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[كلمة صغيرة]
دميقراطيتهم االنتقائية
َّ
احلمد لله رب العاملني ،والصالة والس�ل�ام على خامت
املرسلني ..وبعد:
فقد جنح العس���كر في مترير االنقالب ،وتقافزت
األحزاب والتي���ارات الليبرالية للصع���ود على الدبابة،
وأكدت بفعلها هذا أ ّنه ال ظهور لها في املجتمع وال صعود
لها في عالم السياسة إال في أحضان الديكتاتورية!
وب���دأت اآلن مرحل���ة جدي���دة م���ن الدميقراطية
االنتقائية التي ميكن أن تس���توعب كل ش���ذوذ فكري،
وتتسع لكل رأي سياس���ي ،لكنها تضيق ذرعاً بالتيارات
اإلسالمية.
لق���د اس���توردوا م���ن الدميقراطية غش���ا ًء رقيقاً
ش���فافاً كبيت العنكبوت ،يخفي حتت���ه معاني الكراهية
واالستبداد .يصف السياس���ي األملاني (مراد هوفمان)
موقف الغرب من املس���لمني بقوله( :إن الغرب يتسامح
مع كل املعتقدات وامللل ،حتى مع عبدة الشيطان ،لكنه ال
يظهر أي تسامح مع املسلمني) .وهكذا العلمانيون العرب
في إقصائهم لإلسالميني؛ فهم يتعاملون معهم على أنهم
حالة أمنية ال سياس���ية أو فكرية ،ومن ثم فإن األسلوب
الوحيد للتعامل معهم هو القمع واإلقصاء!
نع���م ..رمبا يتدث���ر بعضه���م باالعت���دال ويقبل
بوجود بعض التيارات اإلس�ل�امية ،لك���ن بصفة رمزية
لتكميل املش���هد الصوري للدميقراطية ،لكن أن يصبح
اإلس�ل�اميون قوة سياس���ية تتالءم مع وزنها الش���عبي
وحضورهم السياسي؛ فهذا من احملرمات املمنوعة التي
ال ميكن أن يقبلها النادي العلماني!
ه���ذه هي الدميقراطي���ة العربية بثوبه���ا اجلديد،
فبعد جتربتي اجلزائر ومصر هل استوعب اإلسالميون
اللعبة؟!
وهل أدرك���وا أن تف ّرقهم واختالفهم هو الثغرة التي
يُخترقون منها في كل نازلة؟!

[االفتتاحية]

المصلحة
بين الشرع
والهوى

وقد أجمع العلماء على أن أحكام الشريعة اإلسالمية مشتملة

على مصالح العباد ،سواء أكانت ضرورية أم حاجية أم حتسينية،

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

فقد أقام الله  -سبحانه  -من الشريعة فرقاناً بني الشبهات

وقال اإلمام الش���اطبي في املوافقات« :املعلوم من الشريعة أنها
ُش���رعت ملصالح العباد ،فالتكليف كله إما لدرء مفس���دة ،وإما
جلل���ب مصلحة ،أو لهما معاً» .وإن تزاحمت املصالح ُق ّدم أهمها
وأجلها ،وإن فات أدناها ،وإن تزاحمت املفاس���د ُعطل أعظمها
فساداً باحتمال أدناها ،كما قرر ذلك اإلمام ابن القيم.

واملصلحة ضد املفس���دة ،وهي املنفعة أو وس���يلتها ،واملراد

والش���هوات من جهة ،وبني املصالح الفطري���ة املعتبرة من جهة
أخرى ،وجعل شريعته اخلامتة عدالً في جميع أحكامها ،وقال عن

مالئمة لطبع أو نازلة عند رغبة حكومة أو مقتصرة على حتقيق

وامنت على أمته بإرسال الرحمة املهداة للبشرية كما وصفها الله
تعالىَ { :و َما َأ ْر َس ْل َن َ
اك اَّإل َر ْح َم ًة لِّ ْل َعا َلمِ ني} [األنبياء.]١٠٧ :

فه���ذا أمر تدركه البهائ���م أحياناً ،وإمنا الش���أن في جمع أمر

مصدرها األولَ { :وت ََّم ْت َكل َِم ُت َر ِّب َك ِصدْ ًقا َو َعدْ اًل} [األنعام،]١١٥ :
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باملصالح واملفاس���د :ما كانت كذلك في حكم الشرع ،ال ما كانت
فائدة لتيار أو جماعة ،أو عكس ذلك من املنافرة واملضادة.
وتقدير املنفعة واملضرة ليس مقص���وراً على احلياة الدنيا،

الدنيا واآلخرة ليس���تبني الضار من النافع! وطريق االهتداء إلى

5 .5عدم تفويتها مصلحة مساوية لها أو راجحة عليها.

الش���خصية املنبتة عن الهدي الرباني ،يقول اإلمام الشاطبي في
املوافقات« :املصالح املجتلبة ش���رعاً ،واملفاسد املستدفعة ،إمنا

تكون املصلحة حقيقية ال وهمية ،عامة ال خاصة.

متييز النافع من الضار هو الرس���الة احملمدية وليس التقديرات

تعتبر من حيث تقام احلي���اة الدنيا للحياة األخرى ،ال من حيث

أهواء النف���وس في جلب مصاحلها العادية ،أو درء مفاس���دها
العادية».

وق���د حددت الش���ريعة املصالح في خمس���ة مقاصد ،هي

بالترتيب :حفظ الدين والنفس والعقل والنس���ل واملال ..فحفظ

الدين من باب العبادات ،وحفظ النفس والعقل من باب العاديات،
وحفظ النسل واملال من باب املعامالت .واملراد باحلفظ مراعاتها
وجوداً وعدماً ،وذلك بتش���ريع ما يوجده���ا ويقيمها ويكملها ،أو
بتشريع ما يكفل بقاءها واس���تمرارها ،ويدرأ عنها ما يفوتها أو

ينقص منها ،ويحميها من أي اعتداء أو ضرر.

وتنقسم املصالح عند الشارع احلكيم إلى ثالثة أقسام ،هي:

1 .1املصالح املعتبرة التي ورد الدليل الشرعي باعتبارها ورتب
عليها األحكام.

6 .6أن يكون األخذ بها حلفظ ض���روري ،أو لرفع حرج ،وأن
وه���ذه الضوابط حتمي  -بعد توفيق الله  -من االنس���ياق

مع ش���هوات النفس أو االنزالق في وحل اله���وى ومفاتن الدنيا

وأصحاب السلطان.

وقد تس���لل من باب املصالح فئام من املفسدين وذوي النوايا

املريبة لتمرير ما يخالف دين الله إلى حياة املسلمني ومجتمعاتهم،
وجه���دوا إلجبار األمة على قبول كل ما يعرض لها من ش���بهات
وع َبثَ األ ّفاكون بوعي الناس ودينهم حني
احلضارات وشهواتهاَ ،

جمعوا برباط غير ش���رعي بني رعاية اإلسالم للمصالح وبني ما
يعدونه  -بأهوائهم  -مصالح ،واستولدوا من هذا االرتباط نتائج
آثمة ال يرتضيها ذو فطرة سليمة بله عالم بالشريعة ومقاصدها.
وإن صالحية الش���ريعة لكل زمان وم���كان ال يعني تغييرها

حس���ب تغ ّير األوضاع لتناس���بها ،إذ األصل تنزي���ل الواقع وفق

املقتضيات الش���رعية قدر اإلمكان ،كما أن تغير الفتوى مرتبط
باألعراف وال مساس له بتغيير األحكام وقلب املصالح أو املفاسد.

2 .2املصالح امللغاة التي دل الدليل الشرعي على إلغائها وعدم

وم���ن مكامن اخلطأ إحالة تقدير املفس���دة واملصلحة إلى أهواء

3 .3املصالح املرس���لة التي أرس���لت أي تركت بال دليل على

الذين ال بصر لهم بالش���ريعة وأدلتها وأحكامها ومقاصدها ،وإن

في العلم أحكامها من خالل مقاصد الشريعة وقواعدها،

إن قلة الفقه ،ورقة الدين ،واتباع الهوى ،واإلعجاب بالنفس،

اعتبارها في األحكام.

اعتبارها أو إلغائها ،فهي محل اجتهاد ،يستنبط الراسخون

كالقياس واالستحسان واالستصالح.

واملصالح في الش���رع منضبطة ومحدودة وواضحة ومرتبة،

ومبا أن مص َدري الشريعة هما كتاب الله وسنة نبيه  -صلى الله

عليه وسلم  ،-فيلزم أن تنتهي إليهما كل مصلحة وحكم ،وما كان
منها متجافياً عن طريق الكتاب والس���نة فهو دخيل على شريعة
رب العاملني وإن ذكرت فيه املصلحة بعدد جنوم السماء.

الناس وأمزجتهم ،واالت���كاء على نتائج خبرات أهل االختصاص
كانوا األبرع في الطب واالقتصاد والسياسة وغيرها.

واالسترس���ال مع املصالح املرسلة دون خطام أو زمام؛ يقود إلى
متييع دين الله والعبث مبس���لّماته وثوابته ،وال يستقيم بحال أن

تكون املصالح حجة لتعطيل احلكم بالش���ريعة ،وال يقبل أبداً أن
يحتج باملصلحة لنقض العهود الغليظة ،وال يس���وغ البتة أن تتخذ

املصالح مطية لس���فك الدماء املعصومة أو احليلولة بني الناس
وبني حرياتهم املقررة شرعاً.

وللمصالح ضوابط يجب أال تخل بها ،وإال كان في اعتبارها

والشريعة  -كما يقول ابن تيمية  -ال ميكن أن تهمل مصلحة

1 .1عدم مخالفتها مقاصد الش���ارع؛ ف�ل�ا تخالف أص ً
ال من
أصوله ،وال تنافي دلي ً
ال من أدلة أحكامه.

 -صلى الله عليه وس���لم  -على احملجة البيضاء ،ليلها كنهارها،

مصالح شرعية نظر كبير ،وهذه الضوابط هي:

2 .2عدم مخالفتها القرآن الكرمي.

3 .3عدم مخالفتها السنة النبوية الشريفة.

4 .4عدم مخالفتها اإلجماع والقياس الصحيح.

قط ،وقد أكمل الله لنا الدي���ن ،وأمت علينا النعمة ،وتركنا النبي
ال يزي���غ عنها بعده إال هالك .وقد أخرجنا الله بهذه الش���ريعة
الس���محة من ضيق اتباع الهوى ،وصيرنا له عباداً باالختيار كما

نح���ن عباد له باالضطرار ،واحلمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا

لنهتدي لوال أن هدانا الله.
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[العقيدة والشريعة]

الفتن

في صراع احلق
والباطل
البحر ،يحتاج املس���لم ألن يكون له موقف واضح كي

يعصم من ش���رورها ومضالتها التي تصيب األفراد

واملجتمعات.

ومن خط���ورة الفنت التي تقع أنها ال تقتصر على

أطرافه���ا ،إمنا تتعداهم إلى غيره���م إذا لم يقوموا
{وا َّت ُق� � ��وا ِف ْت َن ًة
بواجبهم جتاهها كم���ا في قوله تعالىَ :
اص � � � ًة} [األنفال ،]٢٥ :قال
اَّل تُ ِصي� �َب� نَ َّ
ين ظَ َل ُموا ِمنك ُْم َخ َّ
�� ال َِّذ َ

ابن عب���اس« :أمر الله املؤمنني أن ال يقروا املنكر بني
أظهرهم ،فيعمهم الله بالعذاب» ،وقال ابن كثير« :يحذر
تعال���ى عباده املؤمنني «فتنة» أي :اختباراً ومحنة ،يعم
بها املس���يء وغيره ،ال يخص به���ا أهل املعاصي وال

■ ■حممد بن شاكر الشريف

alsharif@albayan.co.uk
@mshalsharif

الصراع بني احل���ق والباطل ليس وليد اليوم ،بل

هو ممتد ف���ي عمق التاريخ مق���ارن خللق آدم عليه

وتوعد أن
السالم أبي البشرية ،فقد حس���ده إبليس
ّ
ك
يفتنه وذريته فقال فيما حكاه عنه رب العزةَ { :ف ِب ِع َّز ِت َ
َأج َم ِع َني} [ص ..]٨٢ :وقد اتخذ الصراع على
ألُغْوِ َي َّن ُه� � � ْ�م ْ
م���دار التاريخ صوراً وأش���كاالً متع���ددة ولم يقتصر

على الصراع الف���ردي بني أفراد وجماعات محدودة،

بل جتاوزه إل���ى الصراع الدولي؛ فنش���بت احلروب

واملعارك الطاحنة بني الدول على مدار التاريخ ،وكان
أهل الباطل دوماً يوق���دون نار احلرب إلطفاء جذوة
احلق عند الناس .والصراع بني احلق والباطل ،سواء
الفردي أو الدولي ،تترتب عليه فنت كثيرة متوج كموج
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من باش���ر الذنب ،بل يعمهما ،حيث لم تدفع وترفع»،

فكان التقصير في رد الفتنة وقمعها عند أول ظهورها
أن تستفحل وتكون سبباً فيما يصيب املتقاعسني عن
وأدها أول ظهورها وانتش���ارها في وصول الفتنة لهم

وإصابتها لهم ،واملنكر واإلساءة كما يكون من األفراد
يكون أيضاً من احلكام ومن الدول.
معان عدة ،فمن ذلك االختبار واالبتالء
والفتنة لها ٍ

واالمتحان واحملنة واالختالف والضاللة والشرك.

والصراع بني احلق والباطل مظنة وجود اخلالف

والش���قاق واالفتراق بني الناس مما يترتب عليه كثير

من الفنت ،قال ابن عاش���ور« :وحاص���ل معنى الفتنة

يرجع إلى اضطراب اآلراء ،واختالل الس���ير ،وحلول
اخلوف واحلذر في نفوس الناس»((( ..ومن الفنت التي
حتدث أثناء صراع احلق والباطل ،سواء على املستوي

الفردي أو الدولي:

((( التحرير والتنوير .316/9

 -اخت�ل�اف الناس ف���ي تقومي طبيع���ة الصراع

وأطراف���ه؛ فمنهم من يضع الصراع وأطرافه في غير

املختلفون من املس���لمني على بعضهم البعض وينعت
بعضهم بعضاً بأوص���اف قادحة في الدين واإلميان،

ما يفرق صفهم ويط ّمع فيهم أعداءهم ،ال س���يما أن

إط���اره الصحيح ويصفه بأوص���اف مغايرة للحقيقة
جه ً
ال أو تقصيراً أو إحس���ان ظن ،ما يزيد في التنازع

هناك من الناس من تغل���ب عليه معاملة الناس على

تعال���ى في اختالف الصحاب���ة فيمن رجع من الغزو،
�ن ِف َئتَينْ ِ
وذلك في قول���ه تعالى{ :ف ََما لَ ُك� � � ْ�م يِف ا ْل ُـم َن ِاف ِق� �ي� َ
سم ِب َما َك َس� � � ُ�بوا} [النس� � ��اء ،]٨٨ :إذ عندما خرج
َو هَّاللُ َْأر َك هَ ُ

للحق ،وقد بينّ ذلك ربنا في قوله عن املنافقني{ :لَ ْو
َخ َر ُج� � ��وا ِفيكُم َّما َزا ُدو ُك ْم اَّإل َخ َب اًال َوأل َْو َض ُعوا ِخاللَك ُْم َي ْب ُغو َنك ُُم
س ُعو َن
{و ِفيك ُْم مَاَّ
ا ْل ِف ْت َن َة} [التوبة ،]٤٧ :ث���م عقّب بقولهَ :

التي ُعرفت بغزوة أحد ومعه أصحابه ،رجعت طائفة

حلديثهم وكالمهم ،يستنصحونهم وإن كانوا ال يعلمون

والش���جار ،كما كان من ذلك فيما مضى ما ذكره الله

النبي صلى الله عليه وس���لم إلى جبل أحد في الغزوة

ممن كان معه ،فكان أصح���اب النبي صلى الله عليه

وس���لم فيمن رج���ع فرقتني؛ فرقة تق���ول« :نقتلهم»،
وفرقة تق���ول« :ال» ،فنزلت هذه اآلية{ :ف ََم� � ��ا لَك ُْم يِف
ا ْلـم َن ِاف ِق َ ِ
سم ِب َما َك َس ُبوا}؛ فهذا االختالف
ُ
ني ف َئتَينْ ِ َو هَّاللُ َْأر َك هَ ُ
جت عن
ف���ي التصرف الذي يراوح بني القتل وعدمه نا ٌ
االخت�ل�اف في تقدي���ر املواقف في الص���راع ،ولوال
التربية احلس���نة لهذا اجليل التي ر ّباهم عليها رسول
الل���ه صلى الله عليه وس���لم ،لتح���ول االختالف في
تقدير املواقف في ص���راع احلق والباطل إلى صراع

داخل الصف املسلم نفسه ،وتتحول املسألة من صراع
بني احلق والباط���ل إلى صراع بني أطياف أو أجنحة
صف احلق؛ لذلك ال ينبغ���ي  -مهما ادلهمت األمور

 -أن يتح���ول االختالف في تقدي���ر أطراف الصراع

ظن اخلير بهم ،فيس���مع لهم وال ينتبه لكونهم معادين

لَ ُه� � � ْ�م} [التوبة ،]٤٧ :أي :مطيعون لهم ومستحس���نون
حالهم ،فيؤدي هذا إلى وقوع شر بني املؤمنني وفساد

كبير ،قال الرازي في تفس���ير اآلية املتقدمة« :ومعنى

الفتنة ها هنا افتراق الكلمة وظهور التشويش ،واعلم

أن حاصل الكالم هو أنهم لو خرجوا فيهم ما زادوهم
إال خباالً ،واخلبال هو اإلفساد الذي يوجب اختالف
الرأي ،وهو من أعظم األمور التي يجب االحتراز عنها
في احلروب؛ ألن عن���د حصول االختالف في الرأي

يحصل االنهزام واالنكسار على أسهل الوجوه»(((.
والفنت نفسها تكون معلماً في التمييز بني الصادق
والكاذب في دعواه اإلميان بحس���ب موقفه منها ،كما
قال تعالى« :أحس���ب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا

وهم ال يفتنون ،ولقد فتن���ا الذين من قبلهم فليعلمن
الل���ه الذين صدقوا وليعلمن الكاذب�ي�ن» ،والفتنة هنا

االبتالء واالختبار.

إلى صراع بني املس���لمني أنفسهم ،بل ينبغي أن يتف ّهم
بعضهم مواقف بعض ودوافعها ويعذر بعضهم بعضاً،

 -ومن الفتنة «مبعنى االبتالء واالختبار» الدعوة

موقف قابل للتكرار؛ فينبغي تربية املس���لمني التربية

أريد من الكاذبني ف���ي دعواهم اإلميان مواجهة أهل

ونظراً ألن ه���ذا املوقف ليس موقف���اً وحيداً بل هو
احلسنة كي تبقى هذه األمور في إطارها وال تتجاوزه

إلى تفتيت الصف املس���لم الذي يؤذن بضعفه ورمبا
بخس���ارة املواجهة مع الباطل ،ومن ثم جاءت الوصية

اص ِب ُروا
�ب رِحيُك ُْم َو ْ
الربانيةَ :
{وال َت َنا َز ُعوا ف ََتفْ َش � � �لُوا َو َتذْ َه� � � َ

ين} [األنف� � ��ال]٤٦ :؛ ألن التنازع يجلب
الل َم� � � َ�ع َّ
إ َّن هَّ َ
الصا ِبرِ َ

الفش���ل ،وهو الضعف واجلنب وذهاب الريح أي القوة

والبأس ،ما يترتب عليه الضعف والوهن واخللل ،وقد
ز ّودوا مبا يعينهم عل���ى ذلك وهو الصبر :الصبر في
مواطن اللقاء والصبر عند االختالف بحيث ال يعتدي

إلى مواجهة الباطل ومجاه���دة أهله ،ولذلك عندما
الباطل تقاعسوا عن االستجابة ،وذكر القرآن مقالهم
�ول ا ْئذَ ن ِ يّل َوال َتفْ ِت ِ يّن َأال يِف ا ْل ِف ْت َن ِة
{و ِم ْن ُهم َّمن َي ُق� � � ُ
في ذلكَ :
َس � � � َقطُوا} [التوب� � ��ة]٤٩ :؛ ففي التقاع���س عن مواجهة

الباطل حتت زع���م عدم الوقوع ف���ي الفتنة املترتبة
على املواجهة أعظ ُم الفتن���ة ،وكانت مواجهة الباطل
والتصدي له رغم ما فيه من ابتالء أعظم سبل النجاة
من الفنت.

ومواقف املنافقني أثن���اء صراع احلق مع الباطل

((( مفاتيح الغيب .64/16
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م���ن أكثر ما يثير االختالف والتنازع بني املس���لمني،

يدعون أشياء ال حقيقة لها
الس َف َه ُاء} [البقرة ،]١٣ :فهم َّ
ُّ

املجرمني والطغاة كي تكون طوق جناة لهم متى تعرض

ف���ي األرض غير مؤمنني ،واملؤمن احلقيقي هو من ال
ينخدع مبظاهرهم الكاذبة كما قال تعالى{ :يُ َخا ِد ُعو َن

حيث يسارع الكثيرون منهم لعقد صفقات املواالة مع

الصف املسلم لهزة كما ذكر الله ذلك في قوله{ :ف ََت َرى
ال َِّذي� � � َ�ن يِف ُقلُو ِبهِ م َّم َر ٌض يُ َس� � ��ا ِر ُعو َن ِفهي ِْم} [املائدة ،]٥٢ :وقد
ب َّينت اآلية علة هذه املسارعة بقولهم فيما حكاه عنهم
{ي ُقولُو َن َن ْخ� �َش� ىَ�� َأن تُ ِص َيب َنا َدا ِئ َر ٌة}
ربنا العلي القدي���رَ :
وضحت النص���وص من الكتاب
[املائ� � ��دة]٥٢ :؛ لذل���ك َّ

والس���نة صفات وعالمات املنافق�ي�ن حتى ال يخفى

أمرهم على الصاحلني وحتى ال يقوموا باإلفساد من
داخ���ل الصف ،وقد قال الله تعالى مخاطباً رس���وله

يدعون ،فهم مفسدون
عندهم ،بل احلقيقة مناقضة ملا َّ

س ْم} [البقرة ،]٩ :فال
هَّ َ
الل َوال َِّذي� � � َ�ن َآمنُوا َو َما َي ْخ َد ُعو َن اَّإل َأن ُف هَ ُ
ينخدع بهم املؤمن وإمنا يخدعون أنفسهم فقط.

ولي���س كل اختالف يقع بني املس���لمني يُقال عنه

فتنة يج���ب اعتزاله والبُعد عن���ه ،خاصة في صراع
احل���ق والباطل ،فالفتنة التي يج���ب اعتزالها وعدم

الس���عي فيها ،بل اعتزالها والبُعد عنها ما أمكن؛ هي
الفتنة الت���ي يختلط فيها األمر حت���ى ال يُقدر على

�اء
الك���رمي محمداً صلى الله عليه وس���لمَ :
{ولَ ْو َن َش� � � ُ
ِ
ـح ِن ا ْل َق ْو ِل}
�يم ُ
اه ْم َولَ َت ْعرِ ف ََّن ُه ْم يِف لَ ْ
أل ََر ْي َنا َك ُه� � � ْ�م َف َل َع َرف َْت ُهم ِبس� � � َ
ـح ِن ا ْل َق ْو ِل}
{ولَ َت ْعرِ ف ََّن ُه ْم يِف لَ ْ
[حمم� � ��د ،]٣٠ :قال ابن كثيرَ :

في طلب امللك ،حيث ال يعل���م احملق من املبطل»(((..

حيث يظهر من أي احلزبني هو مبعرفة معاني كالمه

معه احلق واجلانب الذي يتمسك بالباطل؛ لم تصبح

املؤمنني عثمان بن عفان رضي الله عنه :ما أسر أحد

مسلم في هذه احلالة أن يكون في صف احلق وأهله

لس���انه .وفي احلديث« :ما أسر أحد سريرة إال كساه
الله جلبابها؛ إن خيراً فخير ،وإن شراً فشر».

إزهاقه وبذل كل ما يقدر عليه في سبيل حتقيق ذلك،

أي :فيم���ا يبدو من كالمهم ال���دال على مقاصدهم،

معرفة احملق م���ن املبطل ،فهذه التي ينبغي اعتزالها،
قال ابن حجر« :واملراد بالفتنة ما ينشأ عن االختالف
أما إذا ظه���ر احلق والباطل و ُع���رف اجلانب الذي

وفح���واه ،وهو املراد من حلن الق���ول ،كما قال أمير

فتنة ،بل صراع بني احلق والباطل ،والواجب على كل

س���ريرة إال أبداها الله على صفحات وجهه ،وفلتات

ومناصرته والتجافي عن الباطل وحزبه والس���عي في

ومما يدل على إمكانية معرفة املنافقني في الواقع
�ات َأبَ ًدا َوال َت ُق ْم
َأح ٍد ِ ّم ْن ُهم َّم� � � َ
{وال تُ َص ّ ِل َع ىَل َ
قول���ه تعالىَ :

َع ىَل ق َْب� � ��رِ ِه} [التوبة ،]٨٤ :وقولهَ { :ف ُقل لَّ� � ��ن َت ْخ ُر ُجوا َم ِع َي
َأبَ� � � ً�دا َولَن تُ َقا ِتلُوا َم ِع َي َع� � � ُ�د ًّوا} [التوبة]٨٣ :؛ فتحقيق هذا
األمر ال ميكن حدوث���ه إال مع إمكان معرفة املنافقني

بأعيانهم.

