول الصفات التي أظهر اجلهمية فيها االنحراف والتعطيل؛ 
وألجل هذا َكثُر كالم الس���لف فيها جداً، حتى إن عدداً من 
العلم���اء أفردوا مؤلفات خاصة في جمع مقاالتهم حول هذه 
الصفة)))، وهذا يساعدنا بشكل كبير جداً على تبنّي حقيقة 

موقفهم من هذه الصفة ومن سائر الصفات اإللهية.
ونح���ن إذا رجعنا إلى ذلك الكم الكبير الذي وصل إلينا 
عن السلف في هذه الصفة، جنده يدّل بوضوح ال خفاء فيه 
على نقيض ما ينس���به إليهم علماء األشاعرة من التفويض 
وترك البحث في معناه والتزام السكوت عن حتديد مدلوله 
اللغوي والش���رعي، ويدل على أنه���م كانوا يأخذون مبا يدل 

عليه ظاهرها ويسلّمون به وينافحون عنه.

ويمك�ن إثبات ذلك بطرق متعددة س�نعرض منها 
أربعة طرق، وهي:

الطريق األول: تفسير أئمة السلف معنى االستواء 
وحمله على الحقيقة اللغوية:

فقد جاءت رواي���ات كثيرة عن عدد كبير من الس���لف 
���روا فيها صفة االس���تواء بناًء على معناه���ا في اللغة،  فسَّ
ودخلوا في بي���ان مدلولها وأعلنوا فيها التزامهم به ووجوب 

األخذ مبا يقتضيه من معاٍن.
وقد تنوعت املعاني التي نقلت عنهم في صفة االس���تواء 
روها بالعلو واالرتفاع  على العرش، ومما نقل عنهم أنهم فسَّ

والصعود والقعود واالستقرار.
فقد روى البيهق���ي وغيره عن الفراء أنه قال: »قال ابن 

عباس »ثم استوى« أي: صعد«))).
وفي رواية أخرى أن ابن عباس فسر االستواء بالقعود))).
 وروى البخاري تعليقاً على أبي العالية أنه قال: )استوى 
إلى السماء( ارتفع، وروى عن مجاهد أنه قال: )استوى( عال 

على العرش))).

))( كالذهبي في كتابيه: العلو والعرش، وابن عبدالهادي في كتابه: الكالم على مسألة 
االستواء على العرش، وغيرهما.

)2( األسماء والصفات )310/2(.
)3( نقله ابن القيم في اجتماع اجليوش اإلسالمية عن تفسير السدي )251(.

)4( صحيح البخاري )9/)5(.

وروى ابن جرير الطبري عن الربيع ابن أنس: »ثم استوى 
إلى السماء«. يقول: »ارتفع إلى السماء«))).

وقد كان كثير من الس���لف يعّد قوله تعالى في س���ورة 
ِء  َ ا ِف األَْرِض َجِميًعا ثُمَّ اْسَتَوى إَل السَّ البقرة: }ُهَو الَِّذي َخَلَق لَُكم مَّ
ٍء َعِلمٌي{ ]البقرة: ٢٩[، من اآليات  اُهنَّ َسْبَع َسََواٍت َوُهَو ِبُكِلّ َشْ َفَسوَّ

الدالة على صفة العلو الذاتي لله تعالى.
وروى الاللكائي عن بش����ر بن عمر أنه قال: »س����معت 
ْحَمُن َع������َل اْلَعْرِش  غير واحد من املفس����رين يقول����ون: }الرَّ

اْسَتَوى{ ]طه: 5[ ارتفع«))).
وروى الاللكائ���ي وغيره عن نقطويه ق���ال: حدثني أبو 
سليمان داود بن علي قال: كنا عند ابن األعرابي فأتاه رجل 
ْحَم������ُن َعَل اْلَعْرِش  فقال له: م���ا معنى قول الله عز وجل: }الرَّ
اْسَتَوى{ ]طه: 5[؟ فقال: هو على عرشه كما أخبر عز وجل. 
فقال: يا أبا عبد الله، ليس هذا معناه، إمنا معناه اس���تولى. 
قال: اسكت، ما أنت وهذا، ال يقال: استولى على الشيء إال 

أن يكون له مضاد فإذا غلب أحدهما قيل استولى))).
فقد أقرَّ ابن األعرابي صحة السؤال عن املعنى وأجاب 
عليه، ولو كان مذهبه التفويض ألنكر أصل الس���ؤال، ثم إن 
إنكاره على تعقيب الس���ائل كان ألجل أنه حدد معنى خاطئاً 

لالستواء، وليس ألنه بحث في أصل املعنى.
وقال اإلمام املفسر أبو الفتوح، سليم ابن أيوب الرازي، في 
ْحَمُن َعَل اْلَعْرِش اْسَتَوى{: قال أبو عبيدة:  تفسير قوله تعالى: }الرَّ
ع���ال، وقال غيره: اس���تقر)))، وقال البغوي: »ثم اس���توى على 
العرش« قال الكلبي ومقاتل: استقر، وقال أبو عبيدة: صعد))).

وهذا االختالف بني أئمة التفس���ير واللغة يدل على أن 
السلف كانوا يبحثون في معنى االستواء ولم يكونوا يفوضون 

املعنى ويسكتون عنه.
وروى الاللكائي عن أبي العباس/ ثعلب أنه قال: »اس���توى 
على العرش«: عال، ثم قال: هذا الذي يعرف من كالم العرب)1)).
ْحَمُن َعَل اْلَعْرِش اْس������َتَوى{ أي:  وقال األخفش في قوله: }الرَّ
عال، يقال: استويت فوق الدابة وعلى ظهر البيت أي علوته)))).

)5( تفسير الطبري ))/429(.
))( شرح اعتقاد اهل السنة واجلماعة )397/3(.
)7( شرح اعتقاد أهل السنة واجلماعة )442/3(.

)8( نقله عنه الذهبي في العلو، رقم )528(.
)9( معالم التنزيل )235/3( 

)10( شرح اعتقاد أهل السنة واجلماعة )399/2(.
)))( تهذيب اللغة، األزهري )125/13(.
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وقال اإلمام القصاب في تفس���يره: »قوله: }ثُمَّ اْسَتَوى َعَل 
اْلَعْرِش{ حجة على اجلهمية؛ ألن االستواء في هذا املوضع هو 

االستقرار، فقوله: }اْسَتَوى َعَل اْلَعْرِش{ أي: استقر عليه«))).
وينقل اب���ن تيمية عن ابن املبارك وغيره أنهم فس���روا 
االستواء باالس���تقرار، فيقول: »وقال ابن املبارك ومن تابعه 
من أهل العلم – وهم كثير - إن معنى اس���توى على العرش: 

أي: استقر، وهذا قول القتيبي«))).
وقال املزني – إمام الش���افعية ف���ي وقته – في وصف 
الله تعالى: »السميع البصير العليم اخلبير الرفيع عاٍل على 

عرشه وهو داٍن بعلمه«))).
وق���ال ابن قتيبة في س���ياق إن���كاره عل���ى اجلهمية: 
»وكيف يس���وغ ألحد أن يقول إنه بكل مكان على احللول مع 
ْحَمُن َعَل اْلَعْرِش اْس������َتَوى{ أي: اس���تقر، كما قال:  قوله: }الرَّ
َعَك َعَل اْلُفْل������ِك{ ]املؤمنون: ٢٨[ أي:  }َفإَذا اْس������َتَوْيَت َأنَت َوَم������ن مَّ

استقررت«))).
وأما ابن جرير الطبري فإنه فس���ر جميع املواطن التي 

جاء فيها ذكر االستواء على العرش بأنه العلو واالرتفاع))).
وقال ابن عبد البر في س���ياق تفسيره لصفة االستواء: 
»االستواء: االستقرار في العلو، وبهذا خاطبنا الله عز وجل، 
وقال: }لَِتْسَتُووا َعَل ظُُهوِرِه ثُمَّ َتْذُكُروا ِنْعَمَة َرِبُّكْم إَذا اْسَتَوْيُتْ َعَلْيِه{ 
]الزخرف: ١٣[...«)))، ثم س���اق بع���ض النقول عن أئمة اللغة 
وغيرهم، وابن عبد البر في كالمه السابق يقّرر قاعدة كلية 
قام عليها مذهب أئمة الس���لف، وه���ي أن الله خاطبنا مبا 
نع���رف في لغة العرب، فال بد م���ن فهم كالمه بناًء على ما 

تقتضيه تلك اللغة.
وقد أكد القرطبي – صاحب التفسير - أن أئمة السلف 
كانوا يعتقدون أن االس���تواء صفة حقيقية، فقال: »ولم ينكر 
أحد من الس���لف الصالح أنه اس���توى على عرشه حقيقة، 
وخص العرش بذل���ك ألنه أعظم مخلوقات���ه، وإمنا جهلوا 
كيفية االس���تواء، فإنه ال تعلم حقيقته«)))، وقال أبو بكر ابن 
موهب املالكي شارح رسالة ابن أبي زيد في تلخيص معتقد 

))( نكت القرآن ))42(.
)2( مجموع الفتاوى )519/5(.

)3( نقله ابن القيم في اجتماع اجليوش اإلسالمية )))1(.
)4( تأويل مختلف احلديث )271(.

)5( انظر مثاًل: ))325/1(.
))( التمهيد )131/7(.

)7( أحكام القرآن )219/7(.

أئمة الس���لف: »أقروا بصفة االستواء على عرشه وأنه على 
احلقيقة ال على املجاز«))).

هذه بعض التفس���يرات املتنوعة الت���ي وردت عن أئمة 
الس���لف في تفس���ير صفة االس���تواء على العرش، وهناك 
غيرها مما ل���م ينقل، وتوارُد ذلك الع���دد من املقاالت عن 
األئم���ة والعلماء يدل عل���ى أن الدخول في تفس���ير صفة 
االستواء ليس قضية خفية في عهد السلف، وإمنا هو قضية 

مشهورة ومنقولة ومتداولة باستفاضة ظاهرة.
ونقُل أئمة الس���نة لتلك التفس���يرات وروايتهم لها دليٌل 
على قبولهم ورضاهم بها، ولو كان تفس���ير االس���تواء بتلك 
املعاني أمراً منكراً لبادر أئمة السلف إلى إعالن النكير عليه، 
كما فعلوا مع تفس���ير اجلهمية لالستواء باالستيالء، فكون 
أئمة السلف يتركون اإلنكار على ذلك، بل ويبادرون إلى نقلها 
وروايته���ا؛ هو دليٌل على أن مبدأ تفس���ير نصوص الصفات 

مقبول لديهم وأنه من صميم منهجهم.
وم���ع ذلك ال بد من التأكيد عل���ى أن بعض علماء أهل 
أ بعض تلك التفسيرات، لكن ليس املقصود من  الس���نة خطَّ
هذا البحث حترير القول في معاني االس���تواء املنقولة عن 
الس���لف وال تفصيل القول فيها، وإمنا املقصود منها إثبات 
أن الس���لف لم يس���كتوا عن نصوص االستواء ولم ينهوا عن 
الدخول في بحث معناها، ول���م يكونوا مفوضة ملعانيها كما 

يصور علماء األشاعرة، بل كانوا على النقيض من ذلك.
ومما يدل على أن تلك التفس���يرات مناقضة للتفويض: 
أن علماء األش���اعرة أنفسهم حكموا على ما ورد عن السلف 
من تفسير صفة االس���تواء بأنه تشبيه وجتسيم، فقد حكم 
الرازي باستحالة تفسير االس���تواء في حق الله باالستقرار 
والعل���و واجللوس، وفي ه���ذا يقول: »ال ميك���ن حمل قوله 
»ثم اس���توى على العرش« على اجللوس واالس���تقرار وشغل 
املكان واحليز«)))، وفي س���ياق حديثه عن مقتضيات مذهب 
التفوي���ض ذكر منها: إنه ال يجوز تبدي���ل لفظ من األلفاظ 
املتش���ابهة بلفظ آخر، »وإنه يج���ب االحتراز عن التصريف 
فيها، فإذا ورد قولنا »استوى« فال ينبغي أن نقول: إنه مستٍو؛ 
مل���ا ثبت في البيان أن اس���م الفاعل يدل على كون املش���تق 

)8( نقله ابن القيم في اجتماع اجليوش )189(.
)9( التفسير الكبير )9/5)2(.
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منه متمكناً ثبتاً مس���تقراً«)))، ف���إذا كان األمر كذلك فكيف 
يكون السلف مفوضة وهم قد فسروا لفظ االستواء بألفاظ 

متعددة وتصرفوا في اللفظ بطرق مختلفة؟!
وقال ابن جماع���ة: »قوله تعالى }اْس������َتَوى{ يتعنّي فيه 
معنى االس���تيالء والقهر، ال القعود واالس���تقرار؛ إذ لو كان 

وجوده تعالى مكانياً أو زمانياً للزم قدم الزمان واملكان«))).
 وأما اآلمدي فإنه بعد أن ذكر قول من جعل مستنده في 
إثبات الصفات النصوص الش���رعية وسرد عدداً منها، قال: 
»وفي االستواء قوله تعالى »ثم استوى على العرش« وإلى غير 
ذلك من اآليات، واعلم أن هذه الظواهر – وإن وقع االغترار 
به���ا بحيث يقال مبدلولها اللغ���وي والعرف االصطالحي – 
فذلك ال محالة انخراط في س���لك التجس���يم ودخول في 
طرف دائرة التش���بيه«)))، وقال أبو العب���اس القرطبي في 
س���ياق حديثه عن مذاهب األمة في الصفات اإللهية: »وقال 
بعضهم: نقرؤها ونفسرها على ما يحتمله ظاهر اللغة، وهذا 

قول املشبهة«))).
وأما ابن جهبل فإنه وصف كل من فسر االستواء بالفوقية 
واالستقرار واجللوس، بأنه مشبه مجسم خارج عن السنة))).

وقال ابن التلمساني: »ذهبت احلشوية والكرامية إلى أن 
الباري تعالى مختص بجهة فوق.. واحلشوية حملت االستواء 

على ظاهره، وامتنعت عن التأويل«))).
وذكر السبكي – األب - أن االستواء في اللغة له معنيان، 
وقال بعد أن ذكر املعنى األول: »واملعنى الثاني لالستواء في 
اللغة: اجللوس والقعود، ومعناه مفهوم من صفات األجسام، 
ال يعقل منه في اللغة غير ذل���ك، والله منزه عنها«)))، وقال 
الس���بكي بعد أن ذكر اس���تعمال ابن القي���م لأللفاظ التي 
اس���تعملها أئمة الس���لف؛ كالقول بأن الله فوق السماء وأنه 
بائن من خلقه وأنه فوق العرش وأن القدمني فوق الكرس���ي 
وأن النبي # يقعده الله معه على العرش؛ قال: »وهكذا أكثر 
ما ذكره لم يجيء لفظه في قرآن وال س���نة، بل هو زيادة قد 
كذب فيها على الله وعلى رس���وله #، وفهمها على احلق، 

))( أساس التقديس )233(.
)2( إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل )132(.

)3( غاية املرام في علم الكالم )138-137(.
)4( أحكام القرآن ))/254(.

)5( انظر: طبقات الشافعية، تاج الدين السبكي )35/9(.
))( شرح معالم أصول الدين )209(.

)7( السيف الصقيل )77(.

ونس���ب إلى علماء املس���لمني البرآء من السوء كل قبيح«)))، 
م���ع أن ابن القيم لم يذكر ش���يئاً من ذلك إال نقاًل عن أئمة 

السلف!
وقال احلصني الدمش���قي: »من جعل االس���تواء مبعنى 

االستقرار والتمكن فقد ساوى بينه وبني خلقه«))).
وحني ش���رع ابن خلدون في ش���رح منهج أبي احلس���ن 
األشعري وأتباعه قال: »وأما لفظ االستواء واملجيء والوجه 
واليدين والعين���ني وأمثال ذلك، فعدلوا عن حقائقها اللغوية 

ملا فيها من إيهام النقص بالتشبيه«)1)).
وقال الكوثري: »االس���تواء لم يذك���ر في تلك اآليات إال 
بصيغة الفعل املقرون بأداة التراخي، ومن قال: إنه مس���تٍو 
نط���ق مبا لم يأذن به الل���ه كائناً من كان، وم���ن زاد وقال: 
اس���توى بذاته مبعنى اس���تقر، فهو عابد وثن خيالي، إن لم 

يكن عامياً«)))).
وقد اعترض علماء األشاعرة على ابن تيمية في مواطن 
متعددة في العقيدة الواس���طية، ومنها: أن بعضهم قال: نقر 
باللفظ القرآني كما هو، وال نقول الله على العرش اس���توى 
وال نقول مس���تٍو، بحيث يقال اللف���ظ بعينه وال يبدل بلفظ 
يرادفه وال يفهم منه معن���ى، وقالوا البن تيمية: »قولك حق 
عل���ى حقيقته، احلقيق���ة هي املعنى اللغ���وي، وال يفهم من 
احلقيقة اللغوية إال اس���تواء األجس���ام وفوقّيتها، ولم تضع 
العرب ذلك إال لها، فإثبات احلقيقة هو محض التجسيم«)))).
وهذه املقاالت واملواقف من علماء األش���اعرة تدل على 
أن إثبات املعاني اللغوية لالس���تواء وذكر مرادفاتها في اللغة 
والتصرف في اللفظ – وكل ذلك وارد عن أئمة الس���لف -؛ 
يع���د أمراً مناقضاً للتفويض؛ ولهذا حكموا عليه بالتش���بيه 

والتجسيم.
ونتيج���ة هذا التقرير تؤكد أن م���ا ينقله علماء املذهب 
األش���عري عن أئمة الس���لف من أنهم كانوا يفوضون فيها 
املعن���ى وال يبحثون عنه وينهون عن الس���ؤال عنه واحلديث 
فيه؛ غير صحيح، بل هو متناقض مع حالهم متام التناقض.

)8( املرجع السابق )54-53(.
)9( دفع شبه من شبه ومترد )20(.

)10( املقدمة – ت/ علي وافي – )1088(.
)))( السيف الصقيل – حاشية – )99(.

)12( مجموع الفتاوى )178/3(.
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الطريق الثاني: استعمال أئمة السلف ما يدل على 
أنهم يثبتون استواًء ذاتياً حقيقياً:

ومما ي���دل على أن أئمة الس���لف لم يكون���وا مفوضة 
في صفة االس���تواء، ول���م مينعوا من الدخ���ول في معناها 
ومدلولها، وأنهم كانوا يعتقدونها صفة حقيقية قائمة بذات 
الله، وأنها تعني العلو واالرتفاع احلقيقي على العرش؛ أنهم 
كانوا يؤكدون كثيراً أن اس���تواء الله على العرش يكون بذاته 
وبنفسه، وأنه في استوائه على العرش بائن من خلقه، فهذه 
التقييدات والتوضيحات تدل على أنهم يؤمنون بأن اس���تواء 

الله على عرشه استواء حقيقي ذاتي.
ومقاالت أئمة السلف التي استعملوا فيها تلك األلفاظ كثيرة 

جداً، وقد وردت عن أكثر من عشرين منهم نصاً، ومن ذلك:
ما رواه ابن أبي حامت أن هش���ام ب���ن عبيد الله الرازي 
صاحب محمد بن احلسن - قاضي الري - حبس رجاًل في 
التجهم فتاب فجيء به إلى هش���ام ليطلقه فقال: احلمد لله 
على التوبة. فامتحنه هشام فقال: أتشهد أن الله على عرشه 
بائن من خلقه؟ قال: أش���هد أن الله على عرش���ه، وال أدري 
ما بائن من خلقه. فقال: ردوه إلى احلبس فإنه لم يتب«))).

وروى ع���ن يحيى بن معاذ أنه قال: »إن الله على العرش 
بائن من اخللق، وقد أحاط بكل شيء علماً«))).

وروي عن عبدالله بن أبي جعفر الرازي أنه كان يضرب 
قرابة له بالنعل على رأسه يرمي برأي جهم ويقول: »ال حتى 

تقول »الرحمن على العرش استوى« بائن من خلقه«))).
وعن علي بن احلسن ابن ش���قيق عن ابن املبارك قال: 
قيل له كيف نعرف ربنا؟! قال: بأنه فوق السماء السابعة على 

العرش بائن من خلقه«))).
ويقول ابن أبي شيبة: »توفرت األخبار على أن الله تعالى 
خلق العرش فاستوى عليه بذاته، ثم خلق األرض والسموات، 
فصار من األرض إلى السماء، ومن السماء إلى العرش، فهو 

فوق السموات وفوق العرش بذاته«))).
وقال يوسف بن موسى القطان: »قيل ألبي عبدالله: الله 
فوق الس���ماء السابعة على عرش���ه، بائن من خلقه، وعلمه 

))( نقله عنه ابن القيم في اجتماع اجليوش اإلسالمية )140(.
)2( نقله الذهبي في العلو )139(.

)3( نقله الذهبي في العرش )239(.
)4( أخرجه الدارمي في الرد على اجلهمية )47(.

)5( كتاب العرش، البن أبي شيبة )291(.

وقدرته بكل مكان؟! قال: نعم«))).
وق���ال الدارمي: »اآلثار التي جاءت عن رس���ول الله في 
ن���زول الرب تبارك وتعالى تدل عل���ى أن الله عز وجل فوق 

السموات على عرشه بائن من خلقه«))).
وقال ابن خزمي���ة: »من لم يقّر بأن الله على عرش���ه، 
استوى فوق سبع سمواته، بائن من خلقه؛ فهو كافر يستتاب، 

فإن تاب وإال ُضربت عنقه«))).
وأما أبو القاسم الطبراني فإنه عقد باباً خاصاً في كتابه 
»الس���نة« قال فيه: »باب ما جاء في استواء الله على عرشه 

وأنه بائن من خلقه«))).
وقال ابن أبي زيد املالكي في رسالته الشهيرة: »وإنه فوق 

عرشه املجيد بذاته، وعلمه في كل مكان«)1)).
واس���تعمال هذه األلفاظ مشتهر جداً عند السلف حتى 
قال أبو نصر السجزي: »وأئمتنا: الثوري ومالك وابن عيينة 
وحماد ابن سلمة وحماد بن زيد وعبدالله ابن املبارك وفضيل 
بن عياض وأحمد وإسحاق؛ متفقون على أن الله فوق عرشه 

بذاته، وأن علمه بكل مكان«)))).
بل إن بعض أئمة أهل الس���نة نقل إجماع أئمة الس���لف 
على اس���تعمال هذه األلفاظ، فقد قال عبدالرحمن ابن أبي 
حامت: »سألت أبا حامت وأبا زرعة الرازيني رحمهما الله عن 
مذاهب أهل الس���نة في أصول الدين، فقاال: أدركنا العلماء 
ف���ي جميع األمصار: حجازاً وعراقاً ومصراً وش���اماً وميناً، 
وكان من مذهبهم: أن الله على عرش���ه بائن من خلقه، كما 
وصف نفس���ه بال كيف، أحاط بكل شيء علماً«))))، وقال أبو 
عمرو الطلمنكي: »أجمع املس���لمون من أهل السنة على أن 

الله استوى على العرش بذاته«)))).
والغريب حقاً أنه مع تلك الكثرة واالستفاضة واإلجماع 
املنقول ينكر ابن اجلوزي اس���تعمال الس���لف للفظ »بذاته«، 
حيث يقول: »ولم يقل الس���لف: تالوة ومتلو، وقراءة ومقروء، 
وال قالوا: اس���توى على العرش بذاته، وال قالوا: ينزل بذاته، 

))( أورده ابن بطة في اإلبانة/ تتمة الرد على اجلهمية، رقم )5))(.
)7( الرد على اجلهمية )73(.

)8( نقله الذهبي في العرش )277(.

)9( نقله الذهبي في العرش ))31(.
)10( رسالة ابن أبي زيد )4(.

)))( نقله الذهبي في العرش )341(.
)12( أخرجه الاللكائي في شرح اعتقاد أهل السنة واجلماعة، رقم )321(.

)13( نقله ابن تيمية في درء التعارض )35/2(، والذهبي في العلو )4)2(.
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بل أطلقوا ما ورد من غير زيادة«))).
وتلك التصريحات املستفيضة من أئمة السلف تدل على 
أنهم كانوا مدركني معنى االس���تواء في حق الله تعالى، فقد 
كانوا يقصدون بها تأكيد املعنى احلقيقي الذاتي لالس���تواء، 
ومم���ا يدل على ذلك أن أئمة الس���لف إمنا اس���تعملوا تلك 
األلفاظ – مع عدم ورودها في نصوص الشريعة – من أجل 
الرد على اجلهمية الذين يقولون إن الله بذاته في كل مكان، 
فعّبروا بتلك األلفاظ ليكش���فوا عن حقيقة إميانهم املناقض 

ملا تقول به اجلهمية في صفة العلو واالستواء.
فتلك األلفاظ إذن دالة بالضرورة على أن أئمة الس���لف 
لم يكونوا مفوضة ولم يكن حالهم هو السكوت وترك البحث 

في معنى االستواء.
ومما يدل على ذلك ويؤكده أن عدداً من علماء األشاعرة 
عّدوا استعمال تلك األلفاظ تشبيهاً وجتسيماً، فقد قال ابن 
اجل���وزي: »وقد حمل قوم من املتأخري���ن هذه الصفة على 
مقتضى احلس، فقالوا: اس���توى عل���ى العرش بذاته، وهذه 
زيادة لم ينقلوها، وإمنا فهموها من إحساسهم«)))، وقال ابن 
جماعة: »فمن جعل االس���تواء في حق���ه تعالى ما يفهم من 
صفات احملدثني، وقال: استوى بذاته، أو قال: استوى حقيقة؛ 
فقد ابتدع بهذه الزيادة«)))، وقال احلصني الدمشقي: »وزاد 
بعضهم اس���توى على العرش بذاته، فزاد هذه الزيادة، وهي 

جرأة على الله مبا لم يقل«))).
فهذه املقاالت إقرار من علماء األشاعرة بأن من يستعمل 
تلك األلفاظ – التي توارد أئمة السلف على استعمالها – ال 
يكون مفوضاً أبداً، فكيف ينس���بون م���ع ذلك التفويض إلى 

السلف؟! أليس في ذلك تناقض ظاهر وبنّي؟!
وال ب���د م���ن التأكيد هنا على أن بعض علماء أهل الس���نة 
واجلماع���ة املتأخري���ن – كاإلمام الذهب���ي – كان يفّضل ترك 
استعمال لفظة »بذاته وبائن ونحوها«)))، لكن سبب ذلك منحصر 
في عدم ورودها في النص فقط، وليس له عالقة بقضية تفويض 

املعنى كما يريد أن يصوره بعض األشاعرة املعاصرين.

))( صيد اخلاطر )23(.
)2( دفع شبه التشبيه )32(.

)3( إيضاح الدليل )107(.
)4( دفع شبه من شبه ومترد )19(.

)5( انظر: كتاب العلو )1291(.

الطريق الثالث: تحدث السلف عن قضية الحد هلل 
نفياً وإثباتاً:

تعدُّ قضية املوقف م���ن إثبات احلد لله من القضايا 
الدقيقة، وقد خاض فيها السلف بعد أن صرح اجلهمية 
في زمنهم بإنكار احلد لله، ويقصدون به إنكار صفة العلو 
الذاتي واالس���تواء. واستعمل أئمة السلف لفظ احلد في 
قضية االس���تواء والعلو والنزول، وقد اختلفت طرائقهم 
وأنظارهم في املوقف م���ن احلد إثباتاً ونفياً، فمنهم من 
أثبت احلد لله، ومنهم من نفاه، ومنهم من ورد عنه النفي 
واإلثب���ات، فمّمن أثبت احلد لل���ه: عبدالله ابن املبارك، 
وعبدالل���ه ابن الزبي���ر احلميدي، وس���عيد بن منصور، 
واإلمام أحمد بن حنبل، وإس���حاق بن راهويه، وحرب بن 
إسماعيل الكرماني، وعثمان بن سعيد الدارمي، وعبدالله 

ابن اإلمام أحمد، وغيرهم كثير))).
ومّمن روي عن���ه إنكار احلد: اإلمام أحمد في رواية 

عنه، واإلمام أبي حنيفة، وأبو نصر السجزي، وغيرهم.
وهذا التنوع عنهم ف���ي املوقف من احلد إثباتاً ونفياً 
لي���س اختالفاً حقيقياً، وإمنا هو اختالف تنوع بحس���ب 
املقصود من احلد واملراد منه، فاحلد يطلق ويراد به عدة 
معاٍن، بعضها صحيح وبعضه���ا باطل، فإن قصد باحلد 
اإلحاطة بالشيء علماً وإدراكاً، فهذا املعنى باطل في حق 
الل���ه، وعليه يحمل كالم من نفى احلد من الس���لف، وإن 

أبو  العرش،  على  وجالس  قاعد  وبأنه  لله  احلد  إثبات  أقوالهم:  جمع  في  انظر   )((
القاسم الدشتي.
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قصد باحلد متّيز الش���يء عن غيره وانفصاله عنه وعدم 
اختالط���ه به، فهو معنى ثابت لل���ه، وهو املقصود بصفة 
العلو واالس���تواء على العرش، وعليه يُحمل كالم من أثبت 
احلد لله من الس���لف، وفي تلخيص هذين املعنيني يقول 
اب���ن أبي العز: »ومن املعلوم أن احلد يقال على ما ينفصل 
به الش���يء ويتميز به عن غيره، والله تعالى غير حال في 
خلقه، وال قائم بهم، بل هو القيوم القائم بنفسه، املقيم ملا 
س���واه.. فاحلد بهذا املعنى ال يجوز أن يكون فيه منازعة 
ف���ي نفس األمر أصاًل، فإنه ليس وراء نفيه إال نفي وجود 
الرب ونفي حقيقته.. وأما احلد مبعنى العلم والقول، وهو 
أن يحده العباد، فهذا منتف بال منازعة بني أهل السنة«))).
ودخول السلف في قضية احلد نفياً وإثباتاً دليٌل أكيد 
على أنهم لم يكونوا مفوضة في صفة االستواء على العرش 
وال غيرها؛ ألن ذلك الدخول يدل على أنهم جتاوزوا مجرد 
الوقوف على لفظ النص والس���كوت عن البحث في معناه 
إلى البحث في مقتضيات إدراك املعنى وفهمه، وألجل ذلك 

أمكنهم أن يتحدثوا في قضية احلد نفياً وإثباتاً.
ومم���ا يدل على أن إثبات احلد في صفة االس���تواء 
مناق���ض للتفويض: أن بعض علماء األش���اعرة بادر إلى 
تأويل الروايات التي نقلت عن الس���لف في هذه القضية، 
وله���ذا فإن البيهقي حني أورد قول املبارك الذي جاء فيه 
إثبات احلد، أّوله مبعنى بعيد جداً عن مدلول الس���ياق، 
فقال: »إمنا أراد عبدالله باحلد حد السمع، وهو أن خبر 
الصادق ورد بأنه على العرش اس���توى، فهو على عرشه 
كما أخبر، وقصد بذلك تكذيب اجلهمية فيما زعموا أنه 
في كل مكان«)))، وهذا التصرف من البيهقي يدل على أنه 
مدرك بأن ما روي عن أئمة الس���لف في إثبات احلد لله 

يتناقض مع التفويض الذي ينسبه إليهم.
وحني تعرض الكوثري لكتاب »إثبات احلد لله، وبأنه 
قاعد وجالس على الع���رش«، الذي نقل فيه مؤلفه كالم 
أئمة السلف في إثبات احلد لله وفي صفة االستواء على 
العرش؛ ذمه ذماً شديداً بحجة أنه قرر ما يثبت التجسيم 
والتشبيه في حق الله تعالى، فكيف يكون أئمة السلف مع 

ذلك مفوضة في صفة االستواء؟!

))( شرح الطحاوي ))/240(.
)2( األسماء والصفات )2/)33(.

الطريق الرابع: موقف السلف من قضية إقعاد النبي 
عليه الصالة والسالم على العرش:

وردت أحادي���ث متعددة جاء فيها إثبات إقعاد الله تعالى 
النب���ي # معه على العرش، لكن كل األحاديث املرفوعة في 
هذه القضية موضوعة)))، وم���ع ذلك فقد صح عن مجاهد 
أنه قال في تفسير قوله تعالى: »عسى أن يبعثك ربك مقاماً 

محموداً«، قال: »يجلسه معه على العرش«))).
وق���د أنكر اجلهمية هذه الفضيلة للنبي #، فقام أبو بكر 
املروزي بتأليف كتاب جمع فيه فتاوى أئمة السلف الذين أّيدوا 
مجاه���د في إثباته تلك الفضيلة، ومم���ن أفتاه في ذلك: »أبو 
داود صاحب الس���ن، وعبدالله ابن اإلم���ام أحمد، وإبراهيم 
احلربي، ويحيى بن أب���ي طالب، وأبو جعفر الدقيقي، ومحمد 
ابن إسماعيل الس���لمي الترمذي، وعباس بن محمد الدوري، 

ومحمد بن بشر بن شريك بن عبدالله النخعي«))).
وأفتاه أيضاً: »أبو قالبة عبدامللك بن محمد الرقاش���ي، 
وأب���و بكر بن حم���اد املق���ري، وعلي اب���ن داود القنطري، 
ومحمد بن عمران الفارسي الزاهد، وإسماعيل بن إبراهيم 
الهاش���مي، ومحمد بن يونس البص���ري، وأحمد بن أصرم 
املزن���ي، ومحمدان بن علي، وأبو بك���ر بن صدقة، وعلي بن 
سهل، واحلس���ن بن الفضل، وهارون بن العباس الهاشمي، 

وأبو عبدالله بن عبدالنور، وإبراهيم األصبهاني.
وكذل���ك أفتى من األئمة قبل هذه الطبقة إس���حاق بن 
راهويه، وأبو عبيد القاس���م بن س���الم، ومحمد بن مصعب 
العابد، وبشر احلافي، وهارون بن معروف، وجماعة غيرهم 
من أئمة احلدي���ث والفقه يطول ذكرهم، اختصرت نصوص 
قولهم، لكنهم يقولون ما معناه إن هذا اخلبر يسلم كما جاء، 

وال يعارض – يعني خبر مجاهد«))).
ولي���س املقصود من هذه الورق���ة حتقيق القول في هذه 
القضية، وإمنا املقص���ود منها إثبات أن عدداً كبيراً من أئمة 
السلف املشهورين خاضوا في هذه القضية وصرحوا بإثباتها 
واألخذ بها، وجعل���وا ذلك فاصاًل بينهم وبني اجلهمية، وهذا 
يدل بالضرورة على أنهم لم يكونوا مفوضة في صفة االستواء؛ 
إذ لو كانوا كذلك ملا خاضوا في هذه املسألة وملا صرحوا بها؛ 

)3( انظر: درء التعارض، ابن تيمية )237/5(، والعلو، الذهبي ))71(.
ابن أبي شيبة في املصنف، رقم )98)11(، واآلجري في الشريعة، رقم  )4( أخرجه: 

)1101، 1102(، وغيرهما كثير، وصححه عدد من األئمة.
)5( العرش، الذهبي، )218(.
))( العرش، الذهبي، )5)2(.
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ألن إثب���ات هذه الفضيلة للنبي # ال ميكن أن يتصور إال مع 
تصور معنى االستواء على العرش والقعود عليه.

ومما يدل على أن هذا اإلثب���ات مناقض للتفويض: أن 
عدداً من أئمة املذهب األش���عري أنك���روا قضية إقعاد الله 
النبي # على العرش، بحجة أن ذلك تش���بيه وجتس���يم)))، 
وقد صرح ابن ف���ورك بأنه ال يأخذ بأثر مجاهد وأنه يجب 

تأويله على معنى النصرة والتأييد))).
وه���ذا إقرار ضمن���ي من علماء األش���اعرة بأن أولئك 
األئمة من السلف لم يكونوا مفوضة في صفة االستواء على 
العرش، بل كانوا يس���تعملون ألفاظاً ظاهرة في اإلثبات وفي 

العلم باملعنى، ولهذا اضطروا إلى تأويل ما جاء عنهم.
وال بد من التأكيد هنا على أن من أهل السنة من أنكر قضية 
إقعاد الله النبي # على الع����رش، لكن إنكاره راجع إلى أن هذه 
القضية لم تثب����ت في النصوص، وإلى أن ذلك مخالف للنصوص 
الصريحة الصحيحة في تفس����ير املقام احملمود)))، وليس راجعاً 
إلى أن ذلك يقتضي التشبيه والتجسيم كما يقول علماء األشاعرة. 
فهذه الطرق األربعة مفردة ومجتمعة تدل داللة قوية ظاهرة 
على أن أئمة السلف لم يكونوا مفوضة في صفة االستواء، وأنه 
لم يكن من منهجهم الس���كوت عن البحث في معاني النصوص 
الش���رعية ال���واردة في تل���ك الصفات وال ت���رك احلديث عن 
مقتضياتها؛ وإمنا كانوا على النقيض من ذلك، فقد فسروا صفة 
االس���تواء وحددوا معناها وتكلموا في املراد منها، مع تأكيدهم 
على عدم إدراكهم كيفّيتها، واستعملوا العبارات واملقاالت الدالة 

على أنهم يؤمنون باستواء حقيقي ذاتي قائم بالله تعالى.
ومجموع م���ا روي عنهم في صفة االس���تواء يعّد مبنزلة 
النص الظاهر الدال على عدم س���لوكهم منهج التفويض، ويعّد 
مبنزلة النص احملكم الذي يجب أن حتمل عليه املقاالت املجملة 
التي رويت عن بعض أئمة الس���لف، لكن الغريب حقاً أن علماء 
األش���اعرة قلبوا القضية، فجعلوا تل���ك العبارات املجملة هي 
األص���ل احملكم، وأغفل بعضهم النظر إلى تلك املقاالت الدالة 

على اإلثبات احلقيقي، وقام بعضهم بتأويلها أو تكذيبها)))!
وما ثبت في صفة االس���تواء فإنه يثبت في كل الصفات 

))( انظر: إيضاح الدليل، ابن جماعة، )278(.
)2( انظر مشكل احلديث وبيانه )339(.

)3( انظر: العلو، الذهبي، ))71(.
في  املنهجي  اخلطأ  عن  والكشف  املقاالت  تلك  مناقشة  الحقة  بحوث  في  وسيأتي   )4(

تعامل علماء األشاعرة معها.

األخرى؛ أما على مذهب أهل السنة فألنهم يقررون أن باب 
الصفات واحد، وأن القول ف���ي بعض الصفات كالقول في 
بعض))).. وأما على مذهب علماء األشاعرة فألنهم يؤكدون 
أنه ال ف���رق بني بعض الصفات اخلبري���ة وبني بعض، وأنه 
ال فرق بني الصفات التي تقتضي اجلس���مية وبني بعض)))، 
وصفة االستواء على العرش من النوع اخلبري الذي يقتضي 

اجلسمية عندهم.
وإذا ق���ارن الباحث البصي���ر - امللت���زم بقوانني العلم 
واحملترم قيمة املنهجية البحثية الصارمة - بني ما ينس���به 
ابن تيمية ومن عداه من أهل الس���نة املتأخرين واملعاصرين 
إلى أئمة الس���لف، وبني ما ينس���به إليهم علماء األشاعرة؛ 
يدرك بيقني الفرق بني النس���بتني، ويعل���م علماً يقيناً أن ما 
يذكره ابن تيمية وغيره من علماء أهل السنة هو املتوافق مع 
ما كان عليه أئمة الس���لف واملتفق مع نصوصهم ومقاالتهم 
ومواقفهم، وأن ما ينسبه إليهم علماء األشاعرة متناقض مع 
مقاالتهم الكثيرة واملتنوع���ة، ومتعارض مع نصوصهم، حتى 
اضطرهم ذلك إلى التأويل ملقاالت أئمة السلف أو التكذيب 

ملا هو ثابت عنهم.

خاتمة: ليس إال واحد من خيارين:

بع���د حتليل مذهب أئمة الس���لف في صفة االس���تواء 
ودراس���ة ما ورد عنهم حولها والتوّص���ل إلى أنهم لم يكونوا 
مفوضة فيها وأنهم كانوا عارفني مبعناها ومدلولها، وتأكيد 
ذلك بالطرق املتعددة والنقول الكثيرة؛ فإنه ليس أمام علماء 

املذهب األشعري إال واحد من خيارين:
إما أن يتراجعوا عن قولهم في تفويض الصفات وتأويلها 
ويأخ���ذوا مبا كان عليه أئمة الس���لف م���ن اإلثبات ملعاني 

الصفات اإللهية وتفويض معناها.
وإم���ا أن يبقوا على مذهبهم ويتبرأوا من أئمة الس���لف 

ويصفوهم بالتشبيه والتجسيم.
عوا  وأما اخليار الثالث: وهو أن يبقوا على مذهبهم ويدَّ
أن أئمة الس���لف متفقون معهم فيما هم عليه من التفويض 
والتأوي���ل للصف���ات اإللهية، فهو خي���ار متناقض ومخالف 

للنصوص القطعية الظاهرة الواردة عن أئمة السلف.

)5( انظر: العقيدة التدمرية، ابن تيمية، )31(.
))( انظر: القول التمام بإثبات أن التفويض مذهب للسلف )5))(.
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الوقف أمنوذج إسالمي فريد يتجلى فيه اإلبداع 
وعم���ق النظ���ر وُبع���د الرؤي���ة، وم���ن أه���م مقاص���ده: 
اس���تمرار العط���اء واس���تقرار أب���واب املع���روف؛ فاملال 

عرضة للزوال، والوقف سبٌب حلفظه وتنميته.
إنَّ بع���ض املش���اريع اإلس���المية رمب���ا تتعثر بس���بب 
ق عليها،  ضعف التدفق���ات املالية، ورمبا حتاَص���ر ويضيَّ
والوقف هو املخرج املستقبلي اآلمن؛ فتعزيز ثقافته عند 
املقتدرين من أهل الدثور، وعند رواد الدعوة واإلصالح؛ 
م���ن األولوي���ات املهمة الت���ي تضمن ُحس���ن التخطيط، 

وبناء األهداف، ورسم التطلعات املستقبلية.

دت فرص الوقف، وتنوعت  وفي هذا العصر تعدَّ
ميادين����ه، وتأك����دت ضرورت����ه، م����ع توس����ع مصال����ح 
املسلمني، وكثرة حاجاتهم؛ وهذا يعني أننا أحوج ما 
نك����ون إلى العناية به وتطويره وتعزيز دوره الدعوي 

واإلصالحي والتنموي.
وهن����ا نح����ن في مجل����ة البيان نفتح ه����ذا امللف 
ليك����ون لبنة في نش����ر ثقاف����ة الوقف، وجس����رًا لبناء 
الوع����ي، ونرح����ب ب����أي مق����االت إثرائية أخ����رى تتم 

امللف وتعالج أبعاده األخرى.

الوقف.. بوابة العطاء
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إن الوق��ف يعدُّ مفخرة م��ن مفاخر 
اإلس��ام، حي��ث نش��أ وتط��ور ف��ي ظل 
الحضارة اإلسامية، وقد َعرفت األوقاف 
منذ عهد النبوة وعبر العصور اإلسامية 
نم��ّوًا وتنّوع��ًا واتس��اعًا، فش��مل كل ما 
يعتم��د علي��ه الن��اس في معيش��تهم 
وحاجاتهم األساسية، ولم يقتصر على 
العناي��ة بفئ��ات المجتم��ع فحس��ب، بل 
وص��ل خيره وبره غير البش��ر م��ن الدواب 
والطي��ور وغيره��ا مم��ا ل��م ُيع��رف في 

حضارة سابقة أو معاصرة.
س��يرى  الوق��ف  تأري��خ  ق��رأ  وم��ن 
بوضوح أن ال��دول والحض��ارات ارتبطت 
بالوقف ارتباطًا وثيقًا من حيث النهضة 
واالنحط��اط والتقدم والق��وة وضدها، 
وك��م كان��ت الش��عوب واألم��م ف��ي 
اطمئنان اقتصادي واس��تقرار اجتماعي 

في ظاله.
وفي ه��ذه المقالة ع��رٌض مختصر 
يبّي��ن م��دى ارتب��اط الوق��ف بالحض��ارة 

واعتمادها - بعد اهلل - عليه.

د. عبد الرمحن بن عبد العزيز اجلريوي)*( ■

]ملف العدد[

)�) املشرف العام على مركز استثمار املستقبل لألوقاف والوصايا 
بالرياض، وأمني أوقاف جامعة سلمان بن عبدالعزيز باخلرج.

تعريف الوقف:

الَوْقف لغًة: بفتٍح فس���كون: مصدر وَقَف الشيء وأوقفه، يقال: وقف 
الش���يء وأوقفه وقفاً أي حبسه، ومنه: وقف داره على الفقراء ألنه يحبس 
امللك عليهم، قال ابن ف���ارس: »الواو والقاف والفاء أصل واحد يدل على 
متكث في الش���يء يقاس عليه«)1(، ومن هذا األص���ل املقيس عليه يؤخذ 
الوقف، فإنه ماك���ث األصل. فالوقف لغة: احلب���س، والوقف والتحبيس 
والتسبيل مبعنى واحد، وهو: احلبس واملنع)2(، يقال: وقف وقفاً أي: حبسه، 

وشيء موقوف، واجلمع وقوف وأوقاف مثل ثوب وأثواب ووقت وأوقات.
والفصيح أن يقال: وقفت كذا – من دون األلف – وال يقال: أوقفت – 
باأللف – إال في لغة متيمية وهي رديئة، وعليها العامة، وهي مبعنى سكت 
وأمس���ك وأقلع)3(. واحُلبْس: بضم احلاء وسكون الباء مبعنى الوقف، وهو 
كل شيء وقفه صاحبه من أصول أو غيرها، يحبس أصله وتُسبل غلته)4(.

والفقهاء يُعّبرون أحياناً بالوقف وأحياناً باحلبس، إال أن التعبير بالوقف 
عندهم أقوى. وقد يُعّبر عن الوقف بلفظ الصدقة بشرط أن يقترن معها 
ما يفيد قصد التحبيس)5(. وجمع احلبس: ُحبُس - بضم الباء - كما قاله 
األزهري، وأحبُس باأللف أكثر استعماالً من حبس)6(، على عكس )َوَقَف(، 
فاألول���ى فصيحة، والثانية رديئة. أما التعريف االصطالحي للوقف: فقد 
ج���اءت تعريفات الفقهاء للوقف متباينة، ويُع���زى ذلك إلى االختالف في 
بعض ش���روط الوقف؛ فقد عّرفه احلنفية بأنه عبارة عن: »حبس اململوك 
عن التمليك من الغير«)7(. وعّرفه املالكية بقولهم: هو »إعطاء منفعة شيٍء 
مدةَ وجوده، الزماً بقاؤه في ملك معطيها، ولو تقديراً«)8(. وعّرفه الشافعية 
بأنه: »حبس ماٍل ميكن االنتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته 
على مصرف مب���اح«)9(. وعّرفه احلنابلة بأنه: »حتبيس األصل وتس���بيل 
املنفعة«)10(. والتعريف األخير أجوده���ا، إذ هو مأخوذ من قول النبي # 
لعمر - رضي الله عنه -: »احبس أصلها وسبل ثمرتها«)11(، »ويقصد بذلك 
حب���س العني عن متليكها ألحد من العباد، والتصدق باملنفعة على الفقراء 

أو على وجه من وجوه البر«)12(.

))) معجم مقاييس اللغة 135/6.
)2) ينظر: مادة )وقف(، القاموس احمليط للفيروز آبادي، 205/3.

)3) ينظر: القاموس احمليط 205/3.
))) القاموس احمليط 205/2.

))) كتاب شرح ألفاظ الواقفني والقسمة على املستحقني، للحطاب، ص)).
)6) تهذيب اللغة، لألزهري، )/342.

))) املبسوط، لشمس األئمة محمد بن أحمد السرخسي، 2/)2.
)8) شرح منح اجلليل، حملمد بن أحمد املالكي، )/34.

)9) حتفة احملتاج بشرح املنهاج، ألحمد بن محمد بن حجر الهيثمي، 235/6.
)10) املقنع في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل الشيباني، ملوفق الدين ابن قدامة املقدسي، 2/)30.

)))) سنن النسائي، كتاب األحباس، باب حبس املشاع، برقم )360.
)12) الوقف في الشريعة والقانون، لزهدي يكن، ص ).

الوقف 
والحضارة
اإلسامية
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الفرق بن الوقف والوصية:

يختلف الوقف عن الوصية في جملة أمور، ملخصها فيما 
يلي:

- ال�وصي�����ة: التبرع باملال بعد املوت. أما ال�وق��ف فهو: 
حتبيس األصل وتسبيل املنفعة، حال احلياة.

- في ال�وصي��ة: يجوز لصاحبها أن يرجع عنها، وأن يغّير 
فيه���ا ما لم يكن في مرض موته؛ ألنها ملك له. أما ال�وق��ف: 
ف���ال يجوز الرجوع عنه، وال يحق ل���ه أن يُغير فيه؛ ألنه ملٌك 

لله تعالى.
- ال تتج���اوز الوصي���ة الثل���ث، إال بإج���ازة الورثة. أما 
ال�وق��ف: فيجوز أن يتج���اوز الثلث، مع ضرورة مراعاة عدم 

اإلضرار بالورثة.
- ال�وصي�����ة: ال جتوز ل���وارث، إال بإج���ازة الورثة. أما 

ال�وق��ف: فيصح على وارث.
- ف���ي ال�وصي��ة: املوصى له ميتل���ك العني واملنفعة فله 
أن يتص���رف بالعني كما يحب. أما في الوقف: فاملوقوف عليه 
يتمل���ك املنفعة دون العني، فال يجوز له التصرف بعني الوقف 

مطلقاً.

التأصيل الشرعي للوقف:

الوقف م���ن أعظم القربات التي يتق���رب بها العبد إلى 
الله تعالى، وه���و مندوب الفعل، س���واء كان وقفاً على جهة 
من اجلهات العام���ة، كالفقراء، وطلبة العل���م، أو وقفاً على 
القرابة والذري���ة؛ دلَّت على مش���روعيته نصوص عامة من 
لته أحاديث من السنة املطهرة، وعمل به  القرآن الكرمي، وفصَّ
الصحابة رضي الله عنهم، وأجمعت األمة من السلف واخللف 
على مشروعيته. ومما يدل عليه من القرآن الكرمي: قول الله 
ا تُِحبُّوَن َوَما تُنِفُقوا ِمن  جل وعال: }لَن َتَنالُوا اْلِبرهَّ َح�������هَّ تُنِفُقوا ِممهَّ
َ ِبِه َعِلمٌي{ ]آل عمران: ٩٢[. وقد جاء في الصحيحني،  ٍء َفإنهَّ اللهَّ َشْ
عن أنس رضي الله عنه أنه قال: )كان أبو طلحة أكثر األنصار 
باملدينة ماالً، وكان أحبَّ أمواله إليه بَِيُرحاء)1(، وكان رس���ول 
الله # يدخلها ويش���رب من ماء فيها طيب، قال أنس: فلما 
أُنزل���ت هذه اآلية: »لن تنالوا الب���ر...« قام أبو طلحة، فقال: 
يا رس���ول الله، إن الله تبارك وتعالى يق���ول: »لن تنالوا البر 
حتى تنفقوا مما حتبون« وإن أحب أموالي إلّي بيرحاء، وإنها 
صدقة لله، أرجو بّرها وذخرها عند الله، فضعها يا رس���ول 
الله حيث أراك الله. فقال رس���ول الل���ه #: »بَْخ، ذلك مال 
راب���ح، ذلك مال رابح، وقد س���معت ما قل���ت، وإني أرى أن 
جتعلها في األقربني«. فقال: أفعُل يا رسول الله. فقسمها أبو 
طلحة في أقاربه وبني عمه()2(. ويدل عليه أيضاً عموم اآليات 
التي حتث على اإلنفاق، وبخاصة صدقة التطوع، وقد تكررت 
في القرآن الكرمي آيات كثيرة في هذا املقام، منها على سبيل 
املثال ال احلصر: قوله تعالى: }َوَما َيْفَعلُوا ِمْن َخْيٍر َفَلن يُْكَفُروُه 
ُ َعِل������مٌي ِباْل�ُمتهَِّقنَي{ ]آل عم������ران: ١١5[. وقوله تعالى: }َيا َأيَُّها  َواللهَّ
الهَِّذي������َن آَمنُوا اْرَكُعوا َواْس������ُجُدوا َواْعُبُدوا َربهَُّكْم َواْفَعلُ������وا اْل�َخْيَر لََعلهَُّكْم 
تُْفِلُح������ون{ ]احلج: ٧٧[. وغيرها من آيات احلث على البر التي 

تشمل الوقف باعتباره من أمثل وجوهها وأبوابها)3(.

العرب،  انظر: لسان  الظاهرة.  البراح وهي األرض  ))) بيرحاء على صيغة فعيل من 
412/2. وهي موضع ِقَبل املسجد النبوي يعرف بقصر بني جديلة )ينظر: هدي 
الساري مقدمة فتح الباري، ص91(. على بعد 84 متراً من املسجد، وهي داخلة 
حالياً في نطاق توسعة املسجد النبوي من الناحية الشمالية. انظر: )تاريخ معالم 

املدينة، للخياري، ص 189).
)2) صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب الزكاة على األقارب، رقم احلديث 1461.