وعلى املسلم أن يكون ذا بصيرة ورؤية حتى ال يخدع
بكالم املنافقني وا ّدعاءاتهم الكاذبة التي لها دائماً آثار
تخريبية وهادمة للبناء اإلمياني واالجتماعي ،خاصة

قال ابن حجر« :والص���واب أن يقال إن الفتنة أصلها

االبتالء وإنكار املنكر واج���ب على كل من قدر عليه،

فمن أعان احملق أص���اب ،ومن أعان املخطئ أخطأ،

وإن أش���كل األمر فهي احلالة الت���ي ورد النهي عن
القتال فيها»((( ،ول���و اعتزل الناس كل صراع بدعوى

الفتنة مل���ا أقيم حق وال أزهق باط���ل؛ نقل القرطبي

وابن حجر والشوكاني وغيرهم عن الطبري قوله« :لو

كان الواجب في كل اختالف يقع بني املسلمني الهرب

منه بلزوم املنازل وكس���ر الس���يوف ملا أقيم حد وال
أبطل باطل ولوجد أهل الفس���وق سبي ً
ال إلى ارتكاب

في ظ���روف الصراع بني احلق والباطل؛ فهم يبطنون

احملرمات من أخذ األموال وس���فك الدماء وس���بي

يحبه الناس بينما يبطنون خالفه كما حكى الله عنهم
يل
{وإ َذا ِق َ
في غير موض���ع من كتابه ،قال الله تعالىَ :
حو َن} [البقرة:
لَ ُه ْم ال تُفْ ِس� � � ُ�دوا يِف األ َْر ِ
ض قَالُوا إ َّن َما َن ْح ُن ُم ْص ِل ُ

بأن يقولوا هذه فتنة وقد نهينا عن القتال فيها ،وهذا

غير م���ا يُظهرون ،ويُظهرون اجلانب احلس���ن الذي

اس قَالُوا َأنُ ْؤ ِم ُن َك َما َآم َن
{وإ َذا ِق َ
يل لَ ُه ْم آ ِمنُوا َك َما َآم َن َّ
َ ،]١١
الن ُ
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احلرمي بأن يحاربوهم ويكف املس���لمون أيديهم عنهم
مخالف لألمر باألخذ على أيدي السفهاء»(((.
((( فتح الباري .31/13
((( فتح الباري .31/13
((( فتح الباري .34/13

 -ومن الفنت التي يق���ع فيها كثير من أهل احلق

أهل احلق أو خطأ أو بدعة ،وهذه املسألة قد يقبلها

أثناء صراع احل���ق والباطل يظن���ون أن كونهم على
احلق يكون ضامناً لهم في حتقيق النصر دون س���عي

ليس���ت بالقليلة يكون من نتيجت���ه إهمال أمر عظيم

[األنف� � ��ال ،]٦٠ :ويكتفون فق���ط بالدعاء والتضرع إلى

تقول باحتمال أدنى املفس���دتني لدفع أعالهما ،وقد

أو عمل ،فيهملون في االس���تعداد والعدة املأمور بها
{وَأ ِع� � � ُّ�دوا لَ ُهم َّما ْاس� � � َ�تط َْع مُت ِ ّم� � ��ن ق َُّو ٍة}
في قول���ه تعالىَ :

كثير م���ن الناس ويتفاعلون معه���ا ،وهذا في أحيان
بدفع منك���ر كبير في مقابل ع���دم الوقوع في منكر
أقل ش���أناً منه ،وهذا مخالف للقاعدة الفقهية التي

الله تعال���ى ،ومع أن الدعاء عبادة وهو الزم لكل أحد

رأى من رأى م���ن أهل العلم قتال الكفار ومجاهدتهم

مخالفة تس���توجب العقاب ،فال يجوز ألحد ترك ما

مراعا ًة للقاعدة املتقدمة ،وكما جاء في األثر :اجلهاد

يريد حتقيق مراده ،إال أن ترك اإلعداد واالس���تعداد

يقدر عليه من األس���باب واالكتفاء بالدعاء؛ فإن ترك
األخذ باألس���باب معصية حتجب إجابة الدعاء ،وقد
كان رس���ول الله صلى الله عليه وس���لم يكثر التضرع

والدع���اء لله يوم بدر ولم مينعه ذلك من إعداد العدة

التي يس���تطيعها ،ولم يكتف بكونه رس���ول الله وأنه
يدعو ربه.

 -وم���ن الفنت التي يُبتلى الن���اس بها أثناء حالة

الص���راع بني احل���ق والباطل ،اخت�ل�اف الناس في

موقفه���م ممن تكون له رؤي���ة مخالفة ملا يرون ،حيث

جتد منهم من يتجاوز احلدود في تعامله مع املخالف
م���ن الطعن في علمه أو صدقه وإخالصه ،وال يعطيه

حتت راية إسالمية ليست نقية بل بها ضاللة وبدعة
ماض م���ع كل بر وفاجر ،قال السرخس���ي« :إن كان

في بالد اخلوارج الذين أغار عليهم أهل احلرب قوم
م���ن أهل العدل لم يس���عهم إال أن يقاتلوا عن بيضة
املسلمني وحرميهم ألن اخلوارج مسلمون ففي القتال

معهم إعزاز الدي���ن ،وألنهم بهذا القتال يدفعون أهل

احلرب عن املسلمني ،ودفع أهل احلرب عن املسلمني

واجب على كل من يقدر عليه ،فلهذا ال يسعهم إال أن
يقاتلوهم»  .وممن أفتى بجواز قتال الكفار حتت راية
(((

بدعية الفقيه املالكي أبو الفضل عباس بن عيسى بن

العباس املمس���ي ،ومعه كثيرون من فقهاء القيروان،
وقد قاتل بنفس���ه بني عبيد الزنادقة حتت راية أبي
يزيد اخلارجي ،واستش���هد ف���ي  85رج ً
ال كلهم خير

ما له من احلقوق التي تكون للمسلم على أخيه املسلم،
ما يكون س���بباً قوياً في متزيق الصف ،وليس يعصم

فاضل ،و«كان يرى أن اخلروج مع أبي يزيد اخلارجي

والتي تكون من نتيج���ة العلم الصحيح واتباع من هو

القبلة ال يزول عنهم اس���م اإلسالم ويورثون ويرثون،

من ذلك إال تقوى الله تعالى وخش���يته سراً وإعالناً،

معروف بالعلم والتقوى.

وقطع دولة بن���ي عبيد فرض الزم؛ ألن اخلوارج أهل
وبنو عبيد ليس���وا كذلك ألنهم مجوس زال عنهم اسم

 -ومن الفنت االختالف والفرقة ،وهي من أعظم

اإلس�ل�ام فال يتوارث معهم وال ينسب إليهم»((( ،فإذا

الصراع يوج���ب على أهل احلق التس���اند والتكاتف
ليكون���وا صفاً واحداً في مواجهة الباطل ،واالختالف

والش���رك ،وبدعة اخلوارج بدع���ة مغلظة؛ فمن باب

الفنت في صراع احلق م���ع الباطل؛ ألن املفترض أن

والفرقة يضعف قوتهم ويوهن م���ن عزمهم ،ومن ث َّم
{وال َت َنا َز ُعوا ف ََتفْ َشلُوا
حذر القرآن من ذلك ،فقال تعالىَ :
َو َتذْ َه َب رِحيُك ُْم} [األنفال ،]٤٦ :وأمرهم باالعتصام بحبل
{وا ْع َت ِص ُموا ِب َح ْب ِل
الله جميعاً ونهاهم عن التفرق فقالَ :
هَّ ِ
يعا َوال َت َف َّرقُوا} [آل عمران.]١٠٣ :
الل َج ِم ً

 -ومن الف�ت�ن االمتناع عن االش���تراك مع أهل

احلق ف���ي مدافعة أهل الباطل لوجود غبش في راية

كان هذا في مش���اركة اخلوارج ف���ي دفع أهل الكفر

أولى جتوز مش���اركة من لم تبلغ بدعتهم أو خطأهم
مبلغ اخلوارج في دفع أهل الشرك والشرور ،ولو كان
أهل العدل حتت راية أهل البدعة.

نس���أل الله تعالى مبنّه وكرمه أن يقينا مضالت

الفنت ،وأن يحفظ أهل اإلس�ل�ام ،وأن يحفظ عليهم
دينهم وأمنهم.

((( املبسوط .98/10
((( رياض النفوس في طبقات علماء القيروان وإفريقيا .298 -297/2
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[ ِم َل ٌ
ل ون ِ َحل]

َمن ُهم

الس َمنية؟
ُّ
■ ■فيصل بن علي الكاملي

(*)

popedia@windowslive.com

إذا ل���م تكن م���ن املهتمني بدراس���ة العقائد ،فإن اس���م

والعراق واملوصل إلى حدود الشام كانت قدمياً على دين هؤالء

في أذهان دارسي العقيدة اإلسالمية مبقالة اجلهم بن صفوان،
رأس اجلهمي���ة املعطلة ،الذي نجَ َ مت بدعت���ه في نهاية القرن

املجوس���ية على أيدي امللوك بعده في ف���ارس والعراق اجنلت

«الس َمنِية» قد ال يستدعي إلى ذهنك صورة معينة؛ لكنه يرتبط
ُّ

األول الهجري.

ذك���ر اإلمام أحم���د  -رحمه الله  -في كتاب���ه «الرد على
الزنادقة واجلهمية» ،أن اجلهم لقي أناس���اً من املشركني يقال

لهم «الس���منية» ،فعرفوا اجلهم ،فقالوا له :نكلمك فإن ظهرت

حجتنا عليك دخلت ف���ي ديننا وإن ظهرت حجتك علينا دخلنا

في دينك .فكان مما كلموا به اجلهم أن قالوا له :ألس���ت تزعم
أن ل���ك إلهاً؟ ق���ال اجلهم :نعم .فقالوا ل���ه :فهل رأيت إلهك؟

قال :ال .قالوا :فهل س���معت كالمه؟ قال :ال .قالوا :فش���ممت
ل���ه رائحة؟ قال :ال .قالوا :فوجدت له حس���اً؟ قال :ال .قالوا:
فوجدت له مجس���اً؟ قال :ال .قالوا :فما يدريك أنه إله؟ قال:
فتحير اجله���م فلم يدرِ من يعبد أربعني يوماً ،ثم انتهى إلى أن
الله ال يُرى له وجه ،وال يُسمع له صوت ،وال تُشم له رائحة ،وهو

غائب عن األبصار ،وال يكون في مكان دون مكان(((.

حتى ظهور «زرادش���ت» الذي دعا إلى املجوسية ،فلما انتشرت
الس���منية إلى مشارق بلخ وبقي املجوس بأرض الهند((( إلى أن
فتح املسلمون آسيا الوسطى في القرن األول الهجري /الثامن

املي�ل�ادي على يد قتيبة بن مس���لم الباهلي ،وهي احلقبة التي

عاش فيها اجلهم بن صفوان ولقي فيها السمنية وناظرهم.

لكن الس���ؤال الذي يفرض نفس���ه هو :إن كانت السمنية
من ديانات املشرق الش���هيرة كما ذكر البيروني وغيره ،ف ِل َم لَم

يشر إليها املؤرخون إال لمِ اماً؟ واجلواب عن هذا جنده عند ابن

الندمي ،إذ يقول في «الفهرس���ت»« :قرأت بخط رجل من أهل
خراس���ان قد ألف أخبار خراسان في القدمي وما آلت إليه في
احلديث ،وكان هذا اجلزء يش���به الدستور ،قال :نبي السمنية

«بوداسف» .وعلى هذا املذهب كان أكثر أهل ما وراء النهر قبل

اإلسالم وفي القدمي»(((.

فهذا الذي ذك���ره ابن الندمي يدل على ارتباط الس���منية
بالبوذية؛ فإن «بوداسف» ليس َعلَماً على رجل بعينه ،وإمنا هو

تعريب لـ «بوديساتڤا» ( ،)Bodhisattvaأي «الكائن املستنير»

هذه الفرق���ة التي ناظرت اجلهم وكان له���ا أثر في قيام
بدعته أس���ماها أبو الريحان البيروني ُّ
(الش َمنية) – ُمعجم ًة –

حصل درج���ة عليا من الرقي
عند البوذي�ي�ن ،ويلقبون به من َّ

() باحث سعودي متخصص في دراسة األديان  -يعمل في مركز الدراسات والبحوث
التابع ملجلة البيان.
((( أحمد بن حنبل ،الرد على الزنادقة واجلهمية( ،القاهرة :املطبعة السلفية 1393 ،هـ)،
ص .19

((( أبو الريحان البيروني ،حتقيق ما للهند من مقولة( ،بيروت :عالم الكتب2011 ،م)،
ص .19
((( ابن الندمي ،الفهرست( ،بيروت :دار املعرفة1978 ،م) ،ص .484

في كتابه «حتقيق ما للهند من مقولة» ،وذكر أن خراسان وفارس
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الروحي لكنه آث���ر أال يبلغ منزلة «النيرفان���ا» أو الفناء ليظل

مالزماً للفقراء((( .وعليه؛ فإن اعتبار «بوداسف» نبياً هو إشارة
صريحة إلى أن السمنية مرتبطة بالبوذية أو أنها هي .يؤكد هذا

البيروني – وهو اخلبير به���م – ،إذ يصفهم في كتابه «الهند»

ب���ـ «أصحاب البُ ّد» .وكذا صاحب «البدء والتاريخ» حيث يقول:

«وقرأت في كتاب املسالك أن السمنية فرقتان :فرقة تزعم أن
البُ َّد كان نبياً مرس ً
ال ،وفرقة تزعم أن البُ ّد هو البارئ»((( .وكلمة

الـ (بُ ّد) إمنا هي تعريب السم «بوذا» الذي تنسب إليه البوذية.

بطق���وس وال نصوص ،وهو ما أثار عليه���م الكهنة البراهميني
حتى أصبح اخلالف بينهم مضرباً للمثل في األدب الهندي(((.

أم���ا عقيدتهم فقد أوجزها البغ���دادي بقوله« :فأصحاب
الس���منية قالوا بقدم العالم ،وقالوا أيضاً بإبطال
التناسخ من ُّ

النظر واالس���تدالل ،وزعموا أنه ال معلوم إال من جهة احلواس
اخلم���س ،وأنكر أكثرهم املعاد والبع���ث بعد املوت ،وقال فريق

منهم بتناسخ األرواح في الصور املختلفة ،وأجازوا أن تُنقل روح

وبناء على ما ُذكر ميكن القول بأن من صنف في هذا الباب
من علماء املس���لمني اعتبروا السمنية مرادف ًة للبوذية ،إال أنهم

ف���ي قالب ناله العقاب على ذلك الذنب في قالب آخر ،وكذلك

كتب التراث اإلسالمي ،من ذلك ما ذكره ابن األثير في «الكامل»

يقبلون الكتب املقدس���ة كالـ «فيدا» ،بل يعتقدون عقائد باطنية

«س َدنة البد»
ذكروها باسمها أحياناً ،وباسم «أصحاب البد» أو َ
أو «عب���اد البد» ونحوها أحيان���اً أخرى ،وهذا األخير كثير في
من أن محمد بن القاسم ملا غزا بالد السند ودخل « ُملتان» نزل

أهلها على حكمه «فقتل املقاتلة وسبى الذرية وسدنة البد ،وهم
س���تة آالف ،وأصابوا ذهباً كثيراً ...وكان بُ ُّد امللتان تهدى إليه
األموال ويُ َحج من البالد ويَحلقون رؤوسهم وحلاهم عنده.(((»...
والتحقيق أن «الس���منية» أو «الشمنية» ليست هي البوذية

بعينه���ا ،وإمنا ه���ي الرهبنة األولى التي قام���ت على مبادئها

البوذية ،وقد ظهرت في األلفية األولى قبل امليالد((( ،وقد كان
لها أثر على بعض عقائد الهندوسية واجلينية ،ال سيما عقيدتي

التناس���خ والكارما .وتعرف هذه الرهبنة في اللغة البال َّية((( بـ

اإلنسان إلى كلب وروح الكلب إلى إنسان ...وزعموا أن من أذنب
القول في الثواب عندهم»(((.
خالق ،وال
فهم كم���ن خَ لَفهم من البوذيني ال يؤمن���ون بإله ٍ

من أشهرها الكارما وتناسخ األرواح.

والراجح عن���دي – والله أعلم – أنهم لم ينكروا وجود ٍ
إله
خالق ،بل أنكروا أن تكون له صفات ،فجعلوه وجوداً مطلقاً في
ٍ

األذهان ال حقيقة له ف���ي اخلارج؛ وألجل هذا امتَحنوا اجله َم
بقولهم :هل رأيت إلهك؟ هل س���معت كالمه؟ هل ش���ممت له
رائحة؟ هل وجدت له حس���اً أو مجس���اً؟ فما يدريك أنه إله؟

فصار اجلهم إلى ما ص���اروا إليه من التعطيل ،وضل بضالله
الكثير ،والله املستعان.

خالص���ة القول :إن الس���منية رهبنة بوذي���ة جنمت قبل

(سامانا) ،وفي السنسكريتية بـ (ش���رامانا)؛ ولذا انتقلت إلى
الس َمنية أو ُّ
الش َمنية مهمل ًة ومعجمة.
العربية باسم ُّ

يكون الباحث في العقيدة اإلس�ل�امية قد وضع يديه على أصل

(سامانا) أو (شرامانا) تعني الناسك أو الزاهد ،مشتقة من (ش

ينتس���بون إلى اإلس�ل�ام وبني البوذية .وال تزال البوذية تصدِّ ر

بني هذه الرهبن���ة وبني البوذية هو ما جع���ل البيروني يصف

فحري بطالب العل���م أن يتجهوا لدراس���ة البوذية
وغيره���ا.
ّ

وقد نسبها البعض إلى بلدة «س���ومنات»((( .والصواب أن

ر م) مبعنى «اجتهد في التنس���ك» .ولعل هذا االرتباط الوثيق

أتباعها بـ «أصحاب البُ ّد».
ووفقاً لـ «املوس���وعة الهندوس���ية املصورة» ،فإن الرهبنة

الس���منية س���لكت منهجاً حراً في التعبد والتنس���ك ال يلتزم
ُّ
(1) The Wordsworth Dictionary of Beliefs & Religions (Wordsworth
Editions Ltd, 1995), p. 71.

((( مطهر بن طاهر املقدسي ،البدء والتاريخ( ،املكتبة الشاملة ،اإلصدار الثاني)،
.193/1
((( ابن األثير ،الكامل في التاريخ( ،املكتبة الشاملة ،اإلصدار الثاني).334/2 ،
(4) James G. Lochtefeld, The Illustrated Encyclopedia of Hinduism
(The Rosen Publishing Group, 2002), vol. II, p. 639.

((( اللغة البالية هي لغة قدمية كتب بها كثير من النصوص البوذية املقدسة.
((( عضد الدين اإليجي ،املواقف( ،بيروت :دار اجليل1997 ،م).130/1 ،

ميالد املس���يح  -عليه الس�ل�ام  ،-أو أنها أصل البوذية ،وبذا
التعطي���ل ،وأن ثمة عالقة قدمية وثيقة ب�ي�ن أهل البدع ممن
ألهل اإلس�ل�ام عقائدها باسم الكارما وقانون اجلذب واليوجا

بأقس���امها دراسة عميقة ،ولو اس���تدعى األمر دراسة اللغات
األصلي���ة (كالبال َّية) التي دونت به���ا عقائدها ،فهي تغزو أهل
اإلس�ل�ام بفكرها ،ويُقتِّل أتبا ُعها – بل كهنتُها – في بورما أه َل
اإلس�ل�ام في مذابح بشعة َس���خْ ط ًة لدينهم ،فب ْذ ُل اجلهد في

كش���ف حقيقة هؤالء وص ِّد باطلهم أولى من صرفه إلى ما قد
يكون من حتصيل احلاصل(((.

(7) The Illustrated Encyclopedia of Hinduism, vol. II, p. 639.
((( عبد القاهر البغدادي ،الفرق بني الفرق (بيروت :دار اآلفاق اجلديدة،)1977 ،
.253/1
((( ال أعلم بحثا ً علميا ً مؤصالً تناول البوذية من منظور إسالمي إال كتاب الدكتور عبد
الله مصطفى نومسوك «البوذية :تاريخها وعقائدها وعالقة الصوفية بها».
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[قضايا تربوية]

الوساطة بين الفكر والتربية

وس��� َرت بينها
ثم���ة آفة َّ
تلصص���ت زمناً على مختلف حقول املعرفة َ
نت منها وط َّوقتها ص َّرح ش��� ُّرها واس���تبان،
عل���ى ُم ْكث ،حتى إذا ما مت َّك ْ
■ ■مشاري الشثري
@m_alshathri

ال يزال الناس بخري ما داموا
َ
أوصافها،
يعرفون لآلفات
أكم َتها ،ليسعوا
ويخلعون عليها َّ
بعد ذلك يف عالجها واخلالص
منها ،ولكن البل َّية حني يستحيل
َ
الف ُ
الداء ج َّب َة
تق رتقًا ،ويلبس
ُ

الدواء ،فتستطيل حينئذ عملية
اإلصالح ،ويكون من ضرورتها
ُ
بعث الروح يف حقائق األشياء
لتسمى باسمِ ها ،ويكون من
َّ
ُ
َ
إشكال
تلقني الناس
مقدماتها
ُ
وتعريف اآلفات بأنها:
اإلشكال،
آفات!
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ٍ
وأضح���ت  -على حني
غفل���ة  -جزءاً من كل حق���ل معرفي ،ترتبط به
ارتباط���اً عضو ّياً ،ويجهر بها أربابه دون نكير ..إنها آفة احلدود الفاصلة
ألسرِ
بني (دويالت املعرفة) ،فليس���ت دولة اخلالفة وح َدها َمن تع َّرضت ْ
هذه احلدود الفاصلة بني أجزائها ،بل إن دولة املعرفة كذلك ،فصار لكل

وحرسها ،وما
معرفة حدو ُدها ،وساس���تُها ،ومواطنوها،
شئت وراء ذلك،
َ
ُ
نسب لغيرها ،وال
وصار ك ُّل مواطن يحمل جنس���ية معرفته ،ال يقبل أن يُ َ

يجد في نفس���ه لغير دولته مي ً
ال ونزوعا ..فكان من شؤم ذلك أ ْن َّ
تقطعت
أوص���ال املعارف ،أو ُق ْلَّ :
ِ
معارف املخلصني في وطنيتهم،
تقطعت أوصا ُل

والقصة تطول ،وليس عن ه���ذه اآلفة أردت احلديث ،ولكن التَّقدِ مة بها
يق ِّرب من املقصود.

وصلة تاريخية:
أدوات عقلية  -ليس
الفكر  -م���ن حيث هو مفاهي��� ُم معرفي��� ٌة ال
ٌ
تخصصاً معزوالً ،فإمنا تُس���تن َبت بذوره في أراض���ي املعارف املختلفة،
ُّ

فلالقتصاد فك ُره ،وللسياسة فك ُرها ،وللفقه فك ُره ،وللتربية فك ُرها ،وهل َّم
ج��� ّراً ،وإمات ُة الفك���ر تتحقق بعزله عن مواقع املع���ارف املختلفة ،وعليه
فالنفرة من (الفكر) كمفهوم معرفي ليس���ت ذات ِعم���اد موضوعي ،لمِ َا
أن الفكر ذو اتصال وثي���ق باحلقل الذي و َّلده ،وهذه اجلناي ُة على كل ما

كان فكراً ،والتزهي ُد في كتب���ه وأعالمه أجنبت لنا تأخراً في
احل���راك املعرفي الفكري ،كما م َّهدت الس���بيل للدخالء على

علم الش���ريعة أل ْن يتحدثوا عن مفاهيمها بحجة أنهم يعاجلون
(فكراً) ال (علماً ش���رع ّياً) ..وملا ارتاضت كثير من العقول على
الفك اجلائر بني العلم والفكر صار اس���م الفكر ثقي ً
ِّ
ه���ذا
ال،
من ِّفراً ،مبتذال.
وجند لهذه اآلفة بعداً زمن ّياً ،وحضوراً قدمياً في الساحة

فض ً
ال عن االعتناء بذلك في التطبيق واملمارسة).

فهذه ثالث ُة مناذج منتقاة من شكاية التأخر الفكري ،تخلَّلت

أعطاف العشرين األعوام املاضية ،ما يحتِّم علينا أن نسعى في
فحصها ،ونشر َع في مداواة جزء من َع َرض (دويالت املعرفة)

ٍ
ٍ
عاقلة بني (الفكر) و (التربية) ،ولهذا الغرض
���اطة)
عبر ( َو َس
حتديداً كانت هذه الكتابة.

املعرفية ،فف���ي افتتاحية العدد الثامن والعش���رين من مجلة
البيان (ش���وال  1410 -هـ) حتت عنوان (صناعة الفكر) جند
نصه:
ما ُّ

(إنن���ا في بالد املس���لمني ال زلنا بحاج���ة إلى التخطيط

الفك���ري ،فإن هذه البضاعة ال تزال عزيزة ،وإذا ُو ِجدت فإنها
ِ
بضاع ٌة غي ُر رائجة ،فال تزال املنزلة األولى
والواعظ،
للخطيب،
ِ

وصاح���ب احلديث اجلذاب والبالغة األدبية ،وال تزال «املجلة
ِ
الفكرية» ،و«احملاضرة الفكرية» ثقيلتَي الظل على الس���امع أو

القارئ املس���لم بش���كل عام ،وإذا َح َدث و ُد ِعي مفكر لندوة أو
محاضرة فهي من باب «الت َملُّح» أو لكسر الروتني السائد).
وفي محاولة مبكرة يقوم أ .د .عبدالكرمي بكار بتس���ليط
الضوء على أحد أسباب تش��� ُّكل هذه اآلفة ،فيكتب في مقالة
بعن���وان (الفكر ..طبيعته وأهميته) نش���رت ف���ي ذات املجلة
نصه:
(شعبان 1416 -هـ) ما ُّ

كثير من مفكري املس���لمني على أهمية الفكر
(صد تأكي ُد ٍ
َّ
كثيراً من الش���يوخ والش���باب ع���ن االهتم���ام مبناهج الفكر

وقضاياه ،ظ ّناً منهم أن ذلك االهتمام س���يكون على حس���اب
العمل و«التربية» واألخالق والس���لوك ،وسبب هذا الظن أننا
حني نتبنى توجهاً معين���اً في اإلصالح نلح عليه إحلاحاً يوهم
اآلخرين بأننا ال نرى سواه ،وأننا نهمل ما عداه ،ومن ثَ َّم فإنني
أبادر إلى القول :إن اس���تقام َة الفكر ونق���ا َءه ليس بدي ً
ال عن
«التربية» ،وال األخالق ،وال أعمال اخلير ،وال احلركة الدعوية)

وعن التربية خصوصا ،وعن الفكر في جانبه األداتي ،كتب
الش���يخ املربي د .محمد الدويش مقال ًة في مجلة البيان أيضاً

بعنوان (التكامل في التربية بني مفهومني) نُ ِشرت في (شعبان
 1425 -هـ) جاء فيها:

(احلدي���ثُ عن بن���اء القدرات العقلية ومه���ارات التفكير
لدى الفرد ،واملهارات االجتماعية ،والصحة النفسية ...إلخ =
احلديثُ عن هذه اجلوانب في «التربية الدعوية» ال زال نادراً،

بني ثنائيتني:
ٍ
التربوي مهجوس���اً بثنائية
س���نوات خل���ت كان العق ُل
في
ُّ

(التربية/العل���م) ،وكم وج���د كثي ٌر من املربني أنفس���هم أمام
مفترق طرق ،إما إلى العلم أو إلى التربية ،وتلحظ هذه الثنائية
حاضر ًة في الكتابة التربوية في العش���رين سن ًة املاضية ،وكذا

في احملاضرة الصحوية والسؤاالت الواردة في ذيلها ،لكن هذه
الثنائية أخذت في الذبول ،وميكن التعليق على ذلك مبا يلي:
• ليس���ت التربية قسيماً للعلم بإطالق ،بل ٌّ
كل منهما مك ِّم ٌل

لآلخر ،وليس���ت املقابل ُة بينهما في هذه الثنائية واملصي ُر إلى

أحدهما يعني إهدار اآلخر وعدم العناية به ،بل املقابلة واقعة
ب�ي�ن القدر الزائد على ح��� ِّد اإلجزاء ،وبيان ه���ذا األمر من
املوجه نحو احملاضن التربوية
األهمية مبكان ،لدفع التش���غيب
َّ

بحجة إعراضها عن العلم الشرعي وتزهيدها فيه ،وهذا جتنٍّ
ال يصدر إال من ٍ
ناقد ال يش���ترط في بناء نقده سالم َة التصور
والعد َل في التقومي ،وإن كانت هناك ش���واهد لذلك فهي شا َّذة

في السياق العام ،ولو تتبعنا مخرجات التربية لوجدنا الساحة
العلمية العامة والكليات الشرعية  -طالبا وأساتذة  -والدوائر
القضائية طافح ًة بها.
وأيض���اً فإن من آثار الفهم اخلاط���ئ لهذه املقابلة أ ْن َّ
كف

كثي ٌر م���ن طلبة العلم ي���د العون حملاضن التربي���ة بحجة أنَّ
كلاّ ً (على ثغ���ر) ،والواقع أن البيئة التربوية ليس���ت خلوا من
املك��� ِّون العلمي ،لكنها لم تتخصص فيه ،وبوس���ع طالب العلم
أن يخصص جزءاً من عطائه لها بالقدر الذي ينضج رس���الة
التربية ويس ِّدد مسيرتها ،وذلك من زكاة علمِ ه ووسائل تثبيته.

كما أن انصراف كثير من طالب العلم عن التربية خصوصا،
والدع���وة عموما ،و َّلد لديهم فتوراً في اله َّمة العملية ،فتوراً في

اله ِّم اإلصالحي والس���عي في تكوين قيادات من رحم املجتمع
التربوي والدعوي ،في مقابل ِش َّرةٍ مباركة في الهمة العِ لمية.
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وم���ن ناحية أخرى اختزل كثير من املربني اهتماماتهم في
طلب العلم الش���رعي ،وما فقهوا أن
ح���دود ضيقة ليس منها ُ
املقابلة ليست في أصل االهتمام بهذا اجلانب أو ذاك ،بل في

َ
هوامش نا َّدةٍ عن صلب املنت.

صحيا فيما أحس���ب ،فإن
• كان حض���ور ه���ذه الثنائية ِّ

التفكي َر اجلا َّد في حتديد
عدة يشير
ٍ
مس���ار من بني مسارات َّ
بالض���رورة إلى أن هناك باعثاً داخل ّي���اً وعزمي ًة صادق ًة على

أسترسل مع القيود املنطقية ،لكني سأحاول أن أضع مح ِّد َدين

ليتم َّي���ز في ذهن املقالة الفك ُر ال���ذي تعالج العالقة بينه وبني

التربية:

• للفك���ر جانب���ان :أداتي ،ومفاهيمي ..فاألداتي يش���مل
م���ا يتعلق بأدوات التحليل والنقد ومه���ارات التفكير ونحوها،
أما املفاهيمي فهو
(ضرب م���ن البحث في الصلة بني الواقع
ٌ
ِ
ممارسات الناس
الثقافي واملنهج .والواقع الثقافي هو مظاه ُر

الرق���ي باملدارك والدفع بالنفس ملرات���ب عالية ،ومن هنا كان

املتعلقة بالدين والعادات واآلداب والفنون والسياسات .والفكر
رؤية للواقع الثقافي ،تصوراً وحكماً
بالتحديد :محاول ُة صياغةِ ٍ

اطمئن���ان مي ِّكنه من
ٍ
م���ا ميلك تطويقه م���ن يومه = خي ٌر من

وحتليل املفاهي���م ،ثم لصناعة النماذج الت���ي يتم التعامل مع

ذبولُها أمارة ضعف ..فتأ ُّف���ف املربي ضجرا من عدم وضوح
الطريق له الحب ًة ،آلعلم أم التربية؟ وقلقُه الذي يبعثه الستثمار

االتكاء على أريكة اخلمول.

هذه أولى الثنائيتني ،وأم���ا ثنائية (الفكر/التربية) ،فقبل
النظر في مفرداتها والبحث عن صيغة مالئمة تضبط عالقة
املربي بهما نحتاج لنظ���رةٍ مقارِ ٍبة مقارِ نة بني الثنائيتني ،فمن
ٍ
زمن مضى عند
جهة نلحظ حضور ثنائية (العلم/التربية) في ٍ

شريحة عريضة من املربني ،بينما جند حضور ثنائية (الفكر/
التربية) خجوالً ،وذلك ألسباب ،منها:
 -1ب���روز القيادات العلمية بخالف الرم���وز الفكرية ،ما
يجعل املربي يس���تحضر  -حني تفكيره -
شخوص أهل العلم
َ
وطالب���ه ،دون أهل الفكر ور َّواده ،على أن حضور هذه الثنائية

وتغيي���راً ،من خالل منه���ج معني ،فيس���تعمل املنهج لصياغة
الواقع على أساسها)(((.
والفكر اإلسالمي
بش���كل أخص هو (عبارةٌ عن مجموعة
ٍ

ال���رؤى والتحديدات والطروحات واالجته���ادات الذي توصل
إليها العقل املسلم من خالل اشتغاله على النصوص واألحكام
واألدبيات الشرعية واإلس�ل�امية ،وذلك بغية استيعاب الواقع
املوضوعي واالرتقاء به وحل مشكالته)(((.
واجلان���ب الثاني ،أعني الفكر من جهت���ه املفاهيمية ،هو
املقصو ُد بحثُه هنا ،وإن كان له
مس���اس بجانبه األداتي ،لكنني
ٌ

أجعل من األدوات الفكرية مكون���اً خادماً للجانب املفاهيمي،
ِّ
الفك بينهما.
ولهذا لن أبالغ في

بدأ يب���دِّد حمرة اخلجل بعد أن جاوز ثل ٌة من نش���طاء الفكر
اإلسالمي مرحلة البواكير اإلعالمية ،وعمروا الساحة احمللِّية

عبارةٌ عن نتاج احتكاك العلوم الشرعية  -وسائلِها وغاياتِها -

بكتابات رصينة لفتت نظر املهتمني من املربني وغيرهم.

بالواقع ومشكالته املعرفية واالجتماعية واالقتصادية وغيرها.

نلحظ من األسطر املاضية أنَّ الفك َر في نسخته اإلسالمية

املتحرز من الفك���ر واملفكرين ،ولهذا املوقف
 -2املوق���ف ِّ

وه���ذا يج ُّرنا إلى نتيجة مهمة يصدقه���ا الواقع الفكري،
وهي أن كثيراً من األطاريح الفكرية هي في واقع األمر مسائ ُل

 - 3ضمور التصور عن حقيقة الفكر ومجاالته ،وهذا تس َّبب

في حتييده عن حيز النظر وعدم مكابدة املقابلة بينه وبني مجال

إسالم ّياً) وتلك (علماً شرع ّياً).
ومتى ما ذ َّلت األق�ل�ا ُم وأصحابُها لهذه احلقيقة ،كان من

(عن املألوف شديد،
والنفوس عن الغريب نافرة)(((.
ُ

التي تس���لب من حتت أرجلهم بأي���دي الفكر ،فهي بضاعتهم،

دواف ُع منطقية ،وأخرى ليس���ت كذلك ،وعالج هذا املوقف هو
مح ُّل بحث الفقرة التالية.

التربية املعهود املألوف ،والفطا ُم  -كما يقول أبو حامد الغزالي -

نتحدث؟
فكر
أي ٍ
عن ِّ
َّ

يس���مى (فكراً) ،ولِينضبط
ثمة مأز ٌق في رس���م حدود ما
َّ

حديثن���ا ،ال بد من تخليص مفهوم (الفكر) من االش���تباه ،ولن
((( املستصفى (.)43 :1
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ش���رعية ،لك ْن الختالف مستوى املعاجلة س���ميت هذه (فكراً

الالزم على أحالس علم الش���ريعة أن يتن َّبهوا حلجم البُ ُس ِ
���ط
���د أن تُ���ر َّد إليه���م ،وال يضيرهم بعد ذل���ك أن يوصفوا
وال بُ َّ

بكونهم علم���اء أو مفكرين أو مثقفني ،فالغاية أن يفطنوا لهذا
املدخل املعرفي ،فإنَّ (من أعظم وس���ائل الدعوة اليوم التسلح
((( أحمد سالم (أبو فهر السلفي) ،مقالة (قائمة قراءة في املباحث الفكرية):
http://www.arabicenter.net/ar/news.php?action=view&id=1722
((( عبدالكرمي بكار ،املناعة الفكرية (.)8

الشرعي غذاء،
بقدر أس���اس من الثقافة املعاصرة ،فإنَّ العل َم
َّ

فكراً كه���ذا  ،-ورمبا كان باعثها س���ؤاالت منطقية ونظرات
معتبرة ،لكنها نالت أزي َد من ِّ
حظها املش���روع واستطالت على

املنه���ج هم العلماء املثقفون ،كابن ح���زم والغزالي وابن تيمية،

كانت ،فلست أعني بذلك جتاوزها واإلعراض عنها ،لكن املراد

بل إن املثقفني اإلس�ل�اميني كاملودودي وس���يد قطب والندوي
ونحوهم كانوا أكثر تأثيراً من بعض فحول العلماء في عصرنا،

التنبيه على أن االسترسال معها يخدع طالب الفكر عن نفسه،

والثقافة املعاصرة وعاء ،والوعاء اجلميل يفتح ش���هية املتلقي
للغذاء الناف���ع ،وأكثر العلماء بعد الس���لف تأثيراً في قضايا

برغم ما يعتري خطاب هؤالء املثقفني اإلس�ل�اميني من قصور
ناشئ عن قلة اخلبرة بعلوم الشريعة ،فكيف لو جمع بينهما في
منوذج العالم املثقف؟!)(((.
أساس في
وختم هذه الفقرة أن يق َّرر أن العلم الش���رعي
ٌ

مح َكم الفك���ر ومقاصده  -ومن هنا كانت نت���وءاً  ..-وأ ّياً ما

فلِتكالب الن���اس على قضية معينة ي���رى أنَّ من الالزم عليه
َ
صرف غالب جهده لبحثها وفحصها ،ورمبا استغرق منه ذلك

زمناً طوي ً
ال على حس���اب تكميل بنائه األس���اس الذي سيكون
مصاحباً له في مسيرته مهما تبدلت الظروف ،فما هي إال أن
تنقشع سحابة هذه النتوء ،وإذا به يراجع أوعيتَه فال يجد فيها

التكوين ،وليس مرحلة مصاحبة للفك���ر والثقافة وال متأخرة

سوى ماءٍ
ولنب قد تغ َّير طعمه.
ٍ
آسنٍ ،
فإذا خلَّصنا الفك َر في الفقرة األولى من االشتباه الباطن،

الذي أزعمه أنه عالمة تأخر وانهزام في «كثير» من أحواله ،إذ

نع���م ،لهذه النت���وء أث ٌر في حتريك املي���اه الراكدة ،وإثارة

الذي يس���د الرمق الفكري  ..ولو أجلنا النظر لوجدنا املؤثرين

واحل���وارات ،وحصدِ مخ َّبآت املصادر ،لكن ال ينبغي أن يُجا َو َز

عنها ،بل س���ابق ٌة لها ،و(انفتاح الش���باب السلفي على العلوم

اإلنسانية ،ولو كان مبجرد الرغبة فيها = ليس أمارةَ نضج ،بل

فهذه الفقرة لتخليصه من االشتباه الظاهر.

جند غالب هذه الش���ريحة لم يأخذوا من علم الشريعة بالقدر

باستنهاض املدارسات
بعض السؤاالت ،ثم البحث عن عالجها
ِ

في الساحة اإلسالمية من السلفيني قد كان صلب تكوينهم من

بها قدرها ،فإمنا هي نتوء.

علوم تراثهم ،وقد أبلغوا من النهل منه ،فكان ذلك حصنا مكينا
تقحموا علو َم القوم)(((.
لهم حني َّ

ِ
مباحث أصول االعتقاد،
وس ُّد الرمق يكون باإلشراف على
واألح���كام
الواجب تعلُّ ُمها من العب���ادات واملعامالت ،وأدوات
ِ
ِ
املعرفة الشرعية ،ومناهج االستدالل ،ومصادر التلقي.

فالعالق���ة بني العل���م والفكر تراتبي���ة ال تزاحمية ،وإمنا
تبرز مظاهر القصور واالنحراف بأح���د أمرين :تأخيرِ العلم
ٍّ
ولكل أهلون.
وتهميشه ،وطرد الفكر وتقزميه،
• ف���ر ٌق ب�ي�ن (الفكر) ،و(نت���وء الفك���ر) ..فالفكر وحدة

متكاملة ،أما نتوءُه
فأع���راض آيل ٌة للزوال ،الفكر بني ٌة معرفية
ٌ
صلبة ،يتنقَّل طالبه فيها من
التبصر بلَبِنة إلى البصر بأخرى،
ُّ

فبيت زجاجي يعكس صورة شاهق مكني ،حتى إذا ما
أما نتوءه
ٌ

قرب منه الطالب لم يجده شيئا!

النُّت���وء الفكرية قضايا تس���تلهم حضوره���ا من الظرف
تبدلت الظروف بارت،
احملي���ط بها ال من ذاتها ،حتى إذا م���ا َّ
رمبا كان باعثها قذراً
حتــدر من عقول أهل الفــكر املنحــرف
َّ
 -وبطبيــع���ة احلــال ليـس الفــكر فــي هذه املقالة يش���مل

((( إبراهيم السكران ،مقالة (إلباس العجز جبَّة احلكمة):
http://www.dorar.net/art/1557
(شباب السلفية ..الزموا أماكنكم):
((( الكاتب ،مقالة
َ
http://www.dorar.net/art/1527

عالقة املربي باجملال الفكري:
س���عادةَ املر ِّبي ،هنا أستحثُّ س���م َعك ٍ
ملزيد من اإلصغاء،

وبص َرك لتكثيف التحديق..

أي
صدرنا ب���ه احلديث في فقرة( :عن ِّ
ُ
ذات املأزق الذي َّ

نتحدث؟) ينس���اق هنا ،فكما أن هناك مأزقا في رس���م
فكر
َّ
حدود ما
يس���مى (فكراً) ،فكذلك الشأن في التربية ،ويسجل
َّ

د .محم���د الدويش ش���هادة مهمة في ذلك ،وهي ش���هادة لها
اعتبارها إذا ما اس���تصحبنا رسوخ قدمه في املجال التربوي..
نص الشهادة:
ُّ

(ال زال العمل التربوي الدع���وي يفتقر إلى رؤية واضحة

ش���املة ،فمفهوم التربية عائم غير محدد ،أو يدور في إعطاء
األفراد قدراً من احملتوى العلمي والس���لوكي ..واملمارس���ات
التربوية إما تنطلق من الس���جية والعفوية ،أو وفق ما نس���ميه
«تخطيطاً» ،وهو ال يعدو رسم خارطة سنوية أو فصلية حملتوى
البرامج التربوية)(((.
ومع ذلك ،فس���أتكئ على املعهود الذهني لدى القارئ ،مع
((( مقالة (هل حان الوقت لرسم رؤية تربوية؟) ،مجلة البيان ،العدد ( ،)225شهر
جمادى األولى 1427 ،هـ.
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سياقات املقالة من تص ُّو ٍر( ،وعلى الله قص ُد السبيل).
ما متليه
ُ
ميكننا القول بأن للتربية أربع��� َة أركان( :املر ِّبي  -املتر ِّبي -

اجلانب
وفي هذا الس���ياق أق ِّيد بعض ما عس���ى أن يُلِني
َ
التربوي للحاضنة الفكرية:
َّ

فأس التربية قائ ٌم على
منها وجدناه ينكس���ر إلى عدة مستوياتُّ :
تعبيد املتربني لله عز وجل ،ووراء هذه الدائرة تتسع أُ ُطر التربية،

الفكر أضحى ض���رور ًة ال اختيارا ،فإن احملاضرات والدورات

منهج التربية  -البيئة التربوي���ة) ..وإذا نظرنا في الركن الثالث

• ِّ
بغض النظر عن تقييم مدى حاجتنا للفكر ،فاحلديث عن

الفكرية صارت حاضرة في املشهد ،وإقبال الشباب على الكتب

وتتفاوت بحسب تفاوت ُقدَرِ املتربني واهتماماتهم ،و ِليُش ِب َع املربي

الفكرية قد بدت معامله ،ونحن إن وقفنا نتر َّبص آثار ذلك دون

خس املتربني حقَّهم أن يُقادوا
ميلك معه إشبا َع هذه النهمة ،ومِ ن بَ ِ
إلى حيث يحسنه املربي القائم على العمل التربوي.
فالتربية ليست منهجاً تتس���اوى تطبيقاته بالنسبة آلحاد

بأقالم غيرنا.
التربوية وأطاريحنا ملا تق َّرر
ِ

نهمة الطالب البد أن يكون له من اتساع النظر وبسطة املعرفة ما

املتربني ،بل ذلك يختلف اختالفاً واس���عا ،ويَق ُر ُب أن يكون لكل
نفي وجودِ مشت َر َك ٍ
ٍ
فرد تربي ٌة
ات تربوية،
ُّ
تخصه ،وال يعني ذلك َ
ولكن ال ينبغي أن ت ِ
ُنس��� َينا هذه املشت َركات غي َرها من مكونات

التربي���ة ،ولهذا فـ (الهدف من التربية ف���ي كلمات قليلة هو:
تنش���ئة «اإلنسان الصالح» أ ّياً كان هذا اإلنسان :ذكراً أم أنثى،

أن يكون لنا إسهام فكري فسيأتي علينا زمان نخضع مناهجنا
نح���ن في عصر («الفكر للجميع» ،فل���م يعد هناك طبقة

قليل���ة من الناس تفكر بينما األخ���رى واألكثر عددا حظها أن
تنقاد مل���ا يقوله األكثر علماً ،واألنفذ بصي���رة ،واألرجح رأياً.

الك ُّل أصبح يعتقد أن من ح ِّقه قو َل ما يريد ،ومناقش َة ما يشاء،
و َمن يشاء)((( ،وقد كانت منافذ التل ِّقي للعقل التربوي تُط ُّل على

من يُؤ َمن جانبه من أهل العلم وأش���ياخ الصحوة ودعاتها ،أما
اآلن فـ (ـلم تَ ُعد الصحوةُ برموزها احلاليني ومنجزاتها الباهرة

وأ ّي���اً كانت وظيفته التي يقوم بها ف���ي املجتمع)((( ..نعم ،وأ ّياً

الالعب الوحي َد على الساحة احملل َّية وال
ومكتسباتها الضخمة
َ

ومن هن���ا كان من
أخ���ص صفات املر ِّب���ي اطال ُعه على
ِّ

وم���ا دامت البيئة التربوية بيئ��� ًة مفتوح ًة فهي خاضع ٌة ال

كانت طبيعته وقدراته.

املتف ّردةَ بقيادة املشهد الثقافي)(((.

(الثقافة العامة ،مبعنى :االطالع السريع على العلوم األساسية

محالة إلش���كالية «اختالط التربيات» ،حي���ث (صار املجتم ُع
خليطاً عجيباً من
أش���خاص تتنازعهم تربي���ات عديدة ،فإن
ٍ

 - 1معرفة سبل اخلير وسبل الشر ،وكيف يُسلك ك ٌل منها؟

مدى الس���ماع والرؤية ،والدرجات املتعددة التي عليها أولئك

الطبيعية أو اإلنس���انية وأحدث التطورات العامة فيها .وميكن
جمع الفوائد التي تعود على املربي من ذلك في:

 - 2توسيع املدارك وتعميق األفهام وتنشيط العقول ،فهذه
الثقافات من ش���أنها أن تنمي قدرة املربي على التفكير ،وعلى
القياس املستقيم ،وربط األسباب مبسبباتها.
 - 3زيادة قدرة املربي عل���ى التحدث واحلوار الثنائي أو
اجلماعي ،فاملربي يتعامل مع عقول مختلفة وثقافات متنوعة،
يحت���اج إلى التواصل معها بكف���اءة ،واملربي محدود الثقافات

الدرجات العديدة التي عليها أصحاب كل وجهة تربوية بحسب

الذين تتنازع التربي ُة اجلدي���دةُ عندهم مع التربية القدمية =
ك ُّل ذلك جعل املجتمع وكأن لك ِّل
عضو فيه تربي ًة خاص ًة معينة،
ٍ

أو أن
أصحاب الس���مت الواحد هم عد ٌد قلي���ل)  ،وهذا ما
َ
يضع أمامنا حتد ّياً كبيرا ،فالظواهر واملش���اكل في بيئة كهذه
(((

ٍ
ذات طبائ َع
يعس���ر من فهمها وعالجها..
ُ
مركبة ال أحادية ،ما ِّ
واخلالص���ة :البيئة التربوية ال تكون ش���اغرة أبداً ،بل إما أن

أش���به ش���يء مبذياع الش���يوعية القدمي ليس فيه إال محطة

تضع فيها ما تريد ،أو سيضع فيها اآلخرون ما يريدون.

واحدة :إما أن تسمعها أو تغلقه ،بينما املربي متنوع الثقافات:

• كان من س���نة النبي  #في تربيت���ه ألصحابه تنبي ُههم
على ما س���يلقونه في قابل أيامهم ،من ذلك قولُه عليه الصالة

متعدد املوجات ،فاحتمال غلقه غير وارد.

َ -4فه ُم ظ���روف املتربني املختلف���ة اجتماعياً واقتصادياً

وثقافياً ،انطالقاً من فهمه ألحوال املجتمع الذي يعيش���ون فيه
والتي متثل اخللفية الدافعة للكثير من أقوالهم وتصرفاتهم)(((.
((( محمد قطب ،مكانة التربية في العمل اإلسالمي (.)12
((( أحمد فهمي ،مقالة (صفات املربي ..دراسة حتليلية) بتص ُّرف ،مجلة البيان ،العدد
( ،)204شهر شعبان 1425 ،هـ.
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والس�ل�ام( :بادروا باألعمال فتناً كقط���ع الليل املظلم ،يصبح
الرجل مؤمناً وميسي كافراً ،أو ميس���ي مؤمناً ويصبح كافراً،
((( محمد السعيدي ،منهج للبناء الفكري (.)7
((( ماجد البلوشي ،مقالة (جيل ما بعد الصحوة):
http://www.saaid.net/arabic/344.htm
((( محمد الراشد ،منهجية التربية الدعوية (.)16

يبيع دين���ه بعرض من الدني���ا)((( .ومنه قول���ه عليه الصالة

معروف���ة ،وإمنا ذلك الكتاب الذي يش���عر قارئه أنه أعلى من
َّ
اخلط
مس���تواه) ونحن وإن قررنا ذلك فـ (البد من القول :إن

رسول الله ،كيف تأمر من أدرك منَّا ذلك؟ فقال( :تؤدون احلق

الذي يفصل بني الكتاب ال���ذي يعطي معلومات ،وبني الكتاب
الذي يوس���ع قاعدة الفهم = ٌّ
غام���ض في أكثر األحيان،
خط
ٌ

والسالم صحابته موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها
القلوب ،فقال رج ٌل :إن ه���ذه موعظ ُة مو ِّد ٍع ،فماذا تعه ُد إلينا

فما من كتاب
يحس���ن
مخص ٍص إلعطاء معلومات إال ميكن أن ِّ
َّ

والسالم( :إنها س���تكون بعدي أثرةٌ وأمور تنكرونها) قالوا :يا
الذي عليكم وتس���ألون الله الذي لكم)((( .ووعظ عليه الصالة

يا رس���و َل الله؟ فقال( :أوصيكم بتقوى الله،
والسمع والطاعةِ ،
ِ
وإ ْن عب ٌد
حبش���ي ،فإنه من يعِ ش منكم ي���رى اختالفاً كثيراً،
ٌّ
ِ
وإياك���م
ومحدثات األمور ،فإنها ضالل ٌة ،فمن أدرك ذلك منكم
عضوا عليها
فعليه بسنَّتي وس���نة اخللفاء الراشدين املهد ِّينيُّ ،

بالنواجذ)(((.