)3) ميكن ملن أراد أن يرجع إلى بعض منها أن ينظر على سبيل املثال: سورة البقرة 
اآليات: 215، 219، 254، 261، 262، 4)2؛ وسورة آل عمران، اآليتان: )11، 
وسورة  3؛  اآلية:  األنفال،  وسورة  38؛   ،34 اآليتان:  النساء،  وسورة  134؛ 
))؛  اآلية:  القصص،  وسورة  35؛  اآلية:  احلج،  وسورة  53؛  اآلية:  التوبة، 
الفرقان،  وسورة  42؛  اآلية:  الشورى،  وسورة  16؛  اآلية:  السجدة،  وسورة 

اآلية: )6؛ وسورة احلديد، اآلية: 10.
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وأما نصوص السنة املطهرة الدالة عليه املرغبة فيه فكثيرة: 
حي���ث ثبت الوقف بقول النبي # وفعله وإقراره)1( مبا ورد في 
شأنه من أحاديث عدة، منها: حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رس���ول الله #: »من احتبس فرس���اً في سبيل الله 
إمياناً واحتساباً فإن شبعه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة 
حسنات«)2(. وحديث وقف عمر رضي الله عنه، وفيه قوله #: 
»إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، غير أنه ال يباع أصلها، 
وال يبتاع، وال يوهب، وال يورث«)3(، وقد قال احلافظ ابن حجر 
في هذا احلديث: )وح�ديث عم�ر ه�ذا أصل في مش����روعية 
الوقف()4(. وخبر شراء عثمان بن عفان رضي الله عنه بئر رومة 
ووقف���ه لها)5(. وحديث وقف طلحة بن عبدالله رضي الله عنه، 
وأَْمِر الرس���ول # له بذلك)6(. ويستدل له كذلك مبا ورد عن 
النبي # في الصدقة اجلارية، من مثل قوله #: »إذا مات ابن 
آدم انقط���ع عمله إال من ثالث: صدقة جارية، أو علٍم ينتفع به، 
أو ولٍد صالح يدعو له«)7(. وأما فعل النبي # للوقف فقد ابتدأ 
مبسجد قباء، ثم املسجد النبوي، كما أوقف # سبعة حوائط 
لرجل من اليهود يدعى مخيريق، قتل يوم أحد، وكان قد أوصى 
بأنه إن أُصيب فأمواله لرسول الله # يضعها حيث أراه الله)8(. 
وإما إقراره فقد روى أب���و هريرة رضي الله عنه أن النبي # 
قال: »فأما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله«)9(.
أما اإلجماع: فق���د صّرح غير واحد م���ن أهل العلم بأن 
إجماع الصحابة منعق���د على صحة الوقف، فقد ذكر صاحب 
املغني »أن جابراً رضي الله عنه قال: »لم يكن أحد من أصحاب 
النبي # ذو مقدرة إال وقف«، وهذا إجماع منهم، وقد اش���تهر 

ذلك ولم ينكره أحد، فكان إجماعاً«)10(.
وقد ظهر اتفاق الصحابة رضوان الله عليهم على مشروعية 
الوقف، حتى إنهم رضوان الله عليهم سارعوا في الوقف رغبة 

))) ينظر: التصرف في الوقف إلبراهيم بن عبد الله الغصن، )/64.
الله،  سبيل  في  فرساً  احتبس  من  باب  والسير،  اجلهاد  كتاب  البخاري،  صحيح   (2(

.2853
)3) صحيح البخاري، كتاب الوصايا، باب الوقف كيف يكتب، برقم 2620.

))) ينظر: فتح الباري، كتاب الوصايا، باب الوقف كيف يكتب، ص 469.
))) صحيح مسلم، كتاب الوصية، 1255/2.

)6) صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب الزكاة على األقارب، رقم احلديث 1461.
))) أخرجه مسلم كتاب الوصية، باب ما يلحق اإلنسان بعد وفاته. 

)8) الطبقات الكبرى البن سعد )/501- 503 بأسانيد متعددة. السيرة النبوية البن 
ملصطفى  الوقف  أحكام  وانظر:   .41(-416/( والنهاية  البداية   .99/3 هشام 

الزرقاء، ص))، وأحكام الوقف ألحمد اخلصاف ص).
)9) أخرجه مسلم، كتاب الزكاة، باب في تقدمي الزكاة ومنعها، برقم 983.

)10) ابن قدامة، املغني، 186/8.

ف���ي الثواب العظيم من الله تعالى، قال الش���افعي رحمه الله: 
بلغن���ي أن ثمانني صحابي���اً من األنصار تصدق���وا بصدقات 
محرم���ات«)11(. وكان الش���افعي رحمه الله يس���مي األوقاف 

الصدقات احملرمات)12(.
ومذه���ب جمهور العلماء يؤكد اإلجم���اع على الوقف منذ 
عهد النبي # وعهد الصحابة والتابعني وعلى مر تاريخ األمة 

اإلسالمية.
ولذلك؛ كان القياس أح���د أدلة ثبوت الوقف: حيث »اتفق 
الفقهاء على أن بناء املساجد وإخراج أرضها من ملكية واقفها 
أصل ف���ي وقف األصل، وحبس أصوله���ا، والتصدق بثمرتها، 
فيق���اس عليه غيره، ويالحظ أن القليل من أحكام الوقف ثابتة 
بالس���نة، ومعظم أحكامه ثابتة باجتهاد الفقهاء باالعتماد على 
االستحسان واالستصالح والعرف«)13(. ولذا »أقرَّ جمهور العلماء 
من الس���لف وَمْن بْعَدهم بأن الوقف جائز شرعاً«)14(، وفي هذا 
يقول ابن قدامة رحمه الله: »وأكثر أهل العلم من الس���لف ومن 
بعدهم على القول بصحة الوقف«)15(. ويقول اإلمام أحمد رحمه 
الله: »من يُِرْد الوقف، إمنا يريد الس���نة التي أجازها النبي # 
وفعلها أصحابه«)16(. الشاهد من ذلك أنه ال خالف بني األئمة 
األربعة في أن الوقف مسنون، فضاًل عن مشروعيته، وأنه قربة 
إلى الله تعالى، بل إنه من أحس���ن القرب التي يُتَقّرب بها إلى 
اخلالق س���بحانه وتعالى. يقول اإلمام الش���وكاني رحمه الله: 
»اعلم أن ثبوت الوقف في هذه الشريعة وثبوت كونه قربة أظهر 

من شمس النهار«)17(.
وخالص���ة القول في حكم الوق���ف: أن جمهور الفقهاء)18( 
من الش���افعية واملالكية واحلنابلة واحلنفية - إال رواية عن أبي 
حنيفة وزفر - يقولون إن الوقف جائز شرعاً – بل مندوب إليه 
-، وإن أصل مشروعيته ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة 

والقياس.

)))) ينظر: مغني احملتاج شرح املنهاج، الشربيني، 6/2)3.
)12) ينظر: مغني احملتاج للشربيني، 6/2)3.

حسني  ود.  غدة  أبو  الستار  عبد  د.  للوقف،  احملاسبية  واألسس  الفقهية  األحكام   (13(
شحاتة، ص 48. 

)))) مغني احملتاج 6/2)3- املغني 185/8.
)))) املغني البن قدامة، 185/8.
)16) املبدع، ابن مفلح، )/312.

))1) السيل اجلرار املتدفق على حدائق األزهار، محمد بن علي الشوكاني، 313/3.
)18) للوقوف على تفصيل آراء الفقهاء في ذلك يراجع: األم، للشافعي، )/ 4)2-5)2؛ 
منت  على  الكبير  والشرح  6/))؛  سحنون،  رواية  مالك،  لإلمام  الكبرى  واملدونة 
املقنع، البن قدامة املقدسي، 85/6؛ واملبسوط، السرخسي، 12/)2؛ واإلسعاف 

في أحكام األوقاف، إبراهيم بن موسى الطرابلس، ص 3.
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أنواع الوقف:

يُس���تنبط مما ذكره الفقهاء من صور الوقف أنه ميكن أن 
يقسم إلى أقسام ثالثة:

1. الوقف اخليري أو »الوقف العام«: وهو يصرف ريعه إلى 
جهات البر التي ال تنقطع.

2. الوقف األهلي أو »اخلاص«: وهو ما يطلق عليه الوقف 
الذري، ويس���مى في املغرب األحباس املعقبة)1(، وهو تخصيص 

ريع للواقف أوالً ثم ألوالده ثم إلى جهة بّر ال تنقطع.
3. الوقف املش���ترك: وهو ما خصصت منافعه إلى الذرية 

وجهة بر معاً.

خصائص الوقف:

يتمّيز الوقف مبزايا عظيمة أكس���بته قوة وفاعلية استمر 
أثرها قروناً طويلة، ولعل من أبرزها:

1. امتن���اع التصرف في أصل الوقف، وقد حتقق بهذا املبدأ 
حماية الوقف وعدم تعريضه لطيش املتولني عليه أو س���وء نيتهم، 
وهو ما جع���ل األصل في الوقف االس���تمرار والبقاء. هذا وقف 
عثمان رضي الله عنه الذي ورد اس���مه في أسماء املؤسسني في 
جبل عمر مبكة )مببلغ عيني ميثل: 10.537.929( ري�ال)2(. وقد 
درس باحث أمريكي حال أكثر األسر األمريكية ثراء منذ تأسست 
أمري���كا وماذا آل إليه حال الورثة بعد س���نوات طويلة، فوجد أن 
عائل���ة الثري األمريكي )روك فلر( ه���ي الوحيدة من بني قدماء 
العوائل الثرية التي احتفظ أبناؤها وبناتها بثرائهم بعد وفاة عميد 
األسرة مبائة س���نة، والس���بب أنه: منعهم من بيع أصول التركة 

وأوصى بتوزيع العائد عليهم وجزء منه للمشاريع اخليرية)3(.
2. ما اس���تقر لدى الفقهاء من أن شرط الواقف الصحيح 
مثل حكم الش���ارع، فتحققت بذلك حماي���ة الوقف واطمئنان 
الواقف إلى اس���تمرار صرف وقفه في األغ���راض التي تهمه 
ويُعنى بها، وحتقق بذلك س���هولة إدارته، بل س���هولة تشكيله 
وإمكانية بناء أنظمته حس���ب احلاجة والرغبة مبا ال يتعارض 

مع القواعد الشرعية.
3. والي���ة القضاء على األوق���اف، فتحققت بذلك حماية 

))) جتربة األوقاف في اململكة املغربية، لدرويش عبد العزيز، ص)).
على  واملنشورة  عمر(  )جبل  بشركة  اخلاصة  االكتتاب  نشرة  في  ورد  ما  بحسب   (2(

موقع هيئة سوق املال.
)املوقع  اجلعيثن.  عبدالله  للكاتب:  عنه  الله  رضي  عثمان  وقف  بعنوان:  مقال   (3(

اإللكتروني ملركز استثمار املستقبل لألوقاف والوصايا(.

الوقف من تدخل احلكومات)4(.
4. تن���وع األموال املوقوفة بحيث يصح وقف ما مُيلك على 
الصحيح من أقوال الفقهاء، فكان ذلك س���بباً لفتح باب الوقف 

على مصراعيه أمام مريديه من كل فئات املجتمع.
5. تنوع مجاالت صرفه، بحيث تتس���ع الحتياجات الناس 
ومصاحلهم، وهكذا كان الوقف عبر مراحل التأريخ اإلسالمي، 

حيث كان يقوم بجميع مصالح رعايا الدولة املسلمة.
6. حفظ الله للمال املوقوف ورعايته له، وش���واهد التأريخ 
على ذلك مبرهنة، وإليك أيه���ا القارئ الكرمي خبر هذا الوقف 
ال���ذي يوضح هذه اخلاصية: ذلك هو وقف عائش���ة املرش���د 
مبحافظة الرس، التي أوقف���ت عام 1213ه� قطعة أرض خارج 
البل���د، وجعلت ريع الوقف على محفظ���ي القرآن الكرمي، وظل 
الوقف قرابة مائت���ي عام ال يعرف، إلى أن أحياه - بأمر الله - 
قاضي البلد في تفصيالت طويلة، وقبل س���نوات صارت األرض 
املوقوف���ة داخل البلد، فبيع���ت بثالثني ملي���ون ري�ال، جلمعية 
حتفيظ القرآن الكرمي مبحافظة الرس، واآلن تقدر قيمة الوقف 
ب��� 150 مليون���اً، فإذا صلحت النية تقب���ل الله العمل وحفظه 
وبارك فيه، ولك أن تعرف أن هذه املرأة - عائشة املرشد رحمها 
الله - لم تعرف لها ذرية، وإمنا تولى هذا كله واس���تخرجه بعد 
ضياع وأحياه - بأمر الله - قاضي الرس في حينه معالي الشيخ 
، رئيس هيئة األمر باملعروف والنهي  عبدالعزيز بن حمنينِّ احلمنينِّ
عن املنكر سابقاً، وهو الذي حدثني شخصياً بخبر هذا الوقف.
7. النماء والبركة في املال املوقوف، حيث هو جتارة مع الله 
جل وعال، ولعلنا هنا نكتفي بإيراد مثال معاصر تتبنّي من خالله 
هذه امليزة العظيمة للوقف: إنه وقف احلاج رحيم في مكة »حاج 
من تركس���تان«: حيث وقفه صاحبه عام 1307ه�، وكان أصل 
هذا الوقف عبارة عن غرفتني فقط، وفي عام 1389ه� أصبح 
ريع���ه 300،000 ري�ال، وفي عام 1416ه���� كان الوقف ميلك 
ثالثة أبراج في مكة، ثم حصلت للوقف نقلة كبيرة عندما تولى 
النظارة عليه أستاذ جامعي، فتفرغ له وطور استثماراته وحوله 
إلدارة مؤسس���ية، فأصبح الوقف في عام 1433ه� ميلك أحد 
عش���ر برجاً في مكة يقدر أحدها ب���� 400 مليون ري�ال، وبعد 
التوسعة احلديثة للحرم أصبحت بعض أبراج هذا الوقف تطل 
على س���احات احلرم مباش���رة، وقد حدثني بخبر هذا الوقف 
الشيخ سعد بن محمد املهنا، رئيس محكمة القطيف، وهو من 

املهتمني مبوضوع األوقاف وله فيها جهود مباركة.

بعنوان:  الله،  حفظه  احلصني  صالح  الشيخ  محاضرة  من  الثالث  اخلصائص   (((
)تطبيقات الوقف بني األمس واليوم، وهي من مطبوعات مركز استثمار املستقبل 

لألوقاف والوصايا بالرياض(.
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مناذج من الوقف عبر التاريخ اإلسامي:

من أش���هر ما ميكن اإلش���ارة إليه في اس���تعراض مناذج 
األوقاف وشمولها شتى مناحي احلياة، ما يلي:

1. الوقف عل����ى القرآن واحلديث واملس����اجد والعلم، وما 
يتعلق به من إنش����اء املدارس، واجلامع����ات، واملكتبات، وصرف 
الرواتب على الطلبة واملعلمني: فقد كانت املساجد أول وقف في 
اإلس����الم، حيث بنى رسول الله # مسجد قباء )أول وقف في 
اإلسالم(، ثم بنى مسجده #، وكان الناس يتسابقون إلى إقامة 
املساجد والصرف عليها، والتأريخ يسجل بإعجاب كثرة األموال 
الت����ي أنفقها اخلليف����ة األموي الوليد بن عب����د امللك على بناء 
اجلامع األموي بدمشق مما ال يكاد يصدقه اإلنسان لكثرتها)1(.

ومم���ا ذكر من مآث���ر نور الدين زنكي أن���ه بنى في بالده 
مس���اجد كثيرة، ووقف عليها وعلى من يقرأ بها القرآن أوقافاً 
كثيرة، إذ ي���روي األصفهاني أّن نور الدين أمر بإحصاء ما في 
محال دمش����ق من مساجد هجرت أو خربت، فأناف على مائة 

مسجد، فأمر بعمارتها وعنّي له أوقافاً داّرة.
أم���ا أوقاف العلم فقد ذكر بعض املؤرخني أنها وجدت في 
عصر الصحابة رضوان الله عليهم، وكانت من الكثرة بحيث عدَّ 
ابن حوقل ثالثمائة كّتاب في مدينة واحدة من مدن صقلية)2(.

وكان »الُكتَّاب« في بعض البلدان من الس���عة بحيث يضم مئاٍت 
وآالفاً من الطالب، ومما يروى عن أبي القاس���م البلخي أنه كان له 
كتَّاب يتعلم به ثالثة آالف تلميذ، وكان كّتابه فسيحاً جداً، ولذلك كان 
أبو القاس���م يحتاج إلى أن يركب حماراً ليتردد بني طالبه وليشرف 

على شؤونهم)3(، وكانت هذه الكتاتيب متول بأموال األوقاف.
2. الوقف على توفير املاء: حيث تبارى املسلمون في إنشاء 
األسبلة، باعتبارها نوعاً من الصدقة اجلارية التي يصل ثوابها 
إلى صاحبها حت���ى بعد موته، فقد روي عن س���عد بن عبادة 
رضي الله عنه أنه قال: يا رس���ول الل���ه! أي الصدقة أفضل؟ 
قال: »س���قي املاء«)4(. وقد كانت األسبلة تقوم مقام مرفق املياه 
حالياً. ومن أش���هر األسبلة: عني زبيدة مبكة، وموجودة آثارها 

حتى هذا اليوم.
3. الوق���ف عل���ى توفير الغ���ذاء: تنافس املس���لمون في 
تخصي���ص األوقاف إلطعام ذوي احلاجة من البائس���ني وأبناء 

))) من روائع حضارتنا، ملصطفى السباعي، )ص 125).
)2) ينظر: معجم البلدان، لياقوت احلموي، 3/)41 - 418؛ ومجلة الوعي اإلسالمي، 

عدد )382(، ص )3.
)3) ينظر: معجم البلدان )/9)4 -480؛ ومجلة الوعي اإلسالمي عدد )382) ص )3.

))) أخرجه ابن ماجه، كتاب األدب، باب فضل صدقة املاء، برقم 3684.

الس���بيل واملغتربني في طلب العلم، وقد تبارى املس���لمون في 
إنش���اء )التكاي���ا( التي كان له���ا دور بارز ف���ي توفير الطعام 
لطوائف كثيرة من الفقراء واملساكني وابن السبيل وطلبة العلم، 
ولم يقتصر دور التكية على تقدمي الطعام والش���راب، بل كانت 
مؤسسة إسالمية متعددة األغراض تستخدم الستضافة الغرباء 
واملسافرين، وإيواء الفقراء، وطلبة العلم. وقد أبدع الواقفون في 
عمارة التكايا وتصاميمها، بحيث ال تبدو مجرد مأوى أو مطعم. 
واشتهرت اجلامعات اإلسالمية العريقة، مثل األزهر، بتوزيع ما 
ُعرف باجلراية، وهي وجب���ات طعام يومية على طالبها، وكان 

يتم متويل هذه اجلرايات من عوائد األوقاف.
4. الوقف على البالد املقدس����ة: ومن أشهر ملوك اإلسالم 
الذين اعتنوا بهذه األوقاف صالح الدين األيوبي والظاهر بيبرس.
5. وقف الدور: إليواء اليتامى واللقطاء ورعايتهم، ولرعاية 
املقعدين والعميان والش���يوخ، ووقف الدور هو أش���هر أوقاف 

الصحابة)5(.
6. الوقف على الرعاية الصحية: جتلى الدور البارز للوقف 
ينِّ منذ القرن األول الهج���ري، حيث اتخذت  في املج���ال الصحنِّ
ل َمن اتَّخذها للمرضى اخلليفة األموي الوليد  البيمارستانات، وأوَّ
بن عبد امللك؛ حيث بنى بيمارس���تاناً بدمش���ق سنة 88 للهجرة 
وس���بَّلَه للمرضى. وق���د أبدى الوليد اهتمام���اً خاّصاً مبرضى 
اجلذام، وَمنََعُهْم من س���ؤال الناس، ووقف عليهم بلداً يَِدرُّ عليهم 
أرزاق���اً، كما أمر لكل ُمْقَعٍد خادماً، ولكلنِّ ضرير قائداً)6(. ويذكر 
ابن جبير في رحلته أنه وجد ببغداد حياً كاماًل من أحيائها، يشبه 
ى س���وق البيمارستان، ومباني كثيرة  املدينة الصغيرة، كان يسمَّ
كلها أوق���اف ُوِقَفت على املرضى، وكان يؤمه األطباء والصيادلة 
وطلبة الطب، إذ كانت النفقات جارية عليهم من األموال الوقفية 
املنتش���رة في بغداد)7(. وبلغ االهتمام بالبيمارس���تانات املوقوفة 
م؛ حتى ذكر بعض  ِقينِّ واالعتناء والتََّق���دُّ َمبْلَغ���اً عظيماً م���ن الرُّ
املؤرخني أن ش���خصاً كان متماِرضاً في هذا املستشفى فكتب له 
الطبيب بعد ثالثة أيام من دخوله: بأن الضيف ال يُقيم فوق ثالثة 
أيام)8(. وكان من اهتمامهم ودقتهم في هذه املستش���فيات التي 
أقاموها أنه لم يكن يؤَذن ألحٍد مبباش���رة عمله حتى يكون كبير 
األطباء قد ش���هد له باملعرفة الكاملة والضبط والدقة، ونتيجة 
خلطٍأ طبي حدث في زمن الدولة العباس���ية وحتديداً في زمن 
اخلليفة املقتدر عام 319 توفي بس���ببه أحد املسلمني، فكان أن 

))) ينظر: األوقاف النبوية ووقفيات بعض الصحابة الكرام، ص )16.
)6) ينظر: الكامل، ابن األثير )/292؛ واجلوهر الثمني، ابن دقماق، ص 65.

))) التذكرة باألخبار في اتفاقات األسفار، ابن جبير.
)8) ينظر: التمريض في التاريخ اإلسالمي، عكرمة سعيد صبري، ص 29 - 30.
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أمر اخلليفة مبنع س���ائر املتطببني إال من امتحنه كبير األطباء 
س���نان بن ثابت بن قره. ومن لطيف األوقاف الطبية: ما يعرف 
بوقف مؤنس���ي املرضى الذي ُخصص ريعه لرعاية قوٍم عملهم 
األساس إدخال السرور على قلوب املرضى وإيناسهم، مما يكون 
س���بباً بإذن الله لشفائهم، فهل عرف التأريخ مثل هذا؟ وتأكيداً 
على رق���ي هذه األوقاف جاء في كتاب الدكتورة األملانية زيغريد 
هونكة »ش���مس العرب تسطع على الغرب«، وصفاً للمستشفيات 
في عهد هارون الرشيد من خالل عرض رسالة من مريض إلى 
أبيه يقول فيه���ا: »أبتي احلبيب، تس���ألني إن كنت بحاجة إلى 
نقود، فأخبرك بأنني عندما أخرج من املستش���فى س���يعطونني 
ثوب���اً جديداً وخمس قطع ذهبية حتى ال أضطر إلى العمل حال 
خروجي.. واليوم قال لي رئيس األطباء: إن بإمكاني اخلروج من 

املستشفى معافى وأنا أكره ذلك«.
7. الوقف على سكنى احلجيج وإطعامهم وسقياهم وعلى 
طري���ق احلج: فق���د وقف عمر رضي الله عن���ه داره التي في 
مكة عل���ى احُلجاج، وتصدق عمر بن عب���د العزيز رحمه الله 
بداره على احلجاج واملعتمرين)1(. وأعمال زبيدة زوجة الرشيد 
رحمهما الله في سقيا احلجيج أش���هر من أن تذكر)2(. َوَوَقف 
املغيرة بن عب���د الرحمن بن احلارث املخزومي ضيعة له لعمل 
طعام مبنى أيام احلج)3(. ووقف الس���لطان أحمد بن محمد بن 

مراد أوقافاً على طريق احلج بني مصر ومكة)4(.
8. الوقف على العاجزين عن احلج: ذكر ابن بطوطة رحمه 
الل���ه في رحلته أثناء حديثه عن األوقاف في دمش���ق أن منها 
أوقافاً عل���ى العاجزين عن احلج يعطى مل���ن يحج عن الرجل 

منهم كفايته)5(.
9. الوق���ف عل���ى األيت���ام واألرامل: وق���د اعتنى الوقف 
اإلسالمي باألرامل واملساكني انطالقاً من توجيهات النبي #، 
ويع���دُّ الزبير رضي الله عنه أول من وقف وقفاً لصالح األرامل 
واملطلقات من بناته، وه���ذا أمير املؤمنني عمر رضي الله عنه 
يش���ير إلى االهتمام بهذه الفئة فيقول: »لئن سلمني الله ألدعنَّ 
أرام���ل العراق ال يحتجن إلى رجل بعدي أبداً«)6(. وقد ذكر ابن 
العماد احلنبلي رحمه الله ف���ي ترجمة نور الدين زنكي رحمه 
الله سنة 569 أنه بنى املكاتب لأليتام ووقف عليها األوقاف)7(.

10. الوقف على األوالد واألقارب والذرية: قال احلميدي: 
))) ينظر في خبر العمرين: أخبار مكة 263/2 - 241/2.

)2) ينظر: أخبار مكة )23 - )32.
)3) كتاب نسب قريش ملصعب الزبيري، 305/2 - 306.

))) خالصة األثر في أعيان القرن احلادي عشر، للمحبي، )/290.
))) حتفة النظار، البن بطوطة، )/118.

)6) اخلراج، ليحيى بن آدم القرشي، ص 59.
))) شذرات الذهب )/228.

»تص���دق أبو بكر بداره عل���ى ولده، وعمر بربع���ه على ولده، 
وعثمان بروم���ة، وتصدق علي بأرضه بينب���ع، وتصدق الزبير 
ب���داره مبكة، وداره مبصر، وأمواله باملدينة على ولده، وتصدق 
س���عد بداره باملدينة على ولده، وداره مبصر على ولده، وعمرو 
بن الع���اص بالوهط)8(، وداره مبكة على ولده، وحكيم بن حزام 
بداره مبكة واملدينة على ولده، فذلك كله إلى اليوم«)9(. و»الزبير 
جعل ُدوره صدقة عل���ى بنيه، ال تباع وال توهب، وللمردودة من 
بناته السكنى غير مضرة وال مضراً بها، فإن استغنت بزوج فال 
ح���ق لها فيه«)10(. وفي هذا تنبيه على مصرٍف ذي أهمية، وهو 

املطلقات، خاصة بنات الواقف.
11. الوقف على الثغ���ور واجلهاد وفكاك األس���رى، ولك 
أن تتخيل كيف س���يكون حال األمة الي���وم لو ُوِجدت فيها مثل 

هذه األوقاف.
12. الوقف على أبناء السبيل.

13. الوق���ف على إعم���ار األوقاف: وهذا م���ن اهتمامهم 
بالوقف وعنايتهم ب���ه، وقد قرر الفقهاء أن نفقة إعمار الوقف 
تكون من حيث ش���رط الواقف، فإن لم يكن عنيَّ مصدراً فإنها 
تكون من غلته)11(، وقد تُوَقف األوقاف إلحياء أوقاف س���ابقة 
ألهميتها أو حملل موقفها، وقد ذكر أن بعض خلفاء بني العباس 
كانوا يوقفون بعض الضياع على إعمار صدقات النبي #)12(.

14. الوقف على التزويج وأوقاف للحلي والزينة لألعراس 
وغيرها: وهو م���ن غرائب الوقف، وقد ذك���ر ابن بطوطة أنه 
وجد وقفاً بالش���ام لتزويج البنات الفقي���رات اللواتي ال قدرة 
ألهلهن على تزويجهن. وكذا في تونس واملغرب. وفي أكثر من 
بلد إسالمي كان هناك وقف إلعارة احللي والزينة في األعراس 
واألفراح، فيستفيد منها احملتاج ألجل التزيُّن بها في احلفالت، 

ثم يُعيدها إلى مكانها بعد انتهائه منها)13(.
15. وقف األوان���ي وحاجات املوالي: وقد كان هذا الوقف 
مثار إعجاٍب للرحالة ابن بطوطة، إذ يقول: »رأيت في دمش���ق 
مملوكاً صغيراً قد سقطت من يده صحفة من الفخار، فتكسرت 
واجتمع عليه الناس، فقال له بعضهم: اجمع ش���قفها، واحملها 
معك لصاحب أوقاف األواني. فجمعها، وذهب إليه فدفع له ما 

اشترى به مثل ذلك الصحن«)14(.
16. أوقاف لتنزه الفقراء واملس���اكني بأوالدهم: ومن ذلك 

)8) الوهط: ما كان لعمرو بن العاص بالطائف على ثالثة أميال من مرج.
)9) املغني البن قدامة 185/8 - 186.

)10) املغني البن قدامة 205/8 - 206.
)))) املغني 234/8.

)12) األخبار املوفقيات للزبير بن بكار، ص 491 - 492، حتقيق: سامي مكي العاني.
)13) حاضر العالم اإلسالمي، شكيب أرسالن، 8/3.

)))) املصدر نفسه ص 100.
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الوق���ف الذي أقامه الس���لطان نور الدين الش���هيد قرب ربوة 
دمش���ق، حيث جعل مكاناً فس���يحاً جمياًل ليتنزه فيه الفقراء 
بأوالدهم مثل ما لألغنياء؛ حتى ال يشعروا باحلرمان واملسكنة.
17. أوقاف للنس���اء املرضعات: ومن عجائب األوقاف في 
هذا ما ذكره بعضهم: أن أوقافاً ُخصصت للنس���اء املرضعات 
تسمى »أوقاف نقطة احلليب« يوزع منها احلليب على املرضعات 
ف���ي أيام محددة في كل أس���بوع، إلى جان���ب املاء املذاب فيه 
الس���كر، وقد كان ذلك من صنيع القائد املجاهد صالح الدين 

األيوبي رحمه الله)1(.
18. أوقاف مل���ن يقع بينها وبني زوجه���ا نفور: حيث كان 
قة«)2(، وهي  اكش باملغرب مؤسسة وقفية تُس���مى »دار الدُّ مَبرَّ
ملجأ تذهب إليه النساء الالتي يقع بينهن وأزواجهن نفور، فلهن 

أن يقمن آكالت شاربات إلى أن يزول ما بينهن وأزواجهن)3(!
19. أوق����اف على رعاية البيئة واحليوانات والطيور: امتدت 
األوقاف إلى رعاية البيئة واحليوان فوجدت أوقاف لصيانة الترع 
واألنهار، وأوقاف لطيور احلرم املكي الش����ريف، وأنشئت أوقاف 
إلطعام الطيور والعصافير في مدن عديدة، منها: دمشق والقدس 
وفاس، وأوقاف للحيوانات األهلي����ة الهرمة أو املعتوهة إليوائها 

وعالجها كما هو شأن وقف املرج األخضر في دمشق وغيرها.
إن ه���ذه األمثلة الناصعة في تاريخ املس���لمني توضح بجالء 
كيف كانت األوقاف مكوناً أساسياً للحضارة اإلسالمية العظيمة، 
وكيف ش���مل خيرها وبرها وأثرها نواحي احلياة بال اس���تثناء، 
ويكف���ي أن تعل���م أن اإلمام النووي رحمه الل���ه )676ه�( لم يكن 
يأكل من فواكه دمش���ق وخضراواته���ا؛ ألن أكثر أراضيها وقف، 
وهو اإلمام الورع الذي يخشى أن يكون خرج املوقوف عن الوقف 

بغير استحقاق.
واختصاراً: فإن حقائق التأريخ وشواهده تثبت أن األوقاف 
اإلس���المية كانت تقوم بجميع مصالح رعايا الدولة املس���لمة 
واحتياجاتهم املهمة بال اس���تثناء؛ لتخف���ف وترفع بذلك عبًأ 
كبيراً عن الدولة املس���لمة، وتعطي أماناً وطمأنينًة لرعاياها. 
وقد كانت الدول واملمالك اإلسالمية تزول ويحل محلها غيرها 
ومصالح املس���لمني ال تتأثر بذلك! بس���بب قيام تلك املصالح 
على األوقاف بكل استقاللية عن الدول وسيادتها وتعقيداتها، 

ومحاسنها ومساوئها.

))) من روائع حضارتنا، ملصطفى السباعي، ص  128.
)2) الدقة: التوابل املخلوطة بامللح، واملقصود هنا: الدار التي َتُدقُّ على يد الزوج الظالم 

املسيء لزوجه، حتى توقفه عند حدِّه.
)3) احلضارة العربية اإلسالمية، شوقي أبو خليل، ص 336 - )33.

الوقف والعمل اخليري عند الغرب:

تنبَّهت الدول الغربية اليوم )كالواليات املتحدة األمريكية، 
وبريطانيا( ألهمي���ة الوقف، وتفتحت أعينهم على أثره، وما 
يعود به من االس���تقرار والتنمية، وما يعطيه للنظام من قوة؛ 
فسعت جاهدة إلى أن توليه أهمية بالغة، فعلى سبيل املثال: 
في اململكة املتحدة البريطانية والواليات املتحدة األمريكية، 
هناك نظام يش���به الوقف يسمى )الترس���ت()4(، سنَّته هذه 
البلدان، وجنحت فيما يَُعْولُه من مؤسس���ات وقفية وخيرية؛ 
فنج���د في الوالي���ات املتحدة األمريكية كبرى املؤسس���ات 
واجلامع���ات تقوم على أس���اس الوقف وتعتم���د على ذاتها 
اعتم���اداً كلياً، وم���ن األمثلة في ذلك: وق���ف بيل وميليندا 
جيتس الذي يعد من أضخم األوقاف في عصرنا احلاضر. 
وهذا الوقف مقره )واشنطن(، وأسسه: بيل غيتس وزوجته 
مليندا في عام 1994م، وتقدر قيمة رأسماله حتى اآلن بأكثر 
من )136.500.000.000( ري�ال)5(، كما يس���هم فيه أثرى 
أثرياء العالم، ويعمل في ثالثة مجاالت رئيسة، هي: الصحة 
العاملي���ة، والتنمية العاملية، وبرامج خاصة بالواليات املتحدة 
األمريكية! ويتَّبع الوقف منهج الشراكة مع اجلهات اخليرية. 
املثال الثاني: وارن بافت رجل األعمال املعروف، والذي دخل 
في شراكة خيرية مع مؤسسة بيل وميلندا جيتس اخليرية ب� 
31 مليار دوالر في جون 2006م، لتصبح أكبر مؤسسة خيرية 
مانحة في العالم متخصص���ة بالصحة والتعليم وأبحاثهما. 
والالفت أن وارن بافت انضم إلى مؤسسة بيل غيتس لتكون 
الشراكة اخليرية بينهم رغم أن عمر األول )75( سنة وعمر 
الثاني )50( عاماً، حتى علق املدير التنفيذي للمركز اخليري 
ف���ي جامعة إنديانا قائاًل: »إن معظ���م من لديهم هذا املبلغ 
من املال يحاولون تش���كيل مؤسس���ة خاصة تكون مرتبطة 
بصورته���م اخلاصة، إنه يهبها لش���خص أصغر منه بخمس 
وعش���رين سنة!«. ثم علّق وارن بافت بعد ذلك قائاًل : »إنني 

أشعر مبتعة عميقة مبا أقوم به«)6(.
املثال الثالث: أوقاف جامعة هارفارد التي تأسست في 
عام 1974، والتي تق���در أصولها مبا يقارب من 120 مليار 

ري�ال)7(.
))) محاضرة تطبيقات الوقف بني األمس واليوم، معالي الشيخ صالح احلصني )من 

مطبوعات مركز استثمار املستقبل بالرياض(.
موقع  انظر:  2012/12/31م،  في  األوقاف،  ألصول  إحصائية  آخر  حسب   (((
مؤسسة ميليندا وبيل جيتس اخليرية: http://cutt.us/zCfU، وتساوي 

قيمة الوقف بالدوالر األمريكي : )36.4( مليار دوالر.
)6) اجلمعيات اخليرية ودعاوى اإلرهاب، للدكتور محمد السلومي.

.http://cutt.us/Cc1 مقال للدكتور إبراهيم البعيز (((
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سبل النهوض باألوقاف)5):

)))تراجع الوقف كثيراً في العصر احلاضر عما كان عليه 

ته، فلم يعد )مع ضخامة بعض األوقاف(  في عصور قوَّ
ملجأ ومعيناً للفقراء مثاًل، أو للحد من ظاهرة البطالة، أو 
خدمة التعليم واالقتصاد واملجتمع، وكل ذلك بسبب ضعف 
األوقاف وتراجعها، ولذلك التراجع أسباٌب ليس هذا مكان 

إيرادها.

ولكي يعود الوقف إلى س���ابق عهده في خدمة املسلمني 
والقضاء على الفق���ر والبطالة والنه���وض باالقتصاد، فإن 
الواجب عل صنَّاع القرار وأهل احللنِّ والعقد اتخاذ إجراءات 

مهمة، منها:
أوالً: أن يتم تنظيم الوقف بعيداً عن س���لطة احلكومات؛ 
نظ���راً ملا ظهر من فش���ل اإلدارة احلكومية في مجال قطاع 
األعمال، واعتبار األوقاف أمواالً خاصة تدار بطريقة معينة. 
وقد أدى إط���الق أيدي احلكومات ف���ي إدارة األوقاف إلى 
إحجام املسلمني عن وقف أموالهم، حيث تولد لديهم إحساس 
ب���أن األوقاف يتم تأميمها واس���تخدامها في غير األغراض 
التي حدده���ا الواقف. والقاعدة: أن ش���رط الواقف كنص 
الشارع، فال يصح مخالفة الشرط إال إذا خالف نصاً شرعياً.

ثاني���اً: إعادة النظر ف���ي القوانني التي تع���وق الوقف، 
وتنظيمها في ضوء األحكام الشرعية الغراء، ووضع نصوص 

صارمة للحفاظ على أموال الوقف.
ثالث���اً: وض���ع نظم مرعي���ة لقياس وتق���ومي األداء في 
األوقاف، حيث تعد ضمانة الس���تمرار جناح الوقف، بحيث 
ميكن احملافظة عل���ى األداء املتميز وتطويره، والتعرف على 

األداء الضعيف ومعرفة أسبابه ومعاجلتها.
رابع���اً: تطبيق معايي���ر عالية في التنظيم احملاس���بي، 
فاحملاسبة املالية من املنظور اإلسالمي تشمل تعيني احلقوق 
والكش���ف عن الوضع املالي ونتائجه، بكيفي���ة يراعى فيها 

التمييز بني احلالل واحلرام.
خامس���اً: القيام بحمالت توعية في وس���ائل اإلعالم، 
خصوص���اً احلديث منه���ا، للتوعية بأهمي���ة الوقف وحث 
املس���لمني على االش���تراك في وقفيات خيرية أو وقف جزء 

من ممتلكاتهم.

العصر  في  األوقاف  بعنوان:  املشيقح  خالد  للدكتور  جميل  بحث  هذا  في  ينظر   (((
احلديث، وهو من أحسن ما كتب في هذا.

الوقف واستثمار املستقبل:

من محاس����ن ش����ريعة اإلسالم أن ش����رعت ألهلها ما 
ينفعه����م ديناً ودنياً، ليس هذا حال كونهم أحياء فحس����ب، 
بل بعد موتهم، فإذا كانت صحائف بعض العباد تطوى بعد 
موته����م، فهناك من لم تطو صحائف أعمالهم بعد رحيلهم! 
روي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: »لم نر خيراً 
للميت وال للحي من هذه احلبس املوقوفة، أما امليت فيجري 
أجرها عليه، وأما احلي فتحبس عليه، ال توهب، وال تورث، 
وال يقدر على استهالكها«)2(. ولكنَّ كثيراً من الناس عن هذا 
قد غفلوا، وانش����غلوا في أمور احلياة، والتكاثر في األموال 
واألوالد، وقلَّم����ا جند من يعتني بهذا وينتبه له، مع أن ذلك 
من األمور املهمة التي عن طريقها تتحقق س����عادة اإلنسان 
في آخرته، وتزداد أعماله الصاحلة، وهو بهذا يعد وس����يلة 
عظيمة بعد انقضاء األجل لرفع الدرجات، وتكفير السيئات، 
واستمرار الثواب، هذا من جانب النفع العائد على الواقف، 
أم����ا املنافع التي تعود على املجتمع – وبخاصة في عصرنا 
احلاضر – فكثيرة، من أهّمها: التكافل بني أفراد املجتمع، 
وتنميته، وتكات����ف أهله وترابطهم، وإعانة الفئات احملتاجة 

فيه، ودعم مؤسسات اخلير والدعوة والعطاء.
فالوقف اس���تثمار راب���ح للمس���تقبل القريب؛ ألنه 
استثمار مع رب العاملني، فاملال طريق عظيم للجنة، وباب 
واسع من أبوابها، فتسعة من العشرة املبشرين باجلنة هم 
من أصحاب األموال – هم العش���رة باستثناء أبي عبيدة 
رض���ي الله عنه –، وقد كان املال بع���د فضل الله ومنته 
أحد أهم أس���باب بلوغهم رضوان الل���ه وجنته. والوقف: 
حنِّ  دةٌ للقضاء على اجلَش���ع والشُّ علوٌّ للواقف، وعزمية مؤكَّ
وحبنِّ الذات: جاء رجل إلى رسول الله # فقال: يا رسول 
الل���ه، أي الصدقة أعظم أجراً؟ ق���ال: )أن تتصدق وأنت 
صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى، وال متهل حتى 
إذا بلغت الروح احللقوم قلت: لفالن كذا ولفالن كذا، وقد 
كان لفالن..( متفق علي���ه. وفي هذا احلديث لفتة نبوية 

للمبادرة قبل فوات األوان.
وتعظم املصيبة عندما يفرط اإلنس���ان في الوقف أو 
الوصية ويأّمل نفس���ه في أنه سيوصي، لكنه يهمل ويعّول 
على املستقبل وينشغل حتى يفجأه املوت ولم يوِص، فيكون 

قد أُتي من قبل تفريطه.

)2) اإلسعاف في أحكام األوقاف إلبراهيم الطرابلسي، ص 2. 
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ويالله العجب من إنسان ميلك الثروة 
الطائل���ة ميوت وهو لم يوق���ف أو يوِص، 
وحينئذ يكون قد حرم نفسه من خير هذه 
الثروة، فكان عليه حسابها ولغيره غنمها، 
أفنى عمره في جمع املال وتعداده، وكأنه 
خزانٌة ملن بعده، والراب���ح منهم من ذكره 
ق عنه حيناً، وقد  أحد ولده بخي���ر فتصدَّ

يكون نسَيه في أحيان كثيرة.
واملوف���ق حق���اً م���ن كان مفتاح���اً 
للخير س���بباً في إرش���اد الناس وداللتهم 
عل���ى الوقف أو غي���ره من أب���واب البر 
واإلحس���ان، فإن تولى أهل املنهج القومي 
والدين الرشيد عن ذلك، قام به غيرهم. 
ولقد س���ارت األخبار بنبأ رجل األعمال 
األمريكي بيل غيتس وأثره وعمله الدؤوب 
في التأثير على رج���ال األعمال من بني 
جنس���ه، حي���ث أّثر في العش���رات منهم 
لوقف نص���ف ثروتهم، وليس العجب هنا، 
لكن العجب يأخ���ذك عندما تعلم أنه قد 
تعدى في دعوته وهمته للوقف أبناء قومه 
حتى وصل لبالد املسلمني! فقد كتب ألحد 
رج���ال األعمال في ب���الد احلرمني يحثه 
على الوقف ويرشده إليه! بل يعرض عليه 
خدمات���ه في تولي تنظي���م وقفه وإدارته! 
وغي���ر بعيد م���ن األول املذيعة األمريكية 
التي أقنعت أحد عشر ثرياً أمريكياً بوقف 

نصف ثروتهم!

وأخ��ريًا: فإن الوق��ف هو امللك 
احلقيقي للمال! فمن أراد أن ينقل 
معه ش��يئًا من أمواله لآلخرة فعليه 
االس��تثمار  ه��و  وذل��ك  بالوق��ف، 

احلقيقي للمستقبل.

جتارب عاملية وإقليمية في األوقاف

:HMC أوقاف جامعة هارفارد

تتول���ى »ش���ركة إدارة أوق���اف هارفارد« ش���ؤون أوق���اف جامعة هارفارد، وقد تأسس���ت في 

عام 1974م، وهي ش���ركة فريدة من نوعها بني ش���ركات إدارة االس���تثمار؛ فهي تدير الش���ؤون 

املالية ألكب���ر وقف جامع���ي ف���ي العالم )وقف جامع���ة هارفارد( بلغ حجم���ه في عام 2012م 

)30.435( بليون دوالر أمريكي. تقوم ش���ركة هارفارد على حتقيق نتائج اس���تثمارية طويلة 

األجل لدع���م األهداف التعليمي���ة والبحثية للجامعة، 

وتتب���ع أس���لوبًا فري���دًا ف���ي إدارة االس���تثمار ُتطِلق عليه 

»النم���وذج الهج���ني«، حي���ث تق���وم ب���إدارة أم���وال الوقف 

م���ن خ���الل خبرائها داخل الش���ركة، وكذل���ك من خالل 

العالق���ات املتميزة م���ع خبراء ومديرين خارج الش���ركة، 

حيث إن هذا النهج يوفر نظرة ذات عمق واتساع للسوق.

ف���ي  متخصص���ًا  فريق���ًا   HMC ش���ركة  متتل���ك 

منص���ة ت���داول »األس���واق العام���ة«، وفريقًا آخ���ر ملنصة 

ت���داول »األصول البديل���ة«، واللذين يعم���الن على إدارة 

االس���تثمارات في تلك املنصات بطريقة احترافية متنح 

الش���ركة املرونة الكاملة والذكاء في التعامل مع تقلبات 

األس���واق واالس���تجابة املباش���رة لها. وق���د حققت منوًا 

كبيرًا في رأس املال كما هو موضح في اجلدول:

تتمّيز منهجية شركة هارفارد في االستثمار بعدة سمات، أبرزها:

• التركيز على النتائج املالية طويلة األمد.

• استراتيجية متكاملة لالستثمار وإدارة املخاطر.

• التنويع األمثل ملشاريع احلقيبة االستثمارية.

• حتقيق أهداف جامعة هارفارد القريبة وبعيدة املدى.

• مراقبة احترافية معّقدة ملخاطر احلقيبة االستثمارية.

تتمث���ل مج���االت ص���رف عوائ���د اس���تثمار أوق���اف هارف���ارد ف���ي البرام���ج األكادميية 

والزمال���ة اجلامعي���ة واألبحاث الطبي���ة والعلوم، إضاف���ة إلى برنامج )األس���تاذية( الذي 

ينف���ق على األس���تاذ اجلامعي، معفيًا بذل���ك اجلامعة من دفع رواتب األس���تاذة، ومن ثم 

ميكن لها تعيني مزيد من أعضاء هيئة التدريس، محققة نس���بة مرتفعة لألس���اتذة على 

الطلبة.

كم���ا أن م���ن أهم مجاالت الصرف برامج املس���اعدات املالية للطالب )املنح الدراس���ية( 

زين، ما يجعل اجلامعة قادرة على اس���تقطاب وتبني الطالب  التي مُتنح للمتفوقني واملميَّ

املتميزي���ن بغ���ض النظ���ر ع���ن قدرته���م املالي���ة، حي���ث إن 60 ٪ من ط���الب جامع���ة هارفارد 

يحصل���ون عل���ى املس���اعدات املالية من اجلامع���ة بقيمة إجمالية تتج���اوز 160 مليون دوالر 

سنويًا.

 

Institution Harvard
University

2012"
)billion USD(30.435

2011"
)billion USD(31.728

2010"
)billion USD(27.557

2009"
)billion USD(25.662

2008"
)billion USD(36.556

2007"
)billion USD(34.635

2006"
)billion USD(28.916

2005"
)billion USD(25.473

د. عصام بن حسن كوثر
املدير التنفيذي للوقف العلمي بجامعة امللك عبدالعزيز - جدة.
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تعدُّ األوق���اف من األدوات املهمة لالس���تدامة املالية في 
املجتمعات، وقد حثَّ الشرع على إقامتها بحيث يحّبس األصل 
ويس���بل الثمر، كما في حديث ابن عمر: »أن عمر بن اخلطاب 
رضي الله عنه أصاب أرضاً بخيبَر، فأتى النبَيّ # يس���تأمُره 
فيها، فقال: يا رسوَل اللِه! إني أَصبُت أرضاً بخيبَر ولم أُِصْب 
م���االً قُطّ أَنف���ُس عندي منه.. فما تأمر به؟ قال: )إن ش���ئَت 
ق بها عمُر؛ أنَّه ال  حبس���َت أصلَها وتصدقَت بها(. قال: فتصَدّ
ق بها في الفقراِء، وفي الُقربى،  يباُع وال يوهُب وال يورُث، وتصَدّ
يِف، ال جناح  قاِب، وفي سبيِل اللِه، وابِن السبيِل، والَضّ وفي الِرّ
على َمن َوِليها أن ال يأكل منها باملع���روِف ويُطِعَم ُمتََمِوّل«)1(.. 
واألوقاف ش���بيهة بالكائنات احلية من حيث منوها ومرورها 

)�( عضو جلنة األوقاف في الغرفة التجارية بالرياض.

))) أخرجه البخاري في كتاب الشروط، رقم ))3)2).

مبراحل حياتية، فتبدأ بالتأس���يس، ث���م النمو، ثم النضج، ثم 
الضع���ف واالنحدار، ويتأثر اإلطار الزمن���ي لبقائها بعدد من 
العوامل، وتس���مى في عل���م اإلدارة »عوامل النجاح احلرجة«، 
حيث إن لكل نشاط عدداً قلياًل من العوامل الضرورية القابلة 
للقياس لنجاحه.. وإدراك ال�ُموِقف لهذه العوامل قبل تسجيل 
صك الوقفية، إضافة إلى اتخاذه السبل التي تسهم في دميومة 
الوقف من خ���الل العناية بهذه العوامل احلرجة أثناء التنفيذ؛ 
ستس���هم - بإذن الله - في إطالة عمر هذا الوقف. ونحن هنا 
نتحدث عن العوامل التي يؤثر فيها صاحب الوقف والنظار من 
بعده، أما العوامل اخلارجية كالنظام الذي تستند إليه األوقاف 
في ال���دول، فهو خارج إطار هذا املق���ال، وإليك أخي القارئ 

هذه العوامل:

سلطان بن حممد الدويش)*( ■

]ملف العدد[

العوامل الحرجة لبقاء األوقاف
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)  استمرار وانتظام التدفقات النقدية:

إن من أهداف الوقف صرف الريع للمستحقني، وهذا يتطلب 
وجود أوقاف ذات ريع مناس���ب وتنمو؛ ول���ذا فإن العناية باختيار 
العني املوقوفة، س���واء نوعيتها أو مكانها، ستسهم في إطالة عمر 
الوقف، ولعل املوقف يدرك أهمية التنوع في العني املوقوفة حتسباً 
لتغّير الظروف في املجتمعات، فيوقف عقارات وأسهماً وحصصاً 
في ش���ركات وم���زارع، كما يحرص على أن تك���ون في أماكن لها 

دميومة البقاء، كمكة املكرمة وما جاورها واملدينة املنورة.

)  سالمة الوضع القانوني:

إن من أهم ما يستند إليه للتأثير في الوقف من قبل احلكومات، هو اخللل القانوني، 
وإن معرفة الواقف ومن بعده من النظار للمتطلبات القانونية في الوقفية والصرف وإدارة 

األوقاف واتخاذ السبل ملراعاة هذه املتطلبات؛ يساعد على بقاء الوقف مدة أطول.

4  اتساع عبارات المصارف:

يح���رص بعض املوقفني على حتديد دقيق للمصارف، 
وه���ذا التحديد قد يضّيق على من يق���وم بالصرف؛ ألن 
األح���وال قد تتغّير، فب���دالً من أن يكت���ب طباعة الكتب 
الش���رعية، يستخدم عبارة نشر العلم الشرعي، وهنا يتيح 
للنظار اخليار في آلية النش���ر؛ كاإلنترنت، أو تطبيق على 

الهواتف الذكية، أو غيرها.

5  تنمية أصول األوقاف:

وهن���ا يج���ب التفريق ب���ني حفظ األص���ول الوقفية 
وحفظ أم���وال األوقاف بتركها في البنوك واملصارف دون 
اس���تثمارها، وال شك فإن الواجب احملافظة على األصول 
الوقفي���ة إذا كانت منتفعاً منها، حي���ث نّص الفقهاء على 
إعطاء األولوية من ريع الوقف إلصالحه وتعميره وترميمه 
وصيانت���ه مبا يحافظ على قدرته عل���ى االنتفاع به، لكن 
يجب أن تتم تنمية أموال الوقف بزيادة أصوله. وقد اهتدى 
الفقهاء إلى طرق تسهم في تنمية أصول الوقف، ومن ذلك 
)احلكر(، ويهدف لعالج مشكلة تتعلق باألراضي والعقارات 
املوقوفة التي ال تستطيع إدارة الوقف )أو الناظر( أن تقوم 
بالبناء عليها، أو زراعتها، أو أنها مبنية لكن ريعها قليل إذا 
قس���نا بحالة هدم بنيانها، ثم البناء عليها؛ و)حق القرار(، 
وهو عق���د يتم مبقتضاه إجارة أرض للمحتكر ملدة طويلة، 
وإعطاؤه حق القرار فيها ليبني، أو يغرس، مع إعطائه حق 
االس���تمرار فيها ما دام يدفع أجرة املثل بالنسبة لألرض 

التي تسلمها دون مالحظة البناء والغراس)1(.
إن س���عي املوقف إلى العناية بص���ك الوقفية وإدراج 
ما مت ذكره ليك���ون نظاماً إدارياً ومالي���اً للوقف ونظارته 

ومصاريفه؛ سيسهم في إطالة عمر الوقف.