نوعية الفهم إذا مت تقدميه بطريقة س���رد جديدة ،كأن يحتوي
إلى جانب املعلومات البحتة على استدالالت أو استنتاجات أو
مقارن���ات أو تعليالت معينة)  ..وفي التربية ،البد كذلك من
العناية بتوسيع فهوم املتر ِّبني أكثر من العناية بإعطائهم احللو َل
(((

للمش���اكل الواقعة ،فإن تداعيات هذا الزمن املتغير تقف دون
عما في أجنَّة
مالحقتها والوقوف على آحادها القائمة فضال َّ

وإذ ق���د علمن���ا أن عص َر (الفك���ر للجميع) ق���د أظلَّنا،
وإش���كالي َة (اختالط التربيات) ق���د أحكمت قبضتها على من

األيام ..وليس يعني ذلك التقليل من شأن كثرة املعلومات ،فهي
من أن أعظم مغ ِّذيات الفهم ،ولكن :ال ينبغي أن نفرح بتسجيل

نرب���ي وزاحمت مق َّرراتنا ،فـهذا يزيد من ضرورة التأكيد على

األهداف الفكرية ،وإمنا نريد أن نكتسب لياقة تؤهلنا خلوض

أثر
وع���ي املربي مبا يَ ِج ُّد في الس���احة الفكرية ،لمِ ا لذلك من ٍ
في تربيته وحتصني طالب���ه مما قد يعرِ ض لهم ،كما (يتطلَّب
االعتنا َء بالبناء الداخلي للمتربني ،وتزوي َدهم مبهارات التفكير
والنق���د والتميي���ز واملوازنة ،وتنمي َة القدرة عل���ى التك ُّيف مع

أية منافس���ة ،أما أهداف األمس فلن حتتس���ب في منافسات
اليوم.
يقول أبو حامد الغزالي( :إذا لم يتكلم الفقيه في مس���ألة
لم يس���معها ككالمه في مس���ألة س���معها = فليس بفقيه) .
(((

األوضاع التي تفرض نفسها ،وأن يكون خطابُنا وحديثُنا مقنعاً

وعلى قياس���ه املربي ،فإذا لم يتكلم املربي في قضية تربوية لم

ٍ
جملة من املفاهيم الفكرية املنحرفة يس���تدعي
إن طغيا َن
ِّ
معاجلة فاحصة لها من قبل املختصني ،واطالعاً وتوظيفاً من

له ذلك شيءٌ كعنايته بتوسيع قاعدة الفهم.

مبرراً ال يفترض في اآلخرين السما َع
واإلنصات فحسب)(((.
َ

قبل الدع���اة واملربني ،ومن تلك املفاهيم :نس���بية احلقيقية،
التالقح الثقافي الال منضبط ،استقالل العقل ،غلواء احلرية،
التزهيد مبرجعية الوحي في القيام مبشاريع اإلصالح ،وغيرها
كثير ..والب���د أن نق َّر بأن لديناً تأخراً في البصر بعالج بعض
املشكالت احمليطة بنا ،فكيف مبا تستقبلنا األيام به؟!

• املربي أحو ُج إلى «توس���يع قاعدة الفهم» منه إلى «تكثير

املعلوم���ات احملفوظ���ة» ،والكتب الفكرية م���ن الروافد املهمة
لتحقيق ذلك ،علماً أن (القراءة من أجل
توس���يع قاعدة الفهم
ِ
أشقُّ أنواع القراءة) ولكنها (أكثرها فائدة ،والذين يقرؤون من

أجل هذا الغرض قل ٌة قليل ٌة من الناس) وهذا الضرب من القراءة

ش���اقٌّ منذ بدايته (فالكتاب الذي يرقى بفهم قارئه ليس ذلك

معلومات وأفكاراً
ٍ
الكتاب املفهو َم لديه ،أو ذلك ال���ذي يعرض
َ

(((
(((
(((
(((

أخرجه مسلم (.)118
أخرجه البخاري ( ،)3408ومسلم (.)1843
أخرجه الترمذي ( )2676وقال( :هذا حديثٌ حسنٌ صحيح).
محمد الدويش ،الصحوة والتربية املنشودة (.)61

يس���معها ككالمه في قضية سمعها = فليس
مبرب ،وال يح ِّقق
ٍّ
• لي���س القصد من دفع املر ِّبي للفكر والنهل منه أن يكون
َمد َر َج ًة للش���بهات الفكرية إلى احملضن التربوي ،بحيث يتع َّهد

املتربني ُ
بش َبه الفكر لإلجابة عنها ،فضرر ذلك
أقرب من نفعه،
ُ
ٍ
دراية بها ليُ ِ
ولكن الغاية أن يكون املر ِّبي على
حس َن إلباس رؤاه

اللبوس
املناسب لطبيعة املرحلة ،ويكو َن مستحضرا للسؤاالت
َ
َ
تقومي أحوال
الس���ابحة في الفضاء املجتمعي حتى يتمكن من
ِ
طالبه تقومياً دقيقاً وإفادتِهم اإلفادةَ املثلى ،غاي ُة ما نريده من
تأهل لتفكيك ش���بهات الفكر  -أن يكون كاملفتي
املربي  -إذا َّ
ال املعلِّ���م ،فاملفت���ي يكتنز علماً لكنه ال يَ َه ُب مس���تفتيه إال ما
يحتاجه ،أما املعلم فسائ ٌر مع طالبه من مبدأ املنت إلى منتهاه،

���س دبيب الش���بهات إلى املتربي والسعي في
حتس ِ
مع ضرورة ُّ
إبادتها قبل مت ُّكنِها وانتشارِ ها.
ُّ
• الس���ؤال الذي ال
مرب
ينفك من الص���راخ في عقل كل ٍّ
راغب في الفكر :كيف أك ِّون نفس���ي فكر ّياً؟ ماذا أقرأ؟ مباذا
ٍ
((( عبدالكرمي بكار ،القراءة املثمرة (.)34-32
((( نقله عنه الزركشي في البحر احمليط (.)24 :1
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أي حدٍّ أَ ِصل؟
تقدم من أنَّ
أبدأ؟ إلى ِّ
ٌ
وس���ؤاالت بني ذلك كثيرا ..وقبل اإلجابة البد من التذكير مبا َّ
الفك���ر ليس تخصصا معزوالً ،وعليه فالبحثُ عن منهج
فكري يتر َّقى فيه الطالب من مرحلة ألخرى
ٍّ

على حدِّ ما يجده في العلوم الش���رعية = خَ ٌ
بط في عماية ..ولذا ِّ
أفضل هنا أن
أس���جل طائف ًة من
ِّ
ٍ
/مقال)
/بحث
(كتاب
املوضوعات الفكرية وما له تعلُّ ٌق بها ،مع
مقترح ،وما عدا ذلك من املوا ِّد املناسبة
ٍ
ٍ
ٍ
املسماة
يصل إليها املربي من خالل البحث وسؤال املهتمني بالشأن الفكري ،وبعض هذه املوضوعات
َّ
نص على الف���رع ألهميته ،فليس هذا املد َّو ُن منهجاً فكرياً يتر َّقى فيه املر ِّبي
من���در ٌج في بعض ،وقد يُ َّ

شيئا فشيئا ،بل هو نثار موضوعات.
م

املوضوع

(ك) كتاب مطبوع (ب) بحث منشور على الشبكة أو في مجلة محكَّ مة (م) مقالة

1

مصادر التلقي ومنهج االستدالل

(ك) منهج االستدالل على مسائل االعتقاد عند أهل السنة لـ عثمان علي حسن
(ك) الدليل العقلي عند السلف لـ عبدالرحمن الشهري

2

احملكمات

(ك) احملكمات لـ عابد السفياني

3

حجية فهم السلف

(ك) فهم السلف الصالح للنصوص الشرعية لـ عبدالله الدميجي

4

املوقف من الصحابة

(ك) اعتقاد أهل السنة في الصحابة رضي الله عنهم لـ محمد الوهيبي
العواد (مقدمة الكتاب)
(ك) النصب والنواصب لـ بدر َّ
(م) موقف الصحابة رضي الله عنهم من معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه لـ سلطان العميري
(م) موقف علماء األشاعرة من معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه لـ سلطان العميري
(م) من السالمة إلى الغل لـ فهد العجالن

5

قضايا اإلصالح

(ك) شريعة املصلحني لـ أحمد الصويان
(م) مشاريع اإلصالح ..رؤية تقوميية لـ عبدالرحيم السلمي
(م) اخلطاب اإلصالحي واإلشكاليات املتجذرة لـ سلطان العميري
(م) ذرائع اإلصالحيني لـ إبراهيم السكران

6

السياسة الشرعية

أضواء على السياسة الشرعية لـ سعد بن مطر العتيبي
(ك)
ٌ
(ب) مفاتيح السياسة الشرعية لـ إبراهيم السكران

7

مقاصد الشريعة

(ك) االجتهاد املقاصدي لـ نور الدين اخلادمي
(م) التداول احلداثي لنظرية املقاصد ( )2-1لـ سلطان العميري

8

الفقه املعاصر

(ك) منهج البحث والفتوى في الفقه بني انضباط السابقني واضطراب املعاصرين لـ مصطفى
الطرابلسي
(ك) املبالغة في التيسير الفقهي لـ خالد املزيني
(ك) إصالح الفقيه لـ هيثم الرومي
(م) جسارة االنتقاء وأكذوبة التقليد لـ عبدالله البطاطي

9

التصور اإلسالمي لقضايا احلريات
ُّ

(ك) فضاءات احلرية لـ سلطان العميري

10

اإلسالم والعلم التجريبي

(ك) مناهج االستدالل على مسائل العقيدة اإلسالمية لـ أحمد قوشتي (ص)686-623
(ك) النظريات العلمية احلديثة ..مسيرتها الفكرية لـ حسن األسمري ()810-679 :1

11

اإلسالم والقوانني الوضعية

(ك) التشريع اجلنائي اإلسالمي مقارن ًا بالقانون الوضعي لـ عبدالقادر عودة (مقدمة الكتاب)
(ك) اإلسالم وأوضاعنا القانونية لـ عبدالقادر عودة
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12

شبهات أعداء اإلسالم

ٌ
شبهات حول اإلسالم لـ محمد قطب
(ك)

13

التحوالت الفكرية

(ك) التحوالت الفكرية لـ حسن األسمري
(ك) حتوالت اإلسالميني لـ وليد الهويريني

14

االنفتاح الفكري

(ك) االنفتاح الفكري لـ عبدالرحيم السلمي

15

املعارضات الفكرية املعاصرة

(ك) التسليم للنص الشرعي واملعارضات الفكرية لـ فهد العجالن
(ك) ينبوع الغواية الفكرية لـ عبدالله العجيري
(ك) معركة النص ( )2-1لـ فهد العجالن

16

التعددية الفكرية

(ب) مفهوم التعددية الفكرية لـ خالد املزيني
[نشر في مجلة التأصيل  -العدد (( – )2ص])79-27

17

املوقف من املبتدعة

(ك) املبتدعة وموقف أهل السنة واجلماعة منهم لـ محمد يسري
(م) التسامح العقابي مع املبتدع وضرورة اإلتقان املعرفي لـ سلطان العميري

18

احلضارة الغربية واملوقف منها

(ك) رسالة في الطريق إلى ثقافتنا لـ محمود شاكر
(ك) اإلسالم واحلضارة الغربية لـ محمد محمد حسني
وبعث إسالمي لـ جعفر شيخ إدريس
عوملة غربية
(ك) صراع احلضارات بني
ٍ
ٍ
(ب) مآالت اخلطاب املدني لـ إبراهيم السكران
(م) هل من املمكن أن نتحرر من هذا الرق الثقافي؟ لـ صالح احلصني

19

الفكر العربي

(ك) الفكر العربي في عصر النهضة لـ ألبرت حوراني
(ك) قراءة في خطاب النهضة لـ محمد الفقيه
(ك) التفسير السياسي للقضايا العقدية في الفكر العربي لـ سلطان العميري (ص)31-9

20

مذاهب فكرية معاصرة

(ك) مذاهب فكرية معاصرة لـ محمد قطب
( )5أصول الفرق واألديان واملذاهب الفكرية لـ سفر احلوالي

21

العلمانية/الليبرالية

(ك) العلمانية لـ سفر احلوالي
(ك) حقيقة الليبرالية وموقف اإلسالم منها لـ عبدالرحيم السلمي [له مختصر على الشبكة]
الطعان (ص)286-18
(ك) العلمانيون والقرآن الكرمي لـ أحمد
َّ
(ك) معركة الثوابت بني اإلسالم والليبرالية لـ عبدالعزيز مصطفى كامل

22

التنوير

(ك) التنوير اإلسالمي في املشهد السعودي لـ عبدالوهاب آل غظيف
(م) خارطة التنوير من التنوير الغربي إلى التنوير اإلسالمي لـ أحمد سالم (أبو فهر السلفي)

22

التغريب  /قضايا املرأة

(ك) حراسة الفضيلة لـ بكر أبو زيد
(ك) هل يكذب التاريخ؟ لـ عبدالله الداود
املقدم
(ك) عودة احلجاب لـ محمد َّ
(م) املدخل الفقهي للمشروع التغريبي لـ عبدالرحيم السلمي

24

اإلحلاد

يتحدى لـ وحيد الدين خان
(ك) اإلسالم
َّ
(ك) الفيزياء ووجود اخلالق لـ جعفر شيخ إدريس
(م) اضطراب امللحدين ( )4-1لـ جعفر شيخ إدريس

25

مهارات التفكير

(ك) منهج التفكير لـ ناصر العمر
ٌ
فصول في التفكير املوضوعي لـ عبدالكرمي بكار
(ك)
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رجاء:
متنَّى أ .د .عبدالكرمي ب���كار في كتابه احلافل عن
الصحوة اإلس�ل�امية (أن يكون ل���دى كل جماعة وهيئة
ومنظمة وجهة صحوية وحدةٌ صغيرة ،مهمتُها األساسية
اصطي���اد األف���كار ،واالطالع على التج���ارب العاملية،
واقتباس األس���اليب الناجحة) ثم عقَّب بقوله( :إن هذه
الوحدة قد تختصر الطريق بأكثر مما نتصور)((( ..ومبا
َ
ِ
أحرف (الرجاء) أكث ُر فأالً من
أن
حروف (التمنِّي) فإني

ألرجو أن نقوم بإنشاء وحدات تربوية صغيرة في كل بيئة
تربوي���ة ،أو تكون الوحدة مغ ِّذية ألكثر من بيئة ،مهمتُها:
القفز مبعارف املربني من خالل تقييد موضوعات تعني

عل���ى تكوين عقل املربي في مختلف املعارف ،مع حصر
حاجيات احملضن التربوي ،واملش���كالت التي حتيط به،
وذلك
بش���كل دوري (أسبوعي أو شهري ،)...ثم السعي
ٍ

تس��� ُّد رم َق املربني في ذلك ،من خالل
في إنشاء أوراق ُ
املق���االت املكتوبة ،أو
فصول من بطون الكتب ،أو
انتزاع
ٍ
ِ

تتبع الدراسات اإلقليمية والعاملية ،والتقارير اإلحصائية،
وغيرها من روافد املعرفة ،مع اقتراح أفكار بنائ َّية ملناهج

التربية،
وحلول للمش���كالت ،الواقعةِ واملمكنِ وقو ُعها،
ٍ
وكذلك يكون من مهمة هذه الوحدة الوساطة بني املربني

وأهل التخصصات املختلفة عند احلاجة إليهم.
وإضاف��� ًة إلى تلك األوراق تقوم الوحدة باس���تثمار
وجن���ا ُز بحث العالقة بني املربي واملجال الفكري بالتأكيد على

مختلف الوسائل اإلعالمية ،كمقاطع الـ ()YouTube

عني
جيل قرآنيٍ ،
صلب العملية التربوية بن���اءُ ٍ
أنَّ
جيل يُصنَع على ِ
َ
القرآن ،ومن أش���رِ ف أوصاف القرآن أنه تبيا ٌن لك ِّل شيء ،وقد َّ
دل
اب ِت ْب َياناً
{و َن َّزل َْنا َع َل ْي� � � َ
الكتاب على ذلك في س���ياق التقريرَ :
�ك ال ِْك َت َ
لِّ � � �ك ّ ُِل يَ ٍ
ني} [النح� � ��ل ]٨٩ :وكذا في
شى لِل ُْم ْس � � � ِل ِم َ
ْ
شء َو ُه� � � ً�دى َو َر ْح َم ًة َوب ُ رْ َ
َأح َس َن َتفْ ِسرياً}
املدافعة:
س���ياق
{وال َي ْأتُو َن َ
ـح ّ ِق َو ْ
ك ِب َم َث ٍل اَّإل ِج ْئ َنا َك ِبا ْل َ
َ

فتجمع البرامج واحلوارات واملناظرات املالئمة لشريحة

إعانت���ه وتغذيته بهذه األوراق من قِ َب���ل هذه الوحدات

أن مي ِّهد الطريق لرس���ائلِه بأنوار القرآن ،ويسعى جاهداً في زرع

إدارة أش���خاص معينني في كل بيئة تربوية ،بل األجدى
أن يك���ون األمر ُدولَ ًة بني املرب�ي�ن جميعاً ،مع أهمية أن

ٍ
[الفرقان ..]٣٣ :ولهذا (فليس���ت تنز ُل
بأحد من أهل دين الله نازل ٌة
إال وفي كتاب الله الدلي ُل على سبيل الهدى فيها)((( ،فجدي ٌر باملربي

املضامني الفكرية الصحيحة في قلوب من ير ِّبيهم من خالل النص
القرآني ،فهذا أمك ُن لنفوذها وأبقى آلثارها(((.

((( الشافعي ،الرسالة (.)20
النص القرآني في تقرير املضامني الفكرية:
((( من الكتب املعينة على بناء ملكة استثمار
ِّ
البحاثة إبراهيم السكران ،وكذا كثي ٌر من مقاالته.
(مآالت اخلطاب املدني) للشيخ َّ
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املربني.
املرب���ي الفر َد
وم���ن أبرز بواعث ه���ذا الرجاء أنَّ
َ
ال يس���تطيع أن يقوم بتلك املهام لوح���ده ،فال َّ
أقل من
ٍ
بش���رط أن تك���ون هذه الوحدات حتت
التربوية ،وليس

يكون على رأسها َمن حتقَّقت فيه أهلي ُة النظر في الفكر

الل َما ْاس� � � َ�تط َْع مُتْ}
والتربية ،وإن ُعدِ م ذلك األهل {فَا َّت ُقوا هَّ َ
[التغابن.]١٦ :
((( الصحوة اإلسالمية (.)205

ماذا بقي؟
ُ
استكن ..لم يب َق إال وقفة
شفوف النفس ليبد َو منها ما
لم يب َق إال
َّ

يتحدث
الوفاء جلاللة التربية وسماحة املربني ،ومن ذا الذي ميلك أن
َّ

عن التربية دون أن تنسدل أشواقه وتندلق أقتاب قلبه!
خ ُّلوا بيني وبني التربية..

أي س���م ٍّو ذاك الذي حفرته محاضن التربية في سماء أمجادنا،
َّ
وأي ٍ
معان تلك التي أرس���تها رسائلُها في مرافئنا ..يفيء إليها الفتى
َّ

فتجعل منها كه ً
ال في همته ،واخلام ُل فت ُِحيله مكن َز ِجدٍّ وإجناز ،وفات ُر
اله ِّم فتحفر ف���ي َوجنتيه
دمع كلَّما دهم���ت أ َّمتَه النوائب..
َ
مجاري ٍ
أمسى فتو ُره أثراً بعد عني!

أما أهلُها ،فاحلديث عنهم ش���اق ،وشخوصهم الطاهرة تتراءى

ناظري ،فماذا عسى أن أقول عنهم؟!
اآلن بني
َّ

ما
جالست واح َدهم إال وأخادي ُد الهموم قد غزت سحن َة وجهه،
ُ

فما الذي أجلأه؟

يَس���عد
الناس بذكر املنجزات ،وال يفتنني شيء كسماع الهموم،
ُ
هموم التربية فحس���ب ،من صوت املربي فحسب ،برعشة يده املثقلَة
حني ت ُِشير وتش���رح ،بتجاعيد آماله املطلَّة من عينيه ،بتنهيدته التي
تُقلِق حرو َفه ،ينطق لسانه ببضع كلمات ،وتخُ ُّط عيناه لك أسفاراً من
َش َجن التربية ..فيا لَ ُش ُجون املر ِّبني.
خ ُّلوا بيني وبني التربية..

ٍ
أقسم بالله غي َر
ِّرت محاض ُن التربية َع َدماً لكانت
حانث أ ْن لو ُقد ْ
قتيل
جناي���ة الباطل وأهله أضعافاً مضاعفة عما هي عليه ،فكم من ٍ

ٍّ
إلبلي���س قد أحيتْه ،وكم من ٍ
تائه
ضال قد هدتْه ،فما أحس��� َن أث َرها
على الناس ،وأقب َح أثر الناس عليها!

مدت جس���ورها الواصلة بني
شباب
ِ
ُ
بيوت إميان ،ومصان ُع قادةَّ ،
َّ
األمة
تخط
وجميع ثغور العطاء« ،جميعِ ها» وال أستثني ،وقد آن لها أن
ِ

تاريخَ ها املش���رق
بأقالم فخورة ،آن له ذلك ليُعل َ َم مقا ُمها من جسد
ٍ
األم���ة ،لِيعل َ َم الح ُق املربني فض َل س���ابقهم ،ويحذ َو حذوهم ،لنبص َر
مس���يرتَها الس���ابقة ،ونصلَها باحلاضرة ،ثم نكتب من بع ُد خارط َة

طريقِ ها املستقبلة.

رب أ َّ
رب.
فيا ِّ
رب ..يا ّ
مت ألهل التربية مسيرتهم ..يا ّ
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كثي ��ر ًا م ��ا يحت ��اط الن ��اس من األم ��راض اخلطي ��رة الت ��ي تصيب اجلس ��د عبر
■ ■د .أمحد بازز

(*)

bazizahmed@gmail.com

مراحل ��ه العمرية منذ الصغر إلى الش ��يخوخة ،حيث يعمدون إلى أخذ اجلرعات
الواقية من التلقيحات األساس ��ية املضادة لهذا املرض أو ذاك ،لكنهم ال يحتاطون
لألم ��راض احلقيقي ��ة التي تنخر كيانهم وتطول القلب واللس ��ان ومنه إلى القضاء
نب ��ه احلق  -جل وعال  -ف ��ي كتابه إلى جملة
عل ��ى اجلس ��د ،ف ��رد ًا كان أو أمة؛ لهذا ّ
مبين� � ًا خطورتها عبر خط ��اب النهي الذي
اآلف ��ات واألمراض القلبية واللس ��انيةّ ،
مبي في النصوص الشرعية ،مثل قوله تعالىَ { :و َما آت ُ
َاك ُم
يفيد بالتوقف كما هو نّ
الر ُس ُ
الل إنَّ هَّ َ
اك ْم َع ْن ُه َفان َت ُهوا َوا َّتقُوا هَّ َ
ول َفخُ ُذو ُه َو َما ن ََه ُ
َاب} [احلرش.]٧ :
الل شَ دِ يدُ ا ْلعِ ق ِ
َّ
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(*) باحث في الدراسات اإلسالمية ،وخطيب مسجد الفالح ،مريرت  -اململكة املغربية.

وقول احلبيب النبي « #ما نهيتكم عنه فاجتنبوه ،وما أمرتكم به فأتوا

منه ما استطعتم ...احلديث»(((.

ومن ثم يتبينَّ أن هذه املعاص���ي التي جاءت بها هذه احملاذير القرآنية
هي ال محالة ذنوب من عيار ثقيل ،وش���رها خطير؛ نظراً الرتباطها بحقوق

اآلخرين وكرامتهم ،وألنها متى ُوجدت في مجتمع ما د ّمرته وخ ّربته وف ّككت
وحدته وأضعفت قوته ،ومعلوم أن وحدة األمة على الطريق املس���تقيم هي

مبتغى األوامر الشرعية.

إن الله س���بحانه وحده أعلم بحقيقة النفس البشرية ،احلقيقة الكاملة؛

لذلك ن ّبه س���بحانه املؤمنني إلى أمراض سادت في اجلاهلية وأورام تنهدم
بها أركان األخوة اإلميانية ،محذراً من مغ ّباتها ونتائجها ،وس���ورة احلجرات

المرض األول :السخرية
الس���خرية :وهي االستهزاء .جاء في مختار

وس���خُ راً
الصحاح َس ِ
���خ َر من���ه من باب طرب ُ

بضمتني و َم ْس َخ َراً بوزن مذهب ..وقال األخفش
س���خر منه وبه وضحك منه وبه وهزئ منه وبه
السخْ رِ َّي ُة(((.
كل يقال واالسم ُّ
وحكمها في الشرع أنها حرام ،بل يتبينَّ من

التعلي���ل الوارد في اآلي���ة املبالغة في النهي عن

حترميها.

ن َهى  -ج��� ّل جاللُه – املؤمن�ي�ن في مطلع

هي بحق س���ورة لألخالق يقف معها املؤمن م���ع ما ينبغي وما ال ينبغي من

هذا النص القرآني عن الس���خرية بالناس ،وهو

هذه األمراض التي س���نتحدث عنها  -بحول الله وقوته  -كانت تسري في

حرام ،بل هو كبيرة شنيعة! ألن الساخر احملتقر
لغيره إمنا يفعل ذلك لمِ َا توهم من العلو لشخصه

السلوكيات واملعامالت.