))) د. خليفة بابكر احلسن، »استثمار موارد األوقاف«، املقدم إلى الدورة الثانية 
عشرة ملجمع الفقه اإلسالمي الدولي )ص 21).

3 جودة انتقاء النظار:

س���واء من متت تس���ميتهم عند كتابة الوقفية أو من مت وضع 
وصفهم كمستخلفني ملن قبلهم، وهنا يجب أن يراعي املوقف تنوع 
تخصصات النظار، فيسجل املوقف نفسه أو أحد أبنائه، وقاضياً 
أو طال���ب علم متمكناً، وخبيراً في علم اإلدارة، وخبيراً في العمل 
اخليري، ورجل أعمال. ويظن املوقف، وهو رجل أعمال، أن وجوده 
أو أح���د أبنائه كاٍف عن رجل األعم���ال، وهذا صحيح حالياً، أما 
مس���تقباًل فقد يكون البدل من الذرية ليس رجل أعمال، وعندها 
يضع���ف الوقف. كما يراعى في اختيار النظ���ار أن يكون الناظر 
لدي���ه القدرة على العمل اجلماعي، وذل���ك بتقّبل اآلراء املخالفة 
وااللت���زام مبا يقره املجلس حتى لو خال���ف رأيه، حيث إن اتفاق 
النظار على رؤية وسياس���ات عمل وااللتزام بها سيسهم في بقاء 

الوقف، والعكس صحيح.
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ُعق���د في مدينة دبي حت���ت إدارة املعهد الدولي للوقف 
اإلس���المي في ماليزيا، قبل عامني، مؤمت���ر عن التجارب 
العاملية للمش���اريع الوقفية، وقد قدم ممثلو عدد من الدول 
العربي���ة والغربية جتارب جميلة ومهمة، لفت انتباهي بعض 
ما جاء فيها، وكان أكثرها تأثيراً وقفة ممثل إحدى اجلهات 
الوقفية التركية حينما قال إن مدن تركيا ومدينة إس���طنبول 
باخلصوص تش���غل األوقاف حيزاً كبي���راً فيها، وقد عمل 
العثمانيون حكومة وشعباً على إبقاء أنفس املواقع في وسط 
املدينة خلدمة اإلس���الم، وُخصص بعضها خلدمة احلرمني 
الش���ريفني والدعوة لدين الله، وقد متّي���زت هذه األوقاف 
بأنه���ا مدّرة )إيجارات دائمة( وال حتتاج إلى صيانة من قبل 
املوقف؛ نظراً لكونها محالت أو مساكن ضيافة يعمل املشغل 

على احملافظة عليها كجزء من التزاماته.
اجلميل أيضاً أن هذه األوقاف بقيت عصوراً متعددة تُعنى 
بالتعليم والتدريس للعلوم بأش���كالها املختلفة، مبا فيها العلوم 
اإلسالمية، إلى أن وقعت بيد احلكومات العلمانية، فكان وأدها.

كان من املؤثر ل���ي كذلك قصة إحدى دول اجلمهوريات 
اإلسالمية )أوزبكستان( عندما حترروا من وطأة احلكومات 
الش���يوعية فهرعوا إلى إخوانهم في األوقاف التركية بطلب 
القي���ام بحق الدعوة وتعلّم القرآن الكرمي والس���نة املطهرة، 
فما كان منهم إال أن قدموا لهم املال والدعاة، ويحدث قائاًل 
بارك الله لنا ف���ي وقفنا من حيث ال نعلم حتى انطلقنا إلى 
أكثر من 70 مدينة وقرية في اجلمهوريات اإلس���المية، وقد 
انته���ت بنا األمور اليوم إل���ى أن أوقافنا منت لتُصرف على 
الدعوة في الصني، وها نحن اليوم معكم بعد أن أنشأنا أول 

وقف لنا في بكني.
إن حضارتنا اإلسالمية مبا جاءت من شريعة غراء تتفق 
وطبيعة روح اإلنس���ان ونظرته باعتباره مخلوقاً متميزاً في 
ه���ذا الكون، فالطابع اخليري له ميثل ركناً ركيناً وأساس���اً 
متيناً لها وال ميكن النظر إلى تاريخ األمة اإلسالمية مبعزل 
عن هذه الس���مة الت���ي اتصف بها املجتمع املس���لم أفراداً 

وجماعات.

د. سامي تيسري سلمان)*( ■

]ملف العدد[

)�( العضـو املنتـــدب، املعهد الدولي للوقف اإلسالمي، ماليزيا.
 

تجربة الوقف
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بع���د هذه املقدمة تش���دني جتربتي ف���ي احلديث عن 
جتارب عاملي���ة حديثة قدمي���ة، أبدؤها باعت���راف إحدى 
الباحثات الفرنسيات والذي سطرت فيه كيف استفاد العالم 
الغربي في مدرسة الوقف من املسلمني واستطاعت الكنائس 
واجلامع���ات نقلها ألوروبا أوالً لتأس���يس القالع الكنس���ية 
والتعليمية خلدمة التنصير في املجتمع األوروبي. هل تعلمون 
مثاًل أن الكنيس���ة الكاثوليكية متلك أهم املواقع العقارية في 
وسط املدن األوروبية؟ هل تعلمون أن مواقف السيارات مثاًل 
ف���ي مدينة لندن اليوم هي أوقاف للكنيس���ة وترتفع قيمتها 
يوماً بعد يوم لكون مواقعها متميزة، غير أنها تدّر دون توقف 

ودون تكلفة تذكر؟
من أعرق األوقاف الغربية اجلامعات العمالقة املتميزة، 
سواء في أوروبا أو أمريكا، وتوجد فيها معاهد أبحاث يستثمر 
بها رج���ال األعمال واليهود العقول وحق���وق االختراع التي 
متثل األوقاف األعلى ربحية، كونها متتلك جزءاً في عائدات 
املشاريع واملنتجات واألجهزة التي تنتشر عاملياً ويبقى ريعها 
في ازدياد متراكم خلدم���ة أوقاف هذه اجلامعات. من أهم 
ه���ذه اجلامعات جامعة هارفرد بأكث���ر من 31 مليار دوالر، 

وجامعة كامبردج بأكثر من 4 مليارات جنيه استرليني.
ال تنحس���ر جتربة الوقف في االستثمار وحبس األصل 
في األصول العقارية الثابتة، فقد اطلعت مؤخراً على جتارب 
في دولة نيوزيلندا التي تتمي���ز باألراضي الزراعية والثروة 

احليوانية اخلصبة.
أعجبن���ي حرص املس���لمني هناك قدمياً وق���د تناقلوا 
التجربة ع���ن أهل تلك البالد، فهم يوقف���ون املزارع ويعمل 
الفقراء من أهل القرى في تل���ك املزارع على تربية األغنام 
واالس���تفادة منها عب���ر توفيرها بكمي���ات كبيرة كأضاحي 
للمؤسس���ات الوقفية في الغرب والشرق، مع االستفادة من 
أوبارها وجلودها في مشاريع متعددة، ما يعظم الفائدة على 
رأس املال وحركت���ه الدائمة على مدار العام. هذه التجارب 
املتواضعة ج���زء من منظومة األوق���اف اخليرية في الدول 

الغربية.
وتوجد بعض املؤسس���ات الوقفية في الغرب على شكل 
جامعات أو مستش���فيات أو ش���ركات أو أسهم في شركات، 
وتزاول أعمالها وأنش���طتها التجارية غالباً على اعتبار أنها 

مؤسسات غير ربحية معفاة من الضرائب. وهناك أنواع كثيرة 
من األوقاف، من أبرزها: املؤسسات الوقفية اخلاصة ويصل 
عددها إلى 103.880 مؤسس���ة مسجلة، وهي تشكل 74 % 
من العدد احلقيقي لتلك املؤسس���ات.. دخلها من الس���يولة 
املالية لعام 2005م ما يقارب 242 مليار دوالر، ولديها أصول 
ثابت���ة تتجاوز قيمتها 421 ملي���ار دوالر. ومن أبرزها كذلك 
املؤسس���ات اخليرية العامة، ويصل عددها إلى 332.988 
مؤسسة مسجلة، وهي تشكل 39% من العدد الفعلي، وكانت 
السيولة والتبرعات التي قدمت لها عام 2005م تقارب 1.5 
تريليون دوالر، وتصل قيمة أصولها الثابتة للعام نفس���ه نحو 

2 تريليون دوالر.
ويدخل حتت اسم املؤسسات الوقفية اخلاصة كثير من 
املؤسس���ات الوقفية في الغرب، مث���ل وقفيات )وارن بافت( 
األمريك���ي وقيمتها 37 مليار دوالر، وهي تس���اوي 85% من 
ثروته؛ ومؤسس���ة )بيل وميلندا غيت���س( الوقفية، وقد بلغ 
إجمالي مال هذه الوقفية ف���ي عام 2004م قرابة 32 مليار 

دوالر؛ وكذلك وقفية )فورد(، وغيرها من الوقفيات.
وتؤكد األرق���ام الس���ابقة أن األوقاف تع���ّد من أقوى 

محركات التنمية املستدامة البشرية واملادية في الغرب.
هذا القطاع العريض تق���وم على خدمته أنظمة ودوائر 
رس���مية حرصاً على تنميته واستدامته، فهو املغذي الرئيس 
للقط���اع الثالث املعني بتنمية املجتم���ع باجتياجاته املختلفة 
التعليمية والصحي���ة واملهنية والبحثية واالقتصادية وغيرها 
في مج���االت احلياة املختلفة، وهي كم���ا ترى أصل الفكرة 
الت���ي ولدت في أحضان احلضارة اإلس���المية وبقيت على 
مدار التاريخ جتربة فريدة لألوقاف اإلس���المية امتدت منذ 
أن بذرها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنه وتشريعه 
أول وق���ف في اإلس���الم، وهو على األص���ح وقف أراضي 
مخيرق رضي الله عنه، وكان ذلك في الس���نة الثالثة للهجرة 

بعد غزوة أحد.
تتنافس الدول الغربية على خدمة هذا القطاع ملعرفتها 
التامة بأهمية املؤسسات الوقفية في مساعدتها على القيام 
بأعباء اخلدمة املجتمعية واالرتقاء باخلدمات اإلنس���انية، 
ومن أهم التش���ريعات التي تخدم هذا القطاع: خصم جميع 
ما ينفق من تبرعات على املؤسس���ات الوقفية واخليرية في 
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ضرائب الشركات امللزمة من قبل احلكومات في حال صرفها 
للجهات الوقفية واخليرية، ما دفع كثيراً من أصحاب الثروات 
والشركات العمالقة لتحويل أموال الضرائب إلى هذا القطاع. 
ولع���ل أحدث التجارب العمالقة هو وقف بيل غيتس بقيمة 37 
ملي���ار دوالر، وتبعه وقف وارن بفر ب���� 31 مليار دوالر. ومما 
جتدر اإلش���ارة إليه أن أنظمة الضرائب في الواليات املتحدة 
األمريكية تس���تقطع نسبة 40% كضريبة وفاة للثروات الكبيرة، 
وهو ما يدفع األثرياء إلى التنازل عن هذه الثروات للمؤسسات 

اخليرية الوقفية كنوع من التشجيع على منوها وتقويتها.
ولنا وقفة مهمة حول الصناديق الوقفية، فهي متثل احلجم 
األكبر بعد األصول العقارية وحصص الش���ركات العينية، وقد 
زرت بعضه���ا واطلع���ت على جتربتها من كث���ب، وتعمل بنظم 
مجموعة من مجالس إدارة وجلان تنفيذية واس���تثمارية وإدارة 
املخاطر اخلاصة بكل صندوق اس���تثماري، ما يجعل لعائدات 
هذه الصناديق الس���بق على الصناديق األخرى االس���تثمارية 
غير الوقفية؛ ففي الوالي���ات املتحدة األمريكية، وباخلصوص 
عام 2008، تأثرت الصناديق االستثمارية دون استثناء باألزمة 
املالي���ة العاملية الكارثية، وبقيت الصنادي���ق الوقفية اجلامعية 
وغيرها حتق���ق قرابة 8% على رأس املال، وذلك ناجت عن تنوع 

االستثمار وحتقيق مبدأ إدارة املخاطر.
من التج���ارب احلية جترب���ة الهند في تنمي���ة األوقاف 
عب���ر القروض الصغيرة، فقد أنش���أت برنامج تنمية األوقاف 
اإلس���المية احلصري���ة وخصصت ل���ه منحة مالي���ة قدرها 
500.000 روبية هندية يس���تخدمها املجلس املركزي لألوقاف 
في تقدمي قروض صغيرة لتمويل مش���روعات وقفية في املدن، 
وقد استطاعوا أن يصلوا باملبلغ إلى 150 مليون روبية خالل 25 
عاماً، وبقي املبلغ إلى تاريخه مس���تثَمراً في القروض الوقفية، 

وعوائده رأسمال للصندوق.
أخيراً؛ ال يخفى عليكم دور البنوك واملؤسس���ات املالية في 
تطوير ومساندة القطاع الوقفي في الدول الغربية، فالصناديق 
الوقفي���ة هي منوذج للتعاون، والنماذج متعددة في الش���راكات 
وإصدار األس���هم الوقفي���ة وإعطاء األولوية ف���ي االكتتابات 

وتطوير الكوادر دون مقابل دعماً وتقوية للقطاع.
أخيراً مرة أخرى؛ فإنني أنصح باالس���تفادة من التجارب 
الدولي���ة قدمياً وحديث���اً، وأرى ضرورة نقله���ا وصياغتها مبا 

يتماشى مع روح شريعتنا الغراء.

جتارب عاملية وإقليمية في األوقاف

وقف بيل وميليندا غيتس:

من���ذ ع���ام 1994م ب���دأ أث���رى رج���ل ف���ي العال���م، 

بي���ل غيت���س، مالك ش���ركة مايكروس���وفت، م���ع زوجته 

ميلين���دا غيتس؛ النش���اط اخلي���ري، وفي ع���ام 2000م 

قاما بتأس���يس »وقف بيل وميليندا غيتس« في س���ياتل 

واش���نطن بقيم���ة 126 مليون دوالر أمريكي. وقد ش���هد 

الوق���ف منوًا خالل العامني األولني من خالل التمويل 

ليص���ل إل���ى 2 ملي���ار دوالر. وف���ي ع���ام 2006م انض���م 

للوقف املس���تثمر الشهير وارن بافت، ثاني أثرى أثرياء 

العال���م بعد بيل غيتس، بتمويل بلغ 30.7 مليار دوالر، 

م���ن خالل تق���دمي 10 ماليني س���هم من أس���هم ش���ركة 

ببيركش���اير هاث���اواي. ه���ذا وُتقدر قيمة الوق���ف حاليًا 

بأكثر من 37 مليار دوالر، وهو أكبر وقف على مس���توى 

العالم حتى اآلن.

يتركز مجال عمل وقف بيل وميليندا غيتس على 

ثالثة مجاالت رئيس���ية، هي: التنمية العاملية، الصحة 

العاملي���ة، إضافة إلى برامج مجتمعي���ة داخل الواليات 

املتح���دة األمريكية.. حيث يهدف وق���ف بيل وميليندا 

غيت���س إل���ى مجموع���ة من األه���داف الرئيس���ية داخل 

وخارج الواليات املتحدة العاملية؛ فعلى الصعيد العاملي 

يه���دف إل���ى تعزيز الرعاية الصحي���ة واحلد من الفقر 

املدق���ع، أم���ا عل���ى صعيد الواليات املتح���دة األمريكية 

فيه���دف إل���ى توس���يع ف���رص التعلي���م والوص���ول إل���ى 

تكنولوجيا املعلومات.

واجلدي���ر بالذك���ر أن وق���ف غيتس يتب���ع منهجية 

الش���راكة لتنفي���ذ برامج���ه وحتقيق أهداف���ه، حيث إن 

لدي���ه عدة ش���راكات م���ع منظمات غير ربحي���ة وربحية 

وحكومي���ة تق���دم له املن���ح، بينما هناك ش���ركاء آخرون 

يتعاونون مع���ه جلمع عدة أطراف؛ بغية حتقيق هدف 

مش���ترك. وبحس���ب التقري���ر الذي نش���ره وقف غيتس 

ف���ي 31 ديس���مبر 2010م، فق���د صرف الوق���ف 60 ٪ من 

إجمالي الصرف الس���نوي على مجال الصحة العاملية، 

و19.82 ٪ للتنمي���ة العاملي���ة، و15.42 ٪ للبرام���ج داخل 

الواليات املتحدة األمريكية، و4.62 ٪ برامج مختلفة.

د. عصام بن حسن كوثر
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يش��هد هذا العصر تطوراً كبيراً في وسائل االس��تثمار وتنميته، فلم تكن عمليات التجارة 
البسيطة والمتمثلة في البيع والش��راء إال مقدمة أولية لعمليات االستثمار المتطورة في 
هذا العصر؛ من االس��تثمار باألس��هم والصناديق االس��تثمارية والتجارة اإللكترونية، وحيث 
إن المرمى األس��اس لهذه الدراسة يقوم على فكرة استخدام إحدى هذه الوسائل كطريق 
جدي��د وفكرة مبتك��رة لخدمة الوقف، م��ا يحقق العديد م��ن األهداف للواقف والمس��تفيد 
وعي��ن الوق��ف م��ن الديمومة وتنمية المش��اريع الوقفي��ة الضخمة بما يك��ون فيه خدمة 
لإلس��ام والمس��لمين في كافة المجاالت الدعوي��ة، والعلمية، والصحي��ة، واالجتماعية... 
وغيره��ا، وكذل��ك معالجة المش��اكل التي قد تؤث��ر على األوق��اف من تغيير الوق��ف ونقله، 
والبحث عما فيه مصلحة لها؛ لذا كانت فكرة الصناديق االس��تثمارية الوقفية منش��أ هذه 

الدراسة وبوابتها.

ومتتاز الصناديق االستثمارية باخلصائص التالية: 
أ - اإلدارة احملترفة واملتخصصة.

ب - توزيع االستثمار وتقليل املخاطر.
ج - الشفافية.

د. عبد اهلل بن حممد الدخيل ■

]ملف العدد[

)�( ملخص لدراسة قدمت لكرسي الشيخ راشد بن دايل لدراسات األوقاف في جامعة 
محمد  بن  عبدالله  د.  للباحث  الوقفية  االستثمارية  الصناديق  عنوان  حتت  اإلمام 

الدخيل. 

الوقف
في الصناديق االستثمارية )*)



العدد 34312

المقصود بالصندوق االستثماري الوقفي:
قبل بيان املقصود من الصندوق االس���تثماري الوقفي ال بد 
م���ن إيضاح فكرة الصناديق االس���تثمارية والتي تقوم على جمع 
أموال عدد من املس���تثمرين ويقوم وس���يط مرخص له بإدارتها، 
وذل���ك لتحقيق أرباح أكبر ال ميكنهم حتقيقها منفردين، فاخلبرة 
والدراية واإلمكانات التي لدى الوس���يط أو مدير الصندوق قد 
تضمن حتقيق عوائد أعلى مما يحققه املس���تثمر لو قام بتشغيل 
أمواله مبفرده في األسواق، كما أن جتميع األموال ضمن صندوق 
الس���تثمارها يتطلب جهداً كبيراً، وإجراءات نظامية معقدة، هذا 
إضافة إلى احلد من املخاطر التي يتعرض لها املس���تثمر املنفرد 
في س���وق األوراق املالية؛ ألن ضخامة األس���هم والسندات التي 
حتتفظ بها الصناديق تخّف���ف من اآلثار التي قد يخلفها تراجع 

أي من هذه األدوات على األداء الكلي للصندوق االستثماري)1(.
ونظراً لشكل الصندوق النظامي فقد تباينت التعريفات حوله 
إلى عدة أوجه، أقربها للواقع العملي للصندوق هو تعريف الصندوق 
بأنه: »وعاء يتكون من مجموعة من الوحدات االستثمارية اململوكة 
ألشخاص حتت إدارة شخص مرخص له من هيئة السوق املالية«، 
وعلى ذلك يكون املقصود بالصناديق االس���تثمارية الوقفية: »وعاء 
يتكون من مجموعة من الوحدات املوقفة املسبل ريعها حتت إدارة 

شخص مرخص له من هيئة السوق املالية«.
للصناديق االستثمارية أنواع متعددة باعتبارات مختلفة يضيق 
هذا احمل���ل في الدخول في تفاصيلها وبي���ان اعتباراتها، ونظراً 
لتع���دد أنواع الصناديق االس���تثمارية، إال أّنا جند بأن الصناديق 
االس���تثمارية الوقفية تتقاطع معها باعتبار طرحها، إذ قد يكون 
الصندوق االس���تثماري الوقفي ذا طرح عام أو طرح خاص، وفي 
إطار حتديد األهداف يكون الصندوق االستثماري الوقفي من نوع 
صندوق الدخل، وباعتبار رأس املال ميكن أن يكون مفتوحاً وميكن 
أن يكون مغلقاً، وفي كال احلالتني ال ميكن للواقف استرداد قيمة 
الوحدة وتداولها، ومن حيث محل االس���تثمار فال بد من أن يكون 
في مجال االستثمارات قليلة املخاطر، ومن حيث مكان االستثمار 
فيمكن أن يكون عاملياً وميك���ن أن يكون محلياً، ومن حيث حتمل 
العمي���ل تكلفة البي���ع فقد يكون الصندوق االس���تثماري الوقفي 
محماًل أو غير محمل، وباعتبار السياس���ات واالس���تراتيجيات 

املتبعة فهو من نوع الصناديق املتحفظة الدفاعية.

))) ينظر صناديق االستثمار اإلسالمية، عصام خلف العنزي، ص 10.

التأصيل الشرعي للصناديق االستثمارية الوقفية: 

الصنادي��ق  ملنت��ج  الفقه��ي  التكيي��ف  أواًل: 
االستثمارية الوقفية:

إن بيان اإلطار الش���رعي للصناديق االستثمارية يستلزم 
تفصي���ل العالقات فيها، ومن ثم بي���ان التكييف الفقهي لكل 
عالقة، وميكن إجمال العالقات التي تفتقر إلى تكييف فقهي 

في الصناديق االستثمارية الوقفية في التالي:
التكييف الفقهي للصندوق االستثماري الوقفي:

إن التكيي���ف الفقهي للصندوق االس���تثماري الوقفي 
نحتاج فيه إلى بيان الطبيعة الفقهية ألصل وضع الصندوق، 

والتكييف الفقهي لألموال املودعة فيه.
أما م���ا يتعلق بالصندوق وتكييف���ه الفقهي، فنجد أن 
الباحثني يذك���رون عدداً من التكييف���ات لذات الصندوق 
االستثماري، فمنهم من يقول إنه شركة، أو إنه وكالة بأجر، 
ويتوس���عون في ذكر النقاشات فيه)2(، والذي يظهر - والله 
أعلم - أن التكييف الفقهي للصناديق االس���تثمارية يَرِجع 
إلى صيغ���ة العالقة التعاقدية ب���ني الصندوق ومديره مع 
الواقفني، وال يتعلق التخريج الفقهي بذات الصندوق؛ ألنه 
في أصل وضعه مجرد وعاء لألموال املوقوفة على ش���اكلة 
وحدات، وعليه فال تخريج فقهي���اً يتعلق بذات الصندوق 

االستثماري.
وأما ما يتضمنه الصندوق االس���تثماري الوقفي، فهو 
الوحدات التي يتم بذل املال لقاء احلصول على جزء منها 
وإيقافها، وهذه األم���وال املبذولة في الوحدات ترجع إلى 
مس���ألة وقف النقود التي بحثها الفقه���اء - رحمهم الله 

تعالى -، ولكي يتبنّي التكييف الفقهي لها فإننا نقول:
إن الصندوق االستثماري الوقفي ال يخلو من صورتني:

األولى: أن يكون الوقف لكامل الصندوق، فإن الوحدات 
الوقفية وما متثله من قيمة األموال مبذولة فيها يُرجع في 

تكييفها الفقهي إلى مسألة وقف النقود.
الثانية: أن يكون الوقف جزئياً، فإن الوحدات الوقفية 
يرجع احلكم فيها إلى مس���ألة وقف النقود، ومسألة وقف 

املشاع.

)2) ينظر: الصناديق االستثمارية، حسن دائله، )/211.
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التكييف الفقهي ملدير الصندوق:
فيما يخ���ص التكييف الفقهي ملدي���ر الصندوق فإنه ال 

يخلو من حالتني:
األولى: أن يعهد إلحدى اجلهات بإدارة نشاط الصندوق 
على أن تتخذ كافة القرارات املتعلقة بالصندوق، وتس���تعني 
مبهمة إدارة الصندوق مبدير للصندوق مقابل نس���بة شائعة 
من الربح، فالعالقة ف���ي هذه احلالة تكون مضاربة، وتكون 
صيغة املضاربة هي احلاكم���ة للعالقة بني مدير الصندوق 

والوحدات املوقوفة مع الواقفني للوحدات.
الثانية: أن يعهد إلحدى اجلهات بإدارة نشاط الصندوق 
على أن تتخذ كافة القرارات اإلدارية واالستراتيجية املتعلقة 
بالصندوق، وتس���تعني مبهمة إدارة الصندوق مبهام محددة 
مبدير صندوق يتقاضى أجراً على عمله، بأن يكون موكاًل من 
الواقف���ني إلدارة الصندوق، والقيام بعملية التنمية للوحدات 

املوقوفة، فإن العالقة تكون وكالة بأجر.
التكييف الفقهي للواقفني:

أم���ا ما يخص عالقة الواقفني مع مدير الصندوق، فقد 
تك���ون عالقة مضارب���ة، حيث إن املال املوق���وف مت إيقافه 
في الصندوق على ش���اكلة وحدات، بحيث تس���تثمر لتنمية 
الوح���دات املوقوفة فتأخذ هذه العالقة أحكام املضاربة في 
الفقه اإلس���المي، وق���د تكون عالقة وكال���ة بأجر، فيأخذ 
مدير الصندوق مبلغاً على إدارة الصندوق واإلش���راف عليه 
واالس���تثمار، ويحكم هذا الصيغ���ة التعاقدية بني الطرفني 

ويراعى في ذلك الضوابط الشرعية لكل تكييف.
التكيي���ف الفقه���ي لعالق���ة الواقفني م���ع بعضهم وما 

أوقفوه من وحدات:
فيما يخص عالقة الواقفني مع بعضهم البعض، فإننا نلحظ 
أن امل���ورد الرئيس للصندوق االس���تثماري الوقفي هو األموال 
املوقوفة من الواقفني على ش���اكلة وحدات وقفية متساوية في 
القيمة حتت صندوق استثماري وقفي واحد، تستثمر من مدير 
الصن���دوق، ونظارتها واحدة، والعوائد تعود بالنماء على جميع 
الوحدات بالتساوي، ما يدل على أن العالقة الفقهية للوحدات 
املوقوفة من الواقفني تكّيف على أنها مش���اركة فتأخذ أحكام 
الشركة، وميكن أن تكّيف على أنها وقف جماعي فتأخذ أحكام 

الوقف اجلماعي وضوابطه الشرعية.

التكييف الفقهي ملجلس الصندوق:
ميثل مجلس الصندوق مع مدير الصندوق اجلهة املخولة 
بنظ���ارة الصندوق االس���تثماري الوقف���ي، ويعتبر في ذلك 

الضوابط الشرعية في النظارة التي سبق بحثها.
وعلى ذلك تأخذ الصناديق االس���تثمارية أحكام الوقف 
وكذلك أركانه وش���روطه من حيث مح���ل الوقف والواقفني 

واملصرف والصيغة.

الصنادي��ق  منت��ج  يف  الوق��ف  نظ��ارة  ثاني��ًا: 
االستثمارية الوقفية:

تكون مسؤولية نظارة الوقف في الصناديق االستثمارية 
الوقفية من مس���ؤولية مدير الصن���دوق ومجلس الصندوق، 

وذلك مع مراعاة الضوابط الشرعية للنظارة الوقفية.
وميكن أن جتمل الضوابط املتعلقة بالنظارة بالتالي:

الضابط األول: مراعاة األصلح في تعيني ناظري الوقف:
إن الناظر على الوقف مل���زم بعمل األصلح فيما يتعلق 
باس���تثمار الوقف، واملعتبر في ذلك املصلح���ة املبنية على 
النظر الصحيح؛ وذلك ألن النظارة في الشرع والية، والوالية 

مقيدة بفعل ما تقتضيه املصلحة)1(.
الضاب���ط الثان���ي: أال يتع���ارض اس���تثمار الوق���ف م���ع 

حفظ عني الوقف:
إن حفظ العني املوقوفة من الضياع هو أول واجب على 
ناظر الوقف، وهو املقدم على صرف ريعه إلى املس���تحقني، 
س���واء نَّص عليه الواقف أو لم يَنُ���ص)2(؛ وذلك ألن عمارة 
العني املوقوفة هي السبيل إلى حفظها والذي يحصل به دوام 

االنتفاع منها لتبقى صدقة جارية)3(.
الضابط الثالث: أن يضمن ناظر الوقف في حال تعديه 
أو تقصيره وتفريطه أو مخالفته الشروط اخلاصة بالوقف:

وذلك ألن���ه أمني على الوقف، ومن ص���ور تفريطه: أن 
يجعل���ه في اس���تثمارات عالية املخاط���رة، أو أال يحصلها 
ف���ي حالة إقراضها على وفق ما ذك���ره الواقف وغير ذلك، 
فاملقصود أن يضمن الناظر في حال ما إذا ثبت عنه ش���يء 

من ذلك مبا يعود على عني الوقف باحلفظ والرعاية)4(.
))) ينظر: مغني احملتاج 393/2.

)2) ينظر: استثمار الوقف للصقيه ص 105.
 ،4(1/2 املطالب  أسنى   ،649/( واإلكليل  التاج   ،221/6 الصنائع  بدائع  ينظر:   (3(

كشاف القناع )/266. وينظر: استثمار الوقف للصقيه ص 105.
))) ينظر: استثمار الوقف للصقيه ص 105.
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ثالثًا: املعايري الشرعية يف الصندوق االستثماري الوقفي:
املعايير الشرعية في صيغة الصندوق االستثماري الوقفي:

) أن تكون الصيغة في الصندوق االستثماري الوقفي جازمة بالوقف.

) أن تكون الصيغة في الصندوق االستثماري الوقفي مكتوبة.

3 أن تك�ون الصيغة في الصندوق االستثماري الوقفي ناجزة.

4 أن تكون الصيغة في الصندوق االستثماري الوقفي الزمة.

املعايير الشرعية في عني الصندوق االستثماري الوقفي:
) أن تكون الوحدات الوقفية متثل قيمة مالية معتبرة.

) أن تكون الوحدات الوقفية محددة القيمة، معلومة العدد.

3 أن ينعق���د الوقف ف���ي الصندوق االس���تثماري الوقفي على عني 

الوحدات.
4 أن ينعقد الوقف على الوحدات الوقفية وهي في ملك الواقف.

املعايير الشرعية في الواقفني للوحدات في الصندوق االستثماري الوقفي:
) كون الواق���ف للوحدات في الصندوق االس���تثماري الوقفي كامل 

األهلية.
) كون االستثمار صادراً من الواقف أو من يقوم مقامه.

3 أال يتعارض االستثمار مع شرط الواقف.

املعايير الشرعية في مصارف الصناديق االستثمارية الوقفية:
) أن يك���ون مصرف ريع الوقف في الصناديق االس���تثمارية الوقفية 

على جهة بر.
) أال يكون املوقوف عليه منقطعاً.

3 أال يوقف على نفسه.

4 أن يكون على جهة يصح متلكها والتملك لها.

املعايير الشرعية ملدير الصندوق ومجلس الصندوق االستثماري الوقفي:
) اختيار األصلح إلدارة الصندوق االستثماري الوقفي.

) أن يراعي مدير الصندوق الضوابط الشرعية بكاملها في الصندوق 

االستثماري الوقفي.
3 أن يضم���ن مدير الصندوق االس���تثماري الوقفي ح���ال تعديه أو 

تفريطه.
املعايير الشرعية في مجال االستثمار في الصناديق االستثمارية الوقفية:

) أن يكون مجال االستثمار بأموال الوقف في الصندوق االستثماري 

الوقفي مشروعاً.
) اجتناب مجاالت االستثمارات ذات املخاطرة العالية واملتوسطة في 

الصناديق االستثمارية الوقفية.
3 أن يكون استثمار الوقف في موجودات قابلة للتنضيض.

4 أال يكون مجال االستثمار للوقف منافساً لغيره.

رابعًا: املتطلبات الوقائية للصناديق 
االستثمارية الوقفية:

) التأكد من كون النماذج واالتفاقيات لم 

تتضمن صيغة معلقة للوقف.
) التأكد من ك���ون النماذج واالتفاقيات 

تضمنت صيغة صريحة للوقف.
3 التأك���د من كون الصيغ���ة التي يوقع 

عليها العميل ناجزة غير مؤجلة.
4 التأك���د من كون الصيغ���ة التي يوقع 

عليها العميل الزمة ال خيار فيها.
5 التأك���د من ك���ون الواقف���ني كاملي 

األهلية.
6 التأكد من ك���ون الوثائق واالتفاقيات 

والنماذج نصت على مجال االستثمار في 
أموال الوقف.

7 التأكد من كون املجال الذي استثمرت 

فيه أموال الوقف موافقاً لشرط الواقف.
8 التأكد من كون اجلهات التي يصرف 

عليها ريع الوقف جهات بر.
9 التأكد من أن ما يصرف عليه الوقف 

ليس منحصراً فيما ينقطع بعد أمد.
10 التأكد من أن الواقفني ليسوا مصارف 

الصناديق االستثمارية الوقفية.
)) التأكد من كون مدي���ر الصندوق هو 

األصلح إلدارة الوقف ومتابعته وتنميته.
)1 التأكد من وجود رقابة ش���رعية على 

الصن���دوق االس���تثماري الوقف���ي تقوم 
بالرقابة على التزام الصندوق بالضوابط 

الشرعية.
13 التأك���د م���ن كون مجال االس���تثمار 

بأموال الوقف في الصندوق االس���تثماري 
الوقفي مشروعاً.

4) التأكد من جتنيب أم���وال الصندوق 

مج���االت االس���تثمارات ذات املخاط���رة 
العالية واملتوسطة.
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الجانب القانوني للصناديق االستثمارية الوقفية:

االس��تثمار  لصن��دوق  القانوني��ة  العالق��ات  أواًل: 
الوقفي:

تش���تمل الصناديق االستثمارية الوقفية على ثالثة أنواع 
من العالقات، هي:

الن���وع األول: العالقة بني الواقف���ني ومدير الصندوق 
االس���تثماري الوقفي.. قد تكون العالقة بني املس���تثمرين 
ومدي���ر الصندوق عالقة وكالة بأج���ر، فيحصل على أجرة 
مقطوعة لقاء اإلدارة)1(. وقد تكون العالقة بني املس���تثمرين 
ومدير الصندوق عالقة مضاربة حال مشاركتهم في األرباح، 
وبذلك تكون العالقة )مضاربة(، حيث إن املال يكون من قبل 
املس���تثمرين والعمل يكون من مدي���ر الصندوق نظير حصة 

معلومة من الربح)2(.
النوع الثاني: العالقة بني مجلس الصندوق االستثماري 
الوقفي ومدير الصندوق االستثماري الوقفي.. يشرف على 
أعم���ال مدير الصندوق مجلُس الصن���دوق، وهو مكوٌن من 
ثالثة أعضاء مستقلني وعضوين غير مستقلني، وهم ميثلون 
في احلقيقة الواقفني أمام مدير الصندوق واملش���رفني على 

مدير الصندوق)3(.
النوع الثالث: العالقة بني مدير الصندوق االس���تثماري 
الوقفي وهيئة السوق املالية)4(، وهي عالقة إشراف ومراقبة 
والتزام بالشروط واملتطلبات النظامية، فهيئة السوق املالية 
هي التي توافق على تأس���يس الصندوق، كما أنها هي التي 
توافق على ش���روطه وأحكامه، وكذلك تش���رف على طرحه 

وعلى توزيع األرباح وعلى تصفيته.

ثاني��ًا: األنظم��ة واللوائ��ح املتعلق��ة بالصنادي��ق 
االستثمارية الوقفية:

يخضع الصندوق االستثماري الوقفي لعدد من األنظمة 
واللوائ���ح، وذلك م���ن وجهني: األول: كون���ه وقفاً، فيخضع 

))) نص املادة )))/أ( من الئحة صناديق االستثمار. 
)2) ينظر صناديق االستثمار ص ))8(، عبد الرحمن النفيسة. وينظر صناديق الوقف 

اإلسالمي دراسة فقهية واقتصادية ص ))13).
)3) نص املادة ))/أ( من الئحة الصناديق االستثمارية.

))) ينظر صناديق االستثمار والضوابط الشرعية واألحكام القانونية، ص )6)-91). 

لألنظم���ة واللوائح والتعاميم اخلاص���ة باألوقاف. والثاني: 
كونه صندوقاً استثمارياً، فيخضع لألنظمة واللوائح اخلاصة 

بالصناديق االستثمارية، ونبنّي ذلك بالتالي:
أواًل: األنظمة واللوائح املتعلقة بالوقف:

1. نظام مجلس األوقاف األعلى الصادر مبوجب املرسوم 
امللكي رقم )م/35( املؤرخ في 1386/7/18ه�، وتعديالته.

2. الئحة تنظيم األوقاف اخليرية الصادرة بقرار مجلس 
الوزراء رقم )80(، وتاريخ 1393/1/29ه�.

3. نظام املرافعات الشرعية الصادر باملرسوم امللكي رقم 
)م/21( بتاري���خ 1421/5/20ه�، والالئحة التنفيذية لنظام 
املرافعات الشرعية الصادرة بناء على قرار وزير العدل قرار 

رقم )4569( وتاريخ 1423/6/3ه�.
بالصن����دوق  املتعلق����ة  واللوائ����ح  األنظم����ة  ثاني����ًا: 

االستثماري:
1. نظام الس���وق املالية الصادر باملرس���وم امللكي رقم 

م/30 وتاريخ 1424/6/2ه�.
2. الئحة الصناديق االس���تثمارية الصادرة عن مجلس 
هيئة الس���وق املالية مبوجب القرار رق���م )2006-219-1( 

وتاريخ 1427/12/3ه� املوافق 2006/12/24م.
3. الئح���ة صناديق االس���تثمار العق���اري الصادرة عن 
مجلس هيئة الس���وق املالية مبوج���ب القرار رقم )193-1-

2006( وتاريخ 1427/6/19ه� املوافق 2006/7/15م.
4. الئحة أعمال األوراق املالية الصادرة عن مجلس هيئة 
الس���وق املالية مبوجب القرار )رق���م 2-83-2005( وتاريخ 

1426/5/21ه� املوافق 2005/6/28.
5. الئحة األش���خاص املرخص لهم الصادرة عن مجلس 
هيئة الس���وق املالي���ة مبوجب القرار رق���م )2005-83-1( 

وتاريخ 1426/5/21ه� املوافق 2005/6/28م.
6. الئحة طرح األوراق املالية الصادرة عن مجلس هيئة 
الس���وق املالية مبوجب القرار )رق���م2-11-2004( وتاريخ 

1425/8/20ه�.
7. قائمة املصطلحات املس���تخدمة في لوائح هيئة سوق 
املال وقواعده���ا الصادرة عن مجلس هيئة الس���وق املالية 

مبوجب القرار )رقم2-11-2004( وتاريخ 1425/8/20ه�.
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الخطوات العملية لتكوين الصندوق االس��تثماري 
الوقفي:

) إع���داد الدراس���ة االقتصادية واالس���تثمارية في مجال 

استثمار منخفض املخاطرة:
حيث إن الصناديق االستثمارية وقفيٌة، فإنه ال بد من أن 
تكون استثماراتها من النوع قليل املخاطر، وأن يهدف لتحقيق 
عائد دوري مناس���ب على االس���تثمار، أو اجلمع بني العائد 
الدوري والنمو الرأس���مالي، مع مراعاة أن تكون استثمارات 

الصندوق غير مخالفة ألحكام الشريعة اإلسالمية.
) إعداد اتفاقية ش���روط وأحكام الصندوق االس���تثماري 

الوقفي:
يراع���ى أن تتواف���ر ف���ي اتفاقية الش���روط واألحكام 
للصندوق االس���تثماري الوقفي الضوابط الشرعية للوقف، 
من الدميومة وعدم انقطاع���ه، وأن يكون غير محدد املدة، 
وغير قابل الستبدال الوحدات، إال حال الضرورة أو احلاجة 

التي تنزل منزلتها.
3 تقدمي طلب إنشاء الصندوق إلى هيئة السوق املالية:

وهو إجراء نظامي يتم بعد اس���تكمال كافة الش���روط 
النظامية والتي سبق بيانها في املطلب الرابع )إجراءات عمل 
الصندوق االس���تثماري(، ليتكون بذلك حق مدير الصندوق 
في طرح الصندوق حس���بما متت علي���ه املوافقة من هيئة 

السوق املالية.
4 طرح الوحدات االستثمارية )طرحًا عامًا – طرحًا خاصًا(:

بعد املوافقة على إنش���اء الصن���دوق يتم طرح وحدات 
الصن���دوق، ويفضل كخط���وة أولية لتطبي���ق املنتج وليكون 
الصندوق االس���تثماري قاب���اًل للتطبي���ق؛ أن يكون الطرح 

خاص���اً؛ ألن الطرح اخل���اص يتميز بعدم قابلية اس���ترداد 
الوحدات الوقفية، وهذه خاصية أساس���ية في الوقف؛ ألنه 
حتبيس لألصل وتس���بيل للمنفعة؛ وحتى يتطور املنتج ليكون 
الط���رح عاماً مع تقّيد عملية االس���ترداد كمرحلة ثانية في 

تطوير املنتج.
الصن���دوق  ومدي���ر  الواق���ف  ب���ني  االتفاقي���ة  إب���رام   5

االستثماري الوقفي:
يتم إبرام االتفاقية املقترحة بني الواقف ومدير الصندوق وفق 
النموذج املقترح في الدراسة، مع مراعاة توفر الشروط الشرعية 

والنظامية في أطراف التعاقد من الصفة واألهلية والتكليف.
6 وقف الوحدات وإثبات ذلك:

ق���د تبنّي فيم���ا تقدم ش���روط وإج���راءات الصندوق 
االستثماري وطرق طرحه في املطلب الرابع )إجراءات عمل 
الصندوق االس���تثماري(، وأما عن إجراءات وقف الوحدات 

فإنه ال بد من التفرقة بني حالتني، وهي:
احلال����ة األول����ى: أن تك����ون جمي����ع وح����دات الصن����دوق 

االستثماري وقفًا:
في هذه احلالة ال بد من إش���عار هيئة الس���وق املالية 
بأن الصندوق االس���تثماري وقف بكامله، وحتديد مصارفه، 
واملس���ؤول عن نظارته، وإثبات وقفية الصندوق واإلشراف 
علي���ه بحي���ث تكون هذه اإلج���راءات من مس���ؤولية مدير 
الصن���دوق، ويتم إثبات وقفية ه���ذا الصندوق بالكامل أمام 
احملكم���ة العام���ة بناء على ن���ص امل���ادة )247( من نظام 
املرافعات الش���رعية: »على طالب تس���جيل الوقف أن يقدم 
طلباً بذلك إلى احملكمة املختصة مش���فوعاً بوثيقة رسمية 
تثبت متلكه ملا يري���د إيقافه«، واملادة )248/2( من الالئحة 
التنفيذية لنظام املرافعات الش���رعية: »يحال طلب تسجيل 
الوقف إلى القاضي مباشرة وهو الذي يتولى إجراءاته حتى 
إنهائه«، ويكون هذا الصندوق حتت إش���راف هيئة الس���وق 
املالية باعتباره صندوقاً اس���تثمارياً، وحتت إش���راف وزارة 
الشؤون اإلس���المية واألوقاف باعتباره وقفاً بناء على نظام 
مجلس األوقاف األعلى، والئح���ة تنظيم األوقاف اخليرية، 
وبناء على نص املادة )248/3( من الالئحة التنفيذية لنظام 
املرافعات الشرعية: »صكوك األوقاف اخليرية العامة تسلم 
إلى وزارة الشؤون اإلسالمية واألوق���اف وال�دعوة واإلرشاد، 

أو أحد فروعها، ويسلم للموقف صورة عنها«.
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احلال����ة الثانية: وقف وحدات معينة في صندوق 
استثماري:

في هذه احلالة تكون املسؤولية في إثبات الوقف 
وحتدي���د نظارته على الواقف فق���ط بناء على نص 
املادة )247( م���ن نظام املرافعات الش���رعية؛ وألن 
مدير الصندوق ملا أس���س الصندوق لم يقصد جعله 
وقف���اً، ويتم إثبات ذلك وإيضاحه أمام القاضي، فإن 
كانت مصارفه عامة كان حتت إشراف وزارة الشؤون 
اإلس���المية، وإال كان حتت إش���راف القضاء فقط 

ومبسؤولية النظار.

إن الوقف ف���ي الصناديق االس���تثمارية يحقق 
مقاصد كبيرة وكثيرة من تأسيس األوقاف الضخمة 
ومش���اركة املجتمع في هذا الوقف، كما أن ما متتاز 
به هذه الصناديق االس���تثمارية من ش���فافية عالية 
وخب���رة كبيرة يحقق مصلحة كبي���رة للوقف وغبطة 
حتقق املقصود منه مع دميومته واس���تمراره، إال أن 
ه���ذه الفكرة قد تواجه بعض اإلش���كاالت النظامية 
من عدم وجود ش���خصية اعتباري���ة للصناديق ومن 
هم مالك الوحدات بعد الوقف وإذا انتهى الصندوق 
االس���تثماري الوقفي ما مآل األموال املوجودة فيه؟ 
وغير هذه اإلشكاالت، إال أنه ميكن حل هذه العقبات 
عن طريق النص���وص الواردة في ش���روط وأحكام 

الصندوق االستثماري.
هذا وأس���أل الله عز وجل أن يتقبل هذا العمل، 

وأن ينفع به، وأن يجعله خالصاً لوجهه الكرمي.

جتارب عاملية وإقليمية في األوقاف

األمانة العامة لألوقاف بالشارقة في اإلمارات العربية املتحدة:
كانت األمانة العامة لألوقاف في بداية نش���أتها عبارًة عن إدارة 
ملحقة بدائرة الش���ؤون اإلس���المية واألوقاف في الشارقة، وفي عام 
1996م حتول���ت إل���ى هيئة مس���تقلة للعناية بش���ؤون الوق���ف؛ نظرًا 
للتطور املس���تمر الذي مير به املجتم���ع والتغيرات التي طرأت على 
أمناط احلياة العامة وما أدت إليه من زيادة املسؤوليات امللقاة على 

إدارة الوقف لتلبية احلاجات االجتماعية.
ُأس���ندت لألمانة مه���ام الدعوة للوق���ف والقيام ب���كل ما يتعلق 
بش���ؤونه، مبا في ذلك إدارة أمواله واس���تثمارها وتنميتها وتطويرها 
وص���رف ريعه���ا ف���ي ح���دود ش���روط الواقفني، مب���ا يحق���ق املقاصد 
الش���رعية للوق���ف وتنمي���ة املجتم���ع حضاري���ًا وثقافي���ًا واجتماعيًا 

وتخفيف العبء على احملتاجني.
وتقوم اس���تراتيجية عمل األمانة على اس���تثمار أموال األوقاف 
املوج���ودة ف���ي عهدته���ا بصفته���ا ناظ���رًا للوق���ف، وتوزي���ع عوائدها 
بحس���ب ش���روط الواقفني من جهة، وإحداث توعية وقفية لتشجيع 
قي���ام أوق���اف جدي���دة من جهة ثاني���ة؛ ولذلك اجته���ت األمانة نحو 
العم���ل على أربعة محاور، وهي: اس���تثمار وتنمي���ة األوقاف والدعوة 
إل���ى إقام���ة أوق���اف جديدة من خ���الل تعري���ف الواقف���ني املتوقعني 
باحلاج���ات االجتماعي���ة والتنموية الت���ي قد يرغبون ف���ي رعايتها، 
ونشر سنة الوقف بني كافة شرائح املجتمع، خاصة بني ذوي الدخل 
احملدود، من خالل طرح مش���اريع وقفية ذات طابع استثماري، مثل 
»مش���روع األسهم الوقفي«، وحتقيق ش���رط الواقف وتنفيذ الوصايا 

واحلجج الوقفية من خالل املصارف الوقفية.
ترع���ى األمان���ة ع���دة مص���ارف وقفية، منه���ا: خدمة املس���اجد، 
خدم���ة القرآن الك���رمي، دار العجزة، رعاية املس���لمني اجل���دد، رعاية 
املعوقني، خدمة احلجاج، رعاية الفقراء واحملتاجني، رعاية األيتام، 

وأبواب خير أخرى.
لق���د حظي���ت األمان���ة منذ تأسيس���ها بثق���ة اجلمه���ور ودعمه، 
م���ا انعك���س ب���دوره على زي���ادة أع���داد الواقف���ني لديها، حي���ث زادت 
األوق���اف املس���تلمة بش���كل ملح���وظ؛ وذلك بفض���ل الل���ه تعالى ثم 
بفضل االس���تراتيجية الت���ي مت وضعها، والتي ترك���ز على التواصل 
م���ع اجلمهور من خالل الزيارات امليدانية لرجال األعمال والنس���اء 
املوس���رات وتعريفهم باألمانة وأنش���طتها وتسهيل إجراءات تسجيل 
الوقف لدى احملكمة الش���رعية وإقامة الندوات واملؤمترات واس���تناد 

األمانة إلى مبدأ الشفافية.

د. عصام بن حسن كوثر
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إنهـا سـنَّة حطين التي حـررت القدس واألقصـى من الصليبييـن تاحق اليهود اليـوم عندما ذهب 
سلفهم بسياسـة تغيير معالم القدس واألقصى اإلسـامية، فكانت هذه المعالم هي المعطلة 
للوجود الصليبي، كما سـتكون معطلة لسياسـة التهويد لفلسـطين اليـوم.. واثنان ال يتهادنان؛ 
شـبح الضحية والضمير المجرم. وإن التطبيع السياسـي الكل يعرفـه زواغ رواغ، فيه ألف تيه وتيه.. 
فكتاب شـمعون بيرز »الشرق األوسط الجديد«، الذي قصد فيه التطبيع مع العرب من باب االقتصاد، 
كما أوهم سـلفه وايزمان العرب من أصحاب الثورة العربية الكبرى لسـنة 1916م، بأن اليهود سوف 
يأتـون بأموالهم كي يسـاعدوا العرب؛ كان ذرًا للرماد في العيون، ومـا كان لليهود أن تكون لهم 

دولة لوال هذه الثورة المشؤومة التي ولدت من رحمها.

]ملف العدد[

دور الوقف اإلسالمي في الحيلولة 
دون تهويد فلسطين

د. عبد الكرمي إبراهيم السمك ■

الوق��ف اإلس��امي وس��مو مكانت��ه ف��ي ميزان 
الحضارة اإلنسانية:

في احلديث عن الوقف اإلس���المي كمكون من أس���مى 
مكونات النظام االجتماعي التكافلي اإلنس���اني، في ميزان 
النظم اإلنس���انية األخرى، وبيان سمو مكانة رسالة اإلسالم 
من خ���الل نظمه���ا التي س���مت فيها في رس���الة الوقف 
اإلسالمي، وقد جاءت رسالة الوقف هذه في وجه من أسمى 
الوجوه جتاه قضية فلس���طني، بعد أن أسقطت نظرية احلق 

التاريخي اليهودي فيها، والتي قامت على دعوات وافتراءات 
بتها األصول الوثائقية الوقفية في احملاكم الشرعية  كاذبة كذَّ

الفلسطينية والقائمة في القدس الشريف.
وقد جاء الوقف كنظام خدماتي تكافلي اجتماعي ليحتل 
صدارة النظم اإلس���المية ذات البعد اإلنساني في حضارة 
اإلسالم، وكان لهذا النظام التأثير املباشر في عمران البالد 
في الدولة اإلسالمية، وقد قال اإلمام الشافعي رحمه الله: لم 
يسبق ألهل اجلاهلية أن حبسوا، حيث لم يكن عندهم عرف 
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تعريف الوقف ورسالته:
يأتي الوقف في رسالته على البر والتقوى، وال ينهض فيه إال القوي 
األمني؛ فأبوابه واس���عة، وش���عابه متفرعة، وهو أصناف وأنواع، وأربابه 
متنوعون، فمنهم األش���راف املتصلون في نسبهم لرسول الله #، ومنهم 
الفقهاء، والفقراء والقراء واألس���رى وأبناء السبيل واملرضى واملجانني، 
ومن أبواب الوقف: تكفني املوتى وإصالح األسوار للثغور وقناطر الطرق، 
وعمارة املساجد، وما يلحق فيها من خدمات مساندة لها، واملدارس ومن 
يعمل فيها، وكذلك الربط واخلوانق واملش���اهد ومواطن العبادة.. وهناك 
وقف على من انكس���رت ل���ه آنية وال يقدر على عوضه���ا، خاصة فيما 
يساعد اململوكني، حيث اعتبر مثل هذا الوقف باباً من أبواب الطاعة... 
وغير ذلك من أبواب الطاعات في تعدد وتنوع اخليرات من باب الوقف، 
فالوق���ف بتعدد وجوهه هو صورة من ص���ور التقرب إلى الله تعالى، من 
ب���اب الصدقات، ويدخل في باب القرب���ات، والواجب في الوقف أن يتم 

التصرف فيه وفق شروط واقفيه والعمل عليها.

من صور الوقف وغرائبه:
يروي ابن جبير عندما زار في رحلته دمش���ق فقد شاهد قصراً 
في منتزه الربوة في دمشق كان قد بناه نور الدين محمود رحمه الله، 
وأوقف القصر للفقراء لكي يس���تمتعوا فيه، وأوقف مع القصر قرية 

داريا، وهي أعظم قرى الغوطة، وفي ذلك يقول تاج الدين الكندي:
رأى أن  مل�����ا  ال�����دي�����ن  ن�������ور  إن 

ف����ي ال���ب���س���ات���ني ق����ص����ور األغ���ن���ي���اء
ع���م���ر ال�����رب�����وة ق�����ص�����راً ش���اه���ق���اً

ن������زه������ة م����ط����ل����ق����ة ل����ل����ف����ق����راء
ومن قضايا الوقف: جتهيز الفقراء املعوزين الذي يرغبون احلج 
وال يوجد لديهم ما يس���اعدهم على حجه���م، وكذلك جتهيز البنات 
للزواج، على أن يكونوا فقراء. وتش���هد دمش���ق في وقف أرض ما 
بني النهرين على أنها وقف إس���المي للحيوانات املريضة والسائبة؛ 
فجميع هذه الصور كان ابن جبير قد أش���ار إليها. ومن هذه الصور 
اجلميلة قضية غالم مملوك كسر صحناً كان يحمله، فخاف الصبي 
من العقاب، واجتم���ع عليه جمع من الناس، فقال له أحدهم: اجمع 
الفخار وتعال معي، وأخذ بيده إلى صاحب أوقاف األواني، وعندما 
ش���اهده أمني الوقف، اش���ترى له صحناً بدياًل من���ه جبراً خلاطر 
الغالم، حتى ال ينكس���ر قلبه عند صاحبه، ف���كان مثل هذا الوقف 

جبراً للقلوب.. إنها عظمة اإلسالم في رسالته وال شيء غير ذلك.

فيه، فاستنبط الرس���ول # الوقف ملصالح ال 
توجد في سائر الصدقات املعروفة، فكان نظام 
الوقف هذا خاصاً بذات���ه في تكوينه وعطاياه، 
فهو من النظم التي تدوم ويتواتر األثر املوقوف 
فيما بني الناس على مر الدهور والعصور، وكما 
اس���تفاد املس���تحقون في زمان وْقِف من َوَقَف 
الوقف، فسيستفيد منه الحقاً من كان من أهل 

االستحقاق ولو بعد قرون.

وتش���ير اآلثار إلى أن الصحابي »مخيريق« 
رضي الله عنه شهيد أحد، الذي ترك بني يدي 
رس���ول الله # ماالً موصياً إياه أن يضعه حيث 
يشاء، فحبسه رسول الله # على سبعة حوائط؛ 
هو أول من أوقف وقفاً في اإلس���الم. وقد قال 
زيد بن ثابت رضي الله عنه: لم نر خبراً للميت 
وال للحي من هذه احُلبُ���ْس املوقوفة، أما امليت 
فيج���ري أجرها عليه، وأما احلي َفتُحَبُس عليه 

وال توهب وال تورث.
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القدس عاصمة الثقافة العربية لسنة 2009م:
عل���ى واقع هذا االختيار للق���دس في أن تكون عاصمة 
للثقاف���ة العربية، فقد ش���هدت العاصم���ة األردنية، وعلى 
أرض جامع���ة عمان، مؤمتر تاريخ بالد الش���ام الذي يعقد 
عادة بش���كل دوري بني جامعة دمشق وجامعة عمان كل أربع 
س���نوات، وفي هذه الدورة التي عقدت في عمان، من اليوم 
الرابع إلى الثامن من شهر أكتوبر لسنة 2009م - 1430ه�، 
فقد حمل املؤمتر متشياً مع اختيار القدس عاصمة للثقافة 
العربية، موضوع القدس ثم القدس ثم القدس، وقد تعددت 
الدراس���ات وتنوعت، وكانت أهم احمل���اور التي أدرجت في 
املؤمتر: محور الوقف اإلس���المي في الق���دس، حيث كان 
هذا احملور من أهم احملاور في بيان عروبة وأس���لمة مدينة 
القدس، فعلى س���بيل املثال وفي الدراس���ة العلمية املقدمة 
حتت عنوان: »النشاط االقتصادي للمرأة املقدسية املسلمة« 
)1850 - 1875م( لألستاذ الدكتور محمد ماجد احلزماوي، 
من أهل القدس؛ فقد أظهر الباحث في دراس���ته دور املرأة 
املقدس���ية في الوقفيات املقدسية، وجاء على ذكر عديد من 
أس���ماء صاحبات الوقف، واللواتي تركن من ورائهن الكثير 
من العقارات الوقفية، وقد اشترطن أمور التولية على وقفهن 
لنفسهن طوال حياتهن، ثم حددن من سيخلفهن من بعدهن. 
وقد بل���غ عدد البحوث املتداولة ف���ي املؤمتر )13( محوراً، 
قامت جميعها على )42( دراس���ة، احتل الوقف اإلس���المي 
ص���دارة هذه الدراس���ات، والت���ي كانت أعم���ال الدكتور 
كامل العس���لي األس���اس واألصل الذي قامت عليه مجموع 
الدراس���ات الوقفية، والتي وثقت عروبة وإسالمية فلسطني 

عامة، والقدس واألقصى خاصة.
وملكانة موروث الدكتور العسلي بكامله في توثيق عروبة 
وإسالمية القدس وفلس���طني، فقد أوصى املؤمتر بطباعة 
امل���وروث بكامله عل���ى واقع املؤمتر الذي س���بق ذكره، وقد 
حملت مطبوعات املؤمتر جميعها اس���م »األعمال املقدسية 
الكاملة« د/ كامل العس���لي، وقد جاءت مؤلفاته على الشكل 

التالي:
1 - وثائ���ق مقدس���ية في ثالثة مجل���دات حاضنة في 
دفتيها العديد من الوثائق الوقفية واخلاصة مبدينة القدس.
2 - بحوث ودراسات مقدسية سبق للعسلي نشرها في 

مج���الت علمية، وقد بلغ عددها )67( بحثاً ودراس���ة، وقد 
جمعت هذه الدراسات في ثالثة مجلدات على ثمانية محاور 
علمية، ويهمنا منها احملور األول، والذي جاء خاصاً بالوقف 
اإلسالمي، وكان عنوانه: »حول األوقاف والتعليم في القدس 

وفلسطني«، وقد احتضن هذا احملور املواد التالية:
أ - دور العلم في القدس )نشر في مجلة القدس العربي 

العدد 100 - حزيران 1982(.
ب - األوقاف والتعليم في القدس.

ج - التعليم في فلسطني من الفتح اإلسالمي حتى بداية 
العصر احلديث )نش���ر في املوس���وعة الفلسطينية القسم 

الثاني 1990م(.
ويلحق مبا سبق املواد التالية، وقد جمعت في مجلدين، 

وهي على الشكل التالي:
1- القدس في التاريخ.

2 - بي���ت املق���دس في كت���ب الرحالت عن���د العرب 
واملسلمني.

3 - من آثارنا في بيت املقدس.
4 - أجدادنا في ثرى بيت املقدس.

5 - مخطوطات فضائل بيت املقدس.
والذي يستعرض هذه الدراس���ات التي جمعها العسلي 
رحمه الله، فس���وف يجد فيها أجر الوقف اإلس���المي في 
فلسطني، على الش���كل اإلخباري من رحالة وعلماء أشاروا 
فيم���ا كتبوه إلى ذلك، كابن جبير وغيره ممن زار فلس���طني 

والقدس.

الوقف اإلس��امي في فلس��طين ودوره المباشر 
في سقوط نظرية الحق التاريخي اليهودي:

ثمة كثير من أهل الفضل من علماء فلسطني ممن خدموا 
بلدهم فلسطني، ولكن هناك عالم مقدسي موسوعي محقق 
قلَّ من يلحق بركبه في عطائه الوثائقي الذي أسقط بعطائه 
العلمي نظرية احلق التاريخي لليهود في فلس���طني والقدس 
واألقصى، إنه الدكتور كامل جميل العسلي املقدسي، واملولود 
في القدس سنة )1344ه� - 1925م = 1416ه� - 1995م(، 
فما هي قصة هذا الفاضل مع املوروث الوقفي اإلس���المي 

في مدينة القدس؟
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ال ميك���ن لنا في مادة علمية بحج���م هذه املادة حصر 
أعم���ال هذا الفاض���ل، ولكن منلك أن نس���تعرض اجلانب 
اخلاص بالوقف اإلس���المي في بيت املقدس، الذي استطاع 
هذا الكاتب واحملقق حصره في كتابني من أعماله، وأهمها 
باكورة أعماله في ثالثة مجلدات، وهو كتاب: وثائق مقدسية 
تاريخية، وقد جاءت مصادره التي وثقت إس���المية وعروبة 

القدس على الشكل التالي: 
 1- سجالت احملكمة الشرعية في القدس.

 2 - السجالت والوثائق العثمانية في إستانبول وأنقرة.
3 - وثائق احلرم الشريف في القدس.

4 - الوثائق احملفوظة في أديرة القدس.
وهك���ذا نالحظ أن املادة املصدرية لم تش���ر إلى وجود 
مص���در يهودي في فلس���طني، وإن وجدت م���ادة مصدرية 
نصرانية فهي تعود إلى احلاضرة اإلسالمية لهذه املصادر، 
فيما قبل العصر الصليبي الحتالل القدس وفلسطني، فقد 
وثقت املصادر النصرانية س���ماحة اإلس���الم للنصارى في 
التمتع الكامل بحرياته���م الدنيوية والدينية، وحتى من كان 

فيها من يهود عند الفتح اإلسالمي.
ففي املجل���د األول من الكتاب جاء العس���لي فيه على 
س���ت وثائق وقفية نادرة، وأقدمها وقفية الس���لطان صالح 
الدين األيوبي رحمه الله للخانقاه الصالحية بالقدس، وهي 
مؤرخة في )5 رمضان لسنة 585 ه�(، وآخرها وقفية الشيخ 
راغب اخلال���دي رحمه الله حلصته م���ن حمام العني على 
املكتبة اخلالدية التي ما زالت - أي املكتبة - عامرة واحلمد 

لله، والوثيقة مؤرخة في )8 ربيع اآلخر 1322ه�(.
وثمة وثائق على ش���كل مراسم س���لطانية مملوكية من 
الس���لطان بيبرس، وه���ي في عددها خم���س وثائق وقفية 
بشأن احلرم القدسي الشريف، أولها بتاريخ )جمادى األولى 
664 ه�(، واخلامسة مرس���وم من السلطان خشقدم بشأن 
تخصيص جوالي قرية طيبة لس���م )االس���م( على مصالح 

الصخرة الشريفة.
أما املجلد الثالث من الكتاب فقد احتوى بني دفتيه على 
)156( وثيقة »مبا في ذلك 29 نقشاً حجرياً«، أقدمها يرجع 
إلى )609ه� - 1212م(، وهناك الوثائق والنقوش العثمانية 
التي تتوزع تاريخياً على مدى خمس���مائة عام، ما بني سنتي 

)945 ه� 1538م = 1336ه� - 1917م(.

الوقف وإدارته في فلسطين:
ب���دأت عمليات رعاية الوقف وإدارت���ه مع العهد األيوبي، ثم 
اململوك���ي والعثماني، وقد مت تعي���ني العديد من أصحاب الوالية 
عليه والنظار واجلباة والكتاب واملباش���رين والش���داد، وقد تواله 
إضاف���ة له���ؤالء العلماء املس���لمون، بع���د أن مت تكليفهم بإدارة 
املؤسس���ات واحلمامات، واملستش���فيات واخلانات، ومن األسر 
التي عرفت عنها الوالية على وقفيات إس���المية في القدس، آل 
العلمي؛ حيث دخلت إدارتهم هذه على قاعدة التوريث، فقد أداروا 
زاوية )األسعدية( في جبل طور زيتا، وكذلك أوقاف البيمارستان 
الصالح���ي، كما تولى آل احلس���يني بعض املؤسس���ات الوقفية 
الديني���ة )كاملدرس���ة األمينية( القائمة بجوار احلرم القدس���ي، 
واملدرسة )الطش���تمرية( وأوقافها، كما تولى آل الدجاني خدمة 
)مق���ام النب���ي داود عليه الس���الم(، وكذل���ك آل اخلالدي، وآل 
السعدي، وغيرهم من األسر املقدسية. وفيما يخدم الوقف فقد 
مارس القائمون عليه االستثمار فيه. وهكذا كانت رسالة الوقف 
اإلس���المي في التصدي ملشاريع تهويد املدينة.. والذي ينظر إلى 
املكتبة اخلالدية في القدس يجد أن اجلدار الذي يجاورها يرفع 
عليه العلم اإلس���رائيلي، وقد عجزت إسرائيل عن طمس وإلغاء 

معالم الوقف اإلسالمي مبا يخدم تهويد القدس وفلسطني.



العدد 44312

القدس وفلسطين في ظل احتالين؛ صليبي سلف 
وصهيوني خلف:

األرض واحدة هي فلس���طني؛ لكن االحتاللني مختلفان 
في كال العقيدتني وأتباعهما، فبعد تسعة عقود من احتالل 
الصليبيني لفلس���طني، كانت موقعة حطني التي ترتب عليها 
حترير بيت املقدس س���نة )583ه���� - 1187م(، إنها حكاية 
بدأها ن���ور الدين وأمتها من بعده صالح الدين، بعد تطهير 
املجتمع اإلسالمي من ش���ائبة الوجود الباطني، وعاد معها 
للشام وجهها السني، ليترتب عليه حترير القدس وفلسطني، 
فالباطنية هي أساس الفساد في ذلك العصر وكل عصر، وها 
هي إس���رائيل عاشت مستقرة طيلة خمسة عقود من خالل 
حكم باطني في أهم وأخطر طوق أمني يحيط بإس���رائيل، 
ومع الزلزلة التي عصفت بس���ورية اليوم؛ فقد ذهب اليهود 
في اخلوف من املصير الصليبي وعقدة حطني، وهل ستواجه 

إسرائيل املصير الصليبي؟
كان هذا ما ح���ذر منه أرنولد توينب���ي متكلماً عن يقظة 
املسلمني القادمة، فهم لن يبقوا في سبات دائم؛ فيقول: صحيح 
أن الوحدة اإلسالمية نائمة، لكن يجب أن نضع في حسابنا أن 
النائم سيس���تيقظ عندما يجد املس���لمون أنفسهم أمام سهام 
وحراب عداء أممي يستهدف وجودهم ودينهم، ما سيكون سبباً 
في إيقاظ روح النضال اإلس���المي إمياناً منهم بحق الوجود، 
ولو كانوا في نومهم كأهل الكهف، فهم سيس���تنطقون التاريخ 
البطولي لإلس���الم، فهم أصحاب االنتصار على الغزاة الروم 
وحترير س���ورية بعد )1000( سنة من احتاللها، وعلى الفرس 
كذلك، وتوج تاريخهم هذا انتصارات نور الدين وصالح الدين، 
ومن بعدهم الس���لطان قطز قاهر املغول، وبيبرس الذي طهر 

بالد الشام من أي أثر صليبي.
إنها العنصرية التي بدأها الصليبيون، وسار على نهجها 
الصهاينة ضد أمة اإلسالم، وهو األمر الذي نبه إليه توينبي 
في حتذيره من سعي عنصرية الغرب واليهود ضد اإلسالم 
وأهله، ما س���وف يكون عاماًل من عوامل اس���تيقاظ النائم، 
والذي هو اإلس���الم، فاالنتفاضة املباركة دفعت بربع مليون 
يهودي إلى الهجرة املعاكسة والعودة إلى األوطان التي جاؤوا 
منها، ومع اخلوف م���ن عقدة )حطني( على دولتهم الوليدة، 
فقد دفع السياس���يون مراكز الدراس���ات العلمية اليهودية 

لدراس���ة عل���ة اليقظة اإلس���المية في العه���ود الصليبية، 
بقصد اس���تقراء التاريخ في ماضيه، بقصد االستفادة من 
حاضره ومس���تقبله، فهم ال يهمهم هنا الدراسات الصليبية 
بقدر م���ا يهمهم كيف مت حترير القدس وفلس���طني منهم؟ 
خاصة بعد تس���عة عقود من احتاللهم لها، فها هم اليوم قد 
وجدوا أنفسهم على رمال متحركة بعد كل سياسات التهويد، 
وخاصة منها بناء اجلدار الذي أُسقط ببنائه مصطلح الدولة 

العبرية )حدودك يا إسرائيل من الفرات إلى النيل(. 
وقد توص���ل الباحثون اليهود إلى الق���ول بأن املؤثرات 
العقدية، واملوروث���ات الثقافية والوقفي���ة؛ هي املعطلة في 
سياس���ة التهوي���د، وأي اختراق لهذه الثواب���ت فإن مصير 
الصليبني س���يالحقهم، فالعصر الس���ابق عل���ى االحتالل 
الصليبي كان احلمداني في الشام، والعبيدي في مصر، وهذا 
العصر هو الذي هيأ الس���بيل للصليبيني الحتالل فلسطني 
والق���دس، ومع هذا االحتالل مع ما رافقه من تغيير للمعالم 
اإلسالمية في القدس ونيل منها، فقد دفعت هذه السياسة 
في يقظة األمة يومه���ا، وكان العلماء من وراء هذه اليقظة، 
فقدموا النص���ح لوالة األمر، على مكانة وقدس���ية القدس 
واألقص���ى، داعني إلى اجلهاد لتحرير القدس واألقصى من 

السعي إلى تنصيرهما.
فوقعت هذه الدعوة على س���ياق وعرض البحث والدراسة 
عند الباحث���ني اليهود، فكان موروث اجله���اد الذي كان يقوم 
عليه كتاب اإلمام علي بن طاهر السلمي املتوفى سنة )498ه� 
- 499ه�(، واملوجود في املكتبة الظاهرية بدمش���ق، في )12( 
ج���زءاً؛ وهو ال���ذي قال إن احلركة الصليبي���ة هي واحدة في 
األندلس وصقلية والش���ام، وذلك قبل اب���ن األثير مبائة عام، 
والشيخ عز الدين السلمي والقاضي ابن شداد الذي كان يرافق 
صالح الدين، والش���يخ احملدث اإلمام الن���ووي الذي عاصر 
الظاه���ر بيبرس. وقد ُكتبت في هذا العصر الذي زامن حترير 
فلس���طني، عش���رات الكتب التي حتث على اجلهاد املقدس، 
في الوقت ال���ذي غابت فيه مثل هذه الدراس���ات واملؤلفات، 
خاص���ة في العهدين الباطني���ني: احلمداني وما تاله من حكم 
بن���ي مرداس، والعبيدي الفاطمي في مصر.. فتلك هي خيوط 
ل إليها الباحثون اليهود، وكانت سبباً في  االستشعار التي توصَّ
حترير فلسطني والقدس، وذلك هو اخلوف الذي يالحق اليهود 

اليوم، وليس ذلك على الله ببعيد.
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انفردت احلضارة اإلس���المية مبزاي���ا عن احلضارات 
األخ���رى، ومنها نظام الوقف، الذي يظ���ل بغاياته وأهدافه 

أمنوذجاً فريداً وأسلوباً إنسانياً رائعاً.
وما املقال الذي بني أيدينا الذي يعرض وثيقة تاريخية، 
إال منوذجاً حياً من النماذج التي يفخر بها تاريخنا اإلسالمي 

بحضارته اإلنسانية واخليرية.
وه���ذا ما الحظناه ف���ي عصر س���الطني املماليك؛ إذ 
بلغ نظ���ام األوقاف درجة االكتمال والنض���ج؛ ذلك أن هذا 
العص���ر بالذات ميثل دور القوة والثراء واالزدهار احلضاري 
في تاريخ العصور الوس���طى. واختار كثير من الس���الطني 
واألمراء والتجار وغيرهم أن يشاركوا بجزء من ثرواتهم في 
النهوض باملجتمعات، فأقاموا املؤسس���ات اخليرية املتنوعة، 
وحبس���وا عليها األوقاف، ووضعوا الشروط العديدة لضمان 
ُحس���ن التصرف في ريع تلك األوقاف، مبا يضمن استمرار 
تلك املؤسس���ات في حتقيق رس���التها. والعمل اخليري في 
اإلسالم ليس فقط تعبيراً فردياً، بل هو لبنة من لبنات البناء 
االجتماعي التي أُسس من خاللها العمل اخليري إلى وقتنا 

احلاضر.
كما أن الوقف في اإلس���الم لم يفّرق بني مسلم وكافر، 
للتكافل االجتماعي  ويبقى مبواصفاته وخصائصه أمنوذجاً 

في املجتمعات اإلسالمية كافة.
وارتبط كل وقف من هذه األوقاف بوثيقة وُحجة شرعية 
توّض���ح أركان ذلك الوقف والغرض من���ه وحجمه، وكيفية 
االس���تفادة من ريعه. ومن هذه الوثائق وثيقة محفوظة في 
دار الوثائ���ق القومية بالقلعة في القاهرة مبصر، وهي ُحجة 
وقفية مؤرخة في الثالث من جمادى اآلخرة سنة 777 باسم 
السلطان األشرف شعبان بن حسني، وفيها أسماء عدة قرى 
موقوفة يُصرف من ريعها على احلرمني الشريفني، وقد بلغ 

طولها نحو 41 متراً وعرضها نحو 30 سنتيمتراً.
وال شك في أن دراسة هذه الوثائق واحلجج تلقي الضوء 
على طبيعة املجتمعات اإلس���المية في تلك العصور، ومدى 
تغلغ���ل اجلانب الدين���ي في قلوبهم. ويع���ّد عصر املماليك 
العصر الذهبي في تاريخ العمارة اإلسالمية؛ إذ اإلقبال على 
تشييد املساجد واملدارس وغيرها، والتنوع واإلتقان في شتى 
العناصر املعمارية من منارات وقباب وزخارف، كما روعي في 

راشد بن سعد بن راشد القحطاين)*( ■

]ملف العدد[

)�) جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.

أوقاف السلطان األشرف شعبان
على الحرمين
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بناء املساجد بناء املدارس إلى جانبها ذات اإليوانات واألعمدة 
واألكتاف، وفي داخل تلك املدارس تأس���يس املكتبات.. ومن 
الس���الطني الذين كان لهم دور كبير في األوقاف، بحس���ب 
احُلجة التي ذكرناها س���ابقاً، هو السلطان األشرف شعبان 
بن حس���ني )754-778ه�( الذي تولى احلكم في مصر وله 
من العمر عشر سنوات، وقتل وهو في 24 من العمر.. اهتم 
بعم���ارة احلرم بصفة عامة. وقد أجمل الفاس���ي في العقد 
الثمني أعماله بقوله: »َفَعَل األشرف باحلرمني مآثر حسنة، 
وهو أنه قرر دروس���اً لأليتام في املذاهب األربعة، ودرس���اً 
في احلديث والتفاسير، وقراء، ومؤذنني... وغيرهم، ومكتباً 
لأليتام، وأقام البيمارستان املستنصري في مكة. وقف على 
ذلك وقفاً كافياً، وبعث ابن كلبك لعمارة مئذنة باب احلزوة، 
وكانت قد س���قطت س���نة 771 وفرغ من عمارتها سنة 72، 
وحلى ب���اب الكعبة، وامليزاب، وعم���ل ميضأة باب علي في 
س���نة 776، وُعّمرت في مبدأ دولته أماكن باملسجد احلرام، 
وأكمل املطاف باحلج���ارة املنحوتة، وجدد املقامات األربعة، 
وعمل درجة للكعبة كانت الكعبة تفتح عليها إلى موسم سنة 
818، وعمل منبراً، وعوض صاحب مكة عن املكس الذي كان 

يؤخذ على احلجاج«.
وبن���اًء على األهمي���ة البالغ���ة للوقف ف���ي احلضارة 
اإلس���المية، والدور املتميز الذي قام ب���ه، والنظام الدقيق 
الذي اتبعه، والتأثير اإليجاب���ي الذي أدت إليه؛ فال بد من 
التعريف به، واإلشارة إلى مناذج من أوقاف السلطان شعبان 
م���ن خالل حجته التي ذكرناها قبل قليل، مع إبراز االهتمام 

الذي أواله سالطني املماليك باحلرمني الشريفني.

أعمال سالطني املماليك على احلرمني:
اهتم سالطني املماليك البحرية باحلرمني اهتماماً كبيراً 
يدّل عليه ما أنفقوه وأوقفوه على هذه البقاع املقدس���ة، وما 

يتصل بها من خدمات، وما احتاجت إليه من خدمات.
فقد ش���رع س���الطني املمالك في القيام باإلصالحات 
والترميمات في احلرمني منذ بداي���ة عهدهم، ومن هؤالء: 
امللك املنصور نور الدين علي ابن امللك املعز عز الدين أيبك 
التركمان���ي، والظاهر بيبرس البندق���داري، وامللك املنصور 
ق���الوون. ومن الس���الطني املبرزين في التاري���خ اململوكي 

السلطان الناصر حسن بن الناصر محمد بن قالوون.

وموضوعنا األساس هو الس���لطان األشرف شعبان بن 
حس���ني، وهو الوحيد من بني أس���رة ق���الوون الذي اعتلى 

العرش وأبوه لم يكن من قبل سلطاناً.
وقد اهتم السلطان األشرف شعبان بعمارة احلرم بصفة 
عامة، ففي س���نة 766ه� أكمل املطاف باحلجارة املنحوتة، 
وج���دد املقامات األربعة، كما جدد بياض املس���جد وبياض 
ش���رفاته ومنائره وسطحه، وكان كل هذا بإشارة مدبر دولته 

يلبغا اخلاصكي.
كما اهتم باحلرمني أكثر ممن س���بقه من الس���الطني، 
فأوقف عدة قرى في بالد الش���ام وفلس���طني للصرف من 
ريعه���ا على احلرمني الش���ريفني، وكان الهدف من هذا أال 
ينقط���ع الصرف عليهما بوفاته.. كم���ا أنه حاول أن يخفف 
العبء عن كاه���ل الفقراء واحلجاج، وذل���ك بإلغاء املكوس 
الت���ي كان يفرضها أميرا مكة املكرم���ة واملدينة املنورة على 
املأكوالت وامللبوس���ات، وما يحصل من العشور على النخيل 
واملزروعات، وفي مقابل هذا قرر مبلغ 160 ألف درهم ألمير 
مكة، و100 ألف ألمير املدينة. كما أنشأ مارستاناً جديداً في 
مكة املكرمة وقرر له كل ما يحتاج إليه من حكيم وممرضني 
وممرضات وأدوية وأش���ربة ونفقات جارية أخرى. كما اهتم 
بعلوم احلديث والتدريس في احلرم املكي واملدني، فس���اعد 
العلماء واحملدثني على إلقاء ال���دروس، وعنيَّ مؤدباً لتعليم 

عشرة من األيتام حتى ال ينقطع العلم.
كما كش���ف اجلانب األهلي من الوقف؛ إذ إن السلطان 
خص���ص الفائض م���ن ريع الوقف ليكون ل���ه في حياته ثم 
لذريته، وإذا انقطع الورثة حتّول هذا اجلزء إلى وجوه اخلير 

والبر والقربات.
وقد مت بذل جهد كبير لالس���تدالل على القرى التي مت 
وقفها، فقد متت إزال���ة بعضها، وحتول بعضها إلى خراب، 
وتغّيرت أسماء بعضها اآلخر أو حرفت عما كانت عليه، وظل 
القليل منها محتفظاً باس���مه القدمي، وقد متت االس���تعانة 
باخلرائط احلديثة وكتب اجلغرافيا القدمية واحلديثة حتى 

مت االهتداء إلى أغلب األماكن.

أوجه الصرف من ريع الوقف:
بدأت وثيقة وقف الس���لطان األشرف شعبان بن حسني 
من السطر 845 بتحديد أوجه صرف ريع هذا الوقف، الذي 
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قدر مببلغ 215 ألف درهم تضاف إلى ريع ما وقفه في غير 
هذه الوثيقة، وهو ناحية اللجينة وثلثا درايح، على أن يستغل 
ريعهم���ا ويصرف ألمير مكة وأمير املدينة بحيث يصير ماالً 
واحداً، وقد ابتدأ بتحديد أوج���ه الصرف في مكة املكرمة 
عل���ى أميرها ثم عنيَّ الرواتب الت���ي تدفع للعاملني باحلرم 

املكي الشريف.
وملا كانت هذه البالد قد دخلت في حوزة الدولة اململوكية، 
لهذا قدم سالطني املماليك ألهلها كل رعاية وعناية، خاصة 
أن الكعبة الشريفة كانت أمانة بني أيديهم وحرص السالطني 
على أن تكون الس���يادة لهؤالء األمراء احملليني حتى يضمنوا 
س���المة احلجيج وعدم االعتداء عليه���م أو مضايقتهم من 
ناحية، ثم استمرار نفوذهم واستمالة أهل البالد إلى جانبهم 
م���ن ناحية أخرى؛ وله���ذا قرروا لهم األم���وال واملؤن التي 
كانت تدفع س���نوياً لهذا الغرض حت���ى ال يطالبوا احلجيج 
مب���ا ال يطيقون، بل لم يدخروا وس���عاً في تخفيف تكاليف 
املعيش���ة على أهال���ي املدينتني املقدس���تني وعلى زوارهما 
وعلى مس���اعدة احلجاج وتوفير وسائل الراحة واألمان لهم 

ومساعدة املنقطعني منهم في العودة إلى أوطانهم.
ولم يفت الس���لطان ش���عبان أن يخصص جزءاً من ريع 
أوقافه للصرف مباش���رة على الفقراء واملس���اكني، بل حتى 
املوتى الذي���ن ال يجدون الكفن أو أجر من يتولى دفنهم بعد 
وفاتهم؛ ولهذا خصص مبالغ مختلفة لهذه األعمال اخليرية 

حددتها الوثيقة كما يلي:

1 - كسوة الفقراء:

خصصت الوثيقة ألف درهم لش���راء قمصان من الكتان 
والقطن ترس���ل كل س���نة من مصر مع من يوثق به بصحبة 
الركب السلطاني إلى مكة؛ لكي توزع على الفقراء واملساكني 
واألرامل املنقطعني، وجعل األفضلية ألصحاب األخصاص.

2 – األكفان ودفن الموتى:

قرر الس���لطان ش���عبان تخصيص ثالث���ة آالف درهم 
يتول���ى الناظر على الوقف ش���راء أكفان مببلغ 00)) درهم 
يرسلها مع بقية املبلغ وهو 00)) درهم نقداً، بصحبة الركب 
الس���لطاني إلى الناظر على احلرم املكي؛ ليصرف األكفان 
لألموات باحلرم الش���ريف ويدفع أجرة من يتولى غس���لهم 

وتكفينهم ومواراتهم في حلدهم على الوجه الش���رعي أسوة 
بأمثالهم.

3 – صدقة الفقراء:

لم يكتِف الس���لطان ش���عبان بتخصيص مبالغ من ريع 
أوقافه لكسوة فقراء املسلمني في احلرم الشريف، أو تكفني 
موتاه���م ودفنهم، والعمل على خفض نفقات احلياة لهم عن 
طريق إلغاء املكوس والعشور وغيرها على املأكوالت والفاكهة 
واخلض���راوات واملزروعات؛ بل مدَّ لهم يد العون مباش���رة، 
فقرر صرف مبلغ خمس���ة آالف درهم سنوياً يرسلها الناظر 
على الوقف بصحبة الركب الس���لطاني؛ ليتولى الناظر على 
احلرم تفريقها على من يراه من الفقراء واملساكني واألرامل 
واملنقطعني، الذين تقطعت وس���ائل عودته���م إلى أوطانهم. 
ولكي يطبق أصول صحة الوق���ف في ضرورة صرف الريع 
على الوجه الش���رعي، فقد اس���تثنى الزيدي���ة والروافض. 
كما قدم أصحاب األخص���اص الذين كانوا بظاهر مكة في 
االس���تفادة من هذه املساعدة املالية، ويبدو أنهم كانوا أفقر 
الطبقات في مك���ة املكرمة آنذاك؛ ألنه قدمهم على غيرهم 

في توزيع الكساء أيضاً كما سبق.

4 – اإلبر والخيوط:

من األش���ياء التي تسترعي االنتباه تخصيص مبلغ 0)) 
درهماً يش���تري بها الناظر إبراً وخيوطاً من الكتان والقطن 
ويرس���ل ذلك إلى احلرم؛ ليفرق على م���ن يراه من الفقراء 
واملس���اكني. وال شك أن ذلك إحساس من الواقف مبا يعانيه 
الفقراء من جهة، واكتمال كل اجلوانب التي ميكن أن يحتاج 
إليها الفقراء من جهة أخ���رى؛ إذ لم يبِق الواقف جانباً من 
جوانب احلياة املعيش���ية إال وأوقف فيه، حتى افترض وجود 
فقراء لم يكن باس���تطاعتهم ش���راء هذه األشياء البسيطة؛ 
إلصالح مالبسهم التي تتمزق، أو خلياطة ما كان يوزع عليهم 

من األقمشة من ريع الوقف أيضاً.

5 – رباط السدرة:

كانت األربطة تؤدي دوراً مهماً في احلياة االجتماعية في 
العصور اإلسالمية؛ ولهذا خصص السلطان األشرف شعبان 

مبلغ ألف درهم ملصالح رباط السدرة في مكة املكرمة.
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النفقات اخلريية يف املدينة املنورة:
إلى جان���ب النفقات الكبيرة التي خصصها الس���لطان 
ش���عبان ألمير املدين���ة ورجالها واملدرس���ني واملؤذنني في 
املسجد النبوي الش���ريف وطالب العلم وغيرهم فيها؛ فقد 
خصص مبالغ كبيرة إلنفاقها في وجوه البر والصدقات على 
الفقراء واملساكني واملنقطعني، وعلى تكفني املوتى من الفقراء 
واملساكني ودفنهم، وقد فّصلت الوثيقة هذه الصدقات على 

النحو التالي:

قمصان الفقراء:
خصصت الوثيقة مبلغ ألف درهم يشتري بها الناظر أو 
من يراه قمصاناً من الكتان والقطن ويحملها صحبة الركب 
الس���لطاني في كل س���نة لتفريقها على الفقراء واملساكني 
واألرامل واملنقطعني، وهو املبلغ املخصص نفسه لفقراء مكة 
املكرمة، وإن كان قد قدم أصحاب األخصاص في مكة عند 

توزيع القمصان ولم يقدم أحداً في املدينة.

أكفان املوتى:
ق���ررت الوثيقة مبلغ ألفي درهم يش���تري الناظر بألف 
دره���م منها أكفاناً ومعها األل���ف األخرى لتكفني من يحتاج 
من موتى املسلمني، ودفع كلفة غسلهم ودفنهم ومواراتهم في 

حلدهم أسوة بأمثالهم على الوجه الشرعي.

اإلبر واخليوط:
وكما قرر الواقف الس���لطان ش���عبان مبلغ 0)) درهماً 
لش���راء إبر وخي���وط في مكة، كذلك خصص املبلغ نفس���ه 
للمدينة املنورة يش���تري به الناظر إبراً وخيوطاً، ويرسل بها 

إلى احلرم النبوي، ويفرقها على احملتاجني إليها.

الصدقات:
خصص السلطان األشرف ش���عبان خمسة آالف درهم 
س���نوياً من ريع أوقاف���ه على احلرمني حُتم���ل إلى املدينة 
الش���ريفة؛ ليفرقها الناظر على الفقراء واملساكني واألرامل 

واملنقطعني، وقد اس���تثنى الزيدي���ة والروافض، وقدم في 
الصرف أصحاب الربط على من يراه ويؤدي إليه اجتهاده.

صدقة الضيافة والسفر:
خصص الس���لطان األشرف ش���عبان مبلغ ألفي درهم 
يصرفه���ا الناظر ملن يرد إل���ى احلرم النبوي من املش���اة، 
لكل منهم خمس���ة دراهم؛ ضيافة لهم حني حضورهم، ولم 

يخصص مثل هذا املبلغ للضيافة في مكة املكرمة.

اخلامتة:
نالح���ظ بص���ورة عام���ة أن س���الطني املمالي���ك 
البحري���ة قام���وا بأعم���ال خيري���ة واهتم���ام خ���اص 
باحلرمني الش���ريفني، وقد خّصصن���ا احلديث فقط 
ع���ن الس���لطان األش���رف ش���عبان ب���ن حس���ني، عل���ى 
الرغ���م من أن هؤالء املماليك كانوا حديثي اإلس���الم 
نس���بيًا، إال أنه���م خدم���وا اإلس���الم واملس���لمني أكث���ر 
مم���ا كان ُيتوق���ع أو ُينتظر منهم؛ فقد دخل اإلس���الم 
إل���ى قلوبهم وس���يطر عل���ى أفئدتهم، فبذل���وا الغالي 
والرخيص في س���بيل الدفاع عن���ه، وتصدوا حلمالت 
الصليبي���ني، وال���ذود ع���ن اإلس���الم، وبذل���وا جه���ودًا 
خاص���ة في رعاية احلرمني وتعميرهما وجتديدهما، 
واعتن���وا بنظافتهم���ا واحلفاظ عل���ى مظهرهما في 

نظر املسلمني.
كم���ا يكش���ف البح���ث وج���ود ع���دة أوق���اف عل���ى 
احلرم���ني متفرقة ف���ي العالم اإلس���المي؛ إدراكًا من 
الس���لطان األش���رف ألهمي���ة اإلنف���اق عليهما وس���د 
حاجتهم���ا دون تقتير أو ش���ح؛ حتى يؤدي املس���لمني 
شعائرهم فيهما على أكمل وجه. ويتطلب ذلك حصر 
تل���ك األوقاف وإعادتها إل���ى الهدف الذي أوقفت من 
أجله في خدمة احلرمني الش���ريفني، واستمرار أجر 

أصحابها وعدم انقطاعه إلى ما شاء الله.
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وبهذه األُس���س فإن األوقاف عبر تاريخ الدول اإلسالمية 
املتعاقبة كانت مصدراً من أقوى مصادر احلضارة اإلس���المية 
في تأسيس���ها وتنميتها وتطويرها لتحقيق متطلبات املجتمع 
املس���لم من التنمية الشاملة املس���تدامة إلى معاجلة للطوارئ 
واألزمات التي مرت بها األمة اإلس���المية عبر تاريخها، بل إن 
األوقاف بقيت رصيداً لبقاء األمة اإلسالمية وصمودها وعودة 
نف���وذ دولها مرة أخرى، بالرغم من س���قوط بعض احلكومات 

عبر التاريخ أو ضعفها.
كتب الش���يخ صالح احلصني - رحم���ه الله - عن فاعلية 
الوقف ف���ي حياة املس���لمني وصمام األمان لبق���اء األوقاف 

واس���تقالليتها وقوتها، فق���ال: »وبالرغم م���ن تدهور الدولة 
اإلس���المية فقد بقيت احلضارة اإلس���المية راسخة تزدهر 
وتنمو، وكان ذلك بفضل الله على املس���لمني، ثم بفضل نظام 

الوقف.
فباألوقاف التي ظل الواجدون من املس���لمني يتفّننون في 
تنفيذها، لم تتأثر احلضارة اإلسالمية وال املجتمعات املسلمة 
بقي���ام الدول أو س���قوطها، بل اس���تطاعت أن تق���اوم الغزو 
اخلارجي الطاغي حينما تعّرضت الجتياح الصليبيني والتتار، 
وظلت مقاومة احلضارة اإلس���المية لهذا االجتياح مثاًل نادراً 

في تاريخ البشرية.

د. حممد بن عبد اهلل السلومي ■

info@the3rdsector.org

]ملف العدد[

يحتم العنوان أعاله أن تكون بداية هذا المقال مباشرة بما يقتضيه مضمونه، 
وفي البداية فإن من المهم التنبيه إلى أن األوقاف في الغرب تعززت تحت حكم 
النظ��م العلماني��ة الغربية، لكنها عل��ى العكس من ذلك في ظ��ل النظم العربية 
العلمانية واإلس��المية على حد س��واء، كما أن مما يس��توجب التنبيه إليه أهمية 
موقع الوقف في التش��ريعات اإلس��المية الت��ي تنصُّ على كونها مس��تقلة عن 
الحاكم والحكومة - أيًا كانت تلك الحكومة - مرتبطة بشكل مباشر بشرط الواقف 
الصحي��ح ال��ذي هو مثل حكم الش��ارع، وبمرجعي��ة القضاء الش��رعي على تلك 

األوقاف، وهذه األمور الثالثة من أسس بقاء المؤسسة الوقفية وقوتها.

جناية األنظمة على األوقاف
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لقد س���اعد على فاعلية نظام الوقف في حياة املسلمني، 
املبادئ التي قام عليها، وأهمها:

1- امتن���اع التصرف في أصل الوق���ف، وقد حتقق بهذا 
املب���دأ حماية الوقف وعدم تعريضه لطي���ش املتولني عليه أو 

سوء نيتهم.
2-  ما اس����تقر لدى الفقهاء من أن »شرط الواقف الصحيح 
مثل حكم الشارع«، فتحققت بذلك حماية الوقف واطمئنان الواقف 

إلى استمرار صرف وقفه في األغراض التي تَُهّمه ويُعنى بها.
3-  والية القضاء عل���ى األوقاف، فتحققت بذلك حماية 

الوقف من تدخل السلطات اإلدارية احلكومية.
أثب���ت التاريخ أن أي إخالل مببدأ من ه���ذه املبادئ كان 

مسماراً يدق في نعش الوقف«)1(.
وميكن حوكمة وزارات األوقاف في العالم العربي ونظمها 
مبق���دار قربها وبعدها في تطبيق هذه املب���ادئ وااللتزام بها 

ملعرفة حجم جناية األنظمة على األوقاف.
يق���ول بروكلمان ف���ي معرض حديثه ع���ن األوقاف وعن 
احلضارة اإلس���المية وفضلها على حض���ارة الغرب: »أما في 
حقول الثقافة األخرى فقد أنتج الس���وريون واملصريون إنتاجاً 
خصباً جداً في عه���د املماليك كان لنا )يعني األوروبيني( فيه 

ثمرات يانعات، وبخاصة في حقل التاريخ«)2(.
وقد ضعفت احلضارة اإلس���المية وما فيها من إبداعات 
متنوعة عند املسلمني إبان غزو العالم اإلسالمي واحتالله وما 
صحب ذلك من مصادرة لألوقاف أو إضعاف لدورها وأثرها، 
وت���ال تلك الفت���رة التاريخية حكومات علماني���ة أو حكومات 
بيروقراطية اس���تولت على األوقاف حتت مس���ميات التنظيم 

والتطوير، واملأسسة والترسيم.
يؤك����د احلصني أن األوق����اف رقم صعب لدى املس����تعمر 
)احملتل( األجنبي، فيقول عن سياستهم جتاه األوقاف: »فحينما 
اس����تولت الدول االستعمارية على بالد املس����لمني في القرنني 
املاضيني )الثالث عش����ر والرابع عشر الهجريني(، وكانت تدرك 
أن الصراع السياس����ي يعتمد في حس����مه على نتيجة الصراع 
الثقافي واحلض����اري؛ كان هّم االس����تعمار األول القضاء على 
احلضارة اإلس����المية أو إضعافها إلى أقصى درجة ممكنة، وملا 
كان الوقف هو سند احلضارة اإلس����المية وأساس قوتها، كان 
من الطبيعي أن يتوجه املس����تعمر إلى إضعاف نظام الوقف أو 

صالح  للشيخ  واليوم(  األمس  بني  الوقف  )تطبيقات  بعنوان  علمية  ورقة  انظر   (((
.http://rowaq.org/?p=19 :احلصني، على الرابط التالي

)2) انظر : كارل بروكلمان )تاريخ الشعوب اإلسالمية(، ص 1-369)3.

القضاء عليه، وكانت وسيلته في ذلك إدخاله في مجال التنظيم 
اإلداري احلكومي متهيداً لوضعه حتت سلطة اإلدارة وسيطرتها، 
وحققت هذه السياسة نتائجها فُقضي على نظام الوقف تقريباً 
في العالم اإلسالمي أو شلت فعاليته، واستمرت هذه السياسة 
املشؤومة في بلدان العالم اإلسالمي حتى بعد زوال االستعمار.

انتهى األمر ف���ي بالٍد كمصر العربي���ة إلى صدور نظام 
يقضي بتحويل األوقاف في جمهورية مصر العربية إلى مؤسسة 
عامة )وزارة( تشمل سلطتها كل األوقاف في اجلمهورية، عدا 
األوقاف التابع���ة لهيئة أوقاف األقباط، وع���دا الوقف الذي 
يوقفه صاحبه ويجعل النظ���ارة له، وذلك مدة حياته، وعندما 
ميوت يعود إلى املؤسس���ة العامة. واض���ح أن النتيجة العملية 
لهذا النظام وهي خضوعه لكل مساوئ البيروقراطية، والعجز 
اإلداري، وأس���وأ من هذا كله قيام رادع فعال مينع أهل اخلير 
من النش���اط للوقف ما داموا يعرفون أنه س���يؤول إلى اإلدارة 

احلكومية التي إن وثقوا بأمانتها فإنهم ال يثقون بكفايتها.
إن م���ن احملزن أن تس���مع بني اآلون���ة واألخرى حتى من 
إخوانن���ا الطيب���ني في بالدن���ا الطيبة الدعوة إل���ى التنظيم 
احلكومي لألوقاف، غافلني عن اآلث���ار املميتة لهذا اإلجراء، 
وغير معتبرين بدروس التاريخ وسن احلياة وجتارب غيرنا«)3(.
وبه���ذا يتبنيَّ لنا مخاط���ر األفكار العلماني���ة أو األفكار 
اإلدارية اخلاطئة التي تتعامل مع األوقاف مبا يحجب ثمراتها، 
ومينع خيراتها، بل يحجب احملسنني عن إيقاف أموالهم، ومن 
أبرز ذلك: حتول إدارة األوقاف من أهلية إلى إدارات حكومية 

رسمية، وفي ذلك جناية بحق األوقاف.
ويلفت احلصني - في الورقة العلمية سابقة الذكر - النظر 
إلى تعمد اإلدارات احلكومية ع���دم تطبيق نظم اخلصخصة 
رغم ش���مول غيرها باخلصخصة، قائ���اًل: »إن من املفارقات 
العجيبة أنه في هذا العصر الذي كش���ف عن خطأ سياس���ة 
التأميم، واجته بكل قوة إلى الدعوة لتخصيص املش���اريع، مع 
ما هو واضح من تأثير التخصي���ص على العدالة االجتماعية 
ومتطلباتها؛ ن���رى من أبناء وطننا من أه���ل اخلير والصالح 
والعلم، ومن العاملني لإلس���الم احلامل���ني همه؛ من يدعو أو 
يحبذ أو يؤيد الس���عي لتأميم األوقاف، وإخضاعها لس���يطرة 
املوظ���ف العام، مع أن نظام الوقف كان في اإلس���الم وطوال 

تاريخه من أعظم وسائل العدل االجتماعي«)4(.

صالح  للشيخ  واليوم(  األمس  بني  الوقف  )تطبيقات  بعنوان  علمية  ورقة  انظر   (3(
.http://rowaq.org/?p=19 :احلصني، على الرابط التالي

))) انظر املصدر السابق.
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نماذج من تاريخ استقالل األوقاف:
تُعدُّ األوقاف حسب التشريعات اإلسالمية هيئات مستقلة 
عن احلكوم���ات ونُظمها، حيث الناظر ه���و املعني باألوقاف، 
س���واًء كان فرداً أو مجموعة، وقد حتقق هذا االستقالل على 
أرض الواقع عبر تاريخ األمة اإلس���المية، ولذلك كان أثر هذا 
االس���تقالل على بقاء احلضارة اإلس���المية ودورها في قوة 
األمة املسلمة، ومن متطلبات الرصد التاريخي في هذا املقال 
اإلشارة إلى حتول األوقاف من مؤسسة مستقلة عن احلكومة 
إلى مؤسس���ات حكومية وما صحب ذلك من جناية كبيرة بحق 
األوقاف واملوقفني من قبل اإلدارات العلمانية أو املتأثرين بها، 
وأثر تلك اجلناية على اس���تقالل األمة اإلس���المية، بل وعلى 

نهاية حضارتها.
وس���أكتفي في هذا املقام إلى حد كبير باقتباس���ات ثرية 
عن هذا املوضوع من مقالة متخصصة باألوقاف واستقالليتها 
د فيها حق  للمفكر اإلسالمي والباحث محمد عمارة، والتي أكَّ
األمة في األوقاف وع���دم أحقية )احلكومات( فيها، وقد عبَّر 
عن مصطلح )احلكومة( بالدولة فقال: »ظلت هذه املؤسس���ة 
)األوقاف(، على مر تاريخنا، إحدى أهم مؤسسات )األمة( التي 
رجحت كفتها في مواجهة )الدولة(، والتي أعانتها على صناعة 

احلضارة، على الرغم مما أصاب )الدولة( من انحراف.
ففي الدولة األموية وعلى عهد هشام بن عبد امللك )71- 
125ه�/ 690- 743م(، ق���ام أول ديوان لألحباس )األوقاف( 
وكان مس���تقاًل عن دواوين الدولة يشرف عليه القاضي النائب 

عن األمة.
وفي العصر العباسي، مع اتساع نطاق األوقاف، كان يتولى 
ديوانه���ا من يُطلق عليه )صدر الوق���وف(، وظل هذا الديوان 

مؤسسة أهلية مستقلة عن الدواوين السلطانية.
وكان العلماء على امتداد ه���ذا التاريخ هم احلراس على 
قيام هذه املؤسس���ة بدورها في متوي���ل إقامة الدين وصناعة 
احلضارة.. وعلى بقائها مؤسسة )األمة( املستقلة عن )الدولة( 

ودواوينها.
وحتى عندما كان الواقفون لألموال والثروات خلفاء وأمراء 
وسالطني – دولة -، فإن إمضاء حجة الوقف كان يعني انتقال 
هذه األموال والثروات إلى مؤسس���ات )األمة( اململوكة للمالك 
احلقيق���ي لهذه األوقاف باباً دائماً لتصحيح اخللل الذي كانت 
حتدثه املظالم واملصادرات في العالقة ما بني )األمة( والدولة 

عبر تاريخ اإلسالم«)1(.
وعن أهمي���ة األوقاف للجي���وش واملجاهدين كتب عمارة 
فقال: »وفي العصر اململوكي.. وأمام اشتداد اخلطر اخلارجي 
- الصليب���ي والتت���ري -؛ حتّولت األرض إل���ى إقطاع حربي 
انتزعتها )الدولة( اململوكي���ة ألجنادها لقاء الدفاع عنها ضد 

الغزاة«.
»وفي ذل���ك العصر كان���ت األوقاف، التي ب���دأ األمراء 
والس���الطني يقتطعونها من الدولة ويحبس���ونها على جهات 
البر.. كانت هذه األوقاف الباب الذي أعاد التوازن بني )األمة( 
و)الدولة( في ه���ذا امليدان.. حتى لقد بلغ���ت هذه األوقاف 
العامة نصف أراضي الدولة على عهد السلطان الظاهر برقوق 

)738- 801ه�/ 1338- 1398م(«)2(.
وق���د كتب املؤرخ األملاني بروكلمان عن هذه االس���تقاللية 
لألوقاف ودورها وأثرها في نشوء احلضارة وبقائها، بل ودوافع 
املس���لمني للمبادرة باألوقاف؛ فقال: »ه���ذا اإلنتاج )العلمي( 
الواسع العريض في عصر املماليك كان يجد سنده االقتصادي 
في نظام األوقاف الذي أنش���ئ في عهد العباس���يني، والذي 
انتهى في مصر وسورية إلى غاية من الغنى تكاد تكون خيالية، 
ذل���ك بأن كبار املثرين الس���وريني واملصريني، كانوا كزمالئهم 
العراقيني من قبل، يقفون )يوقفون( ممتلكاتهم الضخمة على 

وجوه البر وخدمة العلم، صيانة لها من املصادرة«)3(.
وأقول معلقاً على ما س���بق من ق���ول بروكلمان: نعم كان 
املس���لمون يوقفون أمواله���م خوفاً عليها م���ن املصادرة، لكن 
واقعهم اليوم ال يوقفون خوفاً عليها من املصادرة القائمة بشكل 

مباشر أو غير مباشر.
اس���تطرد عمارة عن دور العلماء في التصدي إلرادة بعض 
السالطني واخللفاء ومحاوالتهم إنقاص األوقاف، فقال: »وملا 
حاول الس���لطان - الظاهر برق���وق - إنقاص هذه األوقاف.. 
وعقد لذلك مجلس ش���ورى، تصدى له العلماء وفي مقدمتهم 
الشيخ أكمل الدين )710- 786ه�/ 1310- 1384م(، والشيخ 
س���راج الدين البلقين���ي )724- 805ه����/ 1324- 1403م(، 
والشيخ البرهان ابن جماعة )725- 790ه�/ 1325- 1388م(؛ 
قائل���ني: إن ما رصده امللوك واألمراء لألوقاف يخرج من بيت 

النمو االجتماعي وتلبية حاجات األمة(، بحث  الوقف في  انظر محمد عمارة )دور   (((
اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  بوزارة  للوقف  تنموي  دور  نحو  ندوة:  في  مقدم 

بالكويت، ص 165- 166.
)2) انظر املصدر السابق، ص 166.