جسد األمة العربية  -اجلاهلية مع ما كانت تُعرف به من شيم وخصال حميدة،

لذا جاء الش���رع احلكيم لتش���خيصها وبيان س���بل الوقاية منها ،قال سبحانه
ين آ َم ُنوا ال َي ْسخَ ْر َق ْو ٌم ِّمن َق ْو ٍم َع ىَس َأن َي ُكونُوا خَ ْي ًرا ِّم ْن ُه ْم َوال ن َِسا ٌء ِّمن
وتعالىَ { :يا َأ ُّي َها ا َّلذِ َ
االس ا ْلف ُُس ُ
وق
ِن َّسا ٍء َع ىَس َأن َي ُك َّن خَ ْي ًرا ِّم ْن ُه َّن َوال َت ْلمِ ُزوا َأنف َُس ُك ْم َوال َت َنا َب ُزوا بِا َأل ْلق ِ
َاب ِب ْئ َس مْ ُ
َب ْع� � ��دَ اإلميَانِ َو َمن َّل ْم َي ُت ْب َف ُأ ْو ئَل َِك ُه ُم َّ
ين آ َم ُنوا ْاج َتن ُِبوا َك ِث ًريا ِّم َن
الظا ِل ُـمونَ َ )#^١١^#يا َأ ُّي َها ا َّلذِ َ
الظ ِّن إنَّ َب ْع َض َّ
َّ
الظ ِّن إ ْث ٌم َوال ت ََج َّس ُسوا َوال َيغْ َتب َّب ْع ُض ُكم َب ْع ًضا َأ ُيحِ ُّب ََأحدُ ُك ْم َأن َي ْأ لُ َ
ك َل ْـح َم
الل إنَّ هَّ َ
َأخِ ي ِه َم ْي ًتا َف َك ِر ْه ُت ُمو ُه َوا َّتقُوا هَّ َ
اب َّرحِ ٌمي} [احلجرات.]١٢ - ١١ :
الل ت ََّو ٌ

هذه مداخل الشيطان الستة ،وأسلحته الفتاكة! وهي مزالق املتكلمني بغير

موازين ،وإنها ملن أخطر أس���باب خراب العالق���ات االجتماعية أنى كانت ،من

األسرة إلى اجلماعة! وهي سبب فشل اإلنسان في مد جسور احملبة والتواصل

مع املؤمنني .وكلها آفات لس���انية وقلبي���ة((( ،وهي كما جاءت مرتبة في اآليات

احتقارهم واالستهزاء بهم ،واستصغارهم ،وهذا

وملا وجد من الكبرياء في نفسه! واملتكبر ال يدخل
اجلنة ابتداء من مثق���ال ذرة منه ملا فيه من رد
احلق وغمط الناس واحتقارهم؛ ألنه ضرب من

التأله والتجبر على اخللق! وتلك كلها أحاسيس

تعمي صاحبها عن أن يرى للناس منازلهم!

المرض الثاني :اللمز
واللمز لغة :العيب ،وأصله اإلش���ارة بالعني

ونحوها ،وبابه ض���رب ونصر ،وقرئ بهما قوله
ات} [التوبة:
الصدَ َق ِ
تعال���ىَ { :و ِم ْن ُهم َّمن َي ْلمِ � � � ُ�ز َك يِف َّ

كالتالي :السخرية ،واللمز ،والتنابز باأللقاب ،والظن ،والتجسس ،والغيبة! فال

 ،]٥٨ورجل لمَ َّا ٌز مش���دداً ولمُ َزة ب���وزن همزة أي

إن حس���ن املعامل���ة بني عموم املس���لمني يقتضي حس���ن املعاملة بني

وفي الش���رع :هو ذكر ما يعده الذاكر عيباً

يغفله���ا املس���لم ،إذ النهي عن أمور يقتضي كما ه���و معلوم في علم أصول

بحالة بني اإلش���ارة والكالم بتحريك الش���فتني

وهذه األمراض التي أش���ارت إليها اآليات في هذه الس���ورة العظيمة،

يتوعد ..وهذا يصب في قالب من يزدري الناس

بد من الوقوف مع هذه األمراض حتى يعلم املسلم حقيقة أمره منها.

ع َّياب(((.

آحاده���م؛ لذلك ن ّبه ه���ذا النص القرآني إلى أمور من حس���ن املعاملة قد

ألح���د مواجهة ،فهو املباش���رة باملكروه ،ويكون

الفقه األمر بأضدادها.

ب���كالم خفي يعرف منه املواجه ب���ه أنه يذم أو

تفسد احلياة ،وتدمر العالقات ،وتؤجج نيران الفنت ،وتهيئ البيئة لالقتتال،

وتوقد احلرائق في حقول احملبة اخلضراء! فما أعراضها وأوصافها إذن؟

((( أخرجه البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه.
((( انظر ص  244مجالس القرآن للدكتور فريد األنصاري رحمه الله.

وينتقص بهم ويطعن فيهم ويعيب عليهم ،وهو من

أشنع األخالق وأسوئها!

((( انظر مختار الصحاح ،اجلذر :س خ ر.
((( انظر مختار الصحاح ،اجلذر :ل م ز .
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وللمفس���رين وكتب اللغ���ة اضطراب في ش���رح معنى اللمز،

وهذا ال���ذي أوردناه هو املنخول من ذلك((( .وقد توعد س���بحانه
فاعله بالويل في س���ورة الهمزةَ { :و ْي ٌل ِّل� � � ُ�ك ِّل مُ َه َز ٍة ُّل َم� � � َ�زةٍ} [اهلمزة:
 ،]١وقوله تعالىَ { :وال َت ْلمِ ُزوا َأنف َُس� � � ُ�ك ْم} [احلج� � ��رات ،]١١ :معناه :ال
تلمزوا إخوانكم املؤمنني ،فهم مبثابة أنفسكم؛ ألن مجتمع املؤمنني

كاجلسد الواحد.

لغيره����م مبا وقعوا فيه من الطعن ف����ي أعراضهم واحلط
من أقدارهم! وقد يك����ون أولئك املطعون فيهم ممن أحبهم

طعنت على
الله وأعلى لهم الدرجات! وم����ا يدريك؟ فرمبا
َ
ولي حقيق����ي من أولياء الله؟ احملروس��ي�ن بعني الله! و( َك ْم
أش���� َعثَ ْ
مِ ْن ْ
أغ َب َر ذِ ي ِط ْم َريْنِ الَ يُؤبَ ُه لَ ُه لَ ْو أ ْق َس���� َم علَى اللهِ
ألَبَ َّرهُ!)(((.

المرض الثالث :النـبز

المرض الرابع :الظن السيئ

والنبز في اللغ���ة من :ال َّن َب ُز بفتحتني ،وهو اللَّقب ،واجلمع
األَنْ َباز ،ونَ َب َزهُ أي لقبه ،وبابه ض���رب ،وتَنَابَزُوا باأللقاب لقَّب

ما س���بق ذكره من هذه األمراض مش���احنات شنيعة يبوء
بها اللسان ،وينوء ببوائقها؛ سخري ًة ولمَ ْزاً ونَبْزاً! لكنها جميعها

وفي االصطالح هو :اللقب السوء واملكروه ،وغالب األلقاب
في اجلاهلية كانت نبزاً ،قال الشاعر:

القلوب على اإلثم وظن الس���وء باملؤمنني! ومن هنا يبدأ
يَ ْعقِ ُد
َ

بعضهم بعضاً(((.

أك���ن���ي���ه ح��ي�ن أن�����ادي�����ه ألك���رم���ه

وال أل���ق���ب���ه وال�����س�����وأة ال��ل��ق��ب

واللقب ما أش���عر بخسة أو شرف ،س���واء كان ملقباً به

صاحبه أو اخترعه له النابز له.

ترج���ع إلى ما يقع بالنفس من أوهام وخواطر ش���يطانية ،ما
اخلطر!

ذلك أن الظن الس���يئ إذا تش���كل في قلب اإلنسان ج ّرأَهُ
على الطعن في األعراض واحلط من األقدار! س���خري ًة وملزاً
ونبزاً! ولذلك فقد غاص اخلطاب القرآني في أعماق النفس
اإلنس���انية من ّبهاً املؤمن إلى ضرورة التخلص مما ينعقد بقلبه

وقد خصص النهي ف���ي اآلية بـ "األلقاب" التي لم يتقادم

من الظنون السيئة ،وما يلقيه الشيطان إليه من خواطر سوداء
ين آ َم ُنوا ْاج َتن ُِبوا
جتاه إخوانه املؤمنني! فقال تعالىَ { :يا َأ ُّي َه� � ��ا ا َّلذِ َ

أصدق ذو اليدين؟ وقول احملدثني "األعرج" لعبد الرحمن
َ :#

والظ���ن هو التوهم ،واملراد بـ "الظ���ن" هنا :الظن املتعلق

عهدها حتى صارت كاألس���ماء ألصحابها وتنوسي منها قصد

خص مبا وقع في كثير من األحاديث كقول النبي
الذم والسب ّ

ض َّ
َك ِث ًريا ِّم َن َّ
الظ ِّن إ ْث ٌم} [احلجرات.]١٢ :
الظ ِّن إنَّ َب ْع َ

بن هرمز ،و«األعمش» لسليمان بن مهران(((.
َاب} [احلجرات ]١١ :أي ال
وقوله تعالىَ { :وال َت َنا َب� � � ُ�زوا بِا َأل ْلق ِ

بأح���وال الناس .واملقص���ود بالظن الس���يئ :التهمة بالوهم،

تتنادوا باأللقاب الس���اخرة! مم���ا يطلقه بعضكم على بعض
سخري ًة وتنقيصاً واستهزا ًء! فالنبز طعن أيضاً كاللمز ،ولذلك

االس ا ْلف ُُس� � � ُ
�وق َب ْعدَ اإلميَانِ }
قال تعالى بعدها مباش���ر ًةِ { :ب ْئ َس مْ ُ

والتخون املتخرص لأله���ل وللناس؛ ألن بعض ذلك إمنا يكون
إثماً وظلماً!
والرس���ول  #يقول محذراً من الظن���ون( :إياكم والظن

فإن الظن أكذب احلديث! وال جتسس���وا ،وال حتسس���وا ،وال

[احلجرات ،]١١ :أي بئس ما كنتم تصنعون من التنادي باألسماء

تنافسوا ،وال حتاسدوا ،وال تباغضوا ،وال تدابروا ،وكونوا عباد
الله إخواناً!)(((.

ع����ن بوائقه ،من بعد ما أكرمه الل����ه تعالى باإلميان والتوبة

ومفض إلى العقوبة،
واتهام اآلخ���ر دون دليل موقع في اإلثم
ٍ

الفاسقة واأللقاب الشنيعة مما اعتدمت عليه في اجلاهلية!

فذلك كله مما وج����ب على املؤمن أن يتبرأ منه ويتخلى

والظن املأمور باجتنابه ه���و التهمة التي ال دليل عليها،

والصالح .ومن لم يتب من هذا الفعل الش����نيع فأولئك هم

وما جنمت العقائد الضالة واملذاهب الباطلة إال من الظنون
الكاذب���ة ،قال تعالىُ { :ق ْل َه� � � ْ�ل عِ ندَ ُكم ِّم ْن عِ ْل� � � ٍ�م َف ُت ْخ ِر ُجو ُه َل َنا إن
َت َّت ِب ُعونَ إ َّال َّ
َأنت إ َّال ت َْخ ُر ُصونَ } [األنعام.]١٤٨ :
الظ َّن َوإنْ مُ ْ

الظاملون ألنفس����هم ،مبا لطخوها من الس����يئات ،والظاملون
((( انظر على سبيل التمثيل تفسير ابن كثير ج  ،4ص  551في تفسير سورة الهمزة .ذكر
الطاهر بن عاشور في تفسيره يقول عما اعتمدناه أنه هو املنخول من ذلك االضطراب.
((( معجم :مختار الصحاح ،اجلذر اللغوي :ن ب ز.
((( راجع تفسير الطاهر بن عاشور تفسير سورة احلجرات ،ص .249
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((( أخرجه الترمذي والضياء عن أنس مرفوعا ً إلى النبي صلى الله عليه وسلم .وصححه
األلباني في صحيح اجلامع ،حديث رقم .4573
((( أخرجه البخاري.

ومل���ا جاء األم���ر في آي���ة االس���تدالل باجتن���اب كثير

على َمن أس���اء به الظن؛ ألن الظن هنا أصبح حقيقة ،وما دام

يج���ب متييز الظن الباطل من الظ���ن الصادق ،حتى ال يعامل

«من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد اس���تكمل

م���ن الظ���ن ،علمن���ا أن الظنون اآلثم���ة غير قليل���ة؛ لذلك

املسلم أخاه مبا ال يليق من املعامالت السيئة ،وتكمن خطورتها

في كونها خفية ال يتفطن لها من عومل بها ليدفعها(((.

وه���ذا التحذير يراد منه مقاومة الظنون الس���يئة مبا هو

معياره���ا من األمارات الصحيحة ،وليس التكليف باجتناب ما
يحصل منه في خاطر اإلنس���ان عن غي���ر اختيار ،وإمنا يراد

األم���ر بالتثبت فيه ،وفي احلديث عن أب���ي هريرة قال :قال
رسول الله " :#إذا ظننتم فال حتققوا"(((.

ينبغي للمؤمن أن ال يستسلم لوسوسة الشيطان في إساءة

الظن باملسلمني ،بل عليه أن يلتمس لهم املعاذير واملخارج فيما
يراهم أخط���أوا فيه ،بدل أن يتطلب له���م العثرات والعيوب،
وإذا ل���م يجد وجهاً واحداً للخير يحمل���ه عليه فيج ُمل به أن

يتريث ،وال يستعجل في االتهام ،فقد يبدو له شيء عن قريب،
وما أصدق ما قاله الشاعر هنا:

ت����أنّ وال ت��ع��ج��ل ب��ل��وم��ك ص��اح��ب �اً
ل���ع���ل ل����ه ع�������ذراً وأن������ت ت���ل���وم!

فالظن الباط���ل إذا تكررت مالحظته ومعاودة جوالنه في
النفس ،قد يصير علماً راسخاً في النفس ،فتترتب عليه اآلثار

بسهولة ،كما أن الظن احلسن الذي ال مستند له غير محمود؛

ألن���ه قد يوقع فيما ال يحد ضرره من اغترار في محل احلذر
وم���ن اقتداء مبن ليس أه ً
ال للتأس���ي ،وقد قال النبي  #ألم

عطي���ة حني مات في بيتها عثمان ب���ن مظعون وقالت "رحمة
الله عليك أبا السايب فشهادتي عليك لقد أكرمك الله"" :وما

يدري���ك أن الله أكرمه؟" .فقالت" :يا رس���ول الله ومن يكرمه
الله؟" .فقال" :أما ه���و فقد جاءه اليقني وإني أرجو له اخلير
وإني والله ما أدري وأنا رس���ول الل���ه ما يفعل بي" .فقالت أم
عطية" :والله ال أزكي بعده أحداً"(((.

ذلك كذلك يكون بعضه من متام اإلميان ،يقول الرس���ول :#

اإلميان»(((.

لهذا جند في كتب الس���ير واألخالق أنَّ عمر بن اخلطاب
روي عنه أ َّن���ه قالَ ( :من دخل مداخل الس���وء فال يلومن َمن
أساء به الظن) .وفي احلديث (َ ...حتَّى َمتَى تَ ْر َع ُوو َن َع ْن ذِ ْكرِ
ّاس)(((.
الْف ِ
َاجرِ ْ
اه ِت ُكوهُ َحتَّى يَ ْح َذ َرهُ النَ ُ

المرض الخامس :التجسس
إن ال���ذي يتحدث عن هذه األمراض ينبغي له أن يتحدث
عنها مجتمعة مرتبة كما ساقها النص القرآني؛ نظراً الرتباط
بعضها البعض وأن بعضها يتولد من بعض ،فتتكاثر كأنها خلية

سرطانية ال تعرف التوقف حتى تشل األركان عن احلراك.

والتجس���س في اللغة :نقول  -جس اخلب���ر :بحث عنه،

وفحص .وجتسس اخلبر :جس���ه .واجلاسوس :من يتجسس
األخبار ليأتي بها (ج) جواس���يس  :-صاحب س���ر الش���ر.

والناموس صاحب سر اخلير .
(((

وفي القرآن الكرميَ { :وال ت ََج َّس ُس� � ��وا} [احلجرات ،]١٢ :أي:

خذوا ما ظهر ودعوا ما ستر لله عز وجل ،أو :ال تفحصوا عن
بواطن األمور ،وال تبحثوا عن العورات.

لذل���ك جاء النهي في اآلية { َوال ت ََج َّس ُس� � ��وا} ،وهو مرحلة

حتصل بعد الظن الس���يئ حملاولة التحقق م���ن تلك الظنون
واألوهام ،فالتجسس بهذا االعتبار هو محاولة التحقق اخلفي

والتتبع الس���ري للعورات ،لفضح ما قد ص ّورته النفس األمارة
عن املؤمنني من عيوب خفيات!

فق���د نهى النبي عن تتبع عورات املس���لمني وبينّ العاقبة

الوخيمة لذلك الفعل ...« :من يتبع عورة أخيه يتبع الل ُه عورتَه!

ومن يتبع الل ُه عورتَه يفضحه في جوف بيته!»(((.

وه���ي عند املالكية م���ن الكبائر .وجعلها الش���افعية من

الصغائر :257

فإذا تظاهر إنس���ان مبعصية ،أو اش���تهر بتعاطي ال ّريَب،
أو جاهر باقتراف الس���يئات ،أو دخل مداخل السوء؛ فال لوم

((( الطاهر بن عاشور ،ص .251
((( صححه الشيخ األلباني في الصحيحة .3942
((( انظر تفسير الطاهر بن عاشور ص . 253

((( أخرجه أبو داود (صحيح اجلامع .)5965
((( أَخْ َر َجه َّ
الص ِغي ِر ِبإ ِْسنَا ٍد َح َس ٍن ِر َجالَ ُه َم ْو ُثو ُقونَ َوأَخْ َر َج ُه ِفي
الطبَ َرا ِن ُّي ِفي الأْ َ ْو َ
س ِط َو َّ
ضا ِم ْن َح ِد ِ
الْ َكبِي ِر أ َ ْي ً
يث ُم َعا ِو َي َة ْب ِن َحيْ َد َة.
((( القاموس الفقهي لغة واصطالحا ً للدكتور سعدي أبوجبيب :ص  ،64ط  1408ه =
 1988م ،دار الفكر ،دمشق – سورية.
((( أخرجه األربعة عن البراء بن عازب ،وأخرجه أحمد وأبو داود عن أبي برزة األسلمي،
كما أخرجه الترمذي عن ابن عمر ،وصححه األلباني :حديث رقم  7984في صحيح
اجلامع.
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المرض السادس :الغيبة
الغيبة لغة :البعد ،والتواري .وش���رعاً - :بإجماع املسلمني  -هي

ذكرك أخاك مبا يكره(((.

وقد حذر منها املولى ج ّل في عاله قائ ً
الَ { :وال َيغْ َتب َّب ْع ُض ُكم َب ْع ًضا
الل إنَّ هَّ َ
ك َل ْـح َم َأخِ ي ِه َم ْي ًتا َف َك ِر ْه ُت ُمو ُه َوا َّتقُوا هَّ َ
َأ ُي ِح ُّب ََأحدُ ُك ْم َأن َي ْأ لُ َ
اب َّرحِ ٌمي}
الل ت ََّو ٌ

[احلجرات.]١٢ :

• الوقاية والعالج:
وللس�ل�امة من هذه األمراض كلها دعا سبحانه
املؤمن�ي�ن إجماالً إلى الدواء الش���افي الكافي وقاية
وعالجاً ،دعا إل���ى تقوى الله! وإمن���ا تكون التقوى

هنا باحلرص على تعظيم مح���ارم الله من أعراض

نهى سبحانه عن إش���اعة التصورات السيئة ،واملواقف املنتقصة

املس���لمني ،وصون ش���رفها وحف���ظ كرامتها! فقال
الل إنَّ هَّ َ
تعالىَ { :وا َّتقُوا هَّ َ
اب َّرحِ ٌمي} [احلجرات.]١٢ :
الل ت ََّو ٌ

مؤمن بغيبة أو بأي كالم جارح مما لو اطلع عليه لغضب منه! وهو ما
فس���ره النبي  #جواباً في احلديث الصحيح :قيل :يا رسول الله ما

من هذه الكبائر اخلطيرة؛ أن يس���ارع إلى التوبة

من أقدار الناس ،س���واء كان ذلك بح���ق أو بباطل! فال يجوز جتريح

الغيبة؟ قال " :#ذك���رك أخاك مبا يكره!" .قيل :أفرأيت إن كان في

أخي ما أقول؟ قال " :#إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته ،وإن لم يكن
فيه ما تقول فقد بَ َه َّتهُ"(((.

الس ْع ُي بالنميمة بني الناس؛ إلفساد ذات
ويلحق بالغيبة في املعنى َّ

بينهم! وهو ما ذمه القرآن بش���دة في سياق آخر ،وذلك قوله تعالى:
{ َوال تُطِ ْع لُ َّ
ك َح َّال ٍف َّم ِه ٍني  )#^١٠^#مَ َّها ٍز َّم َّشا ٍء ِب َنمِ ٍمي} [القلم.]١١ - ١٠ :
وقد جعل الله تعالى الغيبة في بشاعتها  -وما يلحق بها من آفات

 كأكل حلم اإلنسان وهو ميت! ومعلوم أن النفس اإلنسانية تعاف مثلهذا وتستقذره! بل تعاف حتى مجرد تصوره خياالً(((! فبينَّ الله  -جل

جالله  -أن التجس���س والغيبة في بش���اعتهما وشناعتهما أشد عند
الل���ه من ذلك! فقال تعالىَ { :وال َيغْ َتب َّب ْع ُض ُكم َب ْع ًض� � ��ا َأ ُي ِح ُّب ََأحدُ ُك ْم َأن
الل إنَّ هَّ َ
ك َل ْـح َم َأخِ ي ِه َم ْي ًتا َف َك ِر ْه ُت ُمو ُه َوا َّتقُوا هَّ َ
َي ْأ لُ َ
اب َّرحِ ٌمي} [احلجرات.]١٢ :
الل ت ََّو ٌ
ولذلك؛ فقد َّ
حذر النبي  #من هذا وذاك أش���د التحذير! فقد

روى البراء بن عازب وأبو برزة األس���لمي  -رضي الله عنهما  -قاال:

(خطبنا رس���ول الله  #حتى أس���مع ال َع َوا ِت َق في بيوتها ،أو قال :في

خدورها ،فقال :يا معش���ر َم ْن آمن بلسانه ولم يدخل اإلميا ُن قل َبه! ال
تغتابوا املسلمني!.((()...
مررت بقوم
وعن أنَس بن مالك قال :قال رسول الله ( :#ملا ُعرج بي
ُ

قلت :من هؤالء يا
لهم أظافر من نحاس يخمش���ون
َ
وجوههم وصدو َرهم! ُ

جبريل؟ قال :هؤالء الذين يأكلون حلوم الناس ويقعون في أعراضهم)(((.

((( القاموس الفقهي لغة واصطالحاً ،ص .281
((( أخرجه اإلمام مسلم بسنده من رواية أبي هريرة.
((( ملزيد من التصوير البياني حول هذه اآلفة ص  524مجالس القرآن للدكتور فريد األنصاري
رحمه الله.
((( أخرجه أحمد ( ،420/4رقم  ،)19791وأبو داود ( ،270/4رقم  ،)4880والبيهقي (،247/10
رقم  .)20953وأخرجه أيضاً :ابن أبي الدنيا في الصمت (ص  ،121رقم  ،)168وأبو يعلى
( ،419/13رقم  ،)7423وصححه األلباني في املشكاة.5044 ،
((( أخرجه أبو داود وأحمد ،وصححه األلباني .حديث رقم  5213في صحيح اجلامع.
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فوجب مبقتضى ذلك على من وقع في ش���يء

إلى الله قبل فوات األوان! عسى أن ينجو برحمة

الله ،ويفوز بغفرانه جل ثناؤه!

أما بالتفصيل فينبغي على املس���لم أن يتربى

على خل���ق التواضع ،وعدم اخل���وض في عيوب
الناس قوالً أو فع ً
ال ،ومناداة الناس بأحب األسماء

إليهم ،وإحس���ان الظن بهم ما ل���م يقفوا مواقف
التهم ،وعدم التحقق من الظنون الس���يئة ،وعدم
تت ّبع ع���ورات الناس ،وحفظ احل���واس عن هذه
األجناس ،وجتنب الغيبة ومجالس���ها ،واالستغفار

ملن وقع���ت عليهم الغيبة بخت���م املجالس بكفارة
املجلس اقتداء بسنة النبي عليه الصالة والسالم،
واملو َّفق لهذا العالج من حمل نفس���ه على اخلالل

احلسنة وابتعد عن هذه األمراض.

[قضايا دعوية]

حلقات ابن مسعود رضي اهلل عنه

بمسجــــد الكـــــــوفة..

قراءة إدارية وتربوية
■ ■فايز بن سعيد الزهراين
@fayz_zhrani

بعث اخلليفة الراش���د امللهم عمر ب���ن اخلطاب  -رضي
الل���ه عنه  -إلى الكوفة ك ً
ال من عمار بن ياس���ر  -رضي الله

نفس���ه( :والله الذي ال إله غيره ،ما أنزلت سورة من كتاب الله
إال أنا أعلم أين نزلت ،وال أنزلت آية من كتاب الله إال أنا أعلم
فيمن نزلت ،ولو أعل���م أحداً أعلم منّي بكتاب الله تبلغه اإلبل

عنه  -أميراً ،وعبد الله بن مسعود  -رضي الله عنه  -معلماً،
وكتب إلى أهل الكوفة( :إني قد بعثت إليكم عماراً أميراً ،وابن
مس���عود معلماً ووزيراً ،وهما من النجباء من أصحاب محمد،

لركبت إليه)(((.