)3) انظر : كارل بروكلمان )تاريخ الشعوب اإلسالمية(، ص 1-369)3.
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املال، وال سبيل إلى نقضه«)1(.
كما كتب عمارة عن تكرار احملاولة إلنقاص األوقاف في 
العص���ر العثماني، فقال: »ولقد تكرر هذا املوقف في العصر 
العثماني )1122ه�/ 1709م( عندما أراد الوالي العثماني على 
مصر - إبراهيم باش���ا القبودان - نقص األوقاف املرصودة 
على جهات البر واخلير.. فتصدى له علماء املذاهب األربعة، 
مهدرين قراره؛ )ألنه ال جتب طاعته إال إذا وافق أمره الشرع، 
فإن خالف أمره الشرع لم يُنفذ.. بل جتب مخالفته(! وُقرئت 
فتواهم في مؤمتر عام حضره األكابر واحلكام والعلماء.. فلما 
عاند الوالي، رفعوا األمر إلى الس���لطان أحمد خان )1115- 
1149ه�/ 1703- 1736م( ال���ذي أقر فتوى العلماء، فبقيت 

األوقاف على ما هي عليه«.
)بل لقد اتخ���ذ العلماء في مصر املوقف ذاته دفاعاً عن 
األوقاف في مواجهة الس���لطان العثمان���ي ذاته )1148ه�/ 
1735م(، وف���ي مواجهة القاضي العثمان���ي، الذي قال: »إن 
أمر الس���لطان ال يُخالف، وجتب طاعته«.. وأفتوا بأن إبطال 
األوقاف مخالف للشرع »وال يُسلَّم لإلمام في فعل ما يخالف 
الش���رع«! بل وهددوا بالثورة، فعندما كتبوا للسلطان قائلني: 
»إنه رمبا قامت الرعية وهاجت واضطربت أحوالها وماجت؛ 
ألن قط���ع املعايش واألرزاق يفضي إلى قبيح األفعال وس���وء 

األخالق«()2(.
وعن دور األوقاف في اس���تقاللية العلماء والقضاة كتب 
عم���ارة فقال: »واألمر الذي يجب التنبيه عليه.. هو أن هؤالء 
العلماء ما كان لهم أن يقودوا )األمة( في مواجهة )الدولة( لو 
لم تضمن لهم مؤسس���ة األوقاف االستقالل املالي عن هيمنة 
الدولة ونفوذها. فاألوق���اف - التي مولت صناعة احلضارة 
اإلس���المية - هي التي جعلت لألمة وعلمائها هذا السلطان 

الذي تصدوا به للدولة وسالطينها.
به���ذا صنعت )األمة( حضارتها حت���ى في ظل انحراف 
الدول���ة.. ألن رجحان كف���ة األمة واالس���تقالل املالي الذي 
حققته األوقاف مللحمة صنع احلضارة اإلس���المية، هو الذي 
جعل األمة تواجه توازن )الس���الطني – األمراء( بس���الطني 

العلماء والعارفني وشيوخ وحجج اإلسالم«)3(.

))) انظر محمد عمارة )دور الوقف في النمو االجتماعي وتلبية حاجات األمة(، بحث 
اإلسالمية  األوقاف والشؤون  بوزارة  للوقف  تنموي  ندوة: نحو دور  مقدم في 

بالكويت، ص 166- )16.
)2) انظر املصدر السابق، ص 166- )16.

)3) انظر املصدر السابق ص )16.

كارثة ترسيم األوقاف في العصر 
الحديث:

كثيراً ما تكون شعارات التجديد والتحديث والتنظيم 
وسائل تقييد أو تأميم أو ترسيم، خاصة ما جرى ويجري 
جتاه األوقاف اإلسالمية في العالم العربي.. َكتََب عمارة 
عن هذا املوضوع فقال: »كان مش���روع محمد علي باشا 
)1184- 1265ه�/ 1770- 1849م( في مصر مع بدايات 
القرن التاس���ع عشر امليالدي، مش���روعاً لتجديد شباب 
الدول���ة العثمانية، كي ال يس���قط في ش���راك االحتواء 
الغربي، الذي كان يحرس أمراضها حتى حتني س���اعات 

وراثتها بعد تقطيع أوصالها.
لكن هذا التجديد قد س���لك س���بيل االعتماد على 
الدول���ة ب���دالً من األم���ة، فاحتذى في جتديد ش���باب 
الدولة حذو الدولة الغربية احلديثة، واس���تعان باخلبراء 
الفرنسيني وخاصة أتباع سان سيمون )1675- 1755م( 

في بناء الدولة احلديثة مبصر«)4(.
»فبعد أن كان علماء الش���رع، ومعهم قادة تنظيمات 
وروابط ونقابات احل���رف والصناعات، هم ممثلي األمة 
وأولي أمرها، ش���رع محمد علي في إحالل الدولة محل 
هذه القيادات.. وكان العدوان على األوقاف - املؤسس���ة 
التمويلية األم لقوة األمة واستقالل قادتها - السبيل الذي 

بدأ به محمد علي إلحداث هذا االنقالب.
فامتدت يد الدولة إل���ى أراضي األوقاف، فُفرضت 
عليها الضرائب )1224ه�/ 1809م( بعد أن كانت معفاة 
منها.. ثم أخذت فيما س���مته مراجع���ة حجج األوقاف 
وجتديده���ا، وأمهلت نظارها أربعني يوماً لتقدمي احلجج 
األصلي���ة، وإال ألغيت أوقافهم وخضع���ت مللكية الدولة، 
وكان الكثير من هذه احلج���ج قد بليت منذ زمن طويل، 
كم���ا كانت أعيان كثير من األوقاف ق���د أصابها التغيير 
بأحكام قضائية غير مدونة، وإمنا بش���هادات شهود قد 
توفاهم الله منذ عقود وعقود من الس���نني.. فاس���تولت 

الدولة على كثير من أعيان األوقاف.
ثم خطت الدولة على هذا الدرب أكثر جرأة، فاستولت 
على أراضي األوقاف اخليرية في )1227ه�/ 1812م( – 

))) انظر محمد عمارة )دور الوقف في النمو االجتماعي وتلبية حاجات األمة(، 
بحث مقدم في ندوة: نحو دور تنموي للوقف بوزارة األوقاف والشؤون 
عيسى  طلعت  محمد  د/  عن  نقاًل   ،168  -16( ص  بالكويت،  اإلسالمية 

)أتباع سان سيمون: فلسفتهم االجتماعية وتطبيقها في مصر(.



العدد 54312

وكانت مس���احتها يومئذ 600.000 فدان، أي أزيد من ُخمس 
األراضي املصرية البالغة يومئذ 2.500.000 فدان -! وعندما 
احتجَّ العلماء على هذا مبخافة خراب املس���اجد، أعلن محمد 
علي أنه قد قرر إحالل الدولة محل األمة ومؤسساتها األهلية 
في اإلنفاق على هذه املساجد، وقال للعلماء: )أنا أعمر املساجد 
املتخرب���ة وأرتب لها ما يكفيها(! فانفتح منذ ذلك التاريخ باب 
س���يطرة الدولة على الفكر الديني، وب���دأ الفقيه مثقف ذلك 
العصر يفقد االس���تقالل الذي ضمنته له األمة والذي مولته 

مؤسسة األوقاف عبر تاريخ اإلسالم«)1(.
ورصد محمد عمارة اآلثار املدمرة لهذا الترسيم والتأميم 
لألوقاف حتى على مس���توى قوة األمة في مقاومة االحتالل، 
بل وذكر مقارنة تاريخي���ة مهمة نقلها عن اإلمام محمد عبده 
فقال: »وبعد أن حلَّت )الدولة( محل )األمة( في رعاية مفكريها 
ومثقفيها، أصبحت الدولة – والوالي - )ولي النعم( بالنس���بة 
للمثقف���ني واملفكرين.. لق���د احتكرت الدول���ة صناعة الفكر 

والتحديث، ومن ثم أممت املثقفني واملفكرين.
ولقد رصد اإلمام محمد عبده آثار هذه املتغيرات، والتي 
مثَّل���ت منعطفاً حاداً في العالقة بني الدولة واألمة، كأعمق ما 
يك���ون الرصد، وحلَّل آثارها كأجود ما يكون التحليل، فأبان - 
فيم���ا كتبه عن آثار محمد عل���ي في مصر - كيف كان الرجل 
)تاجراً زارعاً، وجندياً باساًل، ومستبداً ماهراً، لكنه كان ملصر 
قاهراً، وحلياتها احلقيقي���ة معدماً(، ودلَّل على حقيقة تراجع 
)األمة( حلساب )الدولة( باملقارنة بني موقفني تاريخيني، فأمام 
احلملة الفرنسية – التي قادها بونابرت )1769- 1821م( على 
مصر )1213ه�/ 1798م(، لم تنهزم األمة بانهزام الدولة.. بل 
قاومت حتى فرَّ بونابرت – قاهر أوروبا – بليٍل أمام مقاومتها! 
فلما أحدثت جتربة محمد علي م���ا أحدثت من تغييرات في 
العالقة بني األمة و)الدولة(.. وجاء اجليش اإلجنليزي ليحتل 
مصر )1299ه�/ 1882م(؛ كانت هزمي���ة )الدولة( هي نهاية 
املطاف، فلم تقاوم )األمة(، كما صنعت من قبل، بقيادة العلماء 

والتجار وتنظيمات احلرف والصناعات!
لقد تراجع���ت )األمة( وفق���دت قيادتها الش���عبية دعم 
لت صناع���ة احلضارة  األوق���اف.. املؤسس���ة األم الت���ي موَّ
اإلس���المية، واجلهاد حلماية هذه احلض���ارة، على مرنِّ تاريخ 
اإلس���الم.. وبقيت الدول���ة )احلكومة( وحده���ا في مواجهة 

النمو االجتماعي وتلبية حاجات األمة(، بحث  الوقف في  انظر محمد عمارة )دور   (((
اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  بوزارة  للوقف  تنموي  دور  نحو  ندوة:  في  مقدم 

بالكويت، ص 169-168.

التحديات«)2(.
ه���ذا الواقع الذي حدث في مص���ر أحدث حتوالً خطيراً 
في دول العالم العربي واإلس���المي في سياس���ة التعاطي مع 
األوقاف، حي���ث ارتبطت األوقاف باحلكوم���ة املصرية حتت 
مس���ميات التنظيم والتحديث والتجدي���د، وأصبحت األوقاف 
مرتبطة باحلكومة أكثر من ارتباطها باألمة وبالقضاء الشرعي، 
ما أس���هم في إضعاف أب���رز مصدر من مص���ادر احلضارة 
اإلسالمية، وقد سارت احلكومات املتعاقبة في مصر وغيرها 
ث وتُطونِّر في نُظ���م األوقاف الداخلية  على ه���ذا املنوال حُتدنِّ
متجاهلة املرض الرئيس الذي مت جتذيره في ارتباط األوقاف 
باحلكوم���ة من خالل اس���تحداث وزارات األوقاف لتكون هي 
املعنية بالدرجة األولى بشؤون األوقاف والواقفني، لكن املصيبة 
تتعاظم حينما انتقلت فكرة مي���الد وزارة معنية باألوقاف من 
مصر إلى س���ائر دول العالم العربي؛ اقتداًء بالتجربة اإلدارية 
املصري���ة، وأخطر من وجود املرض عدم تش���خيصه، فجميع 
املؤمترات املعنية باألوقاف - وهي متعددة وكثيرة - ال تتطرق 
في أوراق عملها إلى بحث املرض الرئيس واملش���كلة األساسية 
للوق���ف في العالم العربي، فمعظم مش���كالت األوقاف ناجتة 
عن ترس���يم األوق���اف كإدارات أو وزارات أو هيئات حكومية 
بيروقراطية، وهذا ما ال يُتناول بالبحث والنقاش - مع األسف 
- رغم وجوب حشد جميع األوراق العلمية ملناقشة هذا املرض 

الرئيس ألهميته البالغة.
ووصل األمر مبحاوالت تطبيع الترسيم لألوقاف أن أصبح 
التس���ويق لألوقاف العلمية على اجلامعات احلكومية مبزاعم 
االقت���داء باجلامع���ات األمريكية ومؤسس���اتها املانحة، مثل: 
مؤسسة فورد، ومؤسسة روكفلر، ومؤسسة كارينجي، ومؤسسة 
كيلوك، ومؤسس���ة جونسون، ومؤسس���ة مارك آرثر، وجامعة 
هارفارد، وجامعة ديوك.. وغيرها من اجلامعات. علماً أن هذا 
يتناف���ى مع واقع اجلامعات األمريكية، حيث سياس���ة الوقف 
واإليقاف ف���ي الواليات املتحدة األمريكي���ة وغيرها، إمنا هو 
على اجلامعات )غير احلكومية( و)غير الربحية(؛ بهدف دعم 
هذا القطاع الثالث مبنظومته الكاملة في منافس���ته جلامعات 
القط���اع العام واخل���اص، ودعم اس���تقالله العلمي واملعرفي 
واس���تقالل أوقافه، وبالتالي قوة أبحاثه ودراساته في خدمة 

الوطن - أي وطن -.
وأخت���م القول عن اجلناي���ة اإلدارية بح���ق األوقاف في 

)2) انظر املصدر السابق ص 169- 0)1، نقاًل عن )األعمال الكاملة( ج)، ص 28).
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بالدنا اإلس���المية من خالل واقعها املعاصر الذي انعكس على 
عدم وجود مخرجات لألوق���اف، حيث ال توجد لها مخرجات 
تنموي���ة، بل وال ش���راكة تنموية لها في التعلي���م أو الصحة أو 
أي مش���اريع خدمية، وفي أحسن أحوال األوقاف فقد حتولت 
من وس���يلة لتقدمي اخلدمة إلى استثمار، حيث ُوجد مع منط 
االقتصاد الليبرالي الرأس���مالي نََهم االستثمار والتنمية لكامل 
الوقف ذاته على حس���اب نفعه وثمراته، فس���يطر على بعض 
املؤسس���ات احلكومية )الوزارات( ذلك النمط لتنعكس ثمرات 
الوقف مبخرج���ات نقدية )رقمية( فق���ط، وأحياناً تكون تلك 
املخرج���ات النقدي���ة مرتفعة تتفاخر بها تل���ك الوزارات على 
حس���اب مخرجاتها التنموي���ة واخلدمية، مع العل���م أن نهاية 
مطاف تلك االس���تثمارات النقدية )الرقمي���ة( في واقع األمر 
هي دعم األرصدة النقدية للبنوك املركزية للحكومات، وبالتالي 
حتول تلك األرصدة إلى فتح ش���هية األجنبي ليتم اس���تثمارها 
أجنبياً، وهي بهذا الواقع ُمسهم في تعزيز االقتصاد العاملي أو 
االقتصاد الغربي واألمريكي بشكل خاص، كما هو الواقع املعلن، 
خاصة لدى دول اخلليج العربي التي تس���تثمر معظم سيولتها 
النقدية - مع األسف - مبا فيها أموال األوقاف، كسيولة نقدية 
مدمجة فيما يُسمى )الصناديق السيادية()1( وغيرها، وفي كثير 
من األحوال يتم استثمار السيولة النقدية في سندات اخلزانة 
األمريكية بفوائد )ربوية( ال تتجاوز في غالب أحوالها نس���بة 
3%، وهذا ما ال يس���اوي حجم التضخم االقتصادي الس���نوي 
العاملي، عدا عن حاالت عدم ضمان استرداد تلك األصول في 
ح���االت اإلفالس االقتصادي العاملي املتك���رر وقوعه، علماً أن 
الوقف من أموال بيت مال املس���لمني على مصالح األمة أولى 
في حفظ سيولتها النقدية كما فعل اخللفاء والوالة في عصور 

الدول اإلسالمية املتعاقبة عبر التاريخ.
واملهم في األمر أن تطبيع النُظم االقتصادية الرأس���مالية 
املعاصرة في عمق اقتصاد الدول اإلس���المية، س���واء ُصنفت 
علماني���ة أو إس���المية؛ أصبح ف���ي نهاية املط���اف في ظل 
ل جنايات متعددة على  التنظيمات البيروقراطية احلكومية يُشكنِّ
َز انصراف املواطن عن اإلسهام في  األوقاف ومخرجاتها، ما عزَّ
وقف ماله أو بعض ماله وما ميلك، وتلك جناية أخرى، وذلك ما 
بة الوارد بعضها في  تطلب التوعية مبخاطر تلك اجلنايات املركَّ

هذا املقال املختصر، والذي أختمه ببعض التوصيات املهمة.

عبدالله  بن  فهد  اليمن(  وعنب  الشام  بلح  بني  )النفط  مقال:  املثال  سبيل  على  انظر   (((
القاسم، صحيفة »االقتصادية« السعودية، العدد 148).

أبرز التوصيات:
نتائج هذا املقال حتتم إيراد أبرز التوصيات 
التي تعيد للوقف قيمت���ه واعتباره ونفعه لعامة 

املسلمني، ومن أبرزها:
1- يقول الش���يخ صال���ح احلصني - رحمه 
الله - ناصحاً وموصياً: »ينبغي أن نوقظ إخواننا 
الصاحلني َحس���ني النية والقص���د من غفلتهم، 
ونفت���ح عيونهم، على أن تأمي���م العمل اخليري، 
وبخاص���ة الوقف، خطة تفتق���د احلكمة، وهي 
جدي���رة بأن تعكس على صاحبه���ا قصده، فهو 
يريد القوة للنظام ونتيجت���ه الطبيعية الضعف، 

ويريد اإلصالح ومآله الفساد«)2(.
2- العمل على اس���تقالل األوقاف بهيئات 
أهلية مس���تقلة عن احلكومات مرتبطة بالقضاء 
الش���رعي املستقل، ومس���تفيدة مما يُسمى في 
اإلدارة احلديثة للدولة )القط���اع الثالث( الذي 
ليس قطاع���اً حكومياً )القط���اع األول(، وليس 
قطاع���اً جتارياً )القطاع الثاني(، بل قطاعاً ثالثاً 
مس���تقاًل عن القطاعني، وترتب���ط به األوقاف 
وجميع املؤسس���ات واجلمعي���ات املعنية بالعمل 

األهلي واخليري واإلنساني.
3- االستفادة من النظم اإلدارية الغربية التي 
اقتبست من احلضارة اإلسالمية مفاهيم الوقف 
وعمل���ت بها، وفي هذا املج���ال يقول احلصني: 

)2) انظر ورقة علمية بعنوان )تطبيقات الوقف بني األمس واليوم( 
http://rowaq. التالي:  الرابط  للشيخ صالح احلصني، على 

.org/?p=19
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»وله���ذا فإن من أعط���وا احلكمة في 
معاش���هم وعلموا ظاه���راً من احلياة 
الدنيا ممن يسمونهم الدول املتقدمة؛ 
قد انتبهوا لهذا األمر فحذروه أش���د 
احلذر، وعلى س���بيل املثال: يوجد في 
والواليات  البريطانية،  املتحدة  اململكة 
املتحدة األمريكية، والدول التي يسود 
فيها النظام القانوني اإلجنلوسكسوني؛ 
نظام يش���به الوقف يسمى )الترست 

.)Trust

وق���د حرص���ت حكوم���ات هذه 
البل���دان على ع���دم التدخل في هذا 
النظ���ام، واقتصرت عل���ى إيجاد نوع 
من اإلدارة يهت���م بالرقابة، واملعاونة، 
لذوي  وتقدميها  املعلوم���ات،  وجتميع 
العالق���ات، وأبق���ت له���ذا النظ���ام 
أن  وح���ذرت  وفرديته،  خصوصيت���ه 
تتدخل في إدارته، وليس املجال متسعاً 
السياس���ة احلكيمة  نتائج هذه  لبيان 
والتي من أهمها تط���ور هذا النظام، 
واتس���اع نطاقه، وقدرته على التحرك 
املختلفة،  املجتمع  حاج���ات  ومواجهة 

واملتعددة واملتغيرة«)1(.
التطبيقات  م���ن  4- االس���تفادة 
اإلداري���ة احلديث���ة ع���ن خصخصة 
املش���اريع واخلدمات بتطبيق مفاهيم 
اخلصخص���ة على األوقاف مبا يحقق 
ش���رط الواق���ف ومرجعي���ة القضاء 

واستقالل األوقاف.
وفي اخلت���ام.. فإن عل���ى األمة 
اإلسالمية مبثقفيها وعلمائها وعامتها 
األوقاف  لتحرير  تتنادى  أن  وخاصتها 
عليها؛  الرسمية  اإلدارات  من سيطرة 
ومكانته  اس���تقالليته  للوق���ف  لتعيد 
وقيمته وفاعليته وتفاعل املجتمع معه.

))) انظر املصدر السابق.

جتارب عاملية وإقليمية في األوقاف

الوقف العلمي في جامعة امللك عبدالعزيز:
هو منظومة إسالمية خيرية علمية اقتصادية عصرية، تقوم باستثمار األصول املختلفة 
وتوجيه عوائدها نحو تبّني ودعم املشروعات البحثية والدراسات العلمية واملوهوبني والبرامج 
اخلاص���ة املبتكرة التي تخدم املجتمع وتعالج مش���كالته العلمي���ة واالجتماعية واالقتصادية 
والصحي���ة والبيئية.. تأس���س عام 1425ه���� مببادرة من أهالي مدينة ج���دة ونخبة من أعضاء 
هيئة التدريس في اجلامعة وكوكبة من رجال األعمال، حيث مت رفع املقترح لصاحب السمو 
امللك���ي األمي���ر عبداملجيد بن عبدالعزيز )رحمه الله(، أمير منطقة مكة املكرمة آنذاك، وكان 

بذلك أول وقف جامعي على مستوى الشرق األوسط.
كما سّجل الوقف العلمي سابقة إدارية مبتكرة في طريقة إدارة األوقاف، حيث تتم ألول 
مرة بطريقة مماثلة للشركات املساهمة في القطاع اخلاص، من خالل جمعية عمومية تضم 
جميع الواقفني الذين ال تقل مساهمة كل منهم عن 250 ألف ريال أو ما يعادلها من عقار أو 

أسهم أو غيره، ويكون لكل عضو صوت واحد عن كل 250 ألف ريال.
ه���ذا وتق���وم اجلمعية العمومي���ة بانتخاب أعضاء مجل���س النظارة الذي���ن لديهم كافة 
الصالحيات إلدارة الوقف العلمي واإلش���راف العام على ش���ؤونه وس���ير عمله ومراجعة أدائه، 
ويتك���ون املجل���س م���ن  15 عضوًا، ه���م: معالي مدير اجلامع���ة، وثالثة أعضاء م���ن اجلامعة، 

وثالثة أعضاء من اإلدارات احلكومية، وثمانية من أهل العلم ورجال األعمال.
ويق���وم مجل���س النظ���ارة بتعي���ني جلنة االس���تثمار الت���ي تتولى مهمة دراس���ة املش���اريع 
والفرص االس���تثمارية الس���تثمار أموال الوقف وتنميتها وتعظي���م العوائد االقتصادية التي 
يع���ود جزء منها إلى االس���تثمار مرة أخرى لتنمية رأس���مال الوق���ف، بينما يتم توجيه اجلزء 

األكبر إلى مصارف الوقف العلمي الشرعية وبحسب شروط الواقفني، ونذكر منها:
· دعم املشاريع البحثية والدراسات العلمية في املجاالت احليوية التي تخدم املجتمع.

· دع���م مش���اريع املوهوب���ني واملبتكري���ن وأبحاثهم التي تس���هم في إيجاد حلول ملش���اكل 
املجتمع.

· ابتكار برامج ومش���اريع متميزة خلدمة املجتمع وحل مش���كالته وتنميته في مختلف 
املجاالت.

· إقامة الل�قاءات العلمية والندوات الثقافية والدورات التدريبية ملختلف فئات املجتمع.
· تنظيم برامج تنموية خاصة ببعض فئات املجتمع، مثل: )ذوي االحتياجات اخلاصة، 

املرضى، واأليتام...(.
· عق���د برام���ج إدارية متقدمة للتنفيذيني ورجال األعمال من خارج اململكة؛ لتعريفهم 
ببيئة العمل في اململكة وتش���جيعهم على فتح مش���اريع جديدة تسهم في دفع عجلة التنمية 

وتوفير وظائف ورفع مستوى رفاهية املجتمع.
يذكر أن الوقف العلمي أطلق مجموعة رائدة من البرامج واملشاريع، نذكر منها: مسابقة 
املثالية في القيادة املرورية، مشروع تيسير الزواج، مشروع تدوير الورق، مشروع تشغيل مكتبة 
امللك فهد العامة في جدة، برنامج ثقة، مشروع تشجيع براءات االختراع، إنشاء بنك وقفي، 
برنامج األعمال التنفيذي الس���عودي، وبرنامج االس���تقطاع الش���هري، كم���ا دعم العديد من 
األبح���اث العلمي���ة املهمة في مختلف املج���االت الطبية والبيئي���ة واالجتماعية واالقتصادية 

وغيرها من املجاالت التي يحتاج إليها املجتمع واألمة.

د. عصام بن حسن كوثر
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فكرة األوقاف وآثارها

إن األوقاف من االبتكارات احلضارية اإلس���المية، فلم يكن 
موجوداً في العالم الق���دمي إنفاق على أوجه اخلير – اللهم إال 
م���ا كان ينفق من���ه على املعابد وكهنتها مم���ا ال ميثل إال جزءاً 
ضئياًل من فكرة األوقاف - حتى جاء اإلس���الم؛ فأوقف رسول 
الله #، ثم أوقف صحابته جميعاً، أوقافاً كثيرة، واس���تمر منو 
مؤسس���ة الوقف في العالم اإلسالمي لتش���ّكل املصدر الذاتي 
الذي متّول األمة به انطالقتها احلضارية؛ فبما أوقف املسلمون 
م���ن ممتلكاتهم توافرت أم���وال غزيرة أنفق به���ا على العلماء 
وطلبة العلم وإنشاء املدارس، وعلى اجلهاد وبناء الثغور وحترير 
األس���رى، وعلى الفقراء والضعفاء واحملتاج���ني، وعلى تنمية 
البلدان بش���ق األنهار وتعبيد الطرق وإنش���اء اجلسور ورعاية 
احليوانات، وس���ائر ما مُيكن أن يُتَخيَّل من وجوه اخلير ضربت 

فيه األمة بسهم عبر مؤسسة األوقاف.

حممد إهلامي)*( ■

@melhamy 

]ملف العدد[

)�) باحث في التاريخ واحلضارة اإلسالمية.

لعّله سيكون غريبًا إذ نقول إن هذا 
الموضوع إنما هو فرع عن الصراع الكبير بين 

الشرق والغرب، بين النظام اإلسامي والنظام 
العلماني، فللوهلة األولى ال يبدو األمر كذلك، 

لكن بقليل من التعّمق والنبش وراء ظواهر 
األحداث، يتبدى وجه الحقيقة المخبوء.

وإجمال ذلك أن الدولة المركزية هي بنت 
الفكرة العلمانية والمسار التاريخي الغربي، 

بينما المجتمع الفعال – واألوقاف من أبرز 
سماته - هو ابن الفكرة اإلسامية والمسار 

التاريخي اإلسامي، وأما التفصيل فإليك بيان 
ما يسمح به المقام.

جناية األنظمة الَعلمانية
على األوقاف اإلسامية
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ومن بني اآلثار الكثيرة للوقف يهمنا التركيز على أثر استقالل 
مسار األمة عن مسار السلطة، فلم يكن انهيار السلطة أو ضعفها 
السياسي والعسكري منعكساً على منو األمة احلضاري إال قلياًل، 
بل قد تسقط البلدان عسكرياً ثم تأسر الغازين حضارياً وثقافياً 
كما حدث م���ع الصليبيني في الش���ام، والنورم���ان في صقلية، 

واإلسبان في األندلس، واملغول في الشرق اإلسالمي.
ونقف باملش���هد اإلس���المي هنا لنلقي نظ���رة مهمة على 

املشهد الغربي وتطوره التاريخي.
التطور الغربي إلى الدولة املركزية

حني تخلّصت أوروبا من الكنيس���ة وم���ن أباطرة العصور 
الوسطى ومن اإلقطاعيني، استبدلت بهم منوذجاً آخر، ذلك هو 
“العلمانية” )بدياًل عن الكنيسة( و”نظام الدولة املركزية” )بدياًل 
عن نظام اإلمبراطورية واإلقط���اع(، وكال األمرين –العلمانية 
ونظام الدولة املركزية - تاب���ع لآلخر، فال بد ألي مجتمع من 
قيم حاكمة ومبادئ عليا، ثم ال بد لهذه القيم واملبادئ من أناس 
يطبقونه���ا ويحكمون بها، فكانت العلماني���ة املبدأ، وكان نظام 

الدولة املركزية منوذج التطبيق.

فأين يكمن الضرر؟

يكمن في أن انتهاء وجود اإلله من حياة البش���ر قد جعلهم 
عبيداً ألنفس���هم وش���هواتهم وأهوائهم، ال يؤمنون إال مبا ينفع 
ويضر بشكل مباشر واضح، وبهذا انتفى مبدأ األخالق والقيم 
العليا واملُثُل العظيمة التي انزوت مع الدين في جنبات الكنائس، 
وصارت اختياراً ش���خصياً بحتاً؛ ولهذا أنتج الغرب كل البشائع 
اإلنسانية التي جعلته “أكبر مجرم في التاريخ”)1(، “وحينما سئل 
فاكيالف هافل )رئيس جمهورية التش���يك( عن األسباب التي 
أدت إلى هذا الوضع، أج���اب قائاًل: هذا الوضع له عالقة ما 
بأننا نعيش في أول حضارة ملحدة في التاريخ البش���ري، فلم 
يعد الناس يحترمون ما يُدعى القيم امليتافيزيقية العليا، والتي 
متثل ش���يئاً أعلى مرتبة منهم، ش���يئاً مفعماً باألسرار، وأنا ال 
أحتدث هنا بالضرورة عن إله ش���خصي، إذ إنني أشير إلى أي 
ش���يء مطلق ومتجاوز، هذه االعتبارات األساسية كانت متثل 
دعامة للناس وأُُفقاً لهم، لكنها فقدت اآلن، وتكمن املفارقة في 
أننا بفقداننا إياها نفقد س���يطرتنا على املدنية التي أصبحت 
تس���ير دون حتكم من جانبنا، فحينما أعلنت اإلنس���انية أنها 

بيروت،  الرقي،  دار  قرقوط،  طوقان  د.  ترجمة:  اإلسالم،  وعود  جارودي:  رجاء   (((
الطبعة الثانية، 1985م، ص 19.

احلاكم األعلى للعالم، في هذه اللحظة نفسها، بدأ العالم يفقد 
بُْعَده اإلنساني”)2(.

وهنا حتققت نب���وءة توماس هوبز ال���ذي “أعلن أن حالة 
الطبيعة )أي حالة اإلنسان بعد انسحاب اإلله من الكون(، هي 
حالة من ح���رب اجلميع ضد اجلميع؛ فاإلنس���ان ذئب ألخيه 
اإلنس���ان، وس���يتم التعاقد االجتماعي بني البش���ر ال بسبب 
فطرة َخينِّرة فيهم، وإمنا من فرط خوفهم وبس���بب حب البقاء، 
ب���ون الدولة التنني حاكماً عليهم حتى ميكنهم أن يحققوا  فيُنَصنِّ

ولو قدراً ضئياًل من الطمأنينة”)3(.
وهن���ا صارت الدولة في مكان اإلل���ه، بل هي - كما يقول 
هيجل - “احللول اإللهي على األرض”، وس���يادتها هي السلطة 
املطلقة، وعلى األفراد أن يخضعوا لهذه السلطة التي حتدد من 

الداخل إرادة األفراد)4(.
وصارت كفاءة الدولة تقاس مبدى قدرتها على الس���يطرة 
التامة عل���ى كافة ما يح���دث على أرضها من أنش���طة، ولم 
يختلف هذا بني مذهب ومذهب في الفكر الغربي؛ “فالسيطرة 
على السكان مهمة أساس���ية ألي سلطة حكومية تهيمن عليها 
جماعات املصلح���ة، وعلى الرغم من أن القوتني الدوليتني في 
زمن احلرب الباردة )أمريكا واالحتاد الس���وفييتي( كانتا على 
طرفي نقيض؛ فإنهما اش���تركتا في قوة الس���لطة احمللية عند 

تعاملهما مع قضية السيطرة على شعبيهما”)5(.
وحني حلّ���ت الدولة محل اإلله، لم يك���ن لها ال علم اإلله 
وال رحمت���ه وال ارتفاعه عن النقائص، وحني حلَّ السياس���يون 
والنخبة مح���ل العلماء واملفتني، لم يكن له���م ال تقوى العلماء 
وال خش���يتهم، بل دخل البشر في حكم البشر، فاستعبد البشُر 
البش���َر فأذلوهم وقهروهم، غير أن األش���كال تغّيرت فصارت 
أكثر خداعاً وتلويناً، وأش���هر منطني لهذا اخلداع: الش���يوعية 

والرأسمالية.
فأما الش���يوعية فقد ادَّعت أنها سبيل العدالة االجتماعية 
وضد اإلقطاعيني وامللوك املس���تبدين وملنع احتكار السلع، ثم 

الرابعة،  الطبعة  القاهرة،  الشروق،  دار  الفكرية،  رحلتي  املسيري:  الوهاب  عبد  د.   (2(
فبراير 2009م، ص 219.

)3) السابق.
القاضي،  منصور  ترجمة:  واملجتمع،  هيجل  ماشيري:  وبيار  لوفيفر  بيار  جان   (((
 = 1413هـ  األولى،  الطبعة  بيروت،  والنشر،  للدراسات  اجلامعية  املؤسسة 
يتوقع وجود  لم  فإنه  باقي كالم هيجل  يبدو من  1993م، ص 2) - 3). وفيما 
الفرنسية ويحسب  بالثورة  املفتونني  الدولة، فلقد كان من  ِقَبل  استبداد جديد من 

أنها شيء مثل »نهاية التاريخ«.
))) ناعوم تشومسكي: النظام العاملي، ترجمة: عاطف محمد عبد احلميد، الهيئة املصرية 

العامة للكتاب، 2010م، ص ).
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كان تطبيقها أعنف اس���تبداداً من كل امللوك وأش���رس من كل 
اإلقطاعيني، ول���م تتحقق في ظالله���ا إال العدالة في الفقر، 
حيث صارت الش���عوب فقيرة ال جتد الكف���اف، فيما تركزت 
الثروة في يد “الرفاق” الذين يحكمون باس���م الشعب، ويقيمون 
املذابح والس���جون باسم الش���عب، ويتصرفون في مال الشعب 
بأهوائه���م زاعمني أنه “إرادة الش���عب”، وق���د ُطِويت صفحة 
الشيوعية مخلنِّفة وراءها س���جاًل من املذابح واحلروب والفقر 

العام والفساد الكبير.
وأما الرأسمالية فقد ادَّعت أنها ضد االحتكار االقتصادي 
وضد االستبداد السياسي، لكنها أنتجت أكبر احملتكرين ورعت 
ودعمت أكابر املس���تبدين، وهي تس���يطر على الش���عب عبر 
اإلعالم واألموال؛ يظن الناس أنهم يختارون رؤس���اءهم وأنهم 
يغّيرونهم كل فترة، فيما تظل احلقيقة أنهم يدورون في مسرح 
يتحك���م فيه رجال األعمال الذي���ن يتحكمون في اإلعالم وفي 
االقتص���اد، فباإلعالم يخدعون اجلماهير ويس���وقون رجالهم 
للحكم، وبه وباالقتصاد يتحكمون في السياس���يني والبرملانيني 

وصناع القرار)1(.

حين جاءت »العلمانية« و»الدولة 
المركزية« إلينا

هذه األزمة القائمة في الغرب حني ُزِرعت في بالدنا كانت 
أسوأ وأشد فتكاً وتدميراً!

فالعلمانية كانت رغبة ش���عبية ونتيجة طبيعية النحرافات 
الكنيس���ة، ولم تكن كذلك ف���ي بالدنا، ولذا ُغِرس���ت بالقهر 
واالس���تبداد، وكان ال بد من وجود حكومات عس���كرية تذيق 
الشعوب الويالت كي تتمكن من ترسيخ أمرها، وهذا الترسيخ 
ال يت���م إال بنظام الدولة املركزية الذي ينزع عن األمة فاعليتها 

وترابطها ومتاسكها ومصادر قوتها.
أثمر نظ���ام الدولة املركزية في بالدنا أس���وأ الثمر، فقد 
س���يطرت الدولة على األوقاف اخليرية التي هي متويل األمة 
لنفس���ها وحضارتها، وضربت الدولة نظام القبائل والعصبيات 
حلس���اب النزعة الفردية التي جتعل العالقة قائمة بني الدولة 
والف���رد على نحو ما هي بني اإلله والعبد، ولنضرب مثاالً على 
ذل���ك مبحمد علي الكبي���ر، أول من أدخ���ل العلمانية والدولة 

املركزية في بالد املسلمني.
وموت  العاملية  الرأسمالية  الصامتة:  »السيطرة  كتاب  هذا  تفصيل  في  طالع   (((
يناير  الكويت،  املعرفة،  عالم  نورينا هيرتس، من إصدارات  لألملانية  الدميقراطية« 

)200م.

لقد كس���ر محمد عل���ي كافة ما يجع���ل املصريني أقواماً 
ليكونوا بني يديه أفراداً على نحو ما تطمح إليه الدولة املركزية 
من أن ترى الناس أف���راداً مواطنني ال جتمعات أو عائالت أو 
عش���ائر، ثم نزع منهم كل ما أمكنه من األوقاف لتكون مصادر 

األموال في يده، فيمنح ومينع؛ فتذل له الرقاب جميعاً.
وحني يؤرخ الشيخ محمد عبده آلثار محمد علي نراه يقول: 
“أخذ يستعني باجليش ومبن يستميله من األحزاب على إعدام 
كل رأس م���ن خصومه، ثم يعود بقوة اجليش وبحزب آخر على 
من كان مع���ه أوالً وأعانه على اخلصم الزائل فيمحقه، وهكذا 
ه عنايته إلى رؤساء البيوت  حتى إذا ُسحقت األحزاب القوية وجَّ
الرفيعة فلم يَدع منها رأساً يستتر فيه ضمير )أنا(، واتخذ من 
احملافظة على األمن س���بياًل جلمع السالح من األهلني، وتكرر 
ذلك منه مراراً حتى فسد بأس األهالي وزالت ملكة الشجاعة 
منه���م وأجهز على ما بقي في البالد من حياة في أنُفس بعض 
أفرادها، فلم يبِق في البالد رأس���اً يعرف نفسه حتى خلعه من 
بدنه أو نفاه مع بقية بلده إلى الس���ودان فهلك فيه. أخذ يرفع 
األس���افل ويعليهم في البالد والقرى كأنه كان يحن لش���به فيه 
ورث���ه على أصله الكرمي، حتى انحط الكرام وس���اد اللئام ولم 
يُبِق في البالد إال آالت له يس���تعملها في جباية األموال وجمع 
العساكر بأي طريقة وعلى أي وجه، فمحق بذلك جميع عناصر 
احلياة الطبيعية من رأي وعزمية واستقالل نفس ليصّير البالد 
املصرية جميعها إقطاعاً واحداً له وألوالده”.. وفي جنايته على 
األوقاف يقول الشيخ محمد عبده “نعم: أخذ ما كان للمساجد 
من الرزق وأبدلها بش���يء من النقد يس���مى فائض رزنامة ال 
يس���اوي جزءاً من األلف من إيراده. وأخذ من أوقاف اجلامع 
األزه���ر ما لو بقي له اليوم )ربيع األول 1320 = يونيو 1902(، 
لكانت غلته ال تقل عن نصف مليون جنيه في الس���نة، وقرر له 

بدل ذلك ما يساوي نحو أربعة آالف جنيه في السنة”)2(.
إنه���ا املتالزم���ة الطبيعية ب���ني العلمانية ونظ���ام الدولة 
املركزية، حيث ال يُس���مح بأن تكون ثمة قوة في البالد إال قوة 
الدولة، ولقد كان الغرب آنئذ يبدو عمالقاً كبيراً ساحراً يغري 
باالقت���داء به كل غافل عن كوامن الق���وة والنهضة في النظام 
اإلس���المي، فكيف برجل عس���كري ألباني ل���م يتكلم العربية 
حتى مات، لقد كان أجهل من أن يقتبس اقتباس���اً واعياً، وإمنا 

وانظر:  بعدها،  وما   1(5/( املنار  مجلة  مصر،  في  علي  محمد  آثار  عبده:  محمد   (2(
الطبعة  الشروق،  دار  عمارة،  محمد  د.  حتقيق:  اإلمام،  لألستاذ  الكاملة  األعمال 

األولى، ))))هـ = 1993م، )/851.
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جرت عملية صبغ مص���ر – كما يقول أرنولد توينبي - 
بالصبغة الغربية “أكثر شموالً من أي محاولة سعى إليها 

أو أجنزها السالطني األتراك”)1(.
لقد كانت البداية باستيالء محمد علي على ستمائة 
أل���ف فدان من األرض املوقوفة، وهي متثل ثلث األرض 
املزروع���ة في مصر والبالغة في ذل���ك الوقت 2 مليون 
من الفدادي���ن)2(، ثم تطور األمر عب���ر الزمان – بفعل 
االس���تبداد ثم االحتالل ثم االستبداد - إلى أن “انقطع 
الوقف بش���طريه: األهلي واخلي���ري؛ فاألهلي مقطوع 
بحك���م القانون )الص���ادر 1953: أي ف���ي عهد عبد 
الناص���ر(، واخليري ُقطع ملا لوح���ظ من االنقطاع بني 
ذرية الواقف والوقف، والتصرف املطلق لوزارة األوقاف 
في إدارت���ه، بل لوحظ أن الذين وقف���وا وكان لهم حق 

الرجوع، رجع كثيرون منهم عن أوقافهم”)3(.
ووصل احل���ال باألمة إلى أن حتّكمت الدولة في 
املساجد ونظم التعليم ومنافذ الثقافة، وصار املواطن 
ال يس���تطيع أن يدرس أو يتعلم أو يقرأ أو يسمع إال 
ما تريده الدولة أو تس���مح به، وهو ال يس���تطيع أن 
ميارس نش���اطاً ولو خيرياً إال إذا س���محت الدولة، 
وص���ار العلماء في يد الدول���ة؛ إن نطقوا مبا أرادت 
أعطته���م الرواتب واملناصب، وإال أعطتهم املعتقالت 
واملشانق، وال يستطيع اخلطيب أن يخطب في الناس 
وال أن يدّرسهم وال أن يقرئهم القرآن إال بعد تصريح 
من الدولة، وصار الفقراء رهناً لدى الدولة؛ إن كانت 
صاحلة أس���عفتهم، وإن كانت فاسدة أهلكتهم، وصار 
طالب العلم أس���رى لدى الدول���ة؛ إن كانت حريصة 
على العلم مهدت س���بيله وخفضت تكاليفه وأنفقت 
عليه، وإن كانت غير ذلك أفسدتهم... وهكذا صارت 
وج���وه احلياة جميعها. فإذا اس���تحضرنا حقيقة أن 
الذي حكمنا في عصور م���ا بعد االحتالل كان على 
مذه���ب الغرب؛ عرفنا أي مصيبة نزلت ببالدنا على 

يد أناس من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا.

))) أرنولد توينبي: مختصر دراسة التاريخ، ترجمة: فؤاد محمد شبل، املركز 
القومي للترجمة، 2011م، 313/3.

بيروت،  اجليل،  دار  واألخبار،  التراجم  في  اآلثار  عجائب  اجلبرتي:   (2(
.344/3

الوقف،  أبو زهرة: محاضرات في  الوقف في: محمد  قوانني  تابع تطور   (3(
العاملية، 1959م.. واالقتباس في املنت من ص  العربية  الدراسات  معهد 

.46

األوقاف تهديد للعلمانية والتبعية 
الغربية

لم يكن محمد علي أول من حاول الس���يطرة على األوقاف، 
فقد حاول ذلك بعض احل���كام قبله مثل الظاهر بيبرس – في 
النصف الثاني من القرن الس���ابع الهجري، وقت حاجته للمزيد 
من النفقة ملواجهة املغول والصليبيني -، فوقف له اإلمام النووي 
ه عن ذلك.. وحاولها بعدئذ الظاهر  ومعه جمع من العلماء حتى ردَّ
برقوق – في أواخر القرن التاسع الهجري، ليستعيد لبيت املال 
اخلاوي ما احتال األمراء على وقفه حتصيناً ألموالهم -، فوقف 
له سراج الدين البلقيني وبرهان الدين بن جماعة وأكمل الدين، 
وكان أقصى ما س���محوا له ما ُوِقف على األبناء ومنعوا عنه ما 
ُوِقف للخير العام.. وحاول ذل���ك والي مصر العثماني إبراهيم 
باش���ا القبودان – في القرن الثاني عش���ر الهجري، وبالتحديد 
)1121ه���� = 1709م( -، فتصدى له علم���اء املذاهب األربعة، 
فبقيت األوقاف على ما هي عليه، بل عجز الس���لطان العثماني 
نفس���ه بعد ذلك بربع قرن )1148ه� = 1735م( عن مثل ذلك. 
ولئن أفلح األمراء في التحايل على االستيالء على أموال الوقف، 
إال أن ذلك من الفس���اد اإلجرائي الذي كان ميكن إصالحه في 

كل وقت)4(.
لكن الذي فشل فيه السالطني واألمراء الكبار املجاهدون 
جنح فيه فيما بعد شراذم العس���كر الذين وصلوا للحكم عبر 
انقالبات – خططت له���ا ودعمتها مخابرات دول االحتالل - 
ولم يحققوا ألمتهم شيئاً ذا بال، ذلك أن املظلة العلمانية ونظام 
الدولة املركزية نزعت من األمة كل قوة لتضعها في يد احلاكم، 
ولم يعد ثمة علماء يس���تطيعون املواجهة بعد أن صاروا أجزاء 
م���ن آلة الدولة، كما لم تعد ثمة قوى اجتماعية بعد أن ُصّفيت 

عشائر الدولة أو سكتت رغباً أو رهباً.
ومن هنا حتّكم���ت القوى العاملية في األمة اإلس���المية عبر 
التحك���م في أنظمة احلكم، واختفت “األم���ة” من معادلة الصراع، 
فنزل بنا من النكبات ما هو معروف مشهور طوال القرنني املاضيني.

إن الصراع اإلسالمي الغربي متوقف في أهم وجوهه على 
قدرة األمة على اس���تعادة فاعليتها مرة أخرى، ونظام الوقف 
واحد من أهم هذه الوسائل التي تعيد األمة إلى ساحة الفعل، 

وتعيد متكينها من ثرواتها ومتويل نهضتها احلضارية.

هل  عمارة:  محمد  د.  بعدها؛  وما  ص20  الوقف  في  محاضرات  زهرة:  أبو  محمد   (((
الثانية، 1418هـ = 1998م، ص 121  الطبعة  الشروق،  دار  اإلسالم هو احلل؟ 
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الشيخ بدر الراجحي في حوار مع »^«:

أنظمة األوقاف في المملكة »متأخرة«..
وتأسيس هيئة لها سيقضي على العقبات الموجودة

يعي���ش العم���ل اخلي���ري في اململكة العربية الس���عودية جتربة متمّيزة من خالل تطوي���ره ومحاولة احتوائه ضمن عمل 
اس���تثماري يؤثر إيجابًا من حيث عدد املس���تفيدين منه، وكذلك جودة األعمال املقدمة حملتاجيها. وال يش���مل الوقف فقط 
إطع���ام الفق���راء واملس���اكني، ب���ل إنه تخطى ذلك ليصل إلى تش���ييد الفنادق والش���قق الس���كنية وبناء محط���ات حتلية املياه 
ومتويل البرامج التعليمية واستثمار األراضي الزراعية ومشاريع بلغت قيمتها مئات املاليني من الرياالت؛ وكل ذلك يسهم 
بشكل واضح في التنمية املجتمعية ويعزز من التكافل االجتماعي داخل املجتمع املسلم، إضافة إلى دوره في تعزيز اقتصاد 
الب���الد. وفي هذا الس���ياق حاورت مجلة البيان الش���يخ ب���در الراجحي، رئيس جلنة األوقاف في الغرف���ة التجارية الصناعية 
بالرياض، ورئيس مجلس نظار أوقاف الشيخ محمد بن عبد العزيز الراجحي؛ حول عملية التطوير التي شهدتها األوقاف 

اخليرية في السعودية، والطموحات املستقبلية للقائمني عليها، وكان احلوار التالي:

أجرى احلوار: أمحد أبو دقة ■

]حوارات[
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^: م���ا أب���رز التحّوالت التي م���ّر بها الوقف خالل مس���يرته 
التاريخية الطويلة؟

البداي���ة كانت من الدعم احلكومي في حماية هذه األوقاف 
من خالل ع���دم التعدي عليها، وتغيير الثقاف���ة والفكر والبُعد 
االستراتيجي في العمل اخليري، ومن ثم سحب التوجه لألوقاف، 
خصوصاً اجلهات اخليرية التي بدأت تنادي بتأس���يس أوقاف 
لها. وأكثر ش���يء نفع األوقاف برأيي هو أحداث 11 س���بتمبر، 
س���بحان الله ربَّ ضارة نافعة. ال ش���ك أن أحداث 11 سبتمبر 
أضّرت كثيراً العمل اإلسالمي، لكنها قد تكون نفعت، لكن النفع 
ال نراه بشكل واضح. في السعودية بعد األحداث أصبحت الناس 
تخش���ى من دعم اجلهات اخليرية واملؤسس���ات أو األشخاص، 
ومن ثم تراجع الدعم بس���بب التخّوف م���ن العمل »اإلرهابي«، 
وكذلك توجيهات الدولة السعودية بعدم تقدمي الدعم ألشخاص، 
فبالتال���ي اجلهات اخليرية تأثرت ف���ي مواردها املالية، فبدأت 
حينها التفكير في إنشاء أوقاف حتمي بها مواردها املالية، وبدأ 
القائمون عليها يقنعون املستثمرين واملتبرعني بدعم إنشاء هذه 

األوقاف.
أضف إلى ذلك املبادرات اخليرية من كبار جتار اململكة في 
إنشاء عدد من األوقاف، وهذا األمر حّرك شيئاً كبيراً في نفوس 
التجار واملس���تثمرين، وصار هناك تناف���س بينهم فيه، وبدأت 
تظه���ر أوقاف التجار وأنش���طتها إعالمي���اً، وبالتالي أصبحت 
بصمة األوقاف واضحة بشكل جيد. واحلمد لله تطمني الدولة 
بأن���ه ال يوجد تعدٍّ على األوقاف س���اعد كثيراً على هذا األمر؛ 
ألن ثقافة التخّوف على الوقف اإلس���المي سادت وانتشرت بني 
الناس قبل تأسيس احلكومة السعودية وبعد احلكم العثماني، ما 

أدى إلى زهدهم في الوقف.

^: إلى أي مدى ترى تفاعل رجال األعمال، خاصة الش���باب 
منهم، مع الوقف؟

الشباب في تفاعل كبير جداً، وأنا أعرف العديد منهم ممن 
لم يتجاوز عمرهم 35 س���نة، أنش���ؤوا أوقافاً بحجم كبير جداً؛ 
حينما وضعت مناذج وصيغ لألوقاف بطريقة مغرية.. فالشخص 
إذا أراد أن يوقف ش���يئاً وتوافرت له صيغة متّكنه من إدارة هذا 
الوقف حتى ممات���ه، أو أنه إذا ُمنح أن يتصرف في غلة الوقف 

متى شاء لصاحله؛ فهو بذلك سيشعر باإلغراء بدالً من أن يكتب 
وصية بوقف ما.

^: م���ا مدى رضاك عن الوضع احلال���ي لألوقاف من خالل 
إدارتها وتنميتها؟

من وجهة نظري، ال ميكن ألحد أن يرضى في حياتنا الدنيا؛ 
ألن الذي يرضى معناه أنه ال ميتلك طموحاً وقدرة على التطوير. 
وما أعتقده أنا ش���خصياً أننا اآلن - ف���ي اململكة - بدأنا بفتح 
كتاب اس���مه »كتاب األوقاف«؛ ألن حج���م األوقاف التي أوقفت 
ال تقارن بحجم اس���تثمارات البلد.. لكن أنا س���عيد بالتصعيد 
اإلعالم���ي ح���ول موضوع األوق���اف، وأصبح���ت عندنا جلان 
ومؤمترات ولقاءات.. لكن أعود وأكرر لنكن منطقيني، ثرواتنا ال 
تقارن باألوقاف، نحن لم نصل إلى نسبة 10% من حجم األوقاف 
الت���ي من املفترض أن تكون لدينا، وعندما تقارن الدول الغربية، 
وخصوصاً أمريكا، بالسعودية، جتد أن األوقاف لديهم أكثر منا، 
وهي لغير املس���لمني. ومن هنا نحن مقصرون جداً.. وفي العهد 
اإلسالمي السابق كانت األوقاف تدعم الدولة، فهل أوقافنا اآلن 

تستطيع أن تدعم الدولة؟!
ه���ذه املقابلة جزء من زراعة ثقافة األوقاف وفكر األوقاف، 
بحكم أنني رئيس جلنة األوقاف في الغرفة التجارية، والتي من 
أهم أهدافها زرع التوعي���ة باألوقاف.. أنا وأنت نفهم األوقاف، 
لكن إذا خرجنا للش���ارع جند الكثير ال يفقه معناها وأهميتها، 
وحالياً نس���عى للتنس���يق مع وزارة التعلي���م إلدراج دروس حول 
الوقف ونوعه في املراحل الثانوية واملتوسطة واجلامعية، فاجليل 

اجلديد »أمل املستقبل« يجب أن نزرع فيه ثقافة الوقف.
األوق���اف هي ج���زء من القط���اع الثالث في قط���اع املال 
واألعمال، فعندنا القط���اع احلكومي والقطاع اخلاص والقطاع 
الثال���ث هو القطاع اخلي���ري، والوقف هو أكبر س���ند للقطاع 
اخلي���ري؛ فلما »بل جيتس« أوقف جزءاً من أمواله للمجتمع كان 

يعرف دوره في املجتمع ونفعه له.
أرى أن لدين���ا قصوراً كبيراً، س���واء في التوعية أو التنظيم 
لهذه األوقاف وإدارتها باحترافية، فال يوجد لدينا إال شيء نادر 
وقلي���ل، وإذا ركزت كذلك على مح���ور األنظمة جتدها أنظمة 
قدمية جداً وضعت في زمن كانت الس���عودية فيه شيئاً ال يذكر 
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في األوقاف.. األنظمة املوجودة ال تتوافق مع املوجود.
وزير التجارة والصناعة أقر مؤخراً دراسة تأسيس شركات 
وقفية في وزارة التجارة، فس���تكون هناك ش���ركات مس���ؤولية 
مح���دودة، وأخرى تضامنية، وش���ركات مس���اهمة، والش���ركة 
املساهمة ليس���ت مثل الشركة اخلاصة، وعلى سبيل املثال: فإن 
الش���ركات الوقفية ستعفى من الزكاة، وستعفى من الرسوم، »أنا 

شركة وقفية وعندي عمال، ملاذا أدفع رسوم 2400 ريال؟!«.
املشروع اآلن بدأ، وعلى وشك ترسيته على مكتب استشاري 
لدراس���ة تأس���يس هذا النوع من الش���ركات من خالل خبرات 
عاملية. اآلن عندنا مشروع يدرس في مجلس الشورى وهو »هيئة 
األوقاف«، وهذا مشروع جديد يدّلل على أننا في باكورة اإلنتاج. 

^: هن���اك مالم���ح لوج���ود هيئ���ة عام���ة لألوق���اف، ت���رى ما 
طموح���ات وتطلع���ات الواقف���ني من هذه الهيئ���ة؟ أال تعتقد أن 

تخضع هذه الهيئة لسيطرة الدولة؟
هذا غير صحي���ح، وهو ما يخّوف الكثير من الناس.. فكرة 
إنش���اء هيئة لألوقاف مثل إنشاء هيئة س���وق املال وهيئة املدن 
الصناعية.. ملاذا تنش���ئ هيئة املدن الصناعي���ة وعندك وزارة 
الصناع���ة؟! الهدف هو حتّرر الهيئة م���ن األنظمة املوجودة في 
بعض الوزارات، على س���بيل املثال: أن���ت لديك نظام في وزارة 
الش���ؤون اإلس���المية ونظامك يرجع مباش���رة إلى نظام وزارة 
اخلدم���ة املدنية، أما هيئة األوقاف ف���ال ترجع في نظامها إلى 
الوزارة. الدولة الس���عودية رأت أن هذه الهيئات مخرج لكس���ر 
املركزية وليكون العمل مرناً، وسيكون للهيئة نظام مستقل وخاص 
بها، فهي تس���تطيع توظيف املوظفني ووضع نظام رواتب خاص 

بها، كما ستكون مستقلة ومرتبطة باملقام السامي مباشرة.

^: ه���ل ه���ي خط���وة متهيدي���ة لفص���ل األوق���اف ع���ن وزارة 
الشؤون اإلسالمية؟

أحسنت.. هي خطوة ستكون بهذا االجتاه إلى حد ما. اآلن 
الدول���ة متلك أوقافاً كثيرة جداً، فهن���اك أناس أوقفوا في زمن 
سابق ولم يضعوا نّظاراً، والدولة اآلن ملزمة بإدارة هذه األوقاف. 
كما لديك أوق���اف الناظر عليها تغّيرت عدالته أو توفي أو غير 
كفء إلدارتها، ولديك أوقاف مهملة وغير معروفة، وبالتالي فإن 

الدولة ترعى هذه األوقاف. وزارة الشؤون اإلسالمية ال تستطيع 
العمل بديناميكية من خالل نظامها احلالي؛ ألنها تخضع لنظام 
معني، فهي ال تس���تطيع تعيني موظفني ج���دد، أما الهيئة فهي 
تعم���ل وكأنها ش���ركة قطاع خاص لها مجل���س إدارة مكّون من 
فري���ق منهم موقفون ورجال أعم���ال وأعضاء من الدولة ووزارة 
العدل، ولديها مدير ورئيس يُحاَسب من مجلس اإلدارة، وبالتالي 
س���يكون القرار سريعاً وسهاًل، وفي حال اعتمادها ستكون نقلة 
كبيرة لألوقاف، وأهم أهدافه���ا متابعة أوقاف الدولة املوجودة 
في كل مكان، وتنظيمها، وترتيبها، وتأسيس استثماراتها، وتعني 

محاسب قانوني عليها، وغيرها من األمور.
مجلس الش���ورى يحاول التدقي���ق واملراجعة بحيث ال يكون 
هن���اك ضرر أو تخوف من املوقفني، ونح���ن في جلنة األوقاف 
شاركنا مجلس الشورى تدقيقه ومراجعته وطرحنا عليه النقاط 
واملالحظات في النظام املعّد لهيئة األوقاف، ووجدنا تعاوناً أدى 
إلى تعديل بعض األنظمة، وجاٍر اآلن تعديل بعض األش���ياء قبل 

الرفع للمقام السامي.
جتدر اإلش���ارة هنا إلى أننا ال ننشئ ش���يئاً جديداً، فهذا 
موجود في دول عدة، واألوقاف في الفترة القادمة بحاجة لهيئة 

تدفعها إلجناز أشياء جديدة وكبيرة.

 ^: هل يوجد أرقام تقريبية للمال الذي يعمل في األوقاف 
اإلسالمية، وما مدى تأثير األوقاف في االقتصاد السعودي؟

في وزارة الش���ؤون اإلسالمية ال يوجد بيان بحجم األوقاف 
املوجودة واملعلومة، اليوم هيئة األوقاف كجزء من عملها ستقوم 
بعمل مخزون من املعلومات والدراسات حول األوقاف؛ كحصرها 
وإعطاء املؤش���رات عنها ودراس���تها. والنظام اإللكتروني الذي 
اعتمده القضاء السعودي في موضوع إصدار الصكوك الوقفية، 
أحد األشياء الذي من املمكن أن يكون مركز معلومات.. لكن ما 
زال - م���ن خالل خبرتي واطالعي - حج���م األوقاف املوجودة 

قلياًل جداً، خصوصاً املنتجة.
اإليراد الذي ي���وّزع من األوقاف قلي���ل، فعندما تنظر إلى 
اجلمعيات اخليرية وغيرها توقن بوجود مش���كلة. أقول بشكل 
صريح الناس فيهم خير، لكن عندنا مش���كلة توعية ومش���كلة 
ثقافة، جتد أن الناس يخافون لو أوقفوا ش���يئاً من أن تس���تولي 
الدولة عليه، وهذا غير صحيح، وفي أس���وء الظروف لو أخذته 
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الدولة أين املشكلة؟ املوقف يقدم وأجره ثبت عند الله عّز وجل.. 
مص���ر كان جزء كبير من أمالكها أوقافاً، وكانت أموالها تصرف 

على القضاة.
مجلس الغرف���ة التجارية بالرياض في دورته الس���ابقة ملا 
تقدمت أوقاف الوالد باقتراح إنشاء جلنة األوقاف برئاسة الشيخ 
عبدالرحمن اجلريس���ي، مباشرة وافق على إنشاء اللجنة؛ وهذه 
 نقلة للس���عودية بأن يكون في الغرف���ة التجارية جلنة لألوقاف، 

وأمتنى من اإلعالم أن يسلط الضوء على هذا املوضوع.

إدارة  ف���ي  اإلس���المية  الش���ؤون  وزارة  أداء  تقّي���م  كي���ف   :^
األوقاف؟

وزارة الش���ؤون اإلس���المية لم تتنبَّ موضوع هيئة األوقاف 
إال ملعرفته���ا التامة بأنه���ا مقصرة ف���ي إدارة األوقاف.. وزير 
الش���ؤون اإلس���المية متحمس لهيئة األوقاف، وملا ُدعي لرعاية 
ملتقى األوقاف الذي نظمته اللجن���ة في الغرفة التجارية العام 
املاضي، حضر وفتح باب النقاش وكان حريصاً على التعمق في 
املوضوع، لكن نظام ال���وزارة وبروتوكوالتها وروتينها يعيقها من 

القفز قفزات نوعية.

^: ه���ل التش���ريعات والنظ���م ف���ي اململكة حتد م���ن انطالق 
العمل الوقفي؟

األوقاف تتنازع عليها عدة جهات، فأنت إذا أردت أن تنشئ 
وقفاً تذهب إلى القضاء، والقضاء مس���تقل عن وزارة الش���ؤون 
اإلس���المية واألوقاف وعن أي جهة ثانية، وإذا أردت أن تشتري 
وقف���اً تذهب لوزارة العدل للش���راء، ووزارة العدل حتتاج ألخذ 
إذن من القضاء.. ال نريد أن نلوم وزارة الشؤون اإلسالمية على 
هذا العمل. َمن اجلهة التي تعطل العمل الوقفي؟ جزء منه عند 
القضاء، فاألنظمة املوجودة في القضاء حتتاج لتطوير، أعطيك 
مث���االً على ذلك: »عندي وقف وأريد نقل���ه ملكان آخر يجب أن 
أذهب إلى القضاء حتى أحص���ل على إذن، وهذا يحتاج ملرحلة 
طويل���ة جداً، وخ���الل ذلك من املمكن أن تضي���ع علّي الفرصة 

االستثمارية!«.
القضاة يرون أن هذا ليس من مصلحة الوقف، لكن هذا هو 
النظام؛ ألن النظام حينما وضع قبل أربعني س���نة كانت األوقاف 

قليلة، وكان الناظر عليها القاض���ي، وحتى لو وضعت نّظاراً أو 
اختلف���وا أو تغّيرت عدالتهم يرجعون للقضاة حتى اليوم.. وزارة 
الشؤون اإلسالمية ال نلومها، لكن نلومها في أوقاف الدولة التي 

عندها أو األوقاف املهملة واملوجودة.
أنا ضد كلمة تعطيل األوقاف أو هناك عوائق في األوقاف، 
ملاذا؟ أنا رأيت العديد من التجار والشباب يريدون الوقف، وأول 
ما يسمعون أحداً يقول األوقاف معطلة وكلها مشاكل، تراجعوا.. 
لدينا أوقاف للوالد وهي تعمل منذ عشرين عاماً بانتظام ومثالية 
وحرفية، صحيح العوائق الروتينية تؤثر، لكن العمل مبارك، وكل 
جهة لديها إش���كالية في جميع القطاعات؛ لذلك أعتبر أن هيئة 

األوقاف تأخرت كثيراً، والعمل الوقفي بأمس احلاجة إليها.

^: م���ن خ���الل األوق���اف الت���ي تش���رفون عليه���ا أو ترأس���ون 
مجال���س نظارتها، كيف تقّيمون التجرب���ة الوقفية في جانبها 

املمارسي؟
األوق���اف مث���ل القطاع اخل���اص، لكن الثاني ي���وزع على 
املساهمني أو املالك، واألول يوزع على الفقراء واحملتاجني.. لو 
ثبتنا هذا الفكر مثلما ثّبته الغرب سننطلق انطالقة غير طبيعية؛ 
ألن األنظمة املتطورة هي نظام الش���ركات واملؤسسات اخلاصة، 
واألوق���اف أنظمتها متأخرة، ولو حلق���ت الركب وأصبحت مثل 
القطاع اخلاص في طريقة مجلس إدارتها؛ ستجد نقالت نوعية.

^: تع���ّد أس���رتكم الكرمية من األس���ر التي له���ا مبادرات في 
مج���ال األوق���اف، ه���ل م���ن إطاللة على ه���ذه املمارس���ة وبعض 

اإلشراقات فيها؟
سأتكلم عن أوقاف الوالد محمد الراجحي فقط ألنني أرأس 
نظارتها، وألن أوقاف الراجحي باب واسع و»الرواجح« كثير منهم 
موقفون.. الوالد حينما أس���س الوقف أسسه بشكل استراتيجي 
ووزعه على عدة اس���تثمارات، لم تكن عمائر أو فنادق أو أسهماً 
فق���ط، وهذا يطلق عليه »اس���تراتيجية توزيع املخاطر«، مبعنى 
أنه - ال س���مح الله - انهار العقار توجد أس���هم وغيرها. األمر 
اآلخر: أهم ش���يء في الوقف عقد التأسيس »الصك الوقفي«، 

وهناك أربعة أركان للوقف:
الركن األول: صياغة منوذج الوقف )صك الوقف(، فلو كان 
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صك الوقفية مختاًل سيختل الوقف، وذلك ممكن بعد خمس أو 
عشر س���نني، أو أكثر، »كأن تؤسس قاعدة مائلة«.. وأنا أعددت 
منوذج صك للوقفية، وم���ن أراد أن يوقف يأخذ هذه الصياغة، 
فهي نتاج خبرة س���نوات، وحينما فكر الوال���د بالوقف لم تكن 
هذه الصياغة موجودة، وكان الناس ليس لديهم فكر عن الوقف 

واحملامون قليلني.
الرك���ن الثاني: وهو نوع الوقف »م���زارع أو عقار أو غيره«، 
وأنا أعرف أناس���اً لديهم أراض كبيرة واملوقف اشترط أال تباع، 
»كيف أخططها وأنا ليس عندي مال؟!«.. فيجب أال تكون أرضاً 
فارغة أو عماًل تش���غيلياً معقداً؛ ألن املخاطر س���تكون عالية، 
والناظر ليس كصاحب الشأن، وأخف إشكالية في العقار املؤجر 
أو األسهم توِقف األسهم، عندها ال يكون لديك تشغيل وال إيراد 
س���نوي تتصرف فيه.. هذه الثقافة ضحلة بش���كل كبير جداً، 
ومش���كلتنا في السعودية أن األس���هم وصلت ملستوى جنوني ثم 
انهارت للطبيعي، واآلن وصلت إلى مس���توى مغٍر، لكن ما زالت 

الثقافة والفكر ترفض فكرة األسهم.
الركن الثالث: نوعية مجلس النظار واختيارهم، فإذا كان لديك 
صيغة جيدة، ومتتلك وقفاً جي���داً، وكان مجلس النظار ضعيفاً أو 
غير أمني؛ سيضيع الوقف. ومجلس النظار يجب أن يكون احترافياً 

وال يشترط أن يكون من املشايخ، وميكن أن يكون منوعاً.
الركن الرابع: وه���و الرئيس التنفيذي للوقف، مبعنى أنه لو 
كان لديك مجلس نظار جيد وعقد تأسيس جيد، ولديك إشكالية 
في مدير الوقف؛ ستتعطل األعمال. أوقاف الوالد مجلس النظار 
فيها رسم خطة اس���تراتيجية بعمل مؤسسي منظم، ومت تطبيق 
نظام احلوكمة، بحيث إن مجلس النظار ال يش���ارك في اإلدارة، 
ويجب إحضار مدير مستقل تكون لديه خبرة في إدارة الشركات 
التجاري���ة واالس���تثمارية، بحيث يدير العمل اس���تثمارياً بقبعة 
خيرية.. ش���كلنا جلنة اس���مها جلنة املراجعة الداخلية مهمتها 
مراقبة أعمال اإلدارة التنفيذية، ومرجعيتها للمجلس.. وش���كلنا 
جلنة أخرى اسمها جلنة االستثمار، وجلنة اسمها جلنة املكافآت 
والترش���يحات. وكان مجلس اإلدارة عند تأسيس الوقف مكوناً 
من خمسة أشخاص، وهم لهم أن يضيفوا ثالثة أعضاء كل ثالث 

سنوات، ويتم التجديد.
أما التوزيع اجلغرافي للوقف فكان لدى الوالد منذ عشرين 
س���نة نقطة جيدة، وهي أن يتم اس���تثمار ربع الغلة، فال بد من 
أن تضع جزءاً من الغلة في االس���تثمار؛ ألن���ه مع مرور الوقت 

إذا لم يزد حجم الوقت س���يتقلص.. نحن لدينا 25 % من الغلة 
اس���تثمارات، وبهذا علمنا مباذا ميكن أن نستثمر خالل العشر 

سنوات القادمة.

^: هن���اك جت���ارب وممارس���ات متمّي���زة محلي���ة وإقليمي���ة 
وعاملية.. من خالل اطالعك ما التجارب التي ترى أنها جديرة 

باالطالع والعرض؟
اّطلعت في العالم اخلارجي على بعض التجارب البس���يطة، 
ودعنا ال نبالغ بالغرب وننبهر به���م، فلو طبقنا النظام التجاري 
املوجود عاملي���اً في املوضوع اخليري مث���ل أي منظمة جتارية؛ 

سنبدع فيه.
الغرفة التجارية س���تنظم خطة لعمل جترب���ة إما دولية أو 
محلية، والغرفة التجارية قريباً إن ش���اء الله ستعلن عن جتارب، 
وجتربة أوق���اف الوالد رائعة، وأدعو اجلمي���ع لالطالع عليها، 
وأي ش���خص يريد االطالع عليها نحن مستعدون لذلك، وسنعّد 

منوذجاً لعرضه من خالل الغرفة التجارية.

^: مص���ارف األوقاف تتعّدد وتتنوع في أش���كالها وحجمها.. 
ترى ما األثر الذي أحدثته األوقاف في تنمية املجتمع؟

حتى اآلن األوق���اف صغيرة جداً مقارن���ة باملجتمع، لكنها 
تبقى ذراعاً خادمة للمجتمع بش���كل كبير جداً، ولو نشط الوقف 
بشكل قوي وسوقت له الدولة في اإلعالم ومن خالل إجراءاتها؛ 
س���يكون الس���انَد لها وللمجتمع؛ ألن املجتمع فيه حب للصحوة 
وللخي���ر، وعلينا تش���جيع األوقاف من خالل تك���رمي املوقفني 
وتقديرهم وش���كرهم على هذا العمل، كم���ا يجب علينا زرع أن 
األوقاف هي التي تخدم أبناء املوقفني أنفس���هم وأحفادهم عند 

األجيال القادمة.
الوالد أنش���أ أكثر من 20 وقفاً تنوَّعت ب���ني وقف للذرية، 
ووقف للفقراء، ووقف للزواج، ووقف للمساجد، ووقف لتحفيظ 
الق���رآن الكرمي. وعلى كل حال األوقاف تتبع هوى املوقف، ففي 
الغرب جتد أوقافاً للكالب، ووقفاً للحديقة.. وعلينا ترك األمر 
للموقف، لكن هذا ال مينعنا من محاولة إقناعه بأن يكون الوقف 
مرناً.. الغرب س���بقنا في األوقاف رغم أننا نحن املسلمني أول 

من أسسه!
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من  األمريكي  الموقف  حقيقة 
الثورة السورية

علي حسني باكير 

سورية.. إلى أين؟
هيثم بن محمد الكناني

حوار مع الشيخ عبد الهادي أوانج 
رئيس الحزب اإلسالمي الماليزي

حاوره: فيصل بن سعي�د احلذيفي

مرصد األحداث
عمرو عبد البديع

هل يمكن للجهاد في سورية أن 
يحقق ما لم يحققه في العراق؟
طلحة املسير
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توّقف كثيرون عند ماهّية االجتماع الذي ُعقد بني وزير اخلارجّية األمريكي جون كيري 
أثناء زيارته العاصمة الروس���ّية موس���كو، وبني الرئيس الروس���ي فالدميير بوتني، بحضور 
وزير اخلارجية س���يرجي الفروف. وقد خرج كيري من هذا اللقاء مبوقف قريب من املوقف 
الروسي وحرص على أن يظهر ذلك بشكل واضح في تصريحاته، ومنها "إننا نشاطر الروسي 
وجهة النظر جتاه س���ورية"، و"كالنا يريد أن تس���تقر األمور في سورية وأن تكون خالية من 
الراديكالّية ومن املش���اكل التي من ش���أنها أن تؤّثر على املنطقة برّمتها"، و"كالنا وّقع اتفاق 

جينيف حول سورية، وهذا يعني أّنه توجد أرضّية مشتركة".
وكانت نتيجة ه���ذا االجتماع أن أعلن الطرفان اتفاقهما على حّث احلكومة الس���ورية 
ومجموعات املعارضة على إيجاد حل سياسي للصراع، كما اّتفق الطرفان على ضرورة عقد 
اجتماع دولي في أقرب وقت ممكن )كان املتوقع نهاية شهر 5( للبناء على مخرجات اجتماع 
جيني���ف بني القوى الكبرى حول األزمة الس���ورّية، والذي مت في ش���هر 6 من العام 2012 

بحضور كوفي أنان آنذاك.
وقد تباينت تقييمات احملللني إزاء اخلطوة واللهجة األمريكية فيما يتعلّق بالثورة السورية، 
فالذين كانوا يعتبرون أّن الواليات املّتحدة تدعم الثورة السورية )ومن بني هؤالء أبواق املعسكر 
الطائف���ي الذي يعمل حتت يافطة املمانعة ويضم كاًل من إيران والنظام الس���وري وحزب الله 
وحكوم���ة املالكي ومن تبعهم(؛ رأوا في هذا االجتماع تراجعاً في املوقف األمريكي. أما أولئك 
الذين يعتقدون ال يعتبرون أّن الواليات املّتحدة تدعم حقيقة الثورة السورية، فقد فسروا األمر 

على أّنه جاء ليقطع الطريق على التقّدم الذي حققه الثوار املسلّحون على األرض.

]المسلمون والعالم[

علي حسني باكري  ■

@AliBakeer 

)�) باحث في منظمة البحوث االستراتيجية الدولية )USAK( تركيا.

حقيقة الموقف
األمريكي من 
الثورة السورية
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العناصر المؤثرة في القرار األمريكي من سورية

واحلقيق���ة أّن فهم املوقف األمريكي من الثورة الس���ورية 
إمنا يقتض���ي مّنا الوقوف على ثالثة عناص���ر نعتقد أّن لها 
ال���وزن األكبر في دف���ع املوقف األمريكي إل���ى األمام أو إلى 

اخللف، وهي:

أواًل: الدروس والعبر من غزو أفغانستان والعراق:

تلعب اخلسائر اجلسيمة التي ُمنيت بها الواليات املّتحدة 
أثناء غزوها أفغانس���تان والعراق، دوراً كبيراً في التأثير على 
القرار األمريكي إزاء أي خطوة من ش���أنها أن تفّسر على أنها 
استعداد لتدّخل محتمل في سورية أو على أنها التزام بتدخل. 
إذ يعتقد الكثير من صّن���اع القرار األمريكي أن قرار التدّخل 
األمريكي في أفغانس���تان والعراق كان ق���راراً خاطئاً مت بناًء 
على معلومات خاطئة، وأّن الواليات املّتحدة دفعت ثمناً باهظاً 
بسبب هذا التدخل، سياسياً واقتصادياً وعسكرياً وأمنياً، وأّن 
كل تدخل عس���كري هو قرار خاطئ بالضرورة، وتنسجم هذه 
النتيجة أيضاً مع توجهات أوباما الش���خصّية منذ مجيئه إلى 
البيت األبيض وسياساته القاضية بعدم الدخول في مغامرات 
عس���كرية خارج البالد، إضافة إلى تقليص النفقات الدفاعّية 
وانتهاج سياس���ة احلوار والتفاهم م���ع األعضاء الفاعلني في 
املجتمع الدولي وتس���ليم جزء كبير من األعباء اإلقليمّية إلى 
الدول اإلقليمي���ة الفاعلة والقوّية والق���ادرة على حتّمل هذه 

األعباء بدالً عن الواليات املّتحدة.

ثانيًا: املوقف اإلسرائيلي:

غني ع���ن القول أّن للموقف اإلس���رائيلي م���ن القضايا 
اإلقليمي���ة وزناً كبيراً داخل أروقة صن���ع القرار في الواليات 
املّتحدة األمريكية، والتيار العام لدى اإلس���رائيليني، ال سيما 
تل���ك املرتبطة باالس���تخبارات العس���كرية واألم���ن القومي 
واجليش، باس���تثناء بعض الش���خصيات املعدودة على عدد 
أصابع اليد الواحدة هم في غالبيتهم الساحقة مع بقاء نظام 
بّشار األسد كضامن تاريخي ملصالح إسرائيل، وإن كان وال بد 
أّن يش���هد الثوار تقدماً عليه، فيجب عدم دعم الثّوار عسكرياً 
أو مالّياً، بل تقييد كل ما من ش���أنه أن يؤدي إلى تقويتهم في 

النهاية، فإن صمد الثوار في وجه الدعم املقّدم إلى األسد من 
قبل إيران وحزب الله يدخل الطرفان في معادلة اس���تنزاف 
وتضعف س���ورية ويتم تدمير الدولة من قبل األسد وعصاباته 
وندخل س���يناريو تقسيم سورية، وهو س���يناريو جيد بالنسبة 
إلس���رائيل في ظل محيط مكّون من كانتونات طائفية صغيرة 
غير قادرة على مواجهتها، بل يشرعن وجود دولة يهودية أيضاً 
في ظل وجود دويالت ألقليات أخرى؛ وإن خس���ر الثّوار يكون 
األس���د قد بقي في احلكم لكنه سيكون أضعف وهو جيد في 

جميع األحوال أيضاً إلسرائيل.

ثالثًا: ما يسمى "اجلماعات الراديكالّية" في التعريف 
األمريكي:

اخلوف مما يس���مى في التعريف األمريك���ي "جماعات 
راديكالي���ة" أو من "اإلرهابيني" عامل مه���م أيضاً في التأثير 
على صنع القرار األمريكي. ورغم أّن الرئيس األمريكي باراك 
أوباما انتهج سياس���ة مغايرة عن سلفه بوش االبن في التعامل 
مع هذه املس���ألة، إال أّن ذلك ال يعني أّن هذا املوضوع سقط 
من احلس���ابات األمريكية، إذ ال تزال احلساس���ّية منه عالية 
ج���داً وهو قد يؤثر في اتخاذ أو عدم اتخاذ أي قرار في حال 
تبنّي أّن لهذا العنص���ر أو العامل أي عالقة بالعملية التي يتم 

البحث فيها.
والواقع أّن هناك ازدياداً في نسبة تظهير اجلانب الديني 
ل���دى املقاتلني في س���ورية، جزء كبير منهم بش���كل طبيعي 
بالفط���رة ومبا يعكس حقيقة الش���عب الس���وري، وجزء آخر 
مفتعل ومصطنع ألغ���راض متعددة، وقد مّت اس���تغالل هذا 
املوضوع من قبل أطراف ُكثر، سواء من قبل إسرائيل ومن قبل 
النظام السوري وحلفائه في حزب الله وإيران وحكومة املالكي؛ 
للتحريض على الثورة الس���ورية والثّوار ودفع القوى الدولّية، 
وم���ن بينها عناصر فاعلة داخل الواليات املّتحدة، للتش���كيك 
بطبيعة هذه الثورة وهدفها النهائي، وهو ما أّثر بطبيعة احلال 
في تلّقي هذه الثورة الدعم املفترض أن تتلّقاه، كما س���اهمت 
العديد من األخطاء التي تنتسب إلى التيار اإلسالمي من بني 

املقاتلني في تعزيز هذه الصورة.
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ويختلف تأثير هذه العناص���ر في عملية اتخاذ 
القرار من سورية باختالف موقعها في هذه العملية: 

العنصر األول:

يدفع العنصر األول األمريكيني إلى االبتعاد عن 
كل ما من ش���أنه أن يؤدي بهم إلى تدخل عس���كري 
بأي ش���كل من األشكال أو حتت أي عنوان كان، فهم 
يقارنون أي نوع من أن���واع التدخل مبا حصل معهم 
في العراق، بغ���ض النظر ع���ن التفاصيل املختلفة 
متام���اً، وبالتالي يصبح موقفهم بعدم التدخل موازياً 
في نتائجه وانعكاس���اته الس���لبية ملوقفهم بالتدخل 
في أفغانس���تان والعراق، فس���ورية تتدمر ألنهم ال 
يتدخلون، ومعنى التدخل هنا ليس بالضرورة إرسال 
قوات عسكرية إلى سورية، وإمنا في حّده األدنى منع 
روسيا وإيران من مس���اعدة األسد وجعل الثوار في 
مواجهة النظام م���ن دون أن يدعم أي طرف اآلخر، 

والثوار كفيلون حينها باإلطاحة به.
كم���ا أّن موض���وع التدخل ال يعني اس���تجداء 
اخلارج، وإمنا يحم���ل واجباً أخالقياً وقانونياً بحكم 
القوانني الدولية التي متنع أن يقوم جزار مبا يقوم به 
من مجازر إبادة جماعية وتطهير طائفي والعالم كله 

يتفرج دون أن يحّرك ساكناً.
الواليات املّتحدة التي قالت س���ابقاً إّن استخدام 
األس���د للس���الح الكيماوي يعتبر خط���اً أحمر وأّنها 
س���ترد على الفور حال جتاوز ه���ذا اخلط، تبنّي أّن 
هذا التحذير كما غي���ره من التحذيرات مجّرد كالم، 
بل األنكى م���ن ذلك أخذ البعض يبح���ث عن ذرائع 
لتبرير االستخدام، فبعضهم قال إّن القرار باستخدام 
الكيم���اوي رمبا صدر عن قيادات مركزية أخرى غير 
األس���د، أو رمبا أّن االستخدام لم يكن مقصوداً وأّنه 
جاء نتيجة نقل هذه األسلحة حفاظاً عليها! بل ذهب 
العديد م���ن اجلهات داخل الوالي���ات املتحدة وحتى 
بعض اجله���ات األممّية، إلى القول بأّن املعارضة هي 
من اس���تخدم هذه األسلحة! كل هذا من أجل التهّرب 
من االلتزام مبا قطعوه على أنفسهم بالرد على األسد.

العنصر الثاني:

أدَّت هذه املعادلة أيضاً إلى التأثير على املوقف األمريكي، وغني عن 
القول مدى متّسك النظام اإلسرائيلي ببقاء األسد في السلطة، وهي أكثر 
من أن حتصى، لكن آخرها نشر بشكل مفتوح وعلني في "الفورين أّفيرز" 
حتت عنوان "رجل إس���رائيل في دمشق.. ملاذا ال تريد إسرائيل اإلطاحة 
بالنظام السوري؟"، وكتبه رئيس املوس���اد السابق "أفرامي هاليفي". أّما 
الضربات التي كانت توّجه من قبل الطيران احلربي اإلس���رائيلي داخل 
س���ورية، فإنه لم يكن يس���تهدف األسد نفس���ه أو مواطن قوته، وإمنا 
يستهدف منع انتقال األسلحة االستراتيجية ألي طرف ثان بغض النظر 
عّمن هو، س���واء كان الثّوار أو غيرهم، كما يس���تهدف تدمير مقّومات 
الدولة الس���ورية نفس���ها )وهو ما يفعله للمفارقة األس���د نفسه أيضاً 

وحلفاؤه(، حتى يكون أي نظام قادم مكان األسد في موقع الضعيف.

العنصر الثالث:

أّدت هذه النقطة إلى الضغط على الواليات املّتحدة وكبح أي إمكانية 
لدعم الث���ّوار، بل إّنه وفي كثير من األحيان قامت واش���نطن وتل أبيب 
بالكش���ف عن كثير من شحنات األس���لحة القادمة إلى الثّوار وإيقافها 
أو مصادرتها كما حصل في لبنان، ناهيك عن قيام واش���نطن بالضغط 
الكبي���ر خالل مرحلة طويلة م���ن مراحل الثورة الس���ورية على كل من 
قطر والس���عودية إليقاف أي نوع من أنواع التس���ليح للثّوار، بل طرحت 
س���يناريوهات في بعض األحيان حول إمكانية اس���تخدام طائرات من 
دون طيار أمريكية الس���تهداف املقاتلني م���ن الثّوار، أو حتى دعم بعض 

اجلماعات للدخول في قتال ضد جماعات أخرى.
وكل ما قيل خالف ذلك من حديث حول مس���اعدات ودعم عسكري 
ومال���ي وإغاثي، هو مجّرد دعاية أمريكية للق���ول بأنهم يؤّدون واجبهم، 
فحتى على مستوى املس���اعدات األمريكية اإلنسانّية ملوضوع الالجئني 
فق���ط )دع عنك املقاتلني(، فقد كانت هزيل���ة للغاية؛ إذ بلغ مجموع كل 
املس���اعدات األمريكية مبختلف أنواعها نحو 00) مليون دوالر، أي أقل 
حتى من نصف ما تلقاه نظام األسد من النظام اإليراني في شهر واحد 

فقط هو شهر يناير من عام ))0).
هكذا وفي مقابل جتاوز األس���د لكل خط أحمر دون أن يتم الرد عليه 
بش���كل حاسم ورادع، حتّولت اخلطوط احلمر إلى ضوء أخضر في حقيقة 
األمر للمضي قدماً في تدمير سورية وقتل السوريني كما يشير الواقع حتى 
اآلن، وعلي���ه؛ فإن أي تدخل أمريكي محتمل في أي مرحلة إمنا يعتمد على 

املصلحة األمريكية املبتغاة من ذلك في ضوء املعطيات املذكورة أعاله.

تقييم العناصر في ميزان اتخاذ القرار األمريكي من الحالة السورية
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منذ بدء االحتجاجات في س��ورية ربيع عام 2011، ش��غل هذا 
الس��ؤال ذهن الكثيرين، ومما ال ش��ك في��ه أن الجواب يتعلق 
بمجموع��ة م��ن العوام��ل والمعطيات، س��واء م��ا كان منها 
ثابتًا مس��تقراً يتعلق بطبيعة الجغرافي��ا والموقع والتركيبة 
الس��كانية بتقس��يماتها الدينية والمذهبي��ة والعرقية، أو ما 
كان متغّي��راً يتعلق بطبيعة الالعبي��ن وأدوارهم وعالقاتهم 
وتداخل مصالحه��م. هذه العوامل تبدو في الحالة الس��ورية 
مختلفة تمام االختالف عن غيرها من حاالت الثورات العربية، 
وفيه��ا م��ن التعقيد والتركيب ما ال يوجد ف��ي غيرها، وهذا ما 
كان��ت تدرك��ه قيادة النظ��ام في س��ورية جيداً من��ذ اللحظة 
األول��ى، ما دفع األس��د م��ن البداية للقول إن س��ورية ليس��ت 
مص��ر أو تون��س أو اليمن، ولع��ل كلمات األس��د ونظامه التي 
تدور حول ه��ذا المعنى هي كلمات الصدق الوحيدة التي تصدر 
عنهم ضمن الكّم الهائل من األكاذيب والخداع والتضليل.

إلى أين؟

]المسلمون والعالم[

هيثم بن حممد الكناين  ■

سورية
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إن احل���رب مهما طالت فال بد من أن تضع أوزارها يوماً، 
واالحتماالت العقلية في اجلواب عن الس���ؤال »سورية.. إلى 
أين؟« تنحص���ر في ثالثة ال رابع لها: األول: أن يتمّكن النظام 
من القضاء على الثورة. والثاني: أن تكون النتيجة ال غالب وال 
مغلوب بحيث يحقق كل طرف نصراً جزئياً دون هدفه الكامل. 

والثالث: أن ينتصر الشعب ويقضي على النظام.
أما االحتم���ال األول فإنه يبدو بعيد املن���ال، فإن العودة 
إلى ما قبل مارس/ آذار 2011 بعد كل هذه الدماء واألش���الء 
والتدمي���ر وما خلفه كل ذلك من ثارات وأحقاد؛ ال تكاد تكون 
رة، فضاًل عن كون ميزان القوى على األرض ال يش���ي  متص���وَّ
بش���يء من ذلك، فالقوة الباطش���ة للنظام تقلّصت إلى درجة 
كبيرة، والقدرة على الس���يطرة على األرض تبدو أضعف من 
أي وقت مضى، وَمن حمل الس���الح في وجه النظام وملس من 
نفسه القدرة على املقاومة ورفع الظلم؛ يصعب عليه أن يرضى 
بالعودة للذل ثانية، ال س���يما أن اجلميع يعلم أن بقاء النظام 
والعودة إلى ما قبل ب���دء الثورة يعني انتحاراً حقيقياً، وحملة 
ال نهاية لها من القتل واالعتقال والتعذيب لكل من شارك في 

الثورة أو أيَّدها.
وأم���ا االحتمال الثاني، فإن العوامل املادية واحملسوس���ة 
تشير إليه، فرغم االنتصارات الكبيرة التي حققها املجاهدون 
على األرض خالل الس���نة املاضية، ورغم أن هذه االنتصارات 
كان���ت تتحقق في ظل مي���ل كبير في مي���زان القوى لصالح 
النظام، ورغم أن امليزان قد تعدل كثيراً لصالح الثوار مع تزايد 
عددهم وتنوع عتادهم وفي املقابل كثرة اخلس���ائر البش���رية 
واملادية في صف���وف النظام وحتلل اجليش رويداً رويداً بفعل 
ضربات املجاهدين وكثرة االنشقاقات؛ إال أن األسابيع املاضية 
شهدت تطوراً ملحوظاً لصالح النظام على جبهات متعددة في 
ريف دمش���ق وإدلب وحمص، وقد كان احل���دث األبرز الذي 
ظهر ميدانياً هو دخول أعداد كبي���رة من املقاتلني العراقيني 
واللبنانيني الشيعة من حزب الله وغيره وقتالهم في الصفوف 
األمامية، وفي املقابل كان هناك تقليص متعمد وواضح للسماح 
بوصول الس���الح والذخيرة للمجاهدين ومقاتلي اجليش احلر 
عل���ى اختالف تكويناته، وهو ما أدى إلى انس���حاب املقاتلني 
من أكثر من موقع بس���بب نفاد الذخيرة، قبل أن يتمكنوا من 

استعادة كثير منها الحقاً.

إن األم���ر الذي ال بد من االعتراف ب���ه أن الدعم املادي 
والعس���كري الذي يصل إلى الثوار مير معظم���ه عبر تركيا، 
وهي بدورها عضو في حلف األطلس���ي وسياساتها ال ميكن 
أن تك���ون مبعزل وحتّرر كامل ع���ن اإلرادة الغربية، وبخاصة 
األمريكي���ة، وعليه؛ فإن نوع وكم الس���الح والدعم الذي يصل 
لكافة اجلبهات املقاتلة وتوقيته يخضع لقرار غربي؛ يس���مح 
بتدفق أكبر فتتحقق االنتصارات، ثم يضع قيوداً معينة فتنفد 
الذخي���رة وتتراجع القوات، وحتى اجلزء األقل من الس���الح 
الذي يتم تهريبه عن طريق جتار الس���الح من الدول املجاورة، 
فإنه في النهاية يخضع لسيطرة مافيا السالح العاملية التي ال 
تنف���ك بدورها عن أجهزة مخابرات ال���دول املختلفة، وهو ما 
ملس���ه املجاهدون في كثير من املرات بعدم قدرتهم على شراء 
السالح من جتار متعددين في وقت زمني واحد. قد تكون هذه 
احلقيقة مرة، لكن االعتراف بها والتعامل معها على أنها أمر 

واقع أفضل مائة مرة من جتاهلها.
هذا على املستوى العس���كري، أما على املستوى السياسي 
فاألم���ر يبدو أكث���ر وضوحاً، وقد جاء لق���اء كيري - الفروف 
األخير في موسكو في 7 أيار/ مايو ليعيد تأكيد التوافق الكبير 
بني الطرفني على اخلط���وط العريضة للحل، وهو ما ظهر في 
إعالن جنيف في حزيران/ يونيو 2012، وجاء االجتماع األخير 
ليعيد التأكيد على حل يرتكز على هذا اإلعالن عبر الدعوة إلى 
عقد اجتماع دول���ي قريب يجمع الطرفني – النظام واملعارضة 
-؛ متهيداً لتس���وية مبنية على هذا اإلعالن الذي أعلن النظام 
من البدء قبوله به، ال سيما أنه ال يتطرق لرحيل رأس النظام.

البعض يحاول تصوير ما مت ف���ي اللقاء األخير خضوعاً 
أمريكياً للش���روط الروس���ية بدعوى وجود تهديدات روسية 
بالتدخل العس���كري املباشر من روس���يا وإيران لدعم نظام 
األس���د، لكن هذا التحليل يبدو بعيداً عن الواقعية، والصحيح 
أن ما يحدد مالم���ح التوافق بني الطرفني أمرين؛ أولهما منع 
اإلس���الميني من حتقيق انتصار حقيقي أو تولي زمام األمور 

بعد األسد، والثاني احلفاظ على أمن إسرائيل.
إن حل "ال غالب وال مغلوب" ميكن أن يأخذ صوراً عديدة، 
وتوقع األقرب منها للتحقق – وفق إرادة الكبار - يبقى محكوماً 
باحملددين الس���ابقني، وهذا ما يجعلنا نستبعد احتمال متّكن 
األس���د وعصابته الطائفية من إقامة دويلة نصيرية متتد من 
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حمص في الوس���ط إلى الساحل غرباً فشماالً إلى 
الالذقية، فه���ذا إن كان ميثل عندهم اخلطة "ب"، 
فإن هذه الدويلة غير قابلة للحياة على املدى البعيد، 
وأهم من هذا أنها ال حتقق االستقرار واألمن لدولة 
"إسرائيل"؛ إذ ستكون على حدود فلسطني الشرقية 
دولة سنية خالصة ال مكان فيها للنصيريني في أي 
مفصل من مفاصلها، ولي���س لبقية األقليات فيها 
دور كبي���ر. ومن جهة أخرى، ف���إن الدويلة العلوية 
ستكون عامل عدم اس���تقرار مستمر؛ ألن الغالبية 
الس���نية على حدودها لديها ث���أر كبير مع رؤوس 
النظام وأزالمه وهم عصب ه���ذه الدويلة، كما أن 
السوريني لن يقبلوا بانسالخ هذا اجلزء من أرضهم 
وال بتقس���يم بلدهم، هذا فض���اًل عن وجود أعداد 
روا –  كبيرة من الس���نة في مناطق الدويلة، إن ُهجنِّ
كم���ا بدا أن مجزرة باني���اس كانت مقدمة وجتربة 
لذلك - فسيشكل س���عيهم للعودة مشكالت كبيرة 
للدويلة، وإن بقوا فلن يكون لها استقرار إال بقمعهم 
وقهرهم، وهو ما س���يكون دافعاً آخر إلخوانهم في 

الدولة السنية لنصرتهم أفراداً وجماعات.
إن عدم االستقرار على حدود فلسطني سيخلق 
مجاالً كبيراً للجماعات اإلسالمية الطامحة للجهاد 
في األرض املقدس���ة، وهذا ب���كل تأكيد لن يكون 
مرغوباً في سورية املستقبل، فسورية ليست العراق 
التي يفصلها عن فلس���طني آالف الكيلومترات. إن 
ما يضمن أمن "إس���رائيل" عل���ى املدى الطويل هو 
وجود دولة س���ورية ضعيفة ومستقرة؛ أما الضعف 
فقد حتقق اجلزء األكبر منه عبر ما حلق باجليش 
من تدمير وتفكيك خالل األش���هر املاضية، إضافة 
إلى الدمار الواسع الذي أصاب البنية التحتية، وهو 
ما سيعني انشغال الدولة السورية وشعبها بأعمال 
اإلعمار وإزالة آثار العدوان ومللمة اجلراح لس���نني 
طويلة. وأما االس���تقرار، فإنه يحتاج إلى تس���وية 
تخضع لها كل األطراف، إم���ا بدافع الرضا، وإما 
بدافع العجز وبلس���ان حال يق���ول: ليس باإلمكان 
أفض���ل مما كان؛ أما من ط���رف النظام وداعميه، 
ال سيما روسيا وإيران، فقد كانت الدعوة للتفاوض 

هي محور الكالم منذ زمن بعيد، وال ش���ك أن من يدعو للتفاوض فإمنا 
يدعو له ليقينه بأنه غير قادر على حس���م املعركة عسكرياً رغم أنه من 
اختار هذا احلل من البداي���ة، ومن يدعو إلى التفاوض فإنه يعلم أنه ال 
بد من أن يقدم ش���يئاً من التنازالت، وإن كان يطمع في أن تكون شكلية 
غير مؤثرة. فالرضا س���يكون متحققاً من قب���ل النظام - ولو جزئياً -؛ 
ألن االتفاق يحقق له بقاءه في السلطة ولو باالشتراك مع غيره، ويجعله 
يدخل االنتخابات املقبلة كما هو موحداً متجانس���اً مدعوماً من األقليات 
ومن أعض���اء حزبه واملتخاذلني واخلونة من الس���نة، بخالف املعارضة 
املش���تتة واملنقسمة والتي سيؤدي تش���رذمها إلى تفتيت أصوات السنة، 
وهذا ما يراه���ن عليه النظام وأبواقه عبر دعوته���م الدائمة لالحتكام 

لصندوق انتخابات يتسع لألسد وغيره.
وأما الطرف الثاني املتمثل في الش���عب الثائر واملجاهدين واجليش 
احلر، فإن غالبيته ترفض احلوار مع النظام، بينما توجد أصوات تتعالى 
للتفاوض حول رحيله، بينما "أصدقاء الشعب السوري" املفترضون مييلون 
إلى ضرورة احلوار والتفاوض، ويرى أمثلهم طريقة أن تس���ليح اجليش 
احلر هو وسيلة لتعديل ميزان القوى للوصول إلى حل سياسي تفاوضي.



75 العدد 312

واحملصل���ة أن الثوار لو دخلوا في ه���ذا احلل فمن باب 
العج���ز وعدم القدرة، وهنا نعود للتذكير مبن ميلك فعلياً أمر 
إدخال الس���الح واملعونات، أي أنه حل س���يفرض على الثوار 

كأمر واقع بأسلوب لّي الذراع.
ولكن ماذا عن االحتمال الثالث؟

إن العرض الس���ابق قد يصيب البع���ض باإلحباط، وقد 
يجعل الصورة تبدو ش���ديدة القتامة، ونحن نقر بأن األمر كان 
سيكون كذلك فعاًل لو أنه متعلق فقط باحلسابات املادية، لكن 
األم���ر - بفضل الله - ليس كذل���ك، وهذه الثورة منذ مبدئها 
تدل على هذه احلقيقة أكبر دليل، فاحلس���ابات املادية كانت 
تشير إلى متكن النظام من القضاء على الثورة في مهدها في 
درع���ا، كما قضى من قبل على حركة اإلخوان املس���لمني في 

الثمانينيات ومحا ثلث مدينة حماه من على اخلريطة.
إننا كمسلمني ال ينبغي لنا بحال أن جنعل تعلقنا باألسباب 
املادية، وال أن جنعل حتليالتنا قائمة على العوامل احملسوسة 
فحس���ب، نحن قوم خاطبنا الله عز وجل بقوله: }َكم ِمّن ِفَئٍة 
اِبِريَن{ ]البقرة: ٢٤٩[،  ُ َم������َع الصهَّ ِ َواللهَّ َكِث������َرًة ِبإْذِن اللهَّ َقِليَل������ٍة َغَلَبْت ِفَئًة 
نح���ن قوم آمننا ربنا من مكر املاكري���ن وكيد الكائدين بقوله: 
ُ َخْي������ُر اْل�َماِكِريَن{ ]األنفال: ٣٠[، وهذا  ُ َواللهَّ }َوَيْمُك������ُروَن َوَيْمُكُر اللهَّ
ال يعن���ي أن نتعلق باألوهام واألح���الم وال أن نتواكل؛ ألن الله 
س���بحانه وتعالى أمرنا في الوقت نفسه بأن نأخذ باألسباب 
بَاِط اْل�َخْيِل تُْرِهُبوَن ِبِه  ٍة َوِمن ِرّ ا اْس������َتَطْعُت ِمّن ُقوهَّ وا لَُهم مهَّ فقال: }َوَأِعدُّ
ُ َيْعَلُمُهْم َوَما تُنِفُقوا  ُكْم َوآَخِريَن ِمن ُدوِنِهْم ال َتْعَلُموَنُهُم اللهَّ ِ َوَعُدوهَّ َعُدوهَّ اللهَّ

ِ يَُوفهَّ إلَْيُكْم َوَأنُتْ ال تُْظَلُموَن{ ]األنفال: ٦٠[. ٍء ِف َسِبيِل اللهَّ ِمن َشْ
إن األخذ باألسباب مع تعلق القلب برب األسباب هو أعظم 
أب���واب النصر على األعداء، وهذه األس���باب معنوية ومادية، 
أولها اإلخالص وُحسن الظن بالله وكثرة التضرع واللجوء إليه، 
ثم القيام بحقوق الله سبحانه وتعالى وحقوق اخللق، واحلرص 
على وحدة القل���وب والصفوف ونبذ الفرق���ة واخلالف، مع 
محاولة حتصيل أس���باب القوة العس���كرية والسياسية قدر 
الوس���ع والطاقة، وهذا العمل هو حقيقة نصرنا لله عز وجل 
لنس���تحق نصره، كما في قول���ه تعالى: }َيا َأيَُّها الهَِّذي������َن آَمنُوا إن 
نهَّ  ُكْم َويَُثِبّْت َأْقَداَمُكْم{ ]حممد: ٧[، وقوله: }َولََينُصَ َ َينُصْ َتن������ُصُوا اللهَّ
ُ َمن َينُصُُه{ ]احلج: ٤٠[، وليس األمر مجرد دعاوى باللسان. اللهَّ

إن ُحسن ظننا بالله عز وجل يجعلنا نوقن بأننا متى ما حققنا 
شرط النصر - ال سيما في الداخل السوري - فإن النصر آت ال 

محالة، وتزيد من ثقتنا ويقيننا تلك األحاديث املتكاثرة التي تبلغ 
حد التواتر املعنوي عن فضل الش���ام وأهله وعن ظهورهم على 
عدوهم، وفي صحيح مسلم عن النبي # أنه قال: )ال يزال أهل 
الغرب ظاهرين على احلق حتى تقوم الساعة(، قال اإلمام املبجل 

أحمد بن حنبل: أهل املغرب هم أهل الشام)1(.
وأما من تزع���زع يقينه وقّل رجاؤه، فننقل له كالم عالمة 
الش���ام شيخ اإلسالم ابن تيمية حيث قال رحمه الله عن غزو 
التتار للش���ام: )فزاغت األبصار زيغ���اً عظيماً وبلغت القلوب 
احلناجر؛ لعظم البالء... وظن الناس بالله الظنونا؛ هذا يظن 
أنه ال يقف قدامهم أحد من جند الش���ام حتى يصطلموا أهل 
الش���ام، وهذا يظن أنهم لو وقفوا لكس���روهم كسرة وأحاطوا 
بهم إحاطة الهالة بالقمر، وهذا يظن أن أرض الشام ما بقيت 
تُسكن وال بقيت تكون حتت مملكة اإلسالم... وهذا يظن أن ما 
أخبره به أهل اآلثار النبوية وأهل التحديث واملبش���رات أماني 
كاذبة وخرافات الغية، وهذا قد اس���تولى عليه الرعب والفزع 
حت���ى مير الظن بفؤاده مر الس���حاب ليس له عقل يتفهم وال 
لسان يتكلم، وهذا قد تعارضت عنده األمارات وتقابلت عنده 
اإلرادات؛ ال س���يما وهو ال يفرق من املبش���رات بني الصادق 
والكاذب، وال مييز في التحدي���ث بني املخطئ والصائب، وال 
يعرف النصوص األثرية معرفة العلماء؛ بل إما أن يكون جاهاًل 
بها وقد س���معها س���ماع العبر ثم قد ال يتفطن لوجوه داللتها 
اخلفية وال يهتدي لدفع ما يتخي���ل أنه معارض لها في بادئ 
الروية. فلذلك استولت احليرة على من كان متسماً باالهتداء، 
وتراجمت به اآلراء تراجم الصبي���ان باحلصباء؛ }ُهَنالَِك اْبُتِلَ 
اْل�ُمْؤِمنُوَن َوُزْلِزلُوا ِزْلَزاالً َش������ِديًدا{ ]األحزاب: ١١[، ابتالهم الله بهذا 
االبت���الء الذي يكفر به خطيئاتهم ويرفع به درجاتهم، وزلزلوا 
مبا يحصل لهم من الرجفات ما استوجبوا به أعلى الدرجات. 
ا  َرٌض مهَّ ق���ال الله تعالى: }َوإْذ َيُقوُل اْل�ُمَناِفُقوَن َوالهَِّذي������َن ِف ُقلُوِبِهم مهَّ
ُ َوَرُسولُُه إالهَّ ُغُروًرا{ ]األحزاب: ١٢[، وهكذا قالوا في هذه  َوَعَدَنا اللهَّ
الفتنة فيما وعدهم أهل الوراثة النبوية واخلالفة الرس���الية 
وحزب الله احملدثون عنه، حتى حصل لهؤالء التأسي برسول 
ِ ُأْس������َوٌة  الل���ه # كما قال الله تعالى: }لََقْد َكَن لَُكْم ِف َرُس������وِل اللهَّ

َحَسَنٌة{ ]األحزاب: ٢١[()2(.
فالله موالنا وال مولى لهم، وهو جلَّ وعز ناصرنا إن ش���اء 

الله ولو كره الكافرون، فأبشروا وأّملوا.