من أهل بدر ،فاسمعوا لهما واقتدوا بهما ،قد آثرتكم بعبد الله

وتراوحت إقامة املعلم الرباني عبد الله بن مسعود  -رضي
الله عنه  -في الكوفة ما بني الس���نة (17هـ) تقريباً إلى السنة

انطلق عبد الله بن مس���عود مع أخيه عمار بن ياس���ر إلى

 ،أي أنه مكث في الكوفة قرابة  15س���نة ،وتخرج على يديهوبني ناظريه جي���ل من أغزر الناس علماً وفهم���اً بكتاب الله

الرواي���ة ،ويزجر تالمذته عن التهاون ف���ي ضبط األلفاظ(((.
يقول الذهبي عنه( :كان مع���دوداً في أذكياء العالم)((( .وأورد

أداء القرآن الكرمي وفهم معانيه وأحكامه ،قال أبو مس���عود -

على نفسي)(((.
الكوف���ة ألداء املهمة التعليمية ،وقد وقع االختيار عليه لقدرته
التعليمي���ة الفائقة؛ فهو ممن يتحرى في األداء،
ويش���دد في
ّ

ع���ن حذيفة  -رضي الله عنه  -قوله عنه( :إنّ أش���به الناس
هدياً ودالً وقضا ًء وخطبة برس���ول الله  #من حني يخرج إلى
بيته إلى أن يرجع – ال أدري ما يصنع في أهله – لعبد الله بن
مس���عود)((( .ويقول عبدالله بن مسعود  -رضي الله عنه  -عن
((( سير أعالم النبالء .486/1
((( تذكرة احلفاظ .13/1
((( سير أعالم النبالء .462/1
((( سير أعالم النبالء .470/1
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(32ه���ـ) تقريباً زمن خالفة عثمان بن عفان  -رضي الله عنه

العزيز وأجودهم أداء له ،حيث كان هو في األس���اس إماماً في
رضي الله عنه ( :-ال والله ،ال أعلم رسول الله صلى الله عليه
وسلم ترك أحداً أعلم بكتاب الله من هذا القائم)(((.
لقد قام بجهد جبار وتاريخي في تخريج القراء والعلماء؛
أقرأه���م القرآن ،وعلّمهم أحكامه ،ورباه���م على اتّباعه .وقد
أش���ار قيس بن مروان إلى مثابرة عبد الله بن مس���عود رضي
الله عنه في تعليم الن���اس القرآن الكرمي ،حيث أتى إلى عمر
((( أخرجه البخاري  341/3رقم  5002باب القراء من أصحاب النبي.
((( سير أعالم النبالء .490/1

ب���ن اخلطاب رضي الل���ه عنه ،فقال :جئت ي���ا أمير املؤمنني
من الكوفة ،وتركت به���ا رج ً
ال ميلي املصاحف عن ظهر قلب.

ال يعلم :الله أعلم .إمنا كان هذا ألن قريشاً ملا استعصت على
ٌ
قحط،
النبي  #دعا عليهم بس���نني كس���ني يوسف فأصابهم

فغض���ب عمر ،وانتفخ حتى كاد ميأل ما بني ش���عبتي الرجل،

وجه���دوا حتى أكلوا العظام ،وجعل الرجل ينظر إلى الس���ماء

فق���ال :ومن هو؟ ويحك! فقال :ابن مس���عود .فما زال يطفئ

فينظر ما بينه وبني الس���ماء كهيئة الدخان من اجلهد ،فأنزل
�ب َي ْو َم َت ْأ يِت السمَّاَ ُء ِب ُد َخ� � ��ا ٍن ُّم ِب ٍني َ )#^١٠^#يغْشىَ
الله ع ّز وج ّل {ف َْار َت ِق� � � ْ
اب َألِ ٌمي} [الدخان ،]١١ - ١٠ :فأتي رس���ول الله ،#
َّ
اس َهذَ ا َعذَ ٌ
الن َ
فقيل :يا رس���ول الله! استسقِ الله ملضر فإنهم قد هلكوا ،قال:
فدعا لهم ،فأنزل الله عز وجل{ :إ َّنا اَك ِش � � � ُفوا ال َْعذَ ِ
اب} [الدخان:

غضبه ويتسرى عنه حتى عاد إلى حاله ،ثم قال :ويحك! والله
ما أعلم بقي من الناس أح ٌد هو أحقّ بذلك منه(((.

كان تالميذ مدرس���ة املعلم القدوة عبد الله بن مس���عود

رضي الل���ه عنه يتأثرون به ويقتدون به ،في س���مته وتعليمه،
فهذا زيد بن وهب يقول( :رأيت بعيني عبد الله أثرين أسودين

{ي� � � ْ�و َم َن ْب ِط ُش
 ،]١٥فلم���ا أصابهم امل���رة الثانية عادوا ،فنزلت َ
ال َْبط َْش َة ا ْلك ُْب َرى إ َّنا ُم َنت ِق ُمو َن} [الدخان ]١٦ :يوم بدر(((.

من البكاء)((( .وكان علقمة بن قيس يُ َش ّبه بعبد الله بن مسعود
رضي الله عنه((( ،بل قال ابن مس���عود عنه( :ما أقرأ شيئاً وما

كما حف���ظ تالميذ عبد الله بن مس���عود رضي الله عنه

كان عب���د الله بن مس���عود رضي الله عن���ه يعلم تالميذه

الكثي���ر من وصاي���اه وتوجيهات���ه التربوية ،منه���ا( :إن هذا
القرآن مأدبة الله ،فمن اس���تطاع أن يتعلم منه شيئاً فليفعل،

أحكام اآليات وآدابها وير ّبيهم عليها بتدرج ،يقول اإلمام املقرئ

فإن أصف���ر البيوت من اخلير الذي لي���س فيه من كتاب الله

أعلم شيئاً إال وعلقمة يقرؤه ويعلمه)(((.

أبو عبد الرحمن الس���لمي – وهو ممن عرض القرآن على ابن

ش���يء) ،ومنها( :إمنا هذه القلوب أوعية؛ فأشغلوها بالقرآن،

مس���عود رضي الله عنه ( :-أخذنا الق���رآن عن قوم أخبرونا
أنهم كانوا إذا تعلموا عش���ر آيات لم يجاوزوهن إلى العش���ر
األُخ���ر حتى يتعلموا ما فيهن ،فكنا نتعل���م القرآن والعمل به.

وال تش���غلوها بغيره) ،وكان يخوفهم من الذنوب ويبينّ خطرها

على االس���تفادة من القرآن ،يقول( :إني ألحسب الرجل ينسى
العلم كان تعلّمه للخطيئة يعملها)((( .إلى غير ذلك من الكلمات

وسيرث بعدنا قو ٌم يشربونه شرب املاء ال يجاوز تراقيهم) .قال

النافعة والتوجيهات التربوية التي يتربى عليها شباب األمة منذ
ذلك الوقت ،جي ً
ال بعد جيل ،ونسأل الله الكرمي أن ينفعنا بها.

إس���ماعيل بن أبي خالد( :كان أبو عبدالرحمن السلمي يعلمنا

القرآن خمس آيات خمس آيات)(((.

وحني عزم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الرجوع إلى

هاتان الروايتان تفيدان معن���ى إضافياً في إقراء القرآن

املدين���ة النبوية زمن خالفة عثمان ب���ن عفان رضي الله عنه،

وتعليم���ه ،وهو تعليم التالميذ أح���كام اآليات وآدابها والتربية

جمع تالمذت���ه ،فقال( :والله إني ألرج���و أن يكون قد أصبح

عليه���ا بتدرج بحيث ال ينتقل إلى غيرها من اآليات إال بعد أن

اليوم منكم مِ ن أفضل ما أصبح في أجناد املس���لمني من الدين

يرى منهم التأثر واالستيعاب والتطبيق.

والفقه والعلم بالقرآن .إن هذا القرآن نزل على حروف ،والله

لقد كان تعليم القرآن يقتض���ي فهم املراد من آياته ،ومن
خ�ل�ال ذلك نقل التالمي���ذ كثيراً من مرويات التفس���ير؛ عن

إن كان الرجالن ليختصمان أش��� ّد ما اختصما في شيء قط،

مس���روق بن األجدع قال :جاء رجل إل���ى عبد الله فقال :إني
تركت في املس���جد رج ً
ال يفس���ر القرآن برأيه ،يقول في هذه

قال :كالكما محسن ،فأقرأنا :إن الصدق يهدي إلى البر ،والبر

اآلية َ ْ
َم� ُء ِب ُد َخا ٍن ُّم ِب ٍني} [الدخ� � ��ان ]١٠ :إلى آخرها:
{ي ْو َم َتأ يِت ال �َّس� َمَّاَ

يغش���اهم يوم القيامة دخان يأخذ بأنفاسهم حتى يصيبهم منه
كهيئة الزكام! قال :فقال عب���د الله( :من علم علماً فليقل به،
ومن لم يعلم فليقل :الله أعلم .فإن من فقه الرجل أن يقول ملا

((( سير أعالم النبالء .475/1
((( سير أعالم النبالء .495/1
((( سير أعالم النبالء .485/1
((( تذكرة احلفاظ .48/1
((( سير أعالم النبالء .270،269/4

فإذا قال القارئ :هذا أقرأني ،قال :أحسنت ،وإذا قال اآلخر،
يهدي إلى اجلنة ،والك���ذب يهدي إلى الفجور ،والفجور يهدي

إلى النار ،واعتب���روا ذلك بقول أحدكم لصاحبه :كذب وفجر،
وبقوله إذا ص ّدقه :صدقت وبررت .إن هذا القرآن ال يختلف،

يُست
َش���ن وال يَتْ َف ُه لكثرة الر ّد ،فمن قرأهُ على حرف فال يدع ُه
ّ
رغب ًة عنه ،ومن قرأه على ش���يء من تل���ك احلروف التي علّم
رس���ول الله فال يدع���ه رغبة عنه ،فإنه م���ن يجحد بآية منه
يجحد به كلّ���ه ،فإمنا هو كقول أحدكم لصاحبه :اعجل،
وحي
ّ
((( مسند اإلمام أحمد ،حتقيق أحمد شاكر ،217/5 ،رقم .3613
((( حلية األولياء .131 – 130/1
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ً
رج�ل�ا أعلم مبا أنزل الله على محمد #
هال ،والله لو أعلم
َ
منّ���ي لطلبته ،حت���ى أزدا َد عل َمه إلى علمي .إنه س���يكون قو ٌم

مييتون الصالة ،فصلوا الصالة لوقتها ،واجعلوا صالتكم معهم
تطوعاً .وإن رس���ول الله كان يعا َرض بالقرآن في كل رمضان،

ضت في العام ال���ذي ُقبِض فيه مرتني ،فأنبأني أني
وإني ع َر ُ

محسن ،وقد
قرأت من في رسول الله  #سبعني سورة)((( .ثم
ُ
رحل إلى املدينة النبوية.

وبقي مسجد الكوفة عامراً بالق ّراء واحلفظة وطلبة العلم،

دوي بالقرآن .ذات مرة س���مع اخلليفة علي بن أبي طالب
لهم ّ
رضي الله عنه بهذا املسجد ضجة شديدة ،فقال( :ما هؤالء؟).

قالوا :قوم يقرأون القرآن أو يتعلمون القرآن .فقال( :أما إنهم
أحب الناس إلى رس���ول الله  .((()#وقد خلّف عبد الله
كانوا ّ

بن مسعود رضي الله عنه تركة عظيمة من أوعية العلم وحملة
الق���رآن أفادت منهم األمة اإلس�ل�امية في كل األمصار وعبر
األزمان ،يأتي في مقدمتهم العشرات من الرجال الثقات ،قال
إبراهيم التيمي( :كان فينا س���تون ش���يخاً من أصحاب عبد
الله)((( .وعلى رأس���هم ستة هم أبرز التالميذ وأجنب احلفاظ
يس���رد أس���ماءهم إبراهيم حني قال( :كان أصحاب عبد الله
الذين يُقرئون الناس القرآن ويعلمونهم الس���نة ويصدر الناس
وعبِيدة ،وأبو
عن رأيهم ،س���تة :علقمة ،واألسود ،ومس���روقَ ،

ميسرة عمرو بن شرحبيل ،واحلارث بن قيس)(((.

ما يمكن قراءته من هذه المدرسة
العظمى:
أو ًال :التدرج يف الرتبية والتعليم
قال علقمة بن قيس( :قرأت القرآن في س���نتني)((( .وهو
أكبر تالميذ ابن مس���عود رضي الله عن���ه قدراً وفهماً وعلماً،
وهذا يعني أن ابن مس���عود رضي الله عنه أخذ باملنهج النبوي
في تعليم القرآن (كنّا ال نتجاوز عش���ر آيات حتى ،).....األمر

الفكرة الكامنة في حتديد اآليات هي التدرج في حفظ القرآن
والتربي���ة على معانيه وأحكامه وآدابه .لقد كانت تلك األجيال
عال من قوة الذاكرة وسرعة احلفظ ،إال أنّ املنهجية
قدر ٍ
على ٍ
املتبعة ه���ي التدرج في احلفظ بغ���رض التحقق من انعكاس

تأثيره على سلوك وسمت احلافظ.
وكذلك كان التوجيه واإلرش���اد واملوعظة ،عن عبد الله بن
م���رداس قال( :كان عبد الله يخطبن���ا كل
خمس على رجليه،
ٍ

فنشتهي أن يزيد)  .يحبون أن يستمعوا إلى املزيد من حديثه
(((

الشيق ..احلديث الذي يرفرف بأرواحهم نحو اآلخرة ،لكنه ال
يستعجل الغرس؛ ألنّ ذلك مض ٌر باملتربي.

ثانيًا :التالزم بني حفظ القرآن والرتبية على أحكامه
وآدابه
يقول أبو عبد الرحمن السلمي – وهو ممن عرض القرآن
على ابن مس���عود رضي الله عن���ه ( :-أخذنا القرآن عن قوم
أخبرون���ا أنهم كانوا إذا تعلموا عش���ر آيات لم يجاوزوهن إلى
العشر األُخر حتى يتعلموا ما فيهن ،فكنا نتعلم القرآن والعمل
به .وسيرث بعدنا قو ٌم يشربونه شرب املاء ال يجاوز تراقيهم).

هكذا كان هدي النبي  #ف���ي تعليمه القرآن ألصحابه،

وهكذا كان أصحابه في تعليمهم القرآن لطالبهم :تعليم القرآن
حفظ���اً وجتويداً وأداء وأحكاماً وآداب���اً .ولم يكونوا بحال من
األحوال يستس���يغون أن يحفظ املرء كتاب الله ثم هو ال يعقل
معاني���ه ،أو ال يتأدب بآدابه ،أو ال يعمل بأحكامه ،لذلك أخبر
قوم يش���ربونه ش���رب املاء ال يجاوز تراقيهم ،إخباراً على
عن ٍ
س���بيل اإلنكار؛ أن يحف���ظ املرء القرآن حفظ���اً مجوداً ،لكن

القرآن ال يصل إلى قلبه وعقله ووجدانه.
إذن ،لم يكن احلفظ املج ّرد طريقة متبعة عند ابن مسعود

رض���ي الله عنه ،بل كان يقرنه ببي���ان معاني القرآن وأحكامه
وآدابه.
قال مسروق( :كان عبد الله يقرأ علينا السورة ،ثم يحدثنا

ال���ذي ورثه التالميذ في تعليمهم لطالبهم ،كما كان املقرئ أبو
عبد الرحمن الس���لمي يفعل ،حي���ث كان يعلّم الطالب خمس

فيها ،ويفس���رها عام���ة النه���ار)((( .إذن ،التعليق على اآليات
وش���رحها والتربية عليها ،وبيان مراد الله منها ..ك ّل ذلك من

((( مسند اإلمام أحمد ،حتقيق أحمد شاكر ،324/5 ،رقم .3845
((( مجمع الزوائد .162/7
((( الطبقات الكبرى .10/6
((( سير أعالم النبالء .57/4
((( معرفة القراء الكبار .45/1

((( سير أعالم النبالء .472/1
((( تفسير الطبري .36/1

آيات خم���س آيات .لم يكن حتديد ع���دد اآليات مقصداً ،بل
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مهام معلّم القرآن ،فهذا ابن مس���عود رضي الله عنه مع كونه
مشدداً في األداء متح ّرياً في الضبط؛ فهو أيضاً ال يُغفل جانب
ّ

املعاني واألحكام.
وكان رضي الله عنه يبينّ األخطاء حال وجود فهم خاطئ،

وتربيته���م ،حتى وصلوا إلى عل ّو في الش���أن ،وتس���نموا قياد

التعليم واإلقراء.

يحدثنا عمرو بن ش���رحبيل أن ابن مسعود رضي الله عنه قال
له( :يا أبا ميسرة! ما تقول في اخلنس اجلوار الكنس؟) .قال:
قلت :ال أعلمها إال بقر الوحش .قال ابن مسعود( :وأنا ال أعلم
فيها إال ما قلت)((( .وكما في رواية مس���روق الس���ابقة حول
ه���ذه اآلية َ ْ
َم� ُء ِب ُد َخا ٍن ُّم ِب� �ي� ٍ
�ن} [الدخان ،]١٠ :وهذا
{ي ْو َم َتأ يِت ال �َّس� َمَّاَ
األثر يدل على وجود منهجية لتفس���ير القرآن الكرمي ،تعلّمها
التالميذ ،لذلك جاء مسروق مستنكراً هذا النوع من التفسير،
وهو التفس���ير بالرأي ،املخالف للتفسير الذي يسمعه من ابن
مسعود رضي الله عنه.
وامتألت كتب التفسير بأقوال ابن مسعود رضي الله عنه
التي نقلها تالميذه في مس���جد الكوفة وأصبحت عمدة يرجع
إليها طالب العلم ،ومما اس���تق ّر عليه األمر أن ابن مس���عود
رضي الله عنه يع ّد في كبار مفسري الصحابة.

ثالثًا :االعتناء بالطاق��ات املتميزة والطالب النجباء
(املوهوبني)

رابعًا :التوجيه الرتبوي
لم يكن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مقرئاً فحسب،
موجهاً .وبعبارة أخرى قد تكون ه���ي األكثر صواباً:
ب���ل كان ّ

لم يكن املقرئون من أصح���اب النبي  #يفصلون بني اإلقراء
والتربية .كان ابن مس���عود رضي الل���ه عنه مربياً عجيباً ،نقل
عنه تالمي���ذه الكثير من التوجيهات التربوي���ة التي ينتفع بها
الن���اس إلى يومنا هذا ،كقوله( :ينبغي حلامل القرآن أن يُعرف
بليله إذا الناس نائمون ،وبنه���اره إذا الناس يفطرون ،وبحزنه
إذا الن���اس يفرحون ،وببكائه إذا الن���اس يضحكون ،وبصمته

إذا الناس يخلطون ،وبخش���وعه إذا الناس يختالون .)....ومن
ين َآمنُوا}
{ي� � ��ا َُّأي َها ال َِّذ َ
توجيهاته أيضاً( :إذا س���معت الله يقول َ

فأرعها س���معك ،فإنه خي ٌر يأمر به ،أو شر ينهى عنه)((( .وكان

يحرص على أن تقع توجيهاته املوقع احلسن ،ويتخذ اإلجراءات
ف���ي ذلك ،مثل التفريق بني املواعظ مب���دة زمنية طرداً للملل
والسآمة.

يغص بالتالمي���ذ وطلبة القرآن ،لكن
كان مس���جد الكوفة ّ

قدر
كتب التراجم أفاضت باحلديث عن س���تة منهم كانوا على ٍ

ع���ال من التمي���ز ،إلى درجة أن قابوس بن أبي ظبيان س���أل
ٍ
أباه قائ ً
ال :ألي ش���يء كنت تأتي علقمة وتدع أصحاب النبي؟

فقال أبوه :أدركت ناس���اً من أصحاب النبي يس���ألون علقمة

ويستفتونه((( .بل إن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول:
(ما أقرأ شيئاً وال أعلمه إال علقمة يقرؤه أو يعلمه)(((.
أما الستة النجباء الذين أصبحوا من كبار (أصحاب) عبد
الله بن مس���عود رضي الله عنه ،والذين أقرأوا الناس القرآن
وعلموهم السنة وصدر الناس عن رأيهم ،فهم :علقمة بن قيس،
ومسروق بن األجدع ،واألسود بن يزيد ،وعبيدة السلماني ،وأبو
ميس���رة عمرو بن شرحبيل ،واحلارث بن قيس .كما سبق ذكر
ذلك.
الروايات تفيد بأن نخبة من تالميذ عبد الله بن مس���عود

خامسًا :معايشة التالميذ بغرض الرتبية
لم يكن معلم القرآن عبد الله بن مس���عود رضي الله عنه

ليعلّم الطالب وهو في معزل عن مخالطتهم ومعايشتهم ..كيف
وقد تلقى هذا الهدي من رسول الله .#
تأمل داللة هذا األثر الذي رواه إبراهيم أن ابن مس���عود
رض���ي الله عنه كنّى علقمة أبا ش���بل قب���ل أن يولد له .قال:
فس���ئل ،فحدث علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه
أن رس���ول الله  #كنّاه أبا عبد الرحمن قب���ل أن يولد له(((.
وروى إبراهي���م أيضاً عن علقمة قال( :كنت رج ً
ال قد أعطاني
إلي ،فأقرأ
الله حسن الصوت بالقرآن ،وكان ابن مسعود يرسل ّ
عليه ،فإذا فرغت من قراءتي قال :زدنا فداك أبي وأمي ،فإني

سمعت رسول الله  #يقول :إن حسن الصوت زينة القرآن)(((.
لقد كان اإلمام الرباني ابن مسعود رضي الله عنه يدرك أن

رض���ي الله عن���ه ،كانوا على
عال من الفه���م والنجابة
ق���در ٍ
ٍ
واحلرص على االس���تفادة ،ومن ثَ ّم زادت عنايته بهم ،بتعليمهم

التربية اإلميانية تقتضي املعايشة واملخالطة ،ملا لها من فاعلية

((( الطبقات الكبرى .106/6
((( سير أعالم النبالء .59/4
((( سير أعالم النبالء .58/4

((( حلية األولياء .130/1
((( املستدرك للحاكم .354/3
((( سير أعالم النبالء .58/4
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في تعميق املعاني اإلميانية ،ومتتد املعايش���ة إلى املشاركة في
ش���ؤون احلياة اليومية كاألكل والشرب ،قال علقمة :أُت َِي عبد
الله بش���راب ،فقالِ :
أعط علقمةِ ،
أعط مسروقاً ،فكلهم قال:
إني صائم .فقال ابن مس���عود{ :ي َخافُو َن ي ْو ًما َت َت َق َّلب ِف ِ
وب
يه ا ْل ُقلُ ُ
َ
َ
ُ
َواأل َْب َص ُار} [النور.(((]٣٧ :
ولهذا املعنى تأثر الطالب كثيراً بش���يخهم ابن مس���عود
رضي الله عنه ،وظهر ذلك التأثير على سمتهم وسلوكهم .قال
معمر جللسائه :قوموا بنا إلى أشبه الناس بعبد الله هدياً ودالً

قد يحتاج عبد الله بن مس���عود رض���ي الله عنه إلى هذه

القيادات لتس���اعده في مهمته التعليمي���ة والتربوية ،وأحياناً
مينحها الفرصة لتخوض غمار التجربة اجلديدة وتتعلم منها،
هذا ما يفسر كون عبيد بن نضلة أحد القراء النجباء؛ قرأ على
ابن مسعود رضي الله عنه وقرأ أيضاً على علقمة(((.
ف���ي موقف آخر ،وفي احلج حتديداً ،يحدثنا رباح بن أبي
املثنى قائ ً
ال( :كان عبد الله وعلقمة يصفان الناس صفني عند

ال ويقرئ علقمة رج ً
أبواب كندة فيقرئ عبد الل���ه رج ً
ال ،فإذا

وسمتاً ،فقاموا معه حتى جلسوا إلى علقمة(((.

فرغا تذاكرا أبواب املناس���ك وأبواب احل�ل�ال واحلرام .فإذا

سادسًا :إعداد القيادات

رأي���ت علقمة فال يضرك أال ترى عبد الله ،أش���به الناس به
سمتاً وهدياً)(((.

مكث عبد الله بن مس���عود رضي الله عنه يعلّم القرآن في
مرب حاذق –
مسجد الكوفة قرابة  15سنة .كان يدرك – كأي ٍّ
أنه مهما طال به الزمان في هذه املهمة العظيمة؛ فإنه يوماً ما

سابعًا :التقييم
تنقل املرويات ثناء عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على

سيترك مكانه ،بوفاة أو رحيل ،فكان لزاماً أن يبني صفاً قيادياً

أب���رز تالميذه :علقمة بن قيس ..هذا الثناء هو تعديل لعلقمة،

يرث الرسالة من بعده ،ويبلغها لألجيال القادمة.

وباللغة التربوية :تقييم.

ولقد كان من بني تالميذ عبد الله بن مس���عود رضي الله

وح�ي�ن اجتمع بطالبه في ختام عمل���ه املبارك قال رضي

عنه من اش���تهروا بـ (األصحاب) ،وعلى رأسهم الستة الذين
ذكرتهم س���ابقاً .قال العجلي( :كان عبيدة أحد أصحاب عبد

الل���ه عنه لهم( :والله إني ألرجو أن يكون قد أصبح اليوم منكم

الله بن مسعود الذين يقرؤون ويفتون)(((.
وقال ابن املديني( :لم يكن أحد من الصحابة له أصحاب

مِ ن أفضل ما أصبح في أجناد املس���لمني م���ن الدين والفقه
والعلم بالقرآن)((( .إن ه���ذا الكالم يع ّد تقييماً ملن اجتمع بهم
من تالمي���ذه ،ولهذا ع ّبر عن ش���عوره باالرتياح لنتيجة جهده

حفظ���وا عنه وقاموا بقوله في الفق���ه إال ثالثة :زيد بن ثابت
وابن مس���عود وابن عباس ،وأعلم الناس بابن مسعود :علقمة

املدة الزمنية التي قضاها في مس���جد
التعليمي خ�ل�ال تلك ّ

الكوفة.