))) مجموع الفتاوى ))2/ )50).
)2) مجموع الفتاوى )28/ 446-)44).
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الوقوع في أَس���ِر ضعف أو نقص أو فشل التجارب السابقة 
عقبٌة من أهم العقبات التي تواجه العمل اإلسالمي، وتعطله عن 

املضي في طريقه، بل حترفه أحياناً عن صراطه السوي.
ومن أمثلة ذلك ما يردده البعض عن اجلهاد في سورية اآلن، 
وأن ما نراه من انتص���ارات وبطوالت وفتوحات ما هو إال تكرار 
لدورة اجلهاد في العراق ضد األمريكان؛ ذلك اجلهاد الذي صال 
في���ه املجاهدون األبطال وجالوا، وتعلق���ت به آمال األمة، وبدت 

بشائر النصر، متاماً كما تبدو اآلن:
- فباألمس كانت قناة “الزوراء” حترض على اجلهاد، واليوم 

ظهرت قناة “شامنا” حترض على اجلهاد.
- وباألم���س كنا نتح���دث عن آالف القتل���ى واجلرحى من 
األمري���كان، واليوم نتحدث عن آالف القتلى واجلرحى من جنود 

بشار.
- وباألمس كنا نتحدث عن انهيار اجليش األمريكي وانكسار 
معنويات أفراده، واليوم نتحدث عن انهيار جيش بش���ار وانكسار 

معنويات أفراده.

هل يمكن 
للجهاد في 

سورية
 أن يحقق ما 

لم يحققه في 

العراق؟

]المسلمون والعالم[

طلحة املسري ■
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- وباألمس كنا نتابع بشغف إصدارات املجاهدين في بالد 
العراق وبياناتهم، واليوم نتابع بشغف إصدارات املجاهدين في 

سورية وبياناتهم.
- وباألمس كن���ا نتحدث عن حترير أجزاء واس���عة من: 
بغداد، وديالى، واألنب���ار، والفلوجة، وكركوك، وصالح الدين، 
ونينوى، واليوم نتحدث عن حترير أجزاء واس���عة من: دمشق، 

وحلب، وإدلب، والرقة، ودير الزور، وحمص، ودرعا.
ثم لم متِض إال أعوام قليلة حتى ُكسرت شوكة املجاهدين 
في بالد الرافدين، وأمس���كت أمريكا مقاليد األمور، وتس���لم 

الرافضة زمام احلكم، وذاق أهل السنة الويالت والويالت.

واحلقيقة هي أن هذا القول بهذه الطريقة أغفل كثيرًا من 
احلقائق التي تطمئن املسلمني على اجلهاد في سورية، 

وتشجعهم على الوقوف صّفًا واحدًا مع املجاهدين هناك.. 
ومن هذه احلقائق:

أواًل: أن هذه الرؤية املتشائمة هي من الوهن املنهي عنه:

فالوه���ن يصيب األمم عند الهزمية، وق���د نهانا الله جل 
وعال عن هذا الش���عور، وحثنا على املبادرة للجهاد رغم وقوع 
الهزمي���ة، قال تعالى: }َوال َتِهنُوا َوال َتْحَزنُوا َوَأن������ُتُ األَْعَلْوَن إن ُكنُت 
ْثلُُه َوِتْلَك األَيهَّاُم  ْؤِمِننَي #١٣٩#( إن َيْمَسْس������ُكْم َقْرٌح َفَقْد َمسهَّ اْلَقْوَم َقْرٌح ِمّ مُّ
ُ ال  َداَء َواللهَّ ِخ������َذ ِمنُكْم ُشَ ُ الهَِّذيَن آَمنُوا َوَيتهَّ نَُداِولَُها بَ������نْيَ النهَّاِس َولَِيْعَلَم اللهَّ
ُ الهَِّذيَن آَمنُوا َوَيْمَحَق اْلَكاِفِريَن{  ������َص اللهَّ يُِح������بُّ الظهَّالِ�ِمنَي #١٤٠#( َولُِيَمِحّ
]آل عمران: ١٩٣ - ١٤١[، قال السعدي في تفسيره: “أي: وال تهنوا 
وتضعفوا في أبدانكم، وال حتزنوا في قلوبكم، عندما أصابتكم 
املصيبة، وابتليتم بهذه البلوى، فإن احلزن في القلوب، والوهن 
على األبدان، زيادة مصيب���ة عليكم، وعون لعدوكم عليكم، بل 
شجعوا قلوبكم وصبروها، وادفعوا عنها احلزن، وتصلبوا على 
قت���ال عدوكم، وذكر تعالى أنه ال ينبغ���ي وال يليق بهم الوهن 
واحلزن، وهم األعلون في اإلميان، ورجاء نصر الله وثوابه”)1(.

ثانيًا: أن اجلهاد في العراق حقق مكاس���ب وإجنازات ضخمة 
ال نكاد نحصيها:

فرغ���م أن النصر الكامل ل���م يتحق���ق للمجاهدين في 

))) تفسير السعدي: 149.

العراق، فإن من الظل���م البنّي التغافل عن الفتوحات العظيمة 
التي حتققت على أي���دي املجاهدين األبرار في بالد العراق؛ 
ومن أوضح تلك الفتوحات هذه االنتكاسة الكبرى التي حلقت 
بدولة أمريكا، والتي بدا بعض مظاهرها في عشرات اآلالف 
من قتل���ى وجرحى القوات األمريكية، وكذلك بدا في االنهيار 
االقتصادي األمريكي، بل بدا ف���ي وصول رئيس ألمريكا من 
أصول مس���لمة إفريقية في حادثة لم تسبق في تاريخ أمريكا، 
وبدت مظاهر تل���ك الفتوحات أيضاً في خش���ية أمريكا من 
املواجهة املباشرة وتبنيها خيار املواجهة غير املباشرة في كثير 
م���ن األحيان؛ كما في: الصومال، واليم���ن، وليبيا، ومالي...، 
ما أضعف جانب أنص���ار أمريكا، وخفف عن األمة كثيراً من 
اخلس���ائر التي كانت تتكبدها نتيجة املواجهة املباش���رة مع 

أمريكا التي تفرط بشدة في استخدام القوة الهائلة.
وكما كان اجلهاد األفغاني ضد السوفييت قاصماً لظهور 

السوفييت، كان اجلهاد العراقي قاصماً لظهور األمريكان.
ورغم أن اجلهاد في العراق لم ينتِه بعد، فقد حقق اجلهاد 
العراقي كذلك فوائد أخرى كثيرة ليس املقام مقام ش���رحها؛ 
منها: إضعاف���ه وتفكيكه التحالفات الغربي���ة، وفتحه مجاالً 
لنوع من أنواع التحرر في سياس���ات بعض الدول العربية التي 
كانت أسيرة لهيمنة القرار األمريكي، وتعطيله مشروع الهالل 
الشيعي، وإثراؤه جتارب العمل اإلسالمي، وكونه سبباً مباشراً 

في دعم اجلهاد في سورية.
فعلى األمة أال حتتق���ر إمكاناتها، وأال تبخس املجاهدين 

جهادهم، فهم فخر األمة وغرة جبينها.

ثالثًا: أن نس���بة أهل السنة العرب في سورية أعلى بكثير من 
نسبتهم في العراق:

فنس���بة أهل السنة العرب في سورية تراوح بني 70 و%80 
من مجموع الس���كان، وهذه نس���بة كبيرة تعزز فرص النصر 
بقوة، خاصة مع تشرذم النسبة الباقية بني كثير من الطوائف 
واإلس���ماعيلية،  والدروز،  كالنصيري���ة،  والعرقي���ة؛  الدينية 

واليزيدية، والنصارى، واألكراد.
أما في العراق فقد حمل أهل السنة العرب أمانة اجلهاد 
في العراق في ظل معادلة س���كانية قاس���ية؛ فقد اس���تطاع 
األمريكان إخراج أكثر األكراد والرافضة من حسابات الصراع 
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ضد أمريكا، وبقي أهل السنة العرب يواجهون طغيان أمريكا 
وعدوان الرافضة، وكانت نسبة هؤالء السنة العرب تراوح بني 
25 و35% من عدد سكان العراق، ما ضاعف عبء املجاهدين 

في العراق، وقلل من فاعليتهم.

رابع���ًا: تزايد ع���دد املجاهدين في س���ورية وعتادهم عما كان 
في العراق:

فمع اتس���اع العمليات اجلهادية في س���ورية تزايد عدد 
املجاهدين بصورة كبيرة، وأصبحنا نسمع عن حركات وكتائب 
وجبهات تعلن كل منها انضواء آالف املقاتلني حتتها، ويستطيع 
املتاب���ع لبيانات تلك املجموعات أن يحصي عش���رات اآلالف 
م���ن املجاهدين الذين يعلنون اجلهاد صراحة في وجه احلكم 

النصيري.
يضاف إلى ذلك اس���تحواذ هذه املجموع���ات املجاهدة 
على كثير من عتاد جيش بشار، وأصبح من املألوف استعمال 
هذه املجموعات للصواريخ، ومض���ادات الطائرات، واملدافع، 

والدبابات، بل الطائرات أحياناً.
أم���ا اجلهاد في العراق، فرغم اتس���اعه وانتش���اره، فإن 
أعداد املجاهدين فيه لم تبلغ ه���ذه الكثرة، وعتادهم لم يبلغ 
هذا التط���ور، وارتكز في معظمه على األس���لحة اخلفيفة ال 

الثقيلة.

خامس���ًا: أن قتال بش���ار بأس���لحته التقليدية أيسر من قتال 
األمريكان بأسلحتهم املتطورة:

فمعظم ترسانة األسلحة السورية غير مكتملة اخلصائص، 
ما يؤثر ف���ي دقة إصابة اله���دف؛ فأصبحت معظم ضربات 
اجليش السوري عشوائية، وقد أعطى ذلك فرصة للمجاهدين 
في سورية كي ينتشروا بسهولة، ويظهروا في مسرح األحداث 
بق���وة وبأعداد كبيرة تقدر في بع���ض األحيان بآالف اجلنود 

الذين يحاصرون بعض القطع العسكرية كاملطارات.
وهذا يخالف ترس���انة األسلحة األمريكية التي ُعرفت 
بدق���ة اإلصابة، م���ا حدَّ كثي���راً من حت���رك املجاهدين 
وانتش���ارهم، وجعلهم فريس���ة س���هلة للصواريخ املوجهة 

والضربات الدقيقة.

سادس���ًا: ق���وة تض���ارب املصال���ح اإلقليمية في س���ورية خالفًا 
للوضع في العراق:

فقد س���ارع كثير من القوى اإلقليمي���ة لبحث الوضع في 
س���ورية؛ في محاول���ة لتحقيق أكبر منفعة له���ا ودفع املضار 
عنه���ا؛ فلتركيا مثاًل إش���كالياتها احلدودية مع س���ورية في 
لواء اإلس���كندرون ومخاوفها من األكراد، وللطوائف اللبنانية 
حس���اباتها املتعددة، وكذلك العراق، وإي���ران، ودول اخلليج، 
واألردن، وإس���رائيل، وأمريكا، وروس���يا، والص���ني.. وهذا 
التض���ارب في املصالح يوفر مس���احة ضخمة م���ن املناورة 

والتخطيط، ويعطل كثيراً من مخططات األعداء ومكرهم.
وهذا يخالف الوضع في العراق؛ حيث استطاعت أمريكا 
بتس���لطها وإرهابها أن تنفرد بالعراق، وأن تنفذ فيه ما تراه، 
دون اعتبار ملصالح عديد من القوى اإلقليمية؛ مثل تركيا التي 
تض���ررت من وضع األكراد في كردس���تان، ودول اخلليج التي 

تأثرت بنفوذ الشيعة في العراق.

س���ابعًا: تغّير موازين القوى العاملية اآلن عما كان وقت حرب 
العراق:

فاجلهاد في س���ورية اآلن ينطلق بعد مضي عشر سنوات 
على اجلهاد في العراق، وقد تغيرت في هذه السنوات العشر 

كثير من موازين القوى الدولية:
- فلم تعد أمري���كا وبريطانيا كما كانتا قبل، بل حتاوالن 
استخدام القوة الناعمة أكثر من استخدامهما القوة العسكرية 
املباش���رة، وحتاول فرنس���ا التضلع بدور ما ف���ي املعادالت 

اجلديدة.
- وأفرزت الثورات العربية موازين قوى جديدة ومعادالت 
لم تكن في احلس���بان من قبل، وأصبح وصول بعض التيارات 

اإلسالمية للحكم في عدد من البلدان مؤثراً في األحداث.
- وانتش���ر املّد اجلهادي في بلدان عديدة لم يكن له فيها 

موطئ قدم من قبل.
- ويتعرض الهالل الشيعي ملقاومة قوية في إيران نفسها، 

والعراق، وسورية، ولبنان.
كل هذا التغّير في املوازين يعطي للجهاد في سورية فرصاً 

لم يكن املجاهدون في العراق يحظون بأقل القليل منها.
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ثامنًا: ضعف الترابط العشائري في سورية وقوته في العراق:

لم يظهر في س���ورية دور مؤثر لزعماء وش���يوخ ورؤساء 
العش���ائر والقبائل الش���عبية، ولم يكن للترابط العائلي كبير 
األثر في اجلهاد السوري، وظل التحرك الفردي أو اجلماعي 
احملدود هو السائد بني الس���وريني، ما أضعف محاولة نظام 

بشار في التأثير املباشر على أفراد العشائر.
أما في العراق؛ فقد كان لش���يوخ القبائل تأثير كبير على 
أفراد القبائل، فاس���تغل األمريكان هذه التركيبة الس���كانية، 

واستمالوا عدداً من شيوخ العشائر.

تاس���عًا: ظهور الشبيحة في سورية يضعف من فاعلية تكرار 
جتربة الصحوات في العراق:

تطلق كلمة الشبيحة في سورية على املتورطني في دعم بشار 
األسد في حربه ضد املس���لمني، سواء كان هذا الدعم عسكرياً 
ون  أو مادياً أو معلوماتياً، وأصبح عامة املس���لمني في سورية يعدُّ
هذه الطائفة م���ن طوائف األعداء التي يحاربونها ضمن حربهم 
ضد بشار، وال يختلف في هذا املوقف أحد من الكتائب املقاومة 

في سورية، سواء سميت إسالمية أو سميت ثورية.
وهذا التمايز الواضح من���ذ بدايات األحداث قلل احتمالية 
وجود صحوات فاعلة في املستقبل أسوة بصحوات العراق؛ حيث 
متايز أكثر اخلبيث في سورية مبكراً، خالفاً للمقاومة في العراق 
التي كانت في بداياتها ش���عبية عامة ضد الغزو األمريكي؛ فلما 
جاءت الفنت كان من أس���باب قوة الصح���وات أن عناصرها في 
املقاومة واملجتمع لم تكن متميزة عن سائر املجاهدين، بل كانت 
تغدو بينهم وتروح دون شبهة تالحقهم، فلما اتفقت الصحوات مع 
األمريكان اس���تطاعت أن تستغل سابق جهادها، وطول خبرتها، 
وعمق معرفتها باملجاهدين؛ إليقاف العمل اجلهادي في العراق.

عاش���رًا: نض���ج اجله���اد ف���ي س���ورية باس���تفادته م���ن جتارب 
اجلهاد في العراق:

استفاد اجلهاد في سورية من خالصة جتارب كثير من احلركات 
اجلهادي���ة في العالم عموم���اً، والعراق خصوصاً؛ بس���بب التقارب 
الشديد بني البلدين، وسهولة انتقال اخلبرات بينهما؛ لذا فقد جتاوز 
اجلهاد في س���ورية العديد من اإلش���كاليات التي انتابت اجلهاد في 

العراق وسببت صدعاً في العمل اجلهادي؛ ومن ذلك مثاًل:

- قضية اس���تهداف عناصر ش���رطة وجيش بشار؛ حيث 
اتفق اجلميع على ض���رورة حرب الطائفة املمتنعة التي تقاتل 
مع بشار؛ س���واء كان أصلها نصيرّياً أو ُسنّياً، أما في العراق 
فقد اشتبه على البعض قتال اجلنود العراقيني الذين يساعدون 

اجليش األمريكي، ما سبب فتنة في الصف اجلهادي.
- التنّب���ه والتيقظ واحلذر من الوقوع ف���ي الفخاخ التي 
خ بع���ض العراقيني مثاًل  وقع فيه���ا البعض في العراق؛ كتلطُّ
ومشاركتهم في عملية سياسية كانت مبثابة اعتراف باالحتالل 
األمريكي، وكذلك خدعة الصحوات التي قامت بدعوى حماية 
مناطق السنة من االعتداءات الطائفية، ثم حتولت بسرعة إلى 

حرب املجاهدين واإليقاع بهم.
- االقتصاد في اس���تخدام العمليات االستش���هادية؛ حيث 
طّور املجاهدون في س���ورية بدائل متنوعة كاستخدام السيارات 
املتحرك���ة آلّياً، ولم يلجأوا للعمليات االستش���هادية إال في نطاق 
ضيق؛ ما يتيح فرصاً أكبر لالستفادة القصوى من الكتلة البشرية 
للمجاهدين، خالفاً للجهاد في العراق الذي شهد نوعاً من التوسع 

في استخدام العمليات االستشهادية بال حاجة ماسة.
- التنسيق بني املجاهدين في سورية في كثير من امليادين؛ مثل 
العمليات اجلهادية الكبرى املشتركة بني عدد كبير من الفصائل 
املجاه���دة، كتحرير املط���ارات، ومراكز الدفاع، ومس���تودعات 
الذخيرة، وكذلك التنس���يق في العمل االجتماعي كما في جتربة 
الهيئات الش���رعية التي تكّونت من نتاج عدد كبير من احلركات 
اجلهادية، وتدير حاجيات الناس في كثير من األماكن احملررة، ما 
قرب املسافة بني الكتائب والفصائل واجلبهات املجاهدة بصورة 

لم يستطع املجاهدون في العراق الوصول إلى مثلها.
* فيا أهل املروءات: هذا بنيان املجد يعلو، ونوره يفش���و، 
فاحذروا س���رابيل العجز والوهن، وس���ارعوا للعال وسابقوا، 
وليفتش كل امرئ عن ثغر يس���ده ال يؤتى اإلسالم من قبله ما 
ُموا ألَنُفِسُكم ِمّْن َخْيٍر َتِجُدوُه ِعنَد  دامت فيه عني تطرف، }َوَما تَُقِدّ

َ ِبَما َتْعَملُوَن بَِصٌر{ ]البقرة: ١١٠[. ِ إنهَّ اللهَّ اللهَّ

وختامًا: 

فهذه كانت عش���ر بش���ريات ظاهرات ت���دل املتأمل على 
بشريات أخرى وبش���ريات، ما يؤكد أن نصر اإلسالم ال محالة 
َك ِف األََذلنَِّي  َ َوَرُس������ولَُه ُأْوَلِ وَن اللهَّ ق���ادم، قال تعالى: }إنهَّ الهَِّذي������َن يَُحادُّ
َ َقِويٌّ َعِزيٌز{ ]اجملادلة: ٢٠ - ٢١[. ُ ألَْغِلَبهَّ َأَنا َوُرُسِل إنهَّ اللهَّ َكَتَب اللهَّ  )#^٢٠^#
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]حوارات[

�  الشيخ عبد الهادي أواجن رئيس 
.)PAS( احلزب اإلسامي املاليزي

� ولد في عام 19٤7م.
� حصل على الليسانس من اجلامعة 

اإلسامية باملدينة في عام 1973م.
م���ن  املاجس���تير  عل���ى  حص���ل   �

جامعة األزهر عام 197٥م.
� عض���و اللجن���ة املركزي���ة ونائب 

لرئيس احلزب 1977م.
� رئيس للحزب منذ عام )00)م.
� أصب���ح والي���ًا لوالي���ة ترجنان���و 

خال 000) - 00٤)م.
� وكيًا الحتاد علماء املسلمن.

� عض���و مجل���س أمن���اء مؤسس���ة 
القدس.

قابلت���ه ف���ي بيت���ه املتواض���ع في 
قرية روس���يال، إح���دى ضواحي مدينة 
ترجنانو في ش���مال ماليزي���ا.. يبهرك 
بإملامه بالوقائع التاريخية وأرشفتها في 
ذاكرت���ه.. ينظر إليك مبتس���ماً ويقول: 
اكتب فلرمبا ال نلتقي ثانية.. وفيما يلي 

تفاصيل احلوار بالكامل.

^: إن التجارب السياسية املعاصرة 
أثبتت أنه ال ميكن ألي فصيل سياس���ي أن 
يتحّم���ل مبف���رده احلك���م.. فه���ل للح���زب 
اإلس���المي جتربة ائتالف أو تعاون مع أي 
من املكونات احلزبية والفئوية في البالد؟

اإلس���المي  احلزب  ائتالف  جتربة 
املاليزي مع القوى السياسية في ماليزيا 
قدمي���ة وناجح���ة قبل االس���تقالل في 

مواجه���ة االس���تعمار البريطاني، حيث 
قمن���ا بالتحالف مع القوى السياس���ية 
العلمانية املعارضة من اليمني واليس���ار 
ض���د اجلبه���ة الوطنية التي س���اندها 
االس���تعمار البريطاني )احلزب القومي 
املالوي »أمنو« واحلزب القومي الصيني 
واحل���زب القوم���ي الهن���دي(، وجنحنا 
في تنصيص اإلس���الم دين���اً للدولة في 
الدس���تور، ورغم أن ه���ذا النص صيغ 
العلماني، وذلك بسبب  التفسير  بحسب 
قوة نفوذ االس���تعمار البريطاني حينها 
ومساعدة القوى العلمانية؛ لكنه يكفي أن 
يكون أساس���اً للتغيير بعد ذلك. وائتلفنا 
م���ع حزب الوط���ن العلمان���ي املعارض 
املنش���ق من حزب »أمنو« في عام1960م 
في االنتخابات البرملانية األولى، وانتصر 

أجرى احلوار: فيصل بن سعي�د احلذيفي ■
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احلزب اإلسالمي في واليتني )ترجنانو 
وكلنتان( في االنتخابات ملجلس الواليات، 
وكالعادة  الفيدرال���ي،  النظام  بحس���ب 
وسياس���ي  إداري  حلص���ار  تعرضن���ا 
واقتصادي وإعالمي مرير، وسقطت منا 
حكومة إحدى الواليت���ني )ترجنانو بعد 
سنتني وبقيت كلنتان ل� 18 سنة(، وبقينا 
في البرملان املركزي كأكبر قوة معارضة.
وف���ي عام 1964م قمن���ا بالتحالف 
السياسي مع احلزب االشتراكي وحزب 
العمال وحزب الوط���ن، وذلك في فترة 
ن���زاع حدودي بني ماليزيا وإندونيس���يا 
الت���ي اس���تنكرت نش���أة ماليزيا؛ ألن 
بني  موقوتة  قناب���ل  بريطانيا وضع���ت 
البلدي���ن، كذلك س���محت باس���تقالل 
س���نغافورة عن ماليزيا، وربطت اجلميع 

برابط���ة الكومونولث، وكان مش���روعنا 
ضم إندونيس���يا إلى احتاد املاليو بحكم 
التقارب العرقي والدين���ي بيننا، فنحن 
جميعاً نشكل شبه جزيرة املاليو وجزرها 
)األرخبيل( وننحدر من عرق واحد ولغتنا 
واحدة وديننا واحد، لكن شاءت األقدار 
بفعل احلنكة واملكر االستعماري البغيض 
الذي جثا على صدورنا وضمن مستقبل 
يحكمه الش���تات والنزاع ب���ني بلداننا، 
فكان أن انحس���ر املش���روع من مشروع 
وحدوي كبير إلى مشروع الدولة الوطنية 
مبفهومها الضيق والبسيط، ومبا أننا ال 
ميكن أن نغرد خارج السرب ونبكي على 
ليلى، كما يقول إخوانن���ا العرب، عملنا 
َوفق فن املمكن وأبقينا التنسيق والتعاون 
مع إخواننا في إندونيس���يا قائماً بحكم 

األخّوة واجل���وار، وفي انتظ���ار القادم 
األجمل - إن شاء الله -.

حدث���ت انتخابات ثانية عام 1964م 
احلكومة  من  لضغوط شديدة  وتعرضنا 
فائتلفنا مع احلزب  وبريطانيا،  املاليزية 
وحزب  االش���تراكي  واحلزب  الوطن���ي 
العمال، وفي تلك الفت���رة كان كثير من 
ق���ادة احل���زب معتقلني في الس���جون 

واملنفى حتت قانون أمن الدولة.

^: كيف خرجتم من هذه احملنة؟ وهل 
وج���دت احلكوم���ة مب���ررات أو أخطاء من 
قبلك���م واجهت بها ال���رأي العام وجعلتها 

تقدم على مثل هكذا إجراء؟
انتش���رت الصحوة اإلس���المية بني 
املالويني فلج���أت احلكومة إلى اإلعالم 
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الذي تتفوق به، فأشاعت بأننا تكفيريون 
وأنن���ا أتينا بدين جديد يختلف عما كان 
عليه آباؤنا، وهذه األسطوانة املشروخة 
يعاد إنتاجها مبسميات وأقاويل مختلفة 
من فترة ألخرى، وكان احلزب اإلسالمي 
لبطش احلكومة  وتص���دى  املقدمة  في 
بالصب���ر وفوتنا الفرص���ة عليهم رغم 
اعتقال القادة، ولم نتمكن من إحراز أي 
تقدم في الواليات. وفتنة التكفير كانت 
في األصل ردة فعل على العلمانيني الذين 
واستهزؤوا  اإلسالمية  الشريعة  هاجموا 
بها، وقع فيها بعض الش���باب املتحمس، 
وذلك م���ن تأثر األمة بالغ���زو الفكري 
والثقاف���ي، وأنا في نظ���ري أن احلوار 
واختيار املواجهة الس���لمية واس���تغالل 
بع���ض أدوات الدميقراطية واالئتالف؛ 
هو األصلح بدالً من الصراع داخل األمة 
الواحدة التي غرقت في محيط اجلهالة 

واألمية من طول عهد االستعمار.

^: نعود إل���ى االئتالفات واالنتخابات 
البرملانية والوالئية؟

نع���م، دخلنا االنتخاب���ات منفردين 
وألول م���رة في ع���ام 1969م، وحدثت 
حينه���ا نزع���ة قومية ف���ي ماليزيا بني 
املس���لمني املالوي���ني، وه���م الس���كان 
األصليون، والوافدين اجلدد )الصينيون 
والهندوس(، فارتفعت أسهم احلزب بني 
املالويني وكس���بنا أنصاراً ج���دداً كانوا 
يصوت���ون تلقائي���اً مع احل���زب احلاكم 
مجموعة  وه���ي  الوطني���ة،  )اجلبه���ة 
األحزاب العلمانية من أمنو )املاليويني( 
وح���زب القومي���ة الصيني���ة والقومية 
الهندي���ة(، واهت���زت اجلبه���ة الوطنية 
احلاكم���ة بحصولن���ا على زي���ادة في 

مقاعد البرملان والبقاء في والية كالنتان 
والسلطة الش���عبية في واليتي ترجنانو 
وق���دح رغم قيام الس���لطة بتزوير إرادة 
كثير من الناخبني، بعدها أُعلنت األحكام 
العرفية ونزل اجليش للش���ارع فدخلت 
احلكوم���ة بعده���ا مبأزق، فاس���تدعي 
احل���زب اإلس���المي للح���وار من أجل 
فقدمنا شروطاً،  في احلكومة،  الدخول 
منها: أن يكون احلزب اإلس���المي حراً 
في رأيه وأنش���طته، وأن يك���ون له دور 
ف���ي تطبيق اإلس���الم، ودعينا إلى عقد 
مؤمتر داخلي للحزب اإلسالمي للتشاور 
مع جلن���ة العلماء في احل���زب حلماية 
وحدة الصف في القرار احلاسم وتقوية 
املوقف على ضرورة حتكيم الشريعة في 
حياة الناس، واتخذنا قرار املشاركة في 

احلكومة بشروط.
ولعلي أذكر ه���ذه القصة وهي تدل 
للوالية  على بركة املش���اركة والتص���در 
العام���ة ولو م���ع اآلخر وف���ق القاعدة 
الش���رعية »م���ا ال يدرك جل���ه ال يترك 
كل���ه«، وهو أنه وف���ي بروتوكول تنصيب 
احلكوم���ة كان هن���اك تق���دمي للخمور 
وحفلة رقص، فم���ا كان من أعضائنا إال 
أن رفضوا حضور املراسيم استنكاراً ملثل 
ه���ذا البروتوكول، وهددوا باالنس���حاب 
من احلكومة، فاس���تجاب رئيس الوزراء 
وألغى البروتوك���ول نهائياً حلد اآلن، كما 
أنه س���مح باألذان في أوقات الصالة في 
اإلذاعة والتلفزيون، وانتشرت الدعوة في 
اجلامعات والدوائ���ر احلكومية، وُعقدت 
الندوات وورش العمل واحملاضرات بشكل 
علني ح���ول تعريف الش���ريعة وقوانينها 
وفقه تطبيقها، والتوعية اإلس���المية في 

السياسة واالقتصاد واإلدارة.

^: ما الذي فضَّ هذا االئتالف؟
االئت���الف انف���رط عق���ده مبجرد 
س���يطرة الدكتور مهاتي���ر محمد على 
لرئيس  احلزب احلاكم عندما كان نائباً 
ال���وزراء ف���ي ع���ام 1978م، وانقل���ب 
علينا في كلننت، فق���د دبَّر اضطرابات 
مصطنعة وأخذ من���ا الوالية بانتخابات 
ش���ابها التزوير الواض���ح واالنتهاكات. 
وقام مهاتير، املعروف بحنكته السياسية، 
بنصب فخاخ ضد احلزب اإلس���المي، 
ومنه���ا دع���وة بعض اإلس���الميني إلى 
الدخ���ول معه في احلكوم���ة بعيداً عن 
التنظيمية،  واألط���ر  اجلماع���ي  الرأي 
ولعلكم تذك���رون الدكتور أنوار إبراهيم، 
رئيس حركة الش���باب اإلسالمي، بحجة 
تعالوا معي لكي تؤس���لموا الدولة، وكان 
س���ماً بني عس���ل، واتض���ح أن الهدف 
ه���و متزيق صف العمل اإلس���المي في 
ماليزيا، وملا ل���م يجد بغيته وخاف على 
منصبه كان ما كان مع أنوار إبراهيم، أو 

غيره، والقصة معروفة.

^: ماذا عن تشكيل اجلبهة السياسية 
احلالي���ة ض���د اجلبه���ة احلاكم���ة، وه���ل 
لديكم حتالفات مع منشقني من احلزب 

الوطني غير أنوار إبراهيم؟
نعم، سأبدأ اإلجابة من شق السؤال 
األخير، ففي عام 1990م حدث انشقاق 
داخل احلزب الوطن���ي في صراع على 
الرئاسة بني مهاتير وتنكو غزالي حمزة، 
وزير املالية األس���بق، قطبي احلزب في 
تلك الفترة، وانشقت جماعة تنكو غزالي 
وأسس حزب 46 )للتفاؤل بعام 1946م، 
حيث أس���س ح���زب أمن���و املاليوي(، 
وائتلفنا مع املنش���قني وح���زب احلركة 
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باالئتالف حتت قيادة حزب أنوار ووالية 
بيناجن باالئتالف حتت قيادة حزب احلركة 

الدميقراطية االشتراكية الصينية.

^: ماليزيا متعددة األديان والعرقيات، 
واملسلمون يشكلون نحو 60٪ من مجموع 
الس���كان.. فهل منسوبو احلزب فقط من 

املسلمني؟
احلزب اإلسالمي واضحة تسميته، 
ونحن نحمل مبادئ اإلس���الم التي هي 
للجميع، لكن لكل ش���يء سبب، فدخول 
غير املس���لمني ف���ي احل���زب كان بعد 
جناحنا في تطبيق الش���ريعة اإلسالمية 
في واليت���ي كلننت منذ 1990م وترجنانو 
بع���د انتخاب���ات 1999م، وقدح وبيراك 
ع���ام 2008، واملتمثل���ة ف���ي وس���طية 
مع  للتعامل  وعدالته، وصالحه  اإلسالم 
وفقه  املعروفة  األبجديات  وفق  اجلميع، 
األولويات، ال س���يما جناحن���ا في أمور 
ومكافحة  األراضي  وإص���الح  البلديات 
الفق���ر والبطال���ة وغيرها م���ن األمور 
احلياتي���ة اليومية واالس���تراتيجية، ما 
أدى إلى التأثر بالسياس���ة اإلس���المية 
العادلة للمجتم���ع املتعدد األجناس عند 
غير املس���لمني، وطلب���وا االنضمام إلى 
احلزب اإلسالمي، وهذا التأثر كان من 
أواخر عام 1990م، لك���ن الطلب ازداد 
بعد عام 2000م، وقمنا باملش���اورة بني 
العالم  علماء احلركات اإلس���المية في 
بريطانيا  ف���ي  واجتمعن���ا  اإلس���المي 
وبحثنا إشراك غير املسلمني في احلزب 
اإلسالمي، واتفقنا على جواز قبول غير 
املس���لمني في احلزب؛ بحجة االستعانة 
من حي���ث ترجيح األدل���ة، ورجعنا إلى 
ماليزيا بعد النقاشات في داخل احلزب 

وقمنا بتعديل دس���تور احل���زب بوجود 
عضوية من غير املسلمني بلجنة خاصة 

برئاستهم واملستشار من املسلمني.

^: ه���ذا ال���كالم ي���ا ش���يخ يقودن���ا إلى 
السؤال عن الهيكل التنظيمي للحزب؟

نعم، فالهي���كل التنظيمي يتكّون من 
جلنة مركزية منتخبة م���ن قبل املؤمتر 
العام الذي ينعقد كل سنتني ويتفرع من 
اللجنة إلى دواوين: ديوان العلماء، وديوان 
وجلنة  للمس���لمات،  وديوان  الش���باب، 
خاصة ملجموعة غير املسلمني. وللحزب 
مجلس ش���ورى يعنّي من اللجنة املركزية 
من بني العلماء املعتبرين الراسخني في 
احلركة من أعضاء احلزب، حيث يتكّون 
م���ن أربعة من الق���ادة واثنني من علماء 
الش���باب واثنني من علماء املسلمات، ثم 
أربعة منهم متخصصني  هؤالء يختارون 
كأعضاء ف���ي مجلس ش���ورى العلماء، 
وهذا املجلس له مكانة خاصة وقراراته 
ملزمة؛ لضمان اس���تقامة احلزب على 
نهج الش���ريعة اإلسالمية املنصوصة في 

دستور احلزب.
وفي احل���زب هيئات إدارية، وهناك 
جلنة ش���ؤون سياس���ية للحزب مشكلة 
من اللجنة املركزية والشباب واملسلمات 
املعّينني وجلنة التربية واإلعالم والعمال 

والطلبة... وغيرها.
لتخطي���ط  السياس���ة  وجلن���ة 
اس���تراتيجية احلزب ومجلس ش���ورى 

العلماء مرجعية عليا وقراراته ملزمة.

^: ماليزيا لم تتأثر بالربيع العربي.. 
ما السبب من وجهة نظركم؟

هناك خصوصي���ة ملاليزيا من حيث 

الدميقراطية االشتراكية الصينية، وكان 
تنكو غزالي من كلننت وله شعبية كبيرة، 
واتفقن���ا على أن يكون هو رئيس الوزراء 
ف���ي احلكوم���ة املركزي���ة، بتقديرنا أن 

االنتصار في الوالية فقط.
وفي انتخابات 1990م أعيدت كلننت 
بأغلبية 100%، وحلد اآلن، وكلننت والية 
يحكمها احلزب اإلسالمي وعلى رأسها 
الش���يخ املعروف نيك عبد العزيز، وفي 
ع���ام 1987م مت ع���زل أن���وار إبراهيم 
بعد نهاية اس���تخدامه وبس���بب قيامه 
باالنقالب على مهاتير داخل حزب أمنو، 
وزج به في الس���جن بالتهمة السياسية 
املعروف���ة، فتأسس���ت جبهة سياس���ية 
جديدة ودافعنا من خاللها عن إبراهيم 
باعتباره مظلوماً، وتش���كلت اجلبهة من 
حزب العدال���ة والتنمية الذي رأس���ته 
زوجة أنوار إبراهيم، وهو حزب علماني 
الصغيرة  العلمانية  برجماتي، واألحزاب 
من االشتراكية والليبرالية والشخصيات 
مختلفة،  ديني���ة  ومنظمات  املعارض���ة 
وبدأنا باحل���وارات والن���زول امليداني، 
السياسي على  التحالف  بسياسة  وقمنا 
ثبات احلزب اإلس���المي عل���ى مبادئه 
اإلسالمية وبرامجه، لكن التحالف على 
حسب األمور املش���تركة، ال سيما ضد 
الظلم والفساد وتعريف العدالة للجميع، 
مع مراعاة اخلالف في األيديولوجيات.

 وكانت النتيجة أن احلزب اإلسالمي 
حصل عل���ى أكثر املقاع���د في مجالس 
الواليات، وحافظنا على كلننت، وأضيفت 
إليه���ا ترجنان���و الغنية بالبت���رول التي 
س���اعدت باقي الواليات ف���ي انتخابات 
1999م، ثم في انتخابات 2008م حكمنا 
والية قدح ووالية بيراك ووالية سالجنور 
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ببناء مس���اكن ومجمعات لغير املسلمني 
في ه���ذه املناط���ق والدوائ���ر، أما في 
الواليات اجلنوبي���ة فلكل دائرة 12 ألف 
ناخ���ب فقط، كما أن تك���رار التصويت 
الناخب���ني  تعدي���ل س���جالت  وع���دم 
واس���تخدام املال العام والوظيفة العامة 
واإلعالم وبّث اإلش���اعات؛ كلها وسائل 
أيضاً للفس���اد تستخدم ضدنا، وماليزيا 
التي تصنع ش���يفرة الكمبيوتر والتقنية 
العالية كما تسمعون في البالد العربية، 
ال يوج���د فيها حبر للناخب���ني، وتخّيل 
معي كيف ستكون االنتخابات نزيهة إذا 
كانت تفتقد مثل هذه املعايير؟ )وأخيراً 
مت الضغط على احلكومة لتوفير احلبر 
الفسفوري مبواصفات تنطبق مع املعايير 

الدولية(.

^: املعركة السياسية تدار بأدوات منها 
اإلع���الم مبختلف وس���ائله، فه���ل ميتلك 
احلزب اإلس���المي مثل ه���ذه األدوات في 

إدارة العملية االنتخابية والدعائية؟
مع األس���ف الدولة ال تسمح بإنشاء 
قن���وات فضائية، واجلرائ���د واملجالت 
واإلع���الم تخض���ع لس���لطة الدول���ة، 
ولعل���ك الحظ���ت أنه ال توج���د أجهزة 
القط���ة لألقمار الصناعية في أس���طح 
منازلن���ا، وإمنا تقوم احلكومة ببيع البث 
باالشتراكات الشهرية للمواطنني، وليس 
لدينا إال احملاضرات والندوات بترخيص 
من الش���رطة وبصعوبة، لك���ن نتجاوز 
القان���ون أحياناً أس���وة بتجاوز احلزب 

احلاكم.
داخلية  اإلسالمي صحيفة  وللحزب 
مرخصة لألعض���اء فقط، وأما احلزب 
احلاكم فيس���تخدم اإلع���الم احلكومي 

وغير احلكومي املرخص بأكمله.

^: الش���باب ه���م عماد األم���ة ومصدر 
نهضتها، فكم ميثل الش���باب في خريطة 
العم���ل التنظيم���ي والسياس���ي للح���زب 

اإلسالمي؟
منذ الس���بعينيات ركزنا على الشباب 
عندما كن���ا في احلكوم���ة، وانتصرنا في 
انتخابات احتادات الطالب بهؤالء الشباب 
الذين تخرجوا من الدول العربية والغربية 
في مختلف التخصص���ات العلمية واملهنية 
من اجلنسني، وهم املسؤولون اآلن، بل كثير 
منهم رؤساء فروع الواليات، ولذلك السبب 
نصف قادة احلزب من الشباب، وفي هيكلة 
احلزب كما أسلفنا ديوان خاص بالشباب، 
وللحزب اس���تراتيجية في االبتعاث سنوياً 
ومحاض���ن التربية والتعليم ف���ي الداخل 

كذلك، ومنها يخرج القادة من الشباب.

^: ما التصني���ف األيديولوجي الذي 
ميك���ن أن نص���ف ب���ه احل���زب اإلس���المي 

املاليزي؟
نحن مس���لمون واحلمد لله وننتهج 
الوس���طية كدين نتعّب���د الله به، أما من 
حيث التربية التي نلزم بها أعضاءنا فقد 
اس���تفدنا من كل احلركات اإلس���المية 
يتناس���ب مع اخلصوصية للشعب  ومبا 
املالي���وي احملافظ؛ فأخذن���ا من حركة 
اإلص���الح والتجديد من���ذ بداية القرن 
املاض���ي وجماع���ة اإلخوان املس���لمني 
طريق���ة التنظيم، ومن جماع���ة التبليغ 
أس���لوب الدعوة العامة، واس���تفدنا من 
اجلماعة اإلس���المية في باكستان ومن 
حزب الرفاه التركي واألحزاب السياسية 
اإلس���المية في الدور السياسي، ولدينا 
طالبنا في اجلامعات الس���عودية، فنحن 
س���لفيون، لكننا نترجم العمل اإلسالمي 

على حسب الواقع في مجتمعنا.

الكثاف���ة الس���كانية وتوزيعهم في املدن 
واألري���اف، وه���ي تختلف ع���ن الوطن 
العرب���ي، ولذلك الربي���ع العربي يتأثر 
باإلعالم اجلديد، أما نحن فال نستطيع 
اإلف���ادة في القرى واألرياف، لكنها أكثر 
تأثراً م���ن حيث الصحوة اإلس���المية؛ 
من 80-2000م كان انتش���ارنا في املدن 
وضواحيها، ال س���يما في الواليات ذات 
األكثري���ة اإلس���المية، والتي متثل مدن 
شمال وشرق ماليزيا، لكننا بدأنا حراكاً 
تغّيرياً قبل حدوث الربيع العربي، ونفذنا 
اعتصام���ات ووقفات ضد السياس���ات 
اخلاطئة للدولة، وقامت بتصحيح بعضها 
بفعل هذا احلراك، كما أننا في كل مرة 
نحقق مكاسب انتخابية ومن خاللها يتم 

عمل وإحداث تغيير لألفضل.

^: الفس���اد السياس���ي في ماليزيا هل 
ينحس���ب عل���ى أداء العملي���ة والفاعلي���ة 

االنتخابية؟
هذا ال يختلف عليه اثنان، ولو كانت 
االنتخابات نزيهة لش���كلنا احلكومة منذ 
زمن وملا بقي حزب »أمنو« يحكم ماليزيا 
من اخلمس���ينيات، فعلى س���بيل املثال 
الواضح  للتزوير  اس���تراتيجية  انتهجت 
منذ الس���تينيات إلى اآلن، وفي تقسيم 
مثاًل  الدس���تورية  االنتخابية  الدوائ���ر 
يحتاج إلى التغيير لكل عش���ر س���نوات 
الزدي���اد ع���دد الناخبني اجل���دد، لكن 
تبقيها  الكثافة اإلسالمية  الواليات ذات 
على حالها، فلكل دائرة مائة ألف ناخب 
كما حص���ل مؤخراً في والي���ة كالنتان 
وترجنانو وقدح، فق���د قامت احلكومة 
بإع���ادة تخطيط الس���كان ل���كل دائرة 
انتخابية بإع���ادة التموضع الدميغرافي 
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االنتخاب���ات  نتائ���ج  ض���وء  ف���ي   :^
أنت���م راض���ون ع���ن ه���ذه  األخي���رة، ه���ل 

النتائج، ومدى تقبلكم لها؟

إن حتال���ف الوفاق الش���عبي املكّون من 
احلزب اإلسالمي وحزب عدالة الشعبي 
وحزب احلركة الدميقراطية؛ ال يعترف 
بنتيج���ة االنتخاب���ات األخي���رة؛ لعدم 
نزاهته���ا وانعدام الش���فافية، فالتزوير 
إمكانات  إل���ى جانب تس���خير  واضح، 
الدول���ة املختلفة من إع���الم ومال عام 
ووظيفة عامة في خدمة اجلبهة الوطنية 
احلاكمة، والذي س���اعد على هذا األمر 
أن االنتخاب���ات ال ت���زال عل���ى النظام 
البريطان���ي الذي يعتم���د النتيجة على 
حس���ب الدوائر احمللية ال على حس���ب 
ع���دد الناخبني، مع ه���ذا حصلنا على 
نسبة أكثر من الناخبني )50%(، وازدادت 
عدد مقاعد التحالف الشعبي، غير أنها 
ال تكفي لتش���كيل احلكوم���ة، كما أنها 
أفقدت اجلبه���ة احلاكمة أغلبية الثلثني 
في البرمل���ان، كذلك اس���تطاع احلزب 
اإلس���المي احلفاظ على والية كالنتان 
وزي���ادة س���احقة في ترجنانو ونس���بة 
التأييد أكث���ر من أمن���و، لكنها ناقصة 

بنسبة مقعد واحد فقط.
ومتكن���ا م���ن الدف���اع ع���ن والية 
سالجنور بصعود احلزب اإلسالمي فيها 
وزادت عدد املقاعد ف���ي مجلس والية 

جوهور، وباملقابل خسرنا والية قدح.

كامن���ًا  اخلي���ر  يك���ون  أن  وعس���ى   :^
ف���ي الش���ر، فاإلحصائي���ات احلالي���ة تدل 
 عل���ى تقدم املعارضة بنس���بة أكب���ر جدًا..

ف���ي  جوهري���ة  خروق���ات  رص���دمت  ه���ل 
إج���راءات العملي���ة االنتخابي���ة أدت إل���ى 

هذه النتائج؟

نع���م، رصدن���ا ممارس���ات ال مت���ت 
للدميقراطية بصلة، بل تؤثر في شرعية 
أي حكوم���ة قادم���ة، لك���ن احلمد لله 
املعارضة متعقل���ة وتغلّب دائماً مصلحة 
الش���عب املاليزي واحلفاظ على السلم 
واألمن االجتماعي بشكل مباشر، وفوق 

أي مصلحة.

^: كان حتال���ف الوف���اق الش���عبي من 
أجل تشكيل ضغط انتخابي على احلزب 
احلاك���م وتش���كيل حكوم���ة ائتالفي���ة في 
ح���ال الف���وز، لكن في ظ���ل ه���ذه النتائج 
أغلبي���ة  احلاك���م  احل���زب  منح���ت  الت���ي 
وف���ي احلكوم���ات  البرمل���ان  ف���ي  املقاع���د 
احمللي���ة، ما مس���تقبل حتال���ف املعارضة، 

وهل سيستمر؟

إن ش���اء الله سيس���تمر طامل���ا بقيت 
األس���باب التي دعت إلى وجوده قائمة. 
ولقد عرض علينا ت���رك هذا التحالف 
ومش���اركة احلزب احلاكم في احلكومة 
القادمة، وس���نطور آليات التعاون ضمن 
أحزاب هذه اجلبه���ة لتحقيق األهداف 
املشتركة واخلروج بالبالد إلى بر األمان 
إن ش���اء الله تعالى. وفي هذه املناسبة 
أشكر كل الناخبني الذين صّوتوا لصالح 
احلزب اإلسالمي ولكل جبهة املعارضة، 
ونقول حملبينا تقّبلوا الواقع مع الش���كر 
والصبر وتأكدوا أن وعد الله سيأتي بكل 

تأكيد.

عي الري���ادة في الفكر  نح���ن ال ندَّ
اإلس���المي، لكنن���ا نتعاون م���ع جميع 
احلركات اإلسالمية التي تشاركنا الهدف 

ونتفق معها على سالمة الوسائل.
ف���ي عضوي���ة احل���زب كان بعض 
املتأثرين باحلركات اإلسالمية، مثل حزب 
التحرير واإلخوان، وحصلت مناقش���ات 
كثيرة وعقدت ن���دوات وورش عمل حتى 
العمل اإلسالمي،  استطعنا توحيد جبهة 
ولهذا جتد احلزب اإلسالمي هو احلزب 

اإلسالمي الوحيد في ماليزيا.

اجلماع���ات  م���ع  تتعاون���ون  ه���ل   :^
الدعوية في العالم اإلسالمي؟

بكل تأكيد، فاملسلمون تتكافأ دماؤهم، 
فقد شكلنا جلنة للتنسيق بني اجلماعات 
اإلس���المية في العالم، م���ع تفهم ظروف 
كل جماع���ة وخصوصية كل بلد وظروفها 
االجتماعية واالقتصادية.. تذكرت عندما 
كن���ت طالباً في الس���عودية وعندما خرج 
محمد قطب من السجن أيام امللك فيصل، 
اجتمعنا معه في أس���ره، سئَل ما أول بلد 
ميكن أن يكون قاعدة للعمل اإلس���المي، 
قال األستاذ: لكل واحد منكم أن يكون في 

بالده وأن تكون هي الرائدة.

^: ه���ل تقدم���ون أنفس���كم عل���ى أّنكم 
جماعة املسلمني؟

، فنح���ن ال نق���دم  ال ال إطالق���اً
أنفس���نا على أننا جماعة املس���لمني، 
لكننا من جماعة املسلمني، ونشّكل مع 
إخوتنا داخل وخ���ارج ماليزيا جماعة 
املسلمني، فال ميكن جلماعة أو حزب 
أو فئ���ة أن تقدم نفس���ها عل���ى أنها 

جماعة املسلمني.