واألسود وعبيدة واحلارث)((( .وما ذكره ابن املديني إضافة إلى
املرويات األخرى ميكن أن يعطينا
تص���وراً ذهن ّياً عن طبقات
ّ

نستطيع القول بأن مسجد الكوفة الذي مكث فيه عبد الله
بن مس���عود رضي الله عنه  15عاماً ..لم يقتصر اإلقراء فيه

تالميذ ابن مس���عود رضي الله عنه التعليمية والتربوية ،فمنها

على تس���ميع آيات القرآن وجتويدها ،بل تعدى ذلك إلى تعليم

عموم التالميذ ،وهم ميثلون قاعدة الهرم ،ويعلوهم األصحاب،

أحكام القرآن والتربية على آدابه ومواعظه .وكان التعليم يسير

وهم أقل من العموم ممن حمل علم عبد الله بن مسعود رضي

وفق منهج وآليات .فرضي الل���ه عنه وأرضاه ،وجزاه عن أمة
اإلسالم خير اجلزاء ،وهنيئاً له األجر الذي ال ينقطع عنه بعد

الستة :علقمة واألسود ومسروق وعبيدة وأبو ميسرة واحلارث.

موته إن شاء الله.
فيا معلّمي القرآن الكرمي ،في احللقات والدور واملساجد..

الله عنه ونقله إلى األمة ،ويعلوهم اخلاصة من األصحاب وهم
أما علقمة بن قيس فيتربع عل���ى رأس الهرم التعليمي ،حيث
قال عنه شيخه :ما أعلم شيئاً وال أقرأ شيئاً إال وعلقمة يعلمه

دونكم منهج تعليم القرآن الكرمي فاتبعوه.

أو يقرؤه.
((( سير أعالم النبالء .57/4
((( سير أعالم النبالء .55/4
((( سير أعالم النبالء .41/4
((( سير أعالم النبالء .55/4
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((( الطبقات الكبرى .211/6
((( سير أعالم النبالء .55/4
((( مسند اإلمام أحمد ،حتقيق أحمد شاكر ،324/5 ،رقم .3845

[قضايا دعوية]

الجاذبية األخالقية
■ ■ أمحد عبد اجمليد مكي

(*)

��ن أحداث الس��يرة العطرة وجدت
اس��توقفني َح َد َثان ِم ْ
فيهم��ا فوائ��د كثيرة ِ
وعب��را ً جليلة ،ولطالما س��ألت اهلل لي

الح َد َثين
وإلخواني َأ ْن يوفقنا للعمل بما اش��تمال عليه ..و َألنَّ َ

وردا في كتب السنة الصحيحة َف َل ْن أسردهما بطولهما ،وإِن ََّما
سأقف على محل الشاهد ِم ْن ُهما.

ا َ
السلاَ ُم إلى ال َّنب ِِّي األمني
حل َدث األول :حني جاء جبريل َعليه َّ
 #في غار حراء وض َّمه إلى صدره وأمره بالقراءة ،عاد ال َّنب ُِّي #
بعدها إلى بيته مرتعداً يرج���ف فؤاده ،وهو يقول خلديجة رضي
يت على نفسي».
ص عليها اخلبر « :-لقد َخ ِش ُ
الله عنها  -بعد أَ ْن َق َّ
فقالت له تلك الكلمات اخلالداتَ « :كلاَّ  ،أَبْ ِش ْ���رَ ،ف َواللَّهِ لاَ يُخْ زِ َ
يك

اللَّ��� ُه أَبَداً؛ ِإ َّن َك لَت َِص ُل ال َّر ِح َم ،وتص��� ُدق الحْ َ دِ يثَ َ ،وتحَ ْمِ ُل ال َك َّل(((،
ِب احلق(((».
وتكسب املعدوم(((َ ،وتُ ْقرِ ي َّ
الضيْ َف(((َ ،وتُعِ ُ
ني َعلَى نَ َوائ َ
() باحث دكتوراه في مقاصد الشريعة.
((( حتمل الكل :أي :تنفق على الضعيف ،واليتيم وذي العيال.
((( تكسب املعدوم :أي تعاون الفقير وتتبرع باملال ملن عدمه.
((( تقري الضيف :أي تكرمه.
((( ما ينزل باإلِنسان من حوادث ومصائب.

ق
ر
ا
ء

ة
ف
ي ُخل ُ
ق الن ِبَّ
ِّي و
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َص
ا
ِ
ح
ِب ِه ق ْبَ
َ
ل ال َبْ
ْعثَةِ

ا َ
اجراً نحو أرض
حل� � َدث الثان ��ي :حني خرج أبو بك���ر ُم َه ِ

احلبشة ليلحق مبن س���بقه إليها من املسلمني ،لقيه رجل من
الد ِغنَةِ َفقَا َل :أَيْ َن تُرِ ي��� ُد يَا أَبَا بَ ْك ٍر؟
املش���ركني يقال له ابْ��� ُن َّ
الد ِغنَةِ  :إِنَّ مِ ثْل َ َك الَ
َفقَا َل أَبُو بَ ْك ٍر :أَخْ َر َجنِي َق ْومِ ���يَ .قا َل ابْ ُن َّ
���ب امل َ ْع ُدو َمَ ،وت َِص ُل ال َّر ِح َمَ ،وتحَ ْمِ ُل
يَخْ ُر ُج َوالَ يُخْ َر ُجَ ،ف ِإ َّن َك تَ ْك ِس ُ
ني َعلَى نَ َوائ ِِب ا َ
الضيْ َ
حلقِّ َ ،وأَنَا لَ َك َجا ٌر
ال َك َّلَ ،وتَ ْقرِ ي َّ
���فَ ،وتُعِ ُ
اعبُ��� ْد َر َّب َك ِب ِب َ
الدِ َك.
(أَ ْي ُم ِجي��� ٌر أمنع م���ن يؤذيك)َ ،فا ْر ِج ْع َف ْ

الد ِغنَةِ َ ،ف َر َج َع َم َع أَبِي بَ ْك ٍرَ ،ف َط َ
اف فِ ي أَ ْش��� َر ِ
اف
َفا ْرتحَ َ َل ابْ ُن َّ
���ر الَ يَخْ ُر ُج مِ ثْل ُ ُه َوالَ يُخْ َر ُج،
ُك َّف���ارِ ُق َريْ ٍشَ ،فقَا َل لَ ُه ْم :إِنَّ أَبَا بَ ْك ٍ
أَتُخْ رِ ُجو َن َر ُج ً
���ب امل َ ْع ُدو َمَ ،ويَ ِص ُل ال َّر ِح َمَ ،ويَ ْحمِ ُل ال َك َّل،
ال يُ ْك ِس ُ

ني َعلَى نَ َوائ ِِب ا َ
حلقِّ َ .ف َأنْ َف َذ ْت ُق َريْ ٌ
ش ِج َوا َر
َويَ ْقرِ ي َّ
الضيْ َفَ ،ويُعِ ُ
الد ِغنَةِ َ ،وآ َمنُوا أَبَا بَ ْك ٍر ...إلخ.
ابْنِ َّ
إِذا تأملن���ا َه َذيْ���نِ الوصفني وجدنا العدي���د مِ ن الفوائد

التربوية والنفسية واالجتماعية وا ُ
خللُقية التي ترتقي بالإْ ِ نْسان
إلى أقصى درجات الكمال البشري املمكن واملع َّبر به في وصف
أب���ي بكر بقول���ه« :الَ يَخْ ُر ُج مِ ثْل ُ ُه َوالَ يُخْ ��� َر ُج» ،كما متنعه تلك

الفوائد من السقوط االجتماعي والنفسي املع َّبر عنه في كالم

خديج���ة  -رضي الل���ه عنها  -باخلزي ،والخْ ِ ���زْي كما عرفه
العلماء هو ُشعور مؤلم يس ِّببه اإلحساس بالذنب أو اإلحراج أو

عدم األهم َّية أو العار ..وس���أكتفي باإلشارة إلى بعض الفوائد
ا ُ
خللُقيةُ ،م ْر ِجئاً احلديث عن الفوائد التربوية والنفسية ملناسبة
أخرى ،فأقول ُم ْستَعِ يناً بِاللَّهِ :

 -اجلاذبية األرض ّية هي الق َّوة التي ينجذب بها جس���م ما

نحو مركز األرض دون اتِّصال بينهما ،وعكس���ها انعدام الوزن،
ّ
اإلحس���اس بال���وزن نظراً النعدام
يخف بها
فهو احلالة التي
ُ
اجلاذب ّي���ة .وال تقتصر اجلاذبية وانعدام الوزن على األش���ياء
احملسوسة وامللموسة فقط ،فهناك اجلاذبية األخالقية والتي

تعني الق َّوة التي ينجذب بها ش���خص ما أو جماعة نحو سلوك
حسن ِب ِإ َرا َدةٍ حرة دون تأثير مادي مِ ْن صاحب السلوك ،كما أَنَّ

انعدام الوزن في عالم األخالق يعني انعدام تأثير الشخص في
الوسط احمليط نظراً النعدام جاذب ّيته.

وبالتأم���ل في احلدث�ي�ن املذكورين جند أَ َّنهما يؤسس���ان
لقان���ون اجلاذبية األخالقية ،ويؤكدان أَنَّ لهذه اجلاذبية َم َعا ِل َم

ض َوالْ ِبنَاءِ  ،وعلى كل َم ْن
ومن���ارات ظاهرة واضحة ك َم َعالِم الأْ َ ْر ِ
أراد أَ ْن يكون جذاباً أَ ْن يقصد هذه املعالم ويس���عى إليها ،أذكر

منها الثالثة التالية:

املَ ْعل َُم األول :السرية احلسنة:

ص َف بها الرج ُل أبا بكر
من الواض���ح أَنَّ األوصاف التي َو َ

هي عني األوصاف التي وصفت بها الس���يدة خديجة رس���ول
الله ،وأَنَّ هناك تطابقاً تاماً بني الوصفني ،فعلى أي شيء يدل

هذا التوافق؟
ِإ َّن ُه مِ ��� ْن ِج َهة يدل عل���ى ائتالف الروح�ي�ن  -روح الصادق

والص ّديق  ،-كما يدل على عظيم فضل أبي بكر واتصافه بالصفات

البالغ���ة في أنواع الكمال؛ ومِ ْن ِج َهة أخرى يدل على ضرورة توافر
هذه األوص���اف كلها أو جلها في حياة الْ ُق ْد َوات والدعاة و َم ْن أَ َرا َد
قي���ادة الناس ،بل وفي حياة أف���راد املجتمع كافة من جهة أخرى،
كما أ َّنك إِذا أمعنت النظر في هذه األوصاف َو َج ْدتَ َها تشمل أصول
مكارم األخالق؛ أل ّن اإلحس���ان ِإ َّما إل���ى األقارب أو إلى األجانب،

و ِإ َّما بالبدن أو باملال ،و ِإ َّما على َم ْن يستقل بأمره أو َم ْن ال يستقل،

وذلك كله مجموع في الوصفني ،ممِ َّ ا جعل النبي  #وصاحبه قبل
البعثة َعلَمني في محيطهما االجتماعي.

وق���د عاب الله على أهل قريش حني لم يس���تجيبوا لدعوة
واستَنْكاراً  :-ملاذا لم يستجيبوا
رسوله ،وتساءل سبحانه  -تَ َع ّجباً ْ

حملم���د؟! َه ْل أل ّنهم ال يعرفونه؟! لذا فه���م في حاجة إلى وقت

وع ْن خلقه وس���لوكه؟! ال ،ليس
حتى يس���ألوا َع ْن أصله وفصله َ
األمر كذلك ،فهذا احتمال مستبعد متاماً؛ أل ّنهم يعرفونه معرفة

تامة  -صغيرهم وكبيرهم  ،-يعرفون ش���خصه ويعرفون نسبه،
ويعرف���ون  -أكثر مِ ْن أي أحد  -صفات���ه ،يعرفون مِ نْه كل خلق

جميل ،ويعرفون صدقه وأمانته حتى كانوا يس���مونه قبل البعثة
“األم�ي�ن”َ ،ف ِل َم لاَ يصدقونه حني جاءهم باحلق العظيم والصدق
املبني؟ ..لذلك استنكر الله عليهم هذا السلوك العجيب في قوله
تعالىَْ { :أم لَم َي ْعرِ فُوا ر ُسولَ ُهم ف َُهم لَ ُه ُم ِ
نك ُرو َن} [املؤمنون.]٦٩ :
َ
ْ ْ
ْ
فالس���يرة الطيبة واألفعال احلميدة واألخالق الزاكية جتعل

صاحبها قدوة طيبة وأس���وة حس���نة لغيره ،ويكون بها كالكتاب
املفتوح يقرأ فيه الناس املعان���ي اجلميلة والنبيلة فيقبلون عليها

وينجذبون إليها ..ومعلوم أ ّن التأثر باألفعال والسلوك أبلغ وأكثر
ينس احلكماء أ ْن يُ َ
ض ِّمنوا هذا املعنى
مِ ْن التأثر بالكالم فقط ،ولم َ
«ع َمل َر ُج ٍل في أَلْ ِف َر ُج ٍل َخيْ ٌر مِ ن كالم أَلْ ِف
في أقوالهم ،فقالواَ :
َر ُج ٍل في َر ُج ٍل» .وفي التنزيل احلميد موقف يختصر لنا املسافة
ويعطينا املعنى في ألطف إشارة ،حني قال الْ َفتَ َيانِ ليوسف  -عليه

السالم « :-نبئنا بتأويله إنا نراك من احملسنني» ،وكان هذا الطلب
وحسن
مِ نْهما بعد أ ْن أُ ْع ِج َبا بصالحه وس���لوكه مع أهل السجن ُ

معاملته لهم .ومِ ْن وجوه اإلحس���ان التي كان ميارسها  -على ما
العدد 315

35

يذكر اإلمام القرطبي « :-أَ َّن ُه َكا َن يَ ُعو ُد المْ َ ْر َ
ضى َويُدَاوِ يهِ ْم ،ف َكا َن
الس ْجنِ َقا َم ِبهِ َ ،و ِإ َذا َ
ضا َق َو َّس َع لَهَُ ،و ِإ َذا
ِإ َذا َمرِ َ
ض ال َّر ُج ُل مِ ْن أَ ْهلِ ِّ

السلاَ ُم،
ْ
وس���فُ َ ،علَيْهِ َّ
احتَا َج َج َم َع لَهُ» ،ويضيف ابن كثير « َو َكا َن يُ ُ
َ
لأْ
َ
َ
ُ
َقدِ ْ
الس ْجنِ بِالجْ ودِ َوا َمانةِ َو ِص ْدقِ الحْ دِ ِ
يثَ ،و ُح ْسنِ
اش���تُهِ َر فِ ي ِّ
ات اللَّهِ َعلَيْهِ َو َسلاَ ُمهَُ ،و َم ْعرِ فَةِ ال َّت ْعبِيرِ
صل َ َو ُ
الس ْم ِت َو َكثْ َر ِة الْعِ َبا َدةَِ ،
َّ
َوالإْ ِ ْح َسانِ ِإلَى أهل السجن وعيادة َم ْر َ
ِحقُوقِ هِ ْم.
ضا ُه ْم َوالْقِ َي ِام ب ُ
الس ْجنِ  ،تَآلَفَا ِبهِ َوأَ َح َّباهُ ُح ّباً َشدِ يداً،
َولمَ َّا َد َخ َل َه َذانِ الْ َفتَ َيانِ ِإلَى ِّ

َو َقالاَ لَهَُ :واللَّهِ لَ َق ْد أَ ْح َببْن َ
َاك ُح ّباً زَائِداً».

املعل��م الث��اين :اإليجابي��ة والتح��رك ملواجه��ة
املشكالت اليومية احلياتية:
ني على جذب اآلخرين نحو َش ْ���خ ٍص
مِ ْن أهم األمور التي تُعِ ُ
م���ا :أ ْن يكون عملياً ،يَقِ ُّل الكالم لديه ،في حني ت ْكثُ ُر األس���اليب

العملية التي تعالج املش���كالت املعاص���رة احمليطة به على نحو

فهاجمهم في عقر دارهم في قوله تعالىَ « :كلاَّ  .بَ ْل ال تُ ْكرِ ُمو َن
ني» ،فهم ال يكرمون
الْ َيتِي��� َمَ .وال تحَ َ ُّ
عام المْ ِْس���كِ ِ
اضو َن َعلى َط ِ

اليتي���م الصغير الذي فقد أباه واحت���اج إلى َم ْن يُ ْج ِب ُر خاطره
ويُ ْح ِس��� ُن إليه ،كما أَ َّنهم ال يتواصون على إطعام احملاويج مِ ن
املس���اكني والفقراء؛ م���ا يوحي بضرورة توجي���ه األنظار إلى

الواجب االجتماعي وإلى العمل العام.

التصور الصحيح لعالقة اإلنس��ان
املعلم الثالث:
ّ
باإلنسان:
نحن ال نعلم على وجه التحديد َم ْن هم الذين كانوا ينالون

النصني
هذه األلوان مِ ْن البر واإلحسان ،حيث لم يُ ِش ْر أي من
ّ
مِ ْن قريب أو بعيد إليهم ،ولم يتكلّف أحد من الشراح واملفسرين

تعيينهم أو حتديد أسماء بعضهم ،فليس في ذلك فائدة تُ ْذ َكر،
والشيء املؤكد أَ َّنهم كانوا ممن يعيشون مع النبي  #وصاحبه

صفني املشار إليهما،
فعال وحاس���م ،يظهر ذلك بوضوح مِ ْن ال َو ْ
فخديجة  -رضي الله عنها  -لَ ْم تَ ُق ْل للنبي :وماذا تخش���ى وقد
أَلْ َقيْت فيهم خُ ْط َب ًة بَلِي َغ ًة َجزِ لَ ًة .والذي وصف أبا بكر لم يقل له:

على إحس���ان املعاملة معهم ومشاركتهم شعورهم ،وهذا يعني
أَنَّ مستقبل البشرية سيظل َم ْر ُهوناً بأمرين أساسينيُ :ح ْس ُن

عملية واقعية .وال يخفى أنَّ ديننا هو دين العمل وأنَّ أكثر األمور
اقتراناً وتساوقاً في القرآن الكرمي :اإلميان والعمل الصالح ،وكان

فالله ج ّل وعال بقدرته وحكمته لم يخلق شخصني  -منذ
نش���أة احلياة وإلى أَ ْن تقوم الس���اعة  -متشابهني في الشكل

ملاذا يخرجك قومك وأنت من أش���عر (أنس���ب أو أعرف العرب
بشعرها وأنسابها) العرب وأفصحها لس���اناً؟ إنمَّ ا َذ َك َرا ِصف ٍ
َات

ممِ َّ ا نهت عنه الشريعة وكرهته وحذرت مِ نْه“ :القيل والقال” ،أي

فضول ال َق ْول واالشتغال مبا ال يعني مِ ْن أقاويل الناس.
وال ريب في أَ َّننا س���نرتكب خطأ فادح���اً حني نظن أَ َّننا
نستطيع جذب اآلخرين إلى أخالقنا مبجرد أَ ْن نتحدث إليهم

في نفس احليز املكاني ،وقد حرص النبي وصاحبه كل احلرص

وح ْس ُن العالقة بني اإلنسان واإلنسان
عالقتها بالله جل وعالُ ،
أ ّياً كانت العقائد والتوجهات.

واملعنى أو املظهر واجلوهر ،بل حتى في أطراف األصابع التي

هي مِ ْن عظيم قدرته ،يشير إلى ذلك قوله تعالى« :بَلى قادِ رِ ي َن
َعلى أَ ْن نُ َس��� ِّو َي بَنانَهُ» ،ومِ ْن وجوه التفسير فيها :نحن قادرون

على تسوية تلك اخلطوط الدقيقة في األصابع والتي تختلف

َعبْر مكبرات الصوت ونحن قابعون في أبراجنا العاجية ،دون
أَ ْن نوجد ُحلُوالً – أو نش���ارك في إيجاد ُحلُول  -ملش���كالتهم

بني إنسان وإنسان اختالف الوجوه واألصوات واللهجات ،ممِ َّ ا
يجعل اإلنسان في نهاية املطاف شخصية مستقلة تتو ّلد عند

واملرض والبطالة  ،-وهذا يقتضي احلرص على املخالطة التي
ال بُ َّد منها ،بل إنَّ هذا الواجب أصبح أش���د تحَ َ تُّماً في زماننا
أي زمان مضى بعد أَ ْن اتس���ع العمران وضاقت الصدور
مِ ��� ْن ِّ

ف���ي احمليط اجلغرافي الواحد على األقل  -هذه االختالفات

اليومية احلياتي���ة املختلفة  -مثل الفق���ر واجلرمية والأْ ُ ِّم َّية

ونمَ َ ْت مس���احة الش���خصي والذاتي على حس���اب املجتمعي

اجتماعه���ا واختالطها بغيرها ألوا ٌن مِ ن االختالف يس���تحيل
القضاء عليها َق َ
ضا ًء تاماً ،واملطلوب أَ ْن يتجاوز بنو البشر  -ولو
حتى يتحقق املقصد من احلي���اة ،وهو العمارة والعبادة .ومِ ْن
عجيب ما استنبطه العلماء من الوصفني املشار إليهما :أَنَّ َم ْن
كان���ت فيه منفعة متعدية ال يمُ َ َّكن مِ ْن االنتقال عن البلد الذي

والعام ،فخدمة اإلس�ل�ام ال تكون مِ ْن خ�ل�ال مديحه وال مِ ْن
خالل اخلطب الرنانة حول إجنازاته ،وإنمَّ ا مِ ْن خالل االرتقاء

هو فيه إلى غي���ره بغير ضرورة راجحة .وقد صدقواَ ،ف َه ُؤلاَ ءِ

مبا ميكن أَ ْن نُس���ميه مبصطلح العصر املش���ترك اإلنساني،

فالح ..آمني.

بالواقع وحتس�ي�ن أوضاع أفراد املجتم���ع ..وقد عاب القرآن
الكرمي في بداي���ة الدعوة على أهل مكة أَ َّنهم كانوا ال يهتمون
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للناس كاجلبال الرواسي لألرض.
وصلاَ حاً يَتْ َب ُع ُه
اللهم إ ّنا نس���ألك إمياناً في ُح ْس���ن خُ لُقَ ،

[نص شعري]

في ُنصرة «أبو الطيب» السريري
■ ■عمر البخاري

مقدمة:

للرســــول #

العالمة األصولي املجدد أبو الطيب مولود الس���ريري((( ،أمازيغي انتصر لرس���ول الله  ،#فأكد أن األمازيغ األقحاح
براء من أحمد عصيد((( ومن جترئه على نبينا محمد  ،#وقال إنه ال ميثل إال نفس���ه؛ إذ إنهم أكثر الناس تي ّمناً باس���م

محم���د وأحمد ،وهم أكثر الناس تش��� ّبثاً بالدي���ن وباللغة العربية التي هي لغة القرآن ،وأكث���ر النحاة املغاربة هم أمازيغ.
تعليقاً على رد العالمة السريري قلت بلغة الشني:
در ف��ق��ي��ه��ن��ا م���ول���ود
ل���ل���ه ُّ
ً
ق��د ق���ام ي��ع��ل��ن دع����وة ميمونة
ق��د ق���ام يعلنها ب��ك��ل ص��راح��ة
ف��ي وج���ه م��ن ل��ت��ف� ٍ
�رق وتشتت
وع�������داوة ل��ل��ض��اد ي���ذك���ر أن��ه
فيذود عن كل الفواحش موقنا ً
فيخصهم من دون خالق الورى
فأجابه الشيخ الغضنفر قائالً:
إ ّن�����ا أم����ازي����غ ن��ن��اص��ر دي��ن��ن��ا
تنسك
م��ن��ا اب���ن ي��اس�ين ك��ث��ي��ر ّ
منا ك��ذل��ك ي��وس��ف بطل الوغى
ف��اس��أل دف��ات��ر ُخ َّ
��ط فيها مجدنا
ت��خ��ب��رك ع��م��ا ق��د ب��ن��ى أج��دادن��ا
ميم صاحلا ً
واعرج على سوس و ّ
ل��ت��رى أن���اس���ا ً ل��ل��دي��ان��ة ج��ن��دوا
فالضاد لغة املسلمني جميعهم
�����ر مثلك أن سكتنا عنهم
أ َ َو َغ� َّ
ل��ك��ن فاسقهم أب���ى أن ي��رع��وي
ف��اخ��س��أ ف��إن��ك م����ارق متفسخ
ق��ب��ح �ا ً مل��ث��ل��ك ق��د س��ب��ق��ت ملثلها
اخ���س���أ ف����إن ن��ب��ي��ن��ا ق���د خصه
والدين دين الله دوما ً في الورى

ذي العلم والتأصيل والتقعيد
ل��ل��ح��ق واإلمي������ان وال��ت��رش��ي��د
ف��ي وج��ه م��ن عملوا ألج��ل يهود
ل��ل��م��س��ل��م�ين ي���ق���وم ب��ال��ت��م��ه��ي��د
م��ت��م��ي��زغ ح���اش���اه ذو تبليد
��ر ِب���ه ب��ال��ن��ص��ر وال��ت��أي��ي��د
م��ن َغ� ْ
ب���ع���ب���ادة وت���ن���س���ك وس���ج���ود
ل��س��ن��ا ل��غ��ي��ر إل���ه���ن���ا ب��ع��ب��ي��د
وب��ن��ا ل��ع��م��رك ب���اء بالتوطيد
وك���ذل���ك امل���ه���دي ف���ي ال��ت��وح��ي��د
ق����د ك�����ان ف����ي اّ
زلق�������ة ك��ع��م��ي��د
ت��خ��ب��رك ع��م��ا ق��ل��ت ب��ال��ت��أك��ي��د
م����ن م���ج���د ع����ز خ���ال���د وت��ل��ي��د
وال��ت��ام��ري ت���رى أص��ي��ل اجل��ود
ول��ض��ادن��ا ان��ت��ص��روا ب�لا ترديد
ليست على العربان ذات جمود
ً
أم�ل�ا بجنحهم إل���ى الترشيد؟
ف��أت��ي��ت أردع����ه ه��ن��ا بقصيدي
ف��ل��ف��ك��ر م��ث��ل��ك م��ف��ع��م ب��ص��دي��د
ل��م ت� ِ
���أت ف��ي��ه��ا ي��ا ف��ت��ى بجديد
رب ال��ب��راي��ا ال��ل��ه بالتمجيد
ق���د ب����اء ع��ن��د ال���ل���ه بالتخليد

مالحظة :رد العالمة األصولي أبو الطيب مولود السريري على هذا الرابط:
http://www.youtube.com/watch?v=YYp8_WRzoGM
((( .http://www.youtube.com/watch?v=r3HDlBlTZ6g
((( ناشط أمازيغي ادَّعى أن رسائل املصطفى صلى الله عليه وسلم رسائل تهديدية إرهابية يجب أن تزال من املقررات الدراسية ،ويدَّعي دفاعه عن األمازيغ ويزعم أنه املتكلم
باسمهم ،ويثير البلبلة بني العرب واألمازيغ ،حتى قال يوماً :العرب دخلوا غزاة وسيخرجون كما دخلوا.http://www.youtube.com/watch?v=qgJiRgd9FIM :
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تحديات السياسة الخارجية التركية
سورية ..الكيان الجمهوري
بين سايكس-بيكو وكيري-الفروف
د .بشير زين العابدين

مصر ..هل تصبح نموذجاً
المشاع»؟
لـ «الدولة ُ
أحمد فهمي

مكاسب الصهاينة
من استئناف المفاوضات
د .صالح النعامي

علي حسني باكير

جولة كيري واستئناف المفاوضات..
قراءة تحليلية
أحـمد دلول

تونس وهواجس االنقالب
العسكري في مصر
عبد الرحيم بلشقار بنعلي

الجيش الصهيوني ..العقيدة
القتالية وتحديات المستقبل
أحمد أبو دقة
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[المسلمون والعالم]

سورية ..الكيان الجمهوري
بني سايكس-بيكو وكيري-الفروف
■ ■د .بشري زين العابدين

(*)

zein73@hotmail.com

(*) باحث سوري.
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خرائط ُترسم

تقسيم املنطقة العربية وفق مصالح القوى الدولية املتنافسة.