انتخابات عام 2013
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]مرصد األحداث[

مرصد األخبار

»حماس« ستراقب »كل من 
يسهم في خفض مستوى 

الرجولة«
أعلن وزير الداخلية، فتحي حماد، في احلكومة التي 
تقودها حركة »حماس«، أن أجهزته األمنية »س���تراقب 
كل من يس���هم في إخفاض مستوى الرجولة« في قطاع 
غزة، في إش���ارة إلى انتش���ار املظاهر الش���بابية غير 
املنس���جمة مع الطابع احملافظ للمجتمع الغزاوي. وقلَّل 
من أهمية انتقادات منظمات حقوق اإلنس���ان في هذا 
الش���أن. وقال »لن نحسب حس���اباً لكل حقوق اإلنسان 
الت���ي تتلقى أمواالً. ال بد أن تراجع. وال أقول إنها كلها 

مشبوهة«.
وأضاف: »من حاول أن يخت���رق ثغرة الرجال عليه 
الترح���ال. ال مكان له بيننا. ولدينا أس���اليبنا اخلاصة 

التي سنطبقها«.
وقال: »نش���كر جهاز األمن الوطني الذي شارك بكل 
قوة في الفتوة تدريباً، وكذلك إلعالء مستوى الرجولة«، 
متابعاً: »رجالنا وش���بابنا ومجاهدونا ونس���اؤنا وكذلك 
فتياتنا في املدارس واجلامعات وش���بابنا في املدارس 
في الفتوة؛ على قلب رجل واحد«.    )احلياة: 2013/5/22(

مليون لغم في الجوالن المحتل
نقل املوقع اإلخباري »بازام« عن أحد الضباط الكبار 
في سالح الهندسة التابع جليش االحتالل اإلسرائيلي، 
معلقاً على حادثة مقتل اجلندي اإلسرائيلي في انفجار 
لغ���م في هضبة اجلوالن قبل يوم���ني، بالقول »على ما 
يبدو ف���إن احلادث ناجت عن خطأ تقن���ي أدى النفجار 

اللغم عندما أراد اجلندي معاجلته«.
وخ���الل مقابلة املوقع مع نائب رئيس قس���م إخالء 
األلغام في وزارة اجليش العقيد »مارس���ل أبيب«، أكد 
أنه من املبكر احلكم عل���ى نتائج حادث االنفجار الذي 
أودى بحياة اجلندي، مشيراً إلى أنه يوجد ما يقارب ال� 
2 مليون لغم في املنطقة الش���مالية، نصفها موجود في 

هضبة اجلوالن.
وأضاف الضاب���ط أن العدد احلقيقي غير معروف، 
الفت���اً إلى أن اجليش يعلم ع���ن وجود آالف من حقول 
األلغام في اجلوالن، مش���يراً إلى أنها حتتوي على أكثر 
من مليون لغ���م من أنواع مختلفة ض���د األفراد وضد 
الدباب���ات، موضح���اً أن جزءاً منها عمرها عش���رات 
الس���نوات كان قد وضعها الس���وريون قبل حرب األيام 
الستة.                )مركز عكا: 2013/5/23(

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

مثلث الشريعة في هولندا وقيام »الخالفة الصغرى«
يخضع جزء من حي »ش���خيلدرزفايك« في الهاي حلكم »الش���ريعة اإلسالمية«. هذا ما خلصت إليه يومية »التراو« في عددها 
ف اإلشارة السياس���ي املثير للجدل خيرت فيلدرز، املعادي لإلسالم واألجانب، وطالب البرملان  ليوم الس���بت 18 مايو. وسريعاً تلقَّ
بنقاش عام للقضية، كما وعد س���كان احلي بزيارة دعم ومس���اندة.. »صحيح هناك بعض مظاهر التزّمت في احلي، ولكن احلديث 
عن تطبيق الشريعة أمر فيه مزايدة سياسية«، يقول أحد سكان احلي.                 )اإلذاعة الهولندية: 2013/5/23(

بريطانيا تمنح 600 مترجم أفغاني حق اإلقامة
رت احلكومة البريطانية منح 600 مترجم أفغاني عملوا مع قواتها في أفغانستان، حق اإلقامة في اململكة املتحدة، ومنح  قرَّ
تعويضات ملترجمني آخرين فّضلوا البقاء في بالدهم.                     )اإلسالم اليوم: 2013/5/22(
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عامة تعجب

»CIA«: األسد سيفوز في االنتخابات القادمة بنسبة %75!
أفاد تقرير أعده جهاز CIA حول األوضاع في س���ورية، بأن الرئيس الس���وري بشار األسد سيحصل على 75% من أصوات 
الش���عب السوري في حال ترّشحه لالنتخابات الرئاسية السورية التي ستجري في العام املقبل 2014، وسيستمر بذلك برئاسة 

سورية للعام 2020.
                                                                                                          )إكسبريس إف. إم: 2013/5/16(

مرشدات يهوديات يطالبن بـ »حرق العرب«!
مرش���دات من حركة الشبيبة الدينية القومية اليهودية »عزرا«، كتنب ش���عاراً على قمصانهن »نحرق العرب من أجل التربية 

الصاحلة«. وقال إسرائيلي: شاهدت رسومات على القمصان إضافة إلى كتابة يظهر فيها صبي يهودي يحرق عربياً. 
)معاريف: 2013/5/19(

فلسطينيات يلعبن كرة القدم في »تل أبيب«!
نشرت القناة األولى اإلسرائيلية تقريراً حول نشاط رياضي »تطبيعي« في تل أبيب، بني شبان فلسطينيني وإسرائيليني، من 
مختلف األعمار، ومن كال اجلنس���ني، وأن هذه الفعالية جاءت بدعم ومتويل من االحتاد األوروبي، وهناك خطط أخرى لتنظيم 

عدة فعاليات في املستقبل القريب.
وذكر التقرير أن ستة فرق من الشبان والفتيات الفلسطينيني واإلسرائيليني، شاركوا في الفعالية الرياضية مبدينة »حولون«؛ 

في محاولة جلمع شمل اجلانبني - على حد تعبير القناة.
وقالت إسرائيل: إن ما حدث يعكس الرغبة احلقيقية لدى الشباب الفلسطيني في العيش بسالم مع جيرانهم اإلسرائيليني، 

وهذه هي الرسالة احلقيقية لكرة القدم، وهي »نشر السالم بني الشعوب«.                             
                                                                                                            )وكالة رم لألنباء: 2013/5/14(

ضرائب على القبور لسّد عجز ميزانية »إسرائيل«!
تتجه تل أبيب إلى اعتماد سياسة تقشف لتقليص اإلنفاق احلكومي بنحو سبعة مليارات دوالر مبختلف املجاالت، كما ستطرح 

ألول مرة »ضريبة اجلمجمة«، وضرائب أخرى؛ ميكن أن حتقق خمسة مليارات دوالر سنوياً، وذلك سعياً خلفض العجز.
)اجلزيرة: 2013/5/19(

زواج المثليين أصبح مشروعاً في فرنسا!
ميكن ملثليي اجلنس في فرنس���ا االرتباط بعالقة زواج رس���مية، بعدما وقع الرئيس، فرانسوا هوالند، قانوناً يسمح للمثليني 
بالزواج والتبني، لتصبح بالده تاسع دولة أوروبية تسمح بهذا الزواج.             )سي إن إن: 2013/5/18(

السجن 10 سنوات لكاهن بريطاني ارتكب 36 »جريمة جنسية«!
أصدرت محكمة بريطانية حكماً بالس���جن ملدة 10 س���نوات بحق كاهن؛ إلدانته ب� »انتهاك أطفال جنس���ياً«، خالل عقدي 

الستينيات والسبعينيات من القرن املاضي.
وأدانت محكمة التاج في بلدة لويس الواقعة جنوب ش���رق إنكلترا، الكاهن غوردون رايداوت )74 عاماً(، بارتكاب 36 جرمية 

منفصلة من اجلرائم اجلنسية خالل الفترة بني 1962 و1973 في مقاطعتي هامبشاير وساسكس.
                                                                                                                     )احلياة: 2012/5/21(
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قراءة في تقرير

تعداد وتوزيع الفلسطينيين في العالم واألراضي الفلسطينية
أصدر جهاز اإلحصاء املركزي الفلس���طيني تقريراً مفصاًل مبناس���بة إحياء ذكرى النكبة ال���� 65، عن أرقام تعداد وتوزيع 
الفلس���طينيني في العالم واألراضي الفلسطينية منذ عام 1948 حتى نهاية العام املاضي، مستعرضاً أوضاع الشعب الفلسطيني 

من خالل األرقام واحلقائق اإلحصائية.
وأشار التقرير اإلحصائي إلى أن عدد الفلسطينيني عام 1948 كان يبلغ 1.37 مليون نسمة، في حني قدر عدد الفلسطينيني 
في العالم نهاية عام 2012 بنحو 11.6 مليون نسمة، وهذا يعني أن عدد الفلسطينيني في العالم تضاعف 8.5 مرة منذ أحداث 
نكبة 1948، موضحاً أن عدد الفلس���طينيني املقيمني حالياً في فلسطني التاريخية )ما بني النهر والبحر( بلغ عددهم نحو 5.8 

مليون نسمة، ومن املتوقع أن يبلغ عددهم نحو 7.2 مليون نسمة بحلول نهاية عام 2020، وفق معدالت النمو احلالية.
وأظهر التقرير أن نس���بة الالجئني الفلسطينيني في فلسطني تشكل 44.2 % من مجمل السكان الفلسطينيني املقيمني بها، 
كما بلغ عدد الالجئني املسجلني لدى وكالة غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني »األونروا« منتصف عام 2013، نحو 5.3 مليون 
الجئ فلسطيني، يشكلون ما نسبته 45.7 % من مجمل السكان الفلسطينيني في العالم، منتشرين بواقع 59 % في كل من األردن 
وس���ورية ولبنان، و17 % في الضفة الغربية احملتلة، و24 % في قطاع غزة، ويعيش نحو 29 % من الالجئني الفلس���طينيني في 

58 مخيماً موزعة بواقع 10 مخيمات في األردن، و9 بسورية، و12 بلبنان، و19 بالضفة الغربية، و8 مخيمات في قطاع غزة.
ومتثل هذه التقديرات احلد األدنى لعدد الالجئني الفلسطينيني باعتبار وجود الجئني غير مسجلني، إذ ال يشمل هذا العدد 
من مت تش���ريدهم من الفلسطينيني بعد عام 1949 حتى حرب يونيو 1967، حسب تعريف وكالة الغوث لالجئني، كما قدر عدد 
الس���كان الفلسطينيني الذين لم يغادروا وطنهم عام 1948 بنحو 154 ألف فلسطيني، في حني يقدر عددهم في الذكرى ال� 65 
للنكبة بنحو 1.4 مليون نسمة، بينما يبلغ عدد السكان في فلسطني نحو 4.4 مليون نسمة، منهم 2.7 مليون في الضفة الغربية، 

ونحو 1.7 مليون في قطاع غزة، وفي محافظة القدس يبلغ عدد الفلسطينيني بها نحو 400 ألف نسمة.
وحول أعداد األس���رى والشهداء الفلسطينيني، تش���ير اإلحصائيات إلى أن عدد الشهداء منذ بداية انتفاضة األقصى حتى 
اآلن بلغ 7766 ش���هيداً، وتوضح األرقام أن عدد الش���هداء نهاية عام 2009 بلغ 7235 ش���هيداً، منهم 2183 شهيداً في الضفة 
الغربية، وفي قطاع غزة 5015 ش���هيداً، والباقي من أراضي عام 1948 وخارج فلس���طني، ويش���ار إلى أن عام 2009 كان أكثر 
األعوام دموية، حيث س���قط فيه 1219 ش���هيداً، يليه عام 2002 حيث بلغ عدد الشهداء فيه 1192 شهيداً، بينما استشهد في 

حرب غزة األخيرة 189 شهيداً.
وأش���ار تقرير إحصائي حول أعداد األسرى الفلس���طينيني أصدرته وزارة شؤون األسرى واحملررين، إلى أن قوات االحتالل 
اإلس���رائيلي اعتقلت منذ عام 1967 حتى اآلن قرابة 800 ألف أسير وأسيرة، بينهم قرابة 12 ألف أسيرة وعشرات اآلالف من 
األطفال، بحيث لم تعد هناك عائلة فلس���طينية إال وتعّرض أحد أو جميع أفرادها لالعتقال، وهناك من تكرر اعتقالهم مرات 
عديدة. وتظهر البيانات أن ما يقارب من 4900 أسير ما زالوا قابعني في سجون ومعتقالت االحتالل اإلسرائيلي، بينهم عشرات 
األس���رى العرب من جنس���يات مختلفة، كما يوجد 14 أسيرة، و235 طفاًل، ويشكلون 4.8 % من إجمالي عدد األسرى، ومن بني 

األسرى 77 أسيراً مضى على اعتقالهم 20 عاماً، وهناك 25 أسيراً مضى على اعتقالهم ربع قرن وما يزيد.
كما يتضح من البيانات أنه ومنذ بدء انتفاضة األقصى في عام 2000، سجلت أكثر من 78 ألف حالة اعتقال، بينهم قرابة 9 
آالف طفل، و950 أنثى، منهن أربع نساء وضعن مواليدهن داخل السجن، ومن بني املعتقلني عشرات النواب والوزراء السابقني، 

كما صدر أكثر من 23 ألف قرار اعتقال إداري ما بني اعتقال جديد وجتديد اعتقال.
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مرصد األرقام

كشف استطالع للرأي أجرته مؤسسة جالوب 
األمريكي���ة، عن أن 57% من املصريني قالوا إنهم 
يولون ثقتهم للمؤسسات املصرفية واالقتصادية 
خ���الل عام 2012، بينما قال 26% إنهم ال يثقون 
بتل���ك املؤسس���ات، ورف���ض 18% اإلدالء برأي 
محدد.                          )التغيير: 2013/5/20(
1.4 مليار جنيه من املوازنة العامة ملشروعات 
تنمية الصعيد.. »وزير التخطيط والتعاون الدولي 

املصري عمرو دراج«.
)الشروق: 2013/5/20(

كش���ف تقرير عن أن تكلفة مراقبة مؤس���س 
موقع ويكيليكس الذي يتخذ من سفارة اإلكوادور 
في لندن ملجئاً سياسياً له، تكلف دافعي الضرائب 

البريطانيني 4.2 مليون جنيه استرليني. 
)صنداي تاميز: 2013/5/20(

يستقبل موقع يوتيوب أكثر من مليار شخص 
ش���هرياً، وميثل هذا الرقم نصف مس���تخدمي 
اإلنترنت في العالم، وأكثر من 4 مليارات ساعة 
فيديو تتم مش���اهدتها على يوتيوب شهرياً، كما 
أنه يتم رفع 27 س���اعة كل دقيقة على يوتيوب، 
وتوجد 35 نس���خة محلية من يوتيوب متاحة ب� 

61 لغة.
)الشروق: 2012/5/20(

تشير اإلحصاءات إلى تراجع عدد املسيحيني 
في بريطانيا إلى نحو 33 مليون نس���مة، لتصل 
نس���بتهم إل���ى 59% بعد أن كان���ت 71.7% في 

السنوات العشر املاضية.
وارتفعت أعداد املس���لمني إل���ى 2.7 مليون 
نسمة لتصل نسبتهم إلى 5% من إجمالي السكان. 
وإنه من بني كل عش���رة مواطنني بريطانيني 

دون سن ال� 25 يوجد بريطاني مسلم.
)األهرام: 2012/5/20(

محمد عبدالله الوهيبي
 @mohammadalwh

لن ينكس���ر املش���روع الصفوي مبن يواجهونه باألس���اليب السياسية 
فق���ط، لن يهزمه إال من يحملون مش���روعًا عقديًا يفضح توجهاته 

وخداعه وأهدافه.

د. عبد الكرمي بكار
 @Drbakkar

أهل القصير األبّية استقبلوا شيعة لبنان عام 2006 في بيوتهم وقاسموهم 
الرغيف، واليوم الندل حسن نصر الله يرسل من يذبح أطفالهم!

عبدالعزيز الطريفي
 @abdulaziztarefe

القائ���د يحت���اج إلى الناصح أكثر م���ن املادح؛ ألن فس���اد الدول بغلو 
املادحني أكثر من فسادها بغلو الناصحني.

ياسر الزعاترة
  @YZaatreh

اس���تبعاد رفس���نجاني ومش���ائي يش���ّكل ضرب���ة لنج���اد واس���تخفافًا 
بالش���عب في آن. س���يتفق جماعة املرش���د على مرش���ح، بينما يبقى 

حسن روحاني كمرشح إصالحي بأمل محدود.

أحمد الصويان
 @ Asowayan

م���ن قواعداحملدث���ني: أن كالم األقران بعضهم ف���ي بعض ال ُيعبأ به، 
خاصة إذا تبنّي أنه عن حسد أو عصبية، أال ترون أن كالم اجلماعات 

املعاصرة من هذا الباب؟!

محمد صالح املنجد
 @almonajjid 20 May 

الل���ه تعال���ى يس���تخرج بس���ّنة املدافعة جه���ادًا وبذاًل وصدق���ة ودعاء 
وثبات���ًا وبطول���ة وتعاون���ًا واجتماع���ًا وأوب���ة وتضرعًا وإناب���ة ما كانت 

لتحصل لوال هذه املدافعة.
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تمهيــد:
اتس���م العصر اجلاهلي بأنه عصر نزاعات اس���تفاضت بها أيام العرب املش���هورة التي خلدها التاريخ أمثلة للحروب 

رات والثأرات. التي تثيرها احلماقات، وُتضِرم نيرانها كلما خبت التِّ
وب���ذا ظل���ت حالة احل���رب هي احلالة األص���ل في احلي���اة اجلاهلية، ولم تتخللها إال حاالت س���ام مع���دودة: »فقد 
تفرق���ت القبائ���ل العدناني���ة بأحيائه���ا وبطونه���ا وقبائله���ا.. وكان كل منها مس���تقًا بأحكامه وأعمال���ه، يتخاصمون، 
ويتحاربون، على ما تقتضيه طبيعة البداوة، ويندر أن يجتمعوا حتت راية واحدة، يدلك على ذلك أنهم لم يجتمعوا 

في اجلاهلية كلها إال ثاث مرات«))).
)�( جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والبحوث، الشارقة – اإلمارات العربية املتحدة.

))) جورجي زيدان، العرب قبل اإلسالم، )القاهرة(، دار الهالل، 2006م، ص 251. وقد ذكر ابن األثير تفصيل ذلك، الكامل في التاريخ، ))))هـ، ص 400.

العرب أيام  إلى  معاصرة  نظرة 
وحالة انفراط السالم

]تاريخية[

حممد وقيع اهلل أمحد)*( ■
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ه���ذا ما حققه املؤرخ���ون، ومنه ميكن الق���ول إن تلك 
احلروب هي أبرز ما في س���جالت وصحائف تاريخ العرب، 
قبل اإلسالم. وكانت هذه احلروب بعض أهم األغراض التي 
دارت عليها قصائد الشعر اجلاهلي ومقطوعاته التي نعتمد 

عليها في التصوير والتوثيق.
لكن ال بد من التنويه إلى أن العصر اجلاهلي لم يخُل من 
متأملني اس���تبطنوا أحواله بعمق وحذق، وخرجوا بالعظات 
التي عبروا عنها في ش���عر جزل منيف.. بيد أن الش���عر لم 
تكن له فائدة عملية في أخذ الناس إلى ناحية الس���الم؛ ألن 
الش���اعر ليس نبياً، وال صاحب سلطان يفرض به ما ينصح 

به للناس.
وملا جاء اإلس���الم هرع الناس إليه؛ ألنه جاء مبا شجب 
عهود الفوض���ى، وجاء باآللة التنفيذي���ة التي تفرض واقع 

السالم.
ولم يستغرب أن تكون أول املجتمعات استجابة لإلسالم 
أكثره���ا تعّرضاً لني���ران احلروب، وه���ي جماعات األوس 
واخلزرج الت���ي انخرطت ف���ي احلروب الت���ي كادت تبيد 

خضراءهم وتأتي عليهم أجمعني.

)  مظاهر انفراط السالم في الحياة 

الجاهلية:
وأيام العرب هي أبرز مظاهر انهيار حاالت السالم في 
مجتمعاتهم. وقد نقل ابن منظور عن ابن السكيت أن العرب 
كان���ت تطلق لفظ األيام في معن���ى الوقائع، وقد زادت، كما 

روى أبو الفرج األصبهاني، عن ألف وسبعمائة يوم.
ومن أش���هرها: حرب البسوس، وكان س���ببها أن ناقة 
كس���رت بيض حمام، ويروي لنا القلقش���ندي القصة ببعض 
التفصيل، فيقول: »يوم البس���وس، وه���و من أعظم حروب 
العرب، كان بني بَكر بن وائل، وتَغلب بن وائل. وكان للبسوس، 
خالة جس���اس، ناقة، فرآها كليب بن ربيعة قد كسرت بيض 
حمام في حماه كان قد أجاره، فرمى ضرعها بس���هم، فوثب 
جس���اس على كليب فقتله، فهاجت احلروب بس���بب ذلك، 

ودامت بني الفريقني أربعني سنة«)1(. 
فسبب احلرب التي دامت أربعة عقود هي ناقة ال بشر، 
ومع ذلك أُخذ البش���ر بجريرتها، ول���م تكن تلك إال حماقة 
من حماقات اجلاهلية، واستعدادها خلوض احلروب ألدنى 
التع���الت. وأما نتائج احلرب فقد متثلت في إهالك مقاتلي 

))) نهاية األرب في معرفة أنساب العرب، دار الكتب العلمية، )199م، ص 64. 

القبيلتني، وفي طليعتهم قادتهم الكبار، وإضعاف القبيلتني، 
إذ قل عدد أفرادهما باملوت أو الهجرة إلى البحرين. وأطمع 
ضعف القبيلت���ني األحباش، فأعدوا الع���دة للغزو، وأخذوا 

اليمن، وتهّيأوا للزحف على بقية أرض العرب)2(.
وف���ي هذه الغضون ظ���ل العرب يتقاتل���ون، واحتدمت 
املع���ارك بني متيم من مضر وبكر ب���ن وائل من ربيعة، رغم 
جوارهما في األرض، أو رمبا بسبب ذلك اجلوار، الذي قاد 
إلى التنازع حول املرعى، ونش���بت بني القبيلتني 12 معركة 
حامية، انتصرت متيم في نصفها، وبكر في النصف اآلخر.

ومن أش���هر األيام: ذي طلوح، ولم يكن سببه سوى سوء 
تفاهم يسير؛ وذلك أن عميرة بن طارق اليربوعي، التميمي، 
تزوج مرية بنت جابر العجلي البكرية: »وكان له في بني متيم 
امرأة أخرى، تعرف بابنة النطف، من بني متيم، فأتى أبجر 
أخته يزورها وزوجها عندها .  فقال لها أبجر :  إني ألرجو أن 
آتي���ك بابنة النطف امرأة عميرة . فق���ال له :  ما أراك تبقي 
علي حتى تسلبني أهلي . فندم أبجر، وقال له :  ما كنت ألغزو 
قومك، لكنني مستأس���ر في هذا احلي من متيم «)3(.  وهكذا 
قاد سوء تفاهم يسير، كان باإلمكان تداركه، إلى قتال عنيف 

وطيس.
ومن أش���هر املعارك: يوم الوقيظ ومعركة يوم الشيطني، 
وهما وادي���ان خصيبان كانا لبكر بن وائل.. ويوم املش���قر، 
أو الصفقة، بني فارس ومتي���م. ويوم الِفجار، ونقل صاحب 
السيرة احللبية، عن ابن سعد، قال: قال رسول الله #: »قد 
حضرته مع عمومتي، ورميت فيه بأس���هم، وما أحب أني لم 
أكن فعلت«. وقد كان لرس���ول الله # من العمر حينها أربع 
عشرة س���نة. قال احللبي: وهذا الفجار الرابع، وهو فجار 

البّراض.
وذكر احللبي خبر يوم الِفجار األول، وس���ببه، فقال: إن 
رجاًل يقال له بدر بن معشر الغفاري جلس يوماً بسوق عكاظ، 
وبس���ط رجله، قائاًل: أنا أعز العرب، فمن زعم أنه أعز مني 
فليضربها بالس���يف. فوثب عليه رجل فضربه بالسيف على 
ركبته، وأس���قطها. واقتتل القوم على أثر ذلك قتاالً شديداً. 

وحينذاك كان لرسول الله # من العمر عشر سنني.
ومن أش���هر أيام العرب: يوم بُع���اث، وقد جاء ذكره في 
حديث عائش���ة - رضي الله عنه���ا - قالت: »كان يوم بُعاث 
مه الله لرسوله #، فقدم رسول الله # وقد افترق  يوماً قدَّ

)2) دراسات في تاريخ العرب: عصر ما قبل اإلسالم، دار املعارف، )196م، ص 8)3.
)3) الكامل في التاريخ، ))))هـ، ج/ )، ص 209.
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مه الله لرسوله #  ملؤهم، وقتلت س���رواتهم، وجرحوا، فقدَّ
في دخولهم في اإلس���الم«)1(. وقد كان من تقاليد العرب أن 
الشخص األصيل ال يقتل بالشخص احلليف؛ ولذلك ملا قتل 
رجل م���ن األوس حليفاً للخ���زرج أرادت اخلزرج أن يقيدوه 
فامتنعوا، فوقعت عليهم احلرب لهذا الس���بب«)2(. وقيل إن 

حرب بعاث دامت أكثر من مائة سنة.
هذه من���اذج من أيام الع���رب ومآالتها ذكرناه���ا باختصار، 
وأخبارها منثورة في مراج���ع تاريخ اجلاهلية، وهي أكثر من ألف 
وسبعمائة يوم، تدلُّ أسبابها، ونتائجها، على مدى اتساع اخلرق في 
احلياة اجلاهلية، واتسامها بحالة العداء، وانفراط عقدة السالم.

) أسباب انفراط السالم في الحياة 

الجاهلية:
فمن أس���بابها ما يرجع إلى الطبائع النفس���ية العربية، 
ومنه���ا ما يرجع إلى الظ���روف االقتصادية، ومنها ما يتعلق 

بعدم وجود رابطة روحية دينية بني اجلاهليني.
ومما يتصل بطبائ���ع اجلاهليني العدوانية، ذلك القانون 
التاريخ���ي الذي انتب���ه إليه اإلمام ابن خل���دون، وقرر في 
صياغته ل���ه أن العرب إذا تغلبوا على أوطان أس���رع إليها 
اخلراب؛ وذلك ألن من طبيعتهم انتهاب ما في أيدي الناس، 
وألن رزقه���م في ظالل رماحهم، وألنه ليس عندهم في أخذ 

أموال الناس حد ينتهون إليه)3(.
فالتعدي واللصوصية ل���م تكن من منكرات األفعال، بل 
رمبا كانت شرفاً لدى بعض األقوام، وكان األخذ بالثأر قانوناً 
في مقام التجلة والتقديس؛ فال تسامح، وال سالم، يقر بني 
األق���وام، وهو األمر الذي بعثر املجتمعات اجلاهلية ش���ذر 

مذر، ومنع نشوء حكومات مستقرة صاحلة فيها.
وه���ذا ما حدا باإلم���ام ابن خلدون ألن يص���وغ قانوناً 
تاريخي���اً آخر، يقرر فيه: »إن العرب ال يحصل لهم امللك إال 
بصبغة دينية، من نبوة، أو والية، أو أثر عظيم من الدين على 
اجلملة. والس���بب في ذلك أنهم خللق التوحش الذي فيهم 
أصعب األمم انقياداً بعضهم لبع���ض، للغلظة واألنفة وبعد 

الهمة، واملنافسة في الرئاسة.
فقلما جتتمع أهواؤهم، فإذا كان الدين بالنبوة، أو الوالية، 
كان الوازع لهم من أنفس���هم، وذهب خلق الِكبر واملنافس���ة 

))) أخرجه البخاري، باب مناقب األنصار، رقم 3566. 
)2) املرجع السابق، ص 140.

)3) عبد الرحمن بن خلدون، املقدمة، دار الفكر، د.ت. ص150.

منهم، فس���هل انقيادهم واجتماعهم، وذلك مبا يشملهم من 
الدين املذهب للغلظة واأللفة، الوازع عن التحاسد والتنافس.

فإذا كان فيه���م النبي أو الولي الذي يبعثهم على القيام 
بأم���ر الله، ويذه���ب عنهم مذمومات األخ���الق، ويأخذهم 
مبحموده���ا، ويؤلف كلمتهم إلظهار احل���ق؛ مت اجتماعهم، 
وحصل لهم التغلب وامللك، وهم مع ذلك أس���رع الناس قبوالً 
للحق والهدى؛ لسالمة طباعهم من عوج امللكات، وبراءتها من 
ذميم األخالق، إال ما كان من خلق التوحش، القريب املعاناة، 
املتهيئ لقبول اخلير، ببقائه على الفطرة األولى، وبعده عما 
ينطبع في النفوس من قبيح العوائد، وسوء امللكات، فإن كل 

مولود يولد على الفطرة، كما ورد في احلديث«)4(.
وفي معرض ذمٍّ قال احلطيئة وهو يعرنِّض بإحدى قبائل 

العرب ويعينِّرها بحفظ الذمم والعهود واالمتناع عن الظلم:
َّ��ة ب��ذم��� ي����غ����ِدرون  ال  ُق���بنِّ���ي���ل���ٌة 

خ��ردل! ح��بَّ��ة  ال��نَّ��اس  يَظلمون  وال 
وقد اس���تخدم الش���اعر لفظ التصغير في اإلشارة إلى 

القبيلة إمعاناً في التنكيل بها.
وقد عرف اجلاهليون عواقب احلروب حق املعرفة، ومع 
ذلك لم يتقونها، بل تفاخ���روا بخوض غمارها، واالصطالء 
بنارها.. وهذا جساس بن مرة يصف احلرب وهولها فيقول: 

ِك���َف���اح ذي  أه���ب���ة  م��ث��ل  ت���أه���ب 
ف����إن األم����ر ج����لَّ ع���ن ال��تَّ��الح��ي

وإن����ي ق���د ج��ن��ي��ت ع��ل��ي��ك ح��رب��اً
تُ���ِغ���صُّ ال��ش��ي��َخ ب���امل���اء ال���َق���راح

منها يَ���ْص���ح  م���ا  م��ت��ى  �������رًة  ُم���َذكَّ
ف��ت��ى ن��ش��َب��ْت ب��آخ��ر غ��ي��ر ص���اح!

ومنهم من خاض أعنف احلروب، لكنه انتهى إلى شجبها، 
ودعا إلى السلم، ومنهم قيس بن زهير القائل:

ي�����ود س��ن��اٌن ل��و ن���ح���ارُب ق��وَم��ن��ا
واألزِل اجلماعِة  تفريُق  احل��رِب  وفي 

بيننا ل��يُ��ف��س��َد  يخفى  وال  َ��دبُّ  ي���
النَّمل ُحجرها  إل��ى  دبَّ��ت  كما  دبيباً 

تْسلَما لم  السنِّ راجعا  بغيٍض  ابني  فيا 
مل الشَّ يفترُق  األع���داء  تشِمتا  وال 

مضلٌة وع���ٌر  احل����رِب  س��ب��ي��َل  وإن 
َسهل! آم��ن��ٌة  ل��م  السنِّ سبيَل  وإن 

))) املرجع السابق، ص ))). 
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وق���د جنمت ظاهرة طلب الثأر بس���بب افتقاد املجتمع 
السلطة، احلكومية، الش���رعية، القوية، امللزمة، التي تتولى 
إنفاذ أحكام القانون؛ ولذلك طفق املظلوم يأخذ القانون بني 
يديه، وينفذه كيف يش���اء، ويوقع أحكام الثأر على من يجده 
من أهل الظالم، مجانفاً بذلك مبادئ النصفة التي ال تسمح 

بأن يؤخذ بريء بجريرة مجرم.
واتخذت قضي���ة الثأر بُعداً اجتماعي���اً مهماً في حياة 
اجلاهلي���ني، فما برحوا يحّرمون على أنفس���هم متع احلياة 
وزينتها، وتضخمت قضية الثأر في ضمائر اجلاهليني، حتى 
غدت عقيدة ال ميترون في صحته���ا. وفحوى تلك العقيدة 
أن طائ���راً يقبل من جهة رأس املقتول وال يني يصرخ مطالباً 
باألخذ بثأره، ويحدو بأهله أن يشربوا من دم قاتله، وال يهنأ 

لهم عيش دون األخذ بثأره، طال الزمن أو قصر.

3  نتائج انفراط السالم في الحياة 

الجاهلية:
وقد أدى انفراط حالة الس���الم في حياة اجلاهليني إلى 

نتائج سلبية عانت مجتمعاتهم منها طوياًل، من أهمها: 
1 - انحس���ار ظل القانون، وتضاؤل س���لطانه، وطغيان 
معيار القوة، الذي صار احلكم األعلى.. فالقوي قاهر غالب، 
والضعي���ف مقهور مغلوب، وال ميكن أن تنش���أ حياة فاضلة 
عل���ى هذا املنوال، فالقوة ما لم يعادلها حكم القانون العادل 

متسي داعياً ملحاً للغي، والبغي، والفساد.
2 - انطباع حياتهم بالفوضى، والتنقل، وقلة االستقرار، 
وذلك ناجت عن ضعف مدنيتهم، وانطباعهم بطباع اخلشونة، 
وتضعضع نظمهم، فلم يق���دروا على أن يكونوا كاألمم التي 

عاصروها، وحكمتها دول قوية مستقرة، في فارس وروما.
3 - رس���وخ التخل���ف في حياة القوم، فم���ا كانت حياة 
تفتقد حالة الس���الم بصاحلة لنمو احلض���ارة واملدن فيها، 
فاحلرب تهدم كل جهد، ولو ضئي���ل، يبذل في اجتاه تنمية 

تلك املجتمعات.
4 - تناق���ص أعدادهم باس���تمرار؛ ألن أي���ام العرب، 
ووقائعها، أفنت أعداداً وفيرة منهم. والعجيب أن م�ن عرب 
تل���ك األيام من كان يفخر بتلك الظاه���رة املدمرة للعمران، 

ويقول مباهياً:
 إن���ا مل���ن م��ع��ش��ر أف��ن��ى أوائ��لَ��ن��ا

ق���وُل ال��ُك��م��اِة أال أي��ن احمل��ام��ون��ا؟!

5 - وم���ن نتائج هذه احلروب مس���ألة وأد البنات، وهي 
مس���ألة اجتماعية غاية في اخلطورة. وقد وأد العرب بناتهم 
ألسباب عدة، منها: عدم انفراط حالة السالم في مجتمعاتهم، 

وخشيتهم من الغارات التي قد تسبي نساءهم وبناتهم.
وق���د عاتبهم الله تعالى في ذلك بقوله جل وعال: }َوإَذا 
اْل�َمْوُءوَدُة ُس������ِئَلْت{ ]التكوير: ٨[.. وكانوا يدفنون بناتهم أحياء 
خلصلت���ني: إحداهما: كانوا يقول���ون إن املالئكة بنات الله 
فأحلقوا البنات به. الثاني���ة: إما مخافة احلاجة واإلمالق، 

وإما خوفاً من السبي واالسترقاق)1(.

4  البحث عن السالم في العصر 

الجاهلي:
ولش���ناعة نتائج حاالت انفراط السالم في املجتمعات 
اجلاهلية، أخذ بعض عقالء القوم، في ذلك العصر، يبحثون 
عن الس���الم، واعتبروا بأهوال احلرب، وتشوقوا إلى عيش 
السالم، ولهم في ذلك شعر تخلل شعر احلرب؛ منه املديح، 
حيث: »أشاد الشعر مبحاوالت الساعني إلصالح ذات البني، 
وإش���اعة السالم، بني القبائل املتحاربة، واعتد ذلك عنصراً 
مهماً من عناصر الصفات املؤهلة للمدح«)2(. ومن أمثلة ذلك 

قول احلارث بن حلزة ميدح ويدعو إلى الصلح:
اَش��������ِة األَش��َي��ِم أََع���م���رو ِاب����َن َف��رَّ

َص���َرم���َت احِل���ب���اَل َولَ����م تُ��ص��َرِم
��الِح َوأَف���َس���دَت َق��وَم��َك بَ��ع��َد ال��صَّ

بَ��ن��ي يَ��ش��ُك��َر ال��ص��ي��َد ِب��املَ��ل��َه��ِم
َدَع������وَت أَب�����������اَك ِإل����ى َغ���ي���ِرِه

َم���أثَ���ِم ِم�������ن  ال���ُع���ق���وُق  َوذاَك 
َ��ا َك��ف��ى ش����اِه����داً ِإل����ى ال��َص��ف������

ِإل����ى ُم��ل��تَ��ق��ى احَل�����جنِّ ِب���املَ���وِس���ِم
��دي��ِق َف��َه��الَّ َس��َع��ي��َت ِل��ُص��ل��ِح ال��صَّ

َك��َس��ع��ي اب����ِن م����اِريَ����َة األَق���َص���ِم
َوَق���ي���ٌس تَ�������داَرَك بَ���ك���َر ال���ِع���راق

ه���ا األَع���َظ���ِم َِوتَ���غ���ِل���َب ِم���ن َش���رنِّ
َوأَص����لَ����َح م���ا أف����َس����ُدوا بَ��ي��نَ��ُه��م

َوَذِل�������َك ِف���ع���ُل ال��َف��ت��ى األَك������َرِم
َوبَ����ي����ُت َش���راِح���ي���َل ِم����ن واِئ�����ٍل

َم���ك���اَن ال���ثُّ���َريَّ���ا ِم����َن األجَُن������ِم!
))) اجلامع ألحكام القرآن، دار الفكر، د.ت. ج/19، ص 195.

)2) املرجع السابق، ص 18.
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ومبعث ذل���ك أن املنذر بن ماء الس���ماء كان قد أصلح 
بني بكر وتغلب بعد حرب البس���وس، وأرسل أعالم احليني 
وأش���رافهما إلى مكة، لينزعوا ما ف���ي صدورهم من ِضغن 
وِغل، وأوكل تنفيذ ذلك الصلح إلى قيس بن ُش���راحبيل بن 

مرة بن همام، فمدحه احلارث بهذه األبيات.
ومن شعر السالم عند اجلاهليني ما اتخذ مسرب الرثاء، 
ومن ذلك ش���عر جليلة بنت مرة الش���يبانية، أخت اجلساس 
الذي قتل كليباً زوجها، وقد أخرجوها من مأمت كليب؛ ألنها 
أخ���ت واتره، وقالت لها أخت كلي���ب: رحلة املعتدي، وفراق 

الشامت، ويل غداً آلل مرة من الكرة بعد الكرة!
فردت عليه���ا جليلة تقول: وكيف تش���مت احلرة بهتك 
سترها، وترقب وترها؟! أس���عد الله َجدَّ أختي، أفال قالت: 

نُفرة احلياء وخوف األعداء؟!
ثم جاءت جليلة أباها فس���ألها: م���ا وراءك؟ قالت: ثكل 
العدد، وحزن األبد، وفقد حليل، وقتل أخ غير قليل، وبني ذين 

غرس األحقاد، وتفتت األكباد، وأنشأت تنشد من شعرها:
ف���ال مل���ِت  إن  األع���م���اِم  اب��ن��َة  ي��ا 

تسألي ح��ت��ى  ب��ال��ل��������وِم  تَ��ع��ج��ل��ي 
ف�����إذا أن�����ِت ت��ب��يَّ��ن��ِت ال��������������ذي

يُ���وج���ُب ال���ل���وَم ف��ل��وم��ي واع��ذل��ي
على ليمت  ام���رٍئ  أخ���ُت  ت��ك��ْن  إن 

ش���ف���ٍق م��ن��ا ع��ل��ي��ه ف��اف��ع��ل�����������ي
في��ا ��اٍس  ج��سَّ ف��ع��ُل  ع��ن��دي  َج���لَّ 

ينجلي أو  اجن��ل��ى  ��ا  ع��مَّ ح��س��رت��ي 
���اٍس ع��ل��ى َوج����دي ب�ه ف��ع��ُل ج���سَّ

ق���اط���ٌع ظ���ه���ري وُم�������دٍن أج��ل�����ي
ب���ه ه���ُر  ال���دَّ ق���وض  ق��ت��ي��اًل  ي���ا 

س��ق��َف ب��ي��ت��يَّ ج��م��ي��ع��اً م�����ن َع��ل
استحدثتُه ال�����ذي  ال��ب��ي��َت  ه���دم 

األول ب��ي��ِت��ي  ه�����دِم  ف��ي  وان��ث��ن��ى 
��ن��ي ق���ت���ُل ك��ل��ي��ٍب ب��ل��ظ��������ًى خ��صَّ

مستقبلي ول���ظ���ًى  ورائ�����ي  م���ن   
ل��ي��َس م�����ن ي��ب��ك��ي ل��ي��وم��يْ��ه ك��َم��ن

ينجل��ي ل���ي���وٍم  ي��ب��ك��ي  إمن����ا   
ي��ش��ت��ف��ي املُ�������دِرُك ب��ال��ث��أِر وف�����ي

 دَرك�������َي ث�����أري ثُ���ك���ُل امل��ث��ك�����ل
أي���ت���َم امل���ج���ُد ُك��ل��ي��ب��اً وْح�����������َده

واس���ت���وى ال��ع��ال��ي م��ع��اً واألس��ف��ل

َحيْرتهم ف��ي  ال��ن��اِس  حل��ك��ِم  م�����ن 
ل  وِق����رى األض���ي���اِف ي����وَم ال��بُ��زَّ

وإلص��������الٍح وإف�����س�����اٍد م��ع�����������اً
املُ��ن��ِص��ل! ورينِّ  م��ِح  ال��رُّ ص���َدى  ف��ي 

فهي قطعة قوية من الش���عر، تنبض باألس���ى احلارق، 
وتكم���ن قيمته���ا التاريخية في أنها واح���دة من أقدم قطع 
الشعر العربي التي وصلت إلينا، كما أنها أقدم قطعة تعرف 
لش���اعرة عربية على اإلطالق، وهي بعد ذل���ك كله زاخرة 
بتصوير الوضع االجتماعي، احلرب���ي، لذلك العهد البعيد، 

وشديدة الدعوة للتخلص من عقابيله الوبيلة.
ومن الشعر اجلاهلي الذي دعا إلى السالم شعر النصح 

واإلرشاد، ومن ذلك شعر زهير بن أبي ُسلمى:
َوُذق��تُ��م َعِلمتُم  ما  ِإاّل  احَل���رُب  َوم��ا 

��ِم)1( املُ��َرجَّ ِباحَلديِث  َعنها  ُه��َو  َوم��ا 
َذميَمًة تَبَعثوه��ا  تَبَعثوها  َم��ت��ى 

َف��تَ��ض��َرم)2( يتُموها  َضرَّ ِإذا  َوتَ��ْض��َر 
ِبِثفاِلها ال��َرَح��ى  َع���رَك  ُم  َفتَعُرككُّ

َفتُتِئِم)3( حَتِمل  ثُ��مَّ  ِكشافاً  َوتَ��ل��َق��ْح 
ُكلُُّهم أَش����َأَم  ِغ��ل��م��اَن  لَ��ُك��م  َفتُنتَج 

َفتَفِطم)4( تُرِضع  ثُ��مَّ  ع�اٍد  َكَأحَمِر 
َف��تُ��غ��ِل��ل لَ��ُك��م م��ا ال تُ��ِغ��لُّ أِلَه��ِل��ه��ا

َوِدرَه���م!)5( َقفيٍز  ِمن  ِبالِعراِق  ُق��رًى 
وللش���اعر في هذه األبيات إشارة سديدة إلى ما تنجب 

احلرب من أجيال السوء، واجلنوح، والشر.

استخالص:
وهكذا بلي أُناس العصر اجلاهلي بشرور حاالت انفراط 
الس���الم، وخبروها عن قرب ومعايش���ة، وذاق���وا مرارتها 
وضراوتها، وغدوا يستش���رفون عصراً جدي���داً يأتي بقيم 
جديدة تعلي من شأن حالة السالم، وتظلل بها مجتمعاتهم.. 
ولذا كانت استجابتهم عظيمة لنداء اإلسالم ودعوته الكبرى 
إلى الس���الم، فكأمنا كان���ت حياتهم الس���ابقة خير متهيد 
هم لقبول نقيضها، املتمثل في قيم اإلسالم، والتسامح،  أعدَّ

واإلخاء، والوئام.

))) املرجم: املظنون.
)2) ضريتموها: أوقدمت نارها.

)3) تلقح: حمل الولد. تتئم: تلد توأمني.
))) أحمر عاد: قصد أحمر ثمود اتساعاً وهو من عقر الناقة.

))) تغلل لكم: أي تغل لكم من الديات بدماء قتالكم ما ال تغل قرى العراق من احملصوالت 
الوافرة. قفيز: مكيال ثمانية مكايك.
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الدول���ة العميق���ة.. ذل���ك املصطلح الذي أربك املش���هد 
السياس���ي في كثير من الدول العربية، فرغم أن بن علي هرب 
من تونس، والقذافي ُقتل في ليبيا، ومبارك ُس���جن في مصر؛ 
إال أن���ه وبعد مضي عامني تزيد قلي���اًل أو تقل قلياًل، ما زالت 
دول الربيع العربي في تعثراتها، وما زالت تشهد حالة من عدم 
االستقرار، وما زالت املظاهرات واالحتجاجات جتتاح الشارع.

ولن���ا أن نحلل ذلك اخلبر الغري���ب، وهو وإن كان غير خاص 
بدول الربي���ع العربي، إال أنه يعّد حالة كاش���فة ملا نريد أن نلقي 
الضوء عليه؛ فقد تناقلت وكاالت األنباء العاملية أواخر العام 2012 
خبراً يحكي عن اكتش���اف أنقرة أجهزةَ تنصت ومكبرات للصوت 

مزروعة في بيت رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان وفي مكتبه.
ما يعني أنه وبعد مضي نحو عش���ر سنوات حلزب العدالة 
والتنمية في احلكم، إال أن هناك قوة خفية استطاعت اختراق 
مكتب رئيس الوزراء الترك���ي ومنزله.. ورغم أن حزب احلرية 
والعدالة التركي قضى ما يقرب من عش���ر سنوات في احلكم 
خاض خاللها حرباً شرس���ة واسعة ضد بؤر الفساد التي ظلت 
تصنع السياس���ة وتدبر املؤامرات واالنقالبات خالل الثالثني 
س���نة الس���ابقة على األقل؛ إال أن تلك القوى اخلفية ما زالت 
تعمل ضد السلطة احلاكمة الشرعية في الدولة وتتجس عليها 

من أجل إحباط إجنازاتها واالنقضاض عليها.
ومن املشهد السياس���ي التركي إلى املشهد السياسي في 
مصر، فمؤسس���ات اإلعالم والش���رطة والقضاء ما زالت في 
معظمها تعمل حلس���اب قوى خفية تعمل ض���د النظام، فعلى 
سبيل املثال: أصدر القضاء املصري في اآلونة األخيرة أحكاماً 
بتبرئة عديد من قادة الش���رطة املصرية: حسن عبد الرحمن 
رئيس جهاز أمن الدولة، وإسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة، 

وحسن رمزي مدير األمن املركزي، وإذا أضفنا إلى ذلك صدور 
أحكام بالبراءة ملعظم أقطاب وأعمدة النظام املصري الس���ابق 
أمثال: أنس الفقي وزير اإلعالم الس���ابق، وفتحي سرور رئيس 

مجلس الشعب، وصفوت الشريف.
وف���ي الوقت الذي يُحكم فيه بالبراءة لتوفيق عكاش���ة في 
تهمة س���ّب رئيس اجلمهورية، يُحكم على عصام سلطان، نائب 
رئيس حزب الوسط، بالس���جن والغرامة في تهمة سّب رئيس 
وزراء مبارك السابق أحمد شفيق.. كل ذلك يؤشر ملعنى واحد 
فقط وهو أن هن���اك قوى خفية تعبث بكل جناح حتققه الثورة 
وأنها تس���عى لتوجيه الثورة في خط دائري يعود بها من حيث 

بدأت وإلى نفس النقطة التي انطلقت منها.
تلك الق���وى اخلفية اصطلح على تس���ميتها ب���� »الدولة 
العميقة«. فما املقص���ود بالدولة العميقة، وما مكونات وجذور 

تلك الدولة؟

• الدولة العميقة وجذورها املادية:
يرجع تاريخ هذا املصطلح إلى اخلبرة التركية، حيث يشير 
مفهوم الدولة العميقة إلى ش���بكة من عناصر رفيعة املس���توى 
داخل أجهزة املخابرات )احمللية واألجنبية( والقوات املس���لحة 

التركية واألمن والقضاء واملافيا.
فكرة الدولة العميقة مشابهة لفكرة ”دولة داخل الدولة“.. 
فاألجندة السياسية للدولة العميقة هي احملافظة على السلطة 
والنظام القائم، بحيث تعمل دوماً من وراء ستار لضمان هيمنتها 

على أجهزة الدولة األمنية واإلدارية.
وس���ائل الدولة العميقة ال تتوقف عند العنف، بل تستخدم 
كل وس���ائل الضغط األخ���رى للتأثير في النخب السياس���ية 
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واالقتصادي���ة لضمان حتق���ق مصالح معّين���ة ضمن اإلطار 
الدميقراطي ظاهرياً خلريطة القوى السياسية.

وحترك قيادة الدولة العميقة شبكة تابعة خفية تشّكل جسم 
الهرم الغاطس، وتتكّون من رجال أعمال وبعض البيروقراطيني 
واملثقفني واإلعالميني والفنان���ني والرياضيني، الذين يقومون 
»بالتخدمي« على رغبات الدولة العميقة، في العادة مقابل منافع 

سياسية واقتصادية واجتماعية.
تع���ادي الدولة العميق���ة بطبيعة تكوينها فك���رة الثورات 
الش���عبية وتعتبرها أخطر أعدائها، حيث من املؤكد أن حترص 
الثورة على اإلنهاء الكامل الس���ريع، ورمب���ا العنيف، للوضعية 
اخلاصة لهذه النخبة من الشبكات غير املعلنة بروافدها العلنية 
والس���رية وتفكيك مفاصلها والقضاء على مصاحلها الواسعة، 
ومن ثم، فمن املفهوم أن تس���عى الدول���ة العميقة للقضاء على 

الثورة بكل السبل املمكنة.
ه���ذا التركيب املعّق���د للدولة العميقة يجع���ل من عملية 
التح���ول إلى دولة احلرية مخاضاً صعباً ومعّقداً والطريق إليه 
محفوفاً مبخاطر أش���دها تفتت كيان الدولة نفسه. لذلك؛ فإن 
معركة ش���عوب الربيع العربي األخطر اآلن هي معركة تصفية 

آثار الدولة العميقة.

• الدول��ة العميقة وجذورها النفس��ية )احلنني 
إىل الديكتاتور(:

قبل فترة ليست بالطويلة صّرح املغني التونسي صالح مصباح 
بأنه يحّيي بحرارة الرئيس السابق زين العابدين بن علي)1(.

وف���ي اليمن يتلقى الرئيس الس���ابق )عبد الله صالح( في 
مقر إقامته في صنعاء، برقيات ومكاملات التهاني واإلشادة في 

ذكرى وحدة اليمن.
لك���ن الص���ورة املصرية تظ���ل األوضح، إذ تنع���ش نتائج 
انتخابات الدورة األولى من الرئاس���ة اعتذاريي مبارك وتعيد 
حملة »أنا آس���ف يا ريس« التذكير بإجنازاته من خالل نش���ر 

كتاب »مصر مبارك«.
والتاريخ ش���هد الكثير من حاالت التوح���د مع اجلالد: فحني 
قامت احلرب األهلية األمريكية بني الشمال واجلنوب وكان الشمال 
قد أق���ّر قانوناً بتحرير العبيد، ومع ذل���ك قاتل اآلالف من اجلنود 
السود في صفوف اجليش اجلنوبي الذي رفض قرار حترير العبيد.
ومن األمثلة املشهورة أيضاً ما جرى في ستوكهولم عام 1973 
وأطلق عليه علماء الطب النفسي متالزمة ستوكهولم، حيث اقتحمت 

))) صحيفة الشرق األوسط، الثالثاء ) رجب 1433، 22 مايو 2012، على الرابط:
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مجموعة ملّثمة أحد البنوك السويدية واتخذوا كل من فيه رهائن، 
وقامت الشرطة السويدية مبحاصرة البنك ملدة 6 أيام كاملة.

قام اخلاطفون بتهديد الرهائن بالقتل جميعاً.. وقتل عدد 
من الرهائن بالفعل عند محاولتهم الهرب أمام اجلميع.

الغريب.. أنه بع���د مرور أربعة أيام ح���دث ما لم يتوقعه 
أحد، حيث ب���دأ الرهائن الذين جنوا من امل���وت بالدفاع عن 
العصاب���ة وب���دأوا يفكرون لهم في طريق���ة للهروب من رجال 
الشرطة السويدية التي حتاصر البنك! بل قام بعضهم بالدفاع 
ع���ن هؤالء اللصوص والتماس األح���كام املخففة لهم، من هنا 
عرف هؤالء الضحايا باسم متالزمة ستوكهولم أو حب اجلالد.

ويعّرف علماء علم النفس الشخص الذي يتعاطف مع جالده 
ب� »املازوكي«، وهو الذي يقوم بأشياء )بوعي أو دون وعي( تعرضه 
للفش���ل أو الضياع أو اإلهان���ة أو التحقير أو اإليذاء اللفظي أو 
البدني، وهو يكرر هذا الس���لوك ويجد متعة خفية في ذلك رغم 
شكواه الظاهرية. ويستمر الشخص في هذا السلوك بشكل شبه 
قهري مهما تعّرض للمش���اكل واملتاعب، فهو يعشق دور الضحية 
واملظلوم واملقهور واملعذب. واملازوكية على هذا املستوى هي نوع 
من اضطراب الش���خصية املصحوب بسلوك هادم للذات. هذا 

الشخص يستعذب الذل ويحب باملهانة ويشعره األلم بالسعادة.

• وأخيرًا:
إذا كانت الش���عوب تعاني فلول النظم الس���ابقة وبقية 
أجهزته���ا املتغلغلة في املجتمع، ف���إن أزمتها احلقيقية تقبع 
بداخله���ا؛ ألن العبودية مرض عضال يعيق تقدم الش���عوب 
ويجعلها تخشى أن تخرج من السجن الذي ُحبست فيه، وكلما 
حانت ساعة اإلفراج ازداد قلق السجني، حتى إذا دقت ساعة 
احلقيق���ة فإنه يفضل أن يقبع في س���جنه الذي ظل يصرخ 
بداخله ويس���تغيث كي يأتي من يخرجه منه، واقرأ إن شئت 
قوله تعالى عن بني إس���رائيل: )فإنها محرمة عليهم أربعني 
سنة يتيهون في األرض(، ذلك أن اجليل الذي ترّبى على ذل 

العبودية من فرعون سيظل يستعذب ويتلذذ بالعبودية.
ما يحدث اآلن في كثير م���ن دول الربيع العربي ليس 
اس���تكماالً لسياق الثورة، وال هو موجة أخرى من أمواجها، 
بل هو أش���به مبحاوالت العنف الذي يدف���ع به العبد عن 
نفس���ه إذا جاء موعد خروجه من قبوه. وإن من أوضح ما 
يس���تدل به في هذا املقام مقولة املفكر اإلس���المي الكبير 
س���يد قطب - رحمه الله -: »العبيد هم الذين يهربون من 
احلرية، فإذا طردهم س���يد بحثوا عن سيد آخر.. إنهم ال 
يدركون بواعث األحرار للتحرر، فيحسبون التحرر مترداً«.