في شهر مايو  1916أبرم وزير اخلارجية الفرنسي فرانسوا
جورج بيكو اتفاقاً س���رياً مع نظيره البريطاني مارك سايكس

طرح عراب السياس���ة اخلارجية األمريكية هنري كيس���نجر
فكرة تقسيم سورية على أسس إثنية وطائفية ،قائ ً
ال« :هنالك

ففي محاضرة مبدرس���ة «جيرالد فورد للسياسة العامة»،

لتحديد مناطق نفوذ دولتيهما في املنطقة العربية ،ومت تداول

ثالث نتائج ممكنة :انتصار األسد ،أو انتصار السنّة ،أو نتيجة
تنطوي على قبول مختل���ف القوميات بالتعايش معاً ،لكن في

 ،1916ونصت املعاهدة في صيغتها النهائية على منح فرنسا
ك ً
ال من :املوصل وس���ورية ولبنان ،ومنح بريطانيا جنوب بالد

أفضل رؤيتها تتحقق».
البعض ،وهذه هي النتيجة التي ّ

وأضاف كيسنجر« :تصور الصحافة األمريكية احلرب في

وق���د بقيت هذه الترتيبات طي الكتم���ان حتى نهاية عام

لكن احلال في مجملها
الدكتاتور ش���عبه ومن واجبنا معاقبتهّ ،

بنود هذه االتفاقية في مراسالت بني وزارات خارجية فرنسا
وبريطانيا وروسيا القيصرية في الفترة :نوفمبر  - 1915مايو

الشام وصوالً إلى بغداد والبصرة شرقاً.

 1917عندما كش���ف زعماء الثورة البلش���فية عنها ،ما سبب
إحراجاً كبيراً للندن وباريس.

مناطق مستقلة ذاتياً على نحو أو آخر ،بحيث ال تقمع بعضها

سورية وكأنها نزاع بني الدميقراطية والدكتاتورية ،حيث يقتل
علي القول إننا أسأنا فهمها منذ
نزاع إثني وطائفي ،ويتوجب ّ

البداية»!

لكن ذلك لم يوقف نش���اط الدول الغربية احملموم إلعادة

واحلقيقة هي أن رؤية كيسنجر حلل األزمة السورية عبر

نوفمب���ر  1917أطلق وزير اخلارجي���ة البريطاني آرثر بلفور

محض هواجس ذاتية لدى وزير اخلارجية األمريكي األسبق؛

رس���م خريطة املنطقة وفق ما يتناس���ب مع مصاحلها؛ ففي

تقسيم الكيان اجلمهوري على أسس إثنية وطائفية ،ال تنبع من

وعده الش���هير بإنش���اء وطن قومي لليهود في فلسطني ،وفي

بل تأتي ضمن مراجعات جتريها مراكز الفكر الغربية وبعض
اجلهات الرسمية التي بدأت تدعو علناً إلى إعادة فرز القوى

الس���نة نفسها معاهدة «س���ان رميون» التي نصت على وضع
سورية والعراق حتت االنتداب الفرنسي والبريطاني تباعاً.

الثورة والنظام.

قسمت منطقة
س���نة  1920مت توقيع معاهدة «س���يفر» التي َّ
اله�ل�ال اخلصيب وفق أطماع الق���وى األوروبية ،وأبرمت في

السياس���ية وفق سياس���ة تفتيتية حتقق التوازن بني فصائل
فق���د رأى الباحث في جامعة هارفرد «روجر أوين» (مايو

ورغم وقوفه إلى جانب احللفاء في احلرب العاملية األولى،

 ،)2013أن التس���وية الغربية للمنطق���ة العربية عقب احلرب
العاملية األولى أنتجت دوالً مصطنعة ال يزال حتقيق االستقرار

مملكة أعلن عنها في دمش���ق في شهر مارس  ،1920وانهارت

الدول���ي للبحث ع���ن ترتيب���ات جديدة ته���دف إلى حتقيق

شهر يوليو من العام نفس���ه ،لتبدأ مرحلة االنتداب الفرنسي

باعت���راف عاملي كما وقع في الس���ودان ،أو من خالل تطبيق

منح فرنسا حق االنتداب على سورية ولبنان.

ويرى الكثيرون أن الس���يناريو األخير هو األفضل بالنس���بة

كان األمير فيصل بن احلس�ي�ن اخلاسر األكبر بعد أن حطت

املعركة أوزارها ،فلم يحصل من غنائم املعركة إال على أنقاض

فيها متعذراً دون حكم عسكري استبدادي ،ما يدفع باملجتمع

إثر زحف القوات الفرنس���ية على املدينة من جهة ميسلون في

االستقرار عبر إعادة تقسيم املنطقة وفق حدود جديدة حتظى

الذي حظي بالش���رعية الدولية إثر صدور قرار عصبة األمم

مفه���وم «التجزئة ضمن احلدود» كم���ا هو احلال في العراق.

وفي أتون حالة الفوضى التي انتابت اجلمهوريات العربية

للحالة السورية؛ إذ إن البديل قد يتمثل في نشوء دولة فاشلة
ميكن أن تؤثر سلباً على جيرانها.

ابتداء م���ن عام  ،2011عاد الولع الغرب���ي بخريطة املنطقة؛
إذ بدأت تظهر رس���ومات جديدة وخرائط مستحدثة إلعادة

وفي دراس���ة موازية أش���ار «أرنولد ألرت» (مايو )2013
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إل���ى ظهور عوامل التحلل على خريط���ة املنطقة العربية بعد

على طول اخلط الس���ريع بني دمش���ق وحلب ،بحيث تصبح

مرور نحو قرن س���اد فيه احلكم االس���تعماري ثم العسكري

دمشق وحمص وحماه ومحافظات الساحل حتت حكم النظام،

الش���مولي .ورأى ألرت أن الصورة األنس���ب لضمان استقرار

في حني تخضع القطاعات الشمالية والشرقية للمعارضة ،مع

الكيان اجلمهوري في سورية تكمن في تأسيس نظام «ترويكا»
تتوزع السلطة فيه بني السنة واألكراد والعلويني ،مشدداً على

ضرورة إنشاء جيب جنوبي يشمل محافظات :اجلوالن وحوران

ضرورة وض���ع املصالح األمريكية على قمة احلس���ابات في
ترتيبات املرحلة القادمة للبالد.

وعلى نهج س���ابقيه نشر «غبريال ش���ينمان» بحثاً (يوليو

وجبل العرب حلماية احلدود مع األردن و«إسرائيل» ،ومتثل تل
تفضل بقاء النظام
أبيب القوة الدافعة ملثل هذا الطرح؛ إذ إنها ّ
ضعيف���اً على تخومها بدالً من ظه���ور جار جديد تهيمن عليه
النزعة الدينية التي تهدد أمن «إسرائيل».

 )2013أش���ار فيه إلى أن الش���رق األوسط يدفع ثمن أخطاء

ويجدر التنبيه إلى أن الفقرات السابقة استعرضت بعض

الدول الغربية التي رس���مت خريطة املنطقة في مطلع القرن
العش���رين ،مؤكداً أن ح���ل األزمة الس���ورية يكمن في إعادة

ما نشر في األروقة الغربية من دعوات ملراجعة خريطة املنطقة
العربية في األشهر الثالثة املنصرمة ،أما فيما يخص املشاريع

رسم خريطة اجلمهورية فيما يتناسب مع طموحات األقليات
الكردي���ة واملس���يحية والدرزية والعلوية ،مستش���هداً مببادئ

املش���اريع التي مت نش���رها في غضون العقد املاضي لتفكيك

ولس���ون األربعة عش���ر التي أقرت حق الش���عوب في تقرير

ال���دول العربية وإعادة تقس���يم خريطة املنطقة على أس���س

مصيرها خالل مفاوضات السالم التي أعقبت احلرب العاملية

إثني���ة وطائفية؛ من أبرزها :مقترحات القيادي في أوس���اط

األولى.

احملافظني اجلدد وليام كريس���تول (يونيو  ،)2002واملش���روع

الغربية التي نشرت قبل ذلك؛ فيمكن إفراد بحث مطول حول

وتنس���جم هذه الرؤية مع املقال الذي نشره رئيس حترير

الذي نش���ره الباحث مبؤسس���ة «راند» لوران موريس (يوليو

صحيفة هآرتز العبرية «ألوف بن» (يوليو  ،)2013والذي أكد

 )2002حول إعادة رس���م خريطة املنطقة ،وتقرير مؤس���س

فيه ضرورة أن تس���فر تطورات املنطق���ة عن صياغة خريطة

معهد «هدسون» للدراسات االستراتيجية ماكس سنجر الذي

سياس���ية جديدة حتترم حقوق الشعوب في تقرير مصيرها،

قدمه لوزارة الدفاع األمريكية (أغس���طس  ،)2002ومشروع

وذلك عبر تأس���يس كيانات سياسية جديدة ،وهو األمر الذي

الرئيس الفخري ملجلس العالقات اخلارجية األمريكي ليسلي

سيكسر عزلة إس���رائيل ويتيح لها مجال املناورة ويعزز فرص

غلي���ب حول« :حل الدول الثالث» (مارس  )2003والذي تبنّته

تواصلها مع شعوب املنطقة.

جلنة بيكر آنذاك ،ودراس���ة غاري هلبرت (أبريل  )2006التي

وميكن سوق عدد كبير من املشاريع التفتيتية ،ومناذج من

نش���رها معهد «غلوبال ريس���يرتش» الكندي حول املخططات

اخلرائط التي نشرتها معاهد الفكر الغربية في غضون األشهر

الغربية لتقس���يم منطقة الشرق األوس���ط على أسس عرقية

الثالثة املاضية ،كحلول لألزمة السورية وفق مفهوم «التجزئة

وطائفية ،والتقرير الذي نش���ره مركز «ستراتفور» للدراسات

ضمن احلدود» ،ولعل أبرزها خريطة «معهد دراسات احلرب»

اجليوسياس���ية حول خطط اإلدارة األمريكية ملراجعة خريطة
املنطقة ،مروراً بالبحث الذي نش���رته مجلة القوات املسلحة

ثالثة أقس���ام :رقعة شمالية شرقية يس���يطر عليها األكراد،

األمريكية لنائب رئيس هيئة األركان األمريكي األس���بق رالف

وأخرى وس���ط وشمال غربي البالد تس���يطر عليها املعارضة

بيترز (يوليو  )2006والذي دعا فيه إلى إعادة رس���م خريطة

في حلب ،وذلك مقابل االعتراف الدولي بسيطرة النظام على

الشرق األوسط ما أدى إلى احتجاج رئيس هيئة األركان التركي

دمش���ق وحمص والالذقية وطرطوس بالتفاهم مع موس���كو

ل���دى نظيره األمريكي من التجاوز اخلطير املتمثل في الدعوة

وطهران.

إلى إنش���اء دولة كردية على حساب تركيا .وهناك أمثلة كثيرة

(مايو  )2013التي حتدثت عن تقس���يم الكيان اجلمهوري إلى

كما نشر «مركز ويلسون» (أغسطس  )2013دراسة أخرى
ضمنها خريطة تقترح فض االش���تباك بني املعارضة والنظام
َّ
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يصعب سردها في ورقة موجزة تعالج مقترحات املؤسسات

اجتماعاً مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو أكد فيه

الغربية حلسم الثورة السورية عبر إعادة تقسيم البالد.
«كيري-الفروف» ووهم إنشاء دولة علوية
في الساحل السوري

أن روسيا معنية بتدمير البنى التحتية للجماعات املسلحة التي

وفي موازاة املشاريع واخلرائط التي عكفت معاهد الغرب

الغربية على حد سواء.

متث���ل خطورة على مصالح كل من موس���كو وتل أبيب والدول

عل���ى إعدادها؛ بذلت الدبلوماس���ية األمريكية في األش���هر
الثالثة املاضية جهوداً مضنية للتفاهم مع روسيا على ترتيبات

االس���تخبارات العسكرية اإلس���رائيلية ()Aviv Kochavi

والفروف في موسكو ( 7مايو  )2013مت االتفاق على مجموعة

 -ح���ول تفاصيل عمليات اس���تنزاف «اجلماعات املتطرفة».

ث���م دار احلديث ف���ي االجتماع  -ال���ذي حضره رئيس

الوض���ع النهائي في س���ورية؛ ففي اللقاء ال���ذي جمع كيري

وقائد القوات الروس���ية اخلاص���ة ()Mikhail Fradkov

من النق���اط املهمة التي تضمنت :التأكيد على حل األزمة من

وتش���ير املصادر إلى أن بوتني أكد لضيفه أنه قد أحاط وزير
اخلارجية األمريكي ورئيس الوزراء البريطاني علماً بأن الهدف

باس���تراتيجية موسكو في القضاء على «اجلماعات املتطرفة»

هو القضاء على عدو مش���ترك ،وأنهما كانا متفهمني لضرورة

خالل الوسائل الدبلوماسية ،والعمل على منع انتشار الصراع

خ���ارج حدود القطر الس���وري ،إضافة إلى إقرار واش���نطن

من العمليات العسكرية التي يشنها النظام السوري في حمص

بس���ورية ،حيث أكد كيري أنه يتفق مع رؤية نظيره الروس���ي

حسم هذه املواجهات قبل مؤمتر «جنيف  ،»2وقد خرج نتنياهو
من ذل���ك االجتماع مطمئناً وهو يحمل ف���ي جعبته ضمانات

الف���روف في مواجهة هذه اجلماعات ،لكن املش���كلة الكبيرة

ف���ي هذه التوافقات هي أن مفه���وم «اجلماعات املتطرفة» ال
يقتصر لدى الوزيرين على الكتائب التي تحُ س���ب على تنظيم

محافظات :حوران وحمص ودمشق وريفها.

أبيب تفكيكها قبل الشروع في أي مشروع سياسي حلل األزمة

استخدام النظام السوري األسلحة الكيميائية ضد معارضيه،

وإث���ر ذلك اللقاء عقد الرئيس الروس���ي فالدميير بوتني

وريفهم���ا ،حيث اكتفت ببعض عبارات الش���جب ،في حني ال

القاعدة ،بل ميتد ليش���مل كتائب أخرى «معتدلة» تشترط تل
في سورية.

روس���ية بعدم تهديد أمن تل أبيب خ�ل�ال املعارك الدائرة في
ومما يؤكد صحة هذه التس���ريبات تغاضي واشنطن عن

وتعاملها الهادئ مع عمليات «حزب الله» في القصير وحمص
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ت���زال اإلدارة األمريكية والدول الغربية ملتزمة بعدم تس���ليح

املعارضة ،وهو أمر ينسجم مع موقف كل من موسكو وتل أبيب

التقسيم السابقة؛ فاستعاضت عنها بالدعوة إلى تأسيس كيان
فيدرال���ي متثل فيه الدولة املركزية دوراً هامش���ياً ،وذلك من

بترجيح كف���ة «حزب الله» في املع���ارك الدائرة غربي البالد
بهدف استنزاف كتائب املعارضة وتفكيك بنيتها متهيداً ملؤمتر

سياسية يتم من خاللها ترجيح كفة األقليات اإلثنية والطائفية

وقد لفتت مصادر عس���كرية غربية االنتباه إلى وجود دور

ففي األشهر الثالثة املاضية نشطت الدبلوماسية األمريكية

البحرية الروسية في األش���هر الثالثة املاضية بشحن كميات

من الس���يطرة على اجلزء األكبر من الشريط احلدودي املمتد

«جنيف .»2

أساس���ي ملوس���كو في عمليات القصير وحمص؛ حيث قامت

كبيرة من الذخائر وتقنيات الرصد املتطورة والعربات املصفّحة

وناقالت اجلنود لدعم عمليات «حزب الله» في حمص.

أما نداءات رئيس أركان القيادة املش���تركة للجيش احلر،

خالل تبني مشروع «التجزئة داخل احلدود» على أسس جيو -
على حساب األغلبية.

للتوصل إلى تفاهمات حاس���مة مع األكراد لتمكينهم
والتركية
ّ

ألكثر من  800كم بني سورية وتركيا.

وفي جن���وب البالد زج اجلي���ش اإلس���رائيلي بكتيبتني

قوامهما من الدروز في املنطقة احلدودية مع س���ورية متهيداً
لتنفيذ مشروع يتضمن اإلعالن عن منطقة عازلة في اجلوالن

والدبلوماس���ية احلثيث���ة التي قام بها االئت�ل�اف الوطني في
العواصم الغربية إلنقاذ حمص؛ فقد القت آذاناً صماء ،وبدأت

وحوران وجبل العرب ،وميكن أن تس���ند فيه مهمة الس���يطرة

وحلفاءها في أوروبا ينظرون إلى إمكانية س���قوط حمص بيد

أما الترتيبات النهائية للكيان العلوي املرتقب فال تقتصر

تس���ود قناعة لدى املعارضني السوريني بأن اإلدارة األمريكية

النظام باعتبارها «خطوة نحو القبول بالتحاور مع النظام».

تعيدنا دهاليز الدبلوماسية الغربية املعاصرة جتاه سورية

إلى تفاصيل حقبة رس���م خريطة املنطق���ة قبل نحو قرن من
الزمان؛ فقد اتفقت واش���نطن ولندن عق���ب احلرب العاملية
األولى على تخويل فرنس���ا مهمة حتديد هوية س���ورية ولبنان

على أس���س طائفية محضة ،وأس���فرت الترتيب���ات اإلدارية
الفرنس���ية عن مش���روع طائفي تفتيتي متثل في إعالن دولة
لبنان الكبير في غرة س���بتمبر س���نة  ،1920ودولة حلب في
الثامن من س���بتمبر س���نة  ،1920ودول���ة العلويني في الثالث

على املناطق االستراتيجية في جبل العرب إلى كتائب درزية.

على تعزيز موقف النظام في مناطق العلويني غربي البالد؛ بل
متتد اخلطط التمهيدية ملشروع «جنيف  »2لتشمل محافظات:
دمشق وحمص والالذقية وطرطوس.
ومتاماً كس���ابقه مارك س���ايكس الذي ترك مهمة التقسيم
الطائفي للفرنس���يني عام 1920؛ يدرك ج���ون كيري اليوم أن

الروس أقدر على تشكيل الصورة النهائية للدولة العلوية بالتعاون
م���ع طهران التي أوكلت إل���ى قائد فيلق القدس اللواء قاس���م

س���ليماني مهمة تأس���يس قوة يبلغ قوامها  100ألف مقاتل من
العلويني حتت مس���مى «اجليش الشعبي» ،في حني تولى «حزب

والعشرين من سبتمبر  ،1920ودولة جبل الدروز في  20أبريل
سنة  ،1921ودولة دمشق :التي اتخذت من العاصمة اسماً لها.

األقليات في املدن والقرى السنية التي يسيطر عليها.

فقد أثبتت التجربة أن عملية إنش���اء خمس���ة أجهزة إدارية

األوس���اط اإلعالمية حول تأسيس كيان علوي تقتصر حدوده

لك���ن هذه الدوي�ل�ات الطائفي���ة لم يكتب له���ا النجاح،

متكاملة من مس���ؤولني وموظفني وعس���كريني ،وتأسيس بنية

حتتي���ة وخدمات بلدية وصحية وبريدية في كل دولة من هذه
الدويالت؛ كانت عملية باهظة التكاليف ،فانضمت دولتا حلب

ودمشق في  ،1924واتخذ قرار ضم مناطق الدروز والعلويني

للدولة الس���ورية في  ،1936لكن القرار لم ينفذ بصورة فعلية
حتى عام .1943

ويبدو أن مراكز الفكر الغربية قد درس���ت فش���ل جتارب
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الله» مهمة إخراج كتائب املعارضة من تلك املناطق وإحالل أبناء
وال بد م���ن التأكيد على أن الفك���رة التي تداولتها بعض

على الس���احل السوري؛ هي ضرب من الوهم الناجت عن عدم

فهم طبيعة املخططات الغربية؛ إذ إن الصيغة النهائية للكيان
العلوي تتضمن رقعة أوس���ع نطاقاً من الس���احل ،وتقوم على

أس���اس عملية إعادة ف���رز دميغرافي وأمني وعس���كري من
خالل تقوية موقف النظام غربي البالد ،خاصة في الش���ريط
احلدودي مع لبنان ،ومع «إس���رائيل» التي ال ترغب مبجاورة
كيان سني تهيمن عليه كتائب املعارضة.

املعادلة الدولية وغياب املوقف السوري
وفقاً لدراس���ة نش���رها الباحث األمريكي «ويل إنبودين» ( 16يولي���و  ،)2013فإن األزمة
السورية حت ّولت إلى حالة نزاع إقليمي تتقاطع فيه أربعة أمناط من الصراع ،هي:

1 .1تنافس القوى العظمى حول القواعد العس���كرية ومد املنظومات الصاروخية وتأمني

معابر التجارة العاملية ،وتدخل روس���يا وأمريكا وبريطانيا وفرنسا والصني ضمن هذه املعادلة
الدولية؛ إذ تس���عى بكني وموس���كو إلى تعزيز نفوذهما االقتصادي والعسكري والسياسي في
املنطقة ،في حني تواجه أوروبا وأمريكا مشاكل اقتصادية متنعها من التدخل املباشر.
2 .2تناف���س القوى اإلقليمية في معادلة ثالثية احملاور؛ متثل الرياض وحلفاؤها الطرف
األول ،وطه���ران والقوى التابعة لها الطرف الثان���ي ،وتركيا واجلماعات املتعاونة معها الطرف
الثالث .وال ش���ك في أن تغير املعادل���ة اإلقليمية وفق التطورات في مصر يؤذن بظهور حتالف
إقليمي جديد يضم الرياض وأبو ظبي والقاهرة وع ّمان.

3 .3الصراع الطائفي املتنامي الذي تغذيه القوى العابرة للحدود من ميليش���يات طائفية

نش���طة في كل من :لبنان والعراق وس���ورية ،وتقف خلف هذه املجموعات املتطرفة مؤسسات
رسمية في بغداد وطهران ومرجعيات دينية تذكي أوار الطائفية ومشاعر الكراهية والتمييز.
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4 .4الصراع األيديولوجي القائم بني مفهومي «الديني»

فريق عمل إقليمي يعم���ل على ترجيح كفة تيار ضد آخر في

و«املدني» في الكيانات الناشئة عن الربيع العربي ،وتأثير ذلك

ٍ
من���اف للمبادئ التي
صف���وف املعارضة الس���ورية ،وهو أمر

على التفاعالت السياس���ية في سورية ،وارتباط ذلك بالدعم
السياسي والعس���كري والتمثيل الدبلوماسي الذي حتظى به

تأسس من أجلها االئتالف ،إذ ليس من حق أي جهة أن تنفرد
َّ

بالقرار السياسي أو العسكري أو أن تعمل على تصفية أطراف

مختلف جماعات املعارضة على الصعيد اإلقليمي والدولي.

أخرى بقصد الهيمنة واالستحواذ.

وبني ه���ذه التداخالت اإلقليمي���ة والدولية يغيب املوقف

إن ما حتتاج الث����ورة إليه في هذه املرحلة العصيبة ،هو

الس���وري بصورة مقلقة؛ إذ يتردد احلديث عن فقدان بش���ار

العم����ل على إيجاد جس����د ائتالفي متني يقوم على أس����س
الكفاءة واالحتراف ،بدالً من املنافسة احلزبية واالستقطاب

للنظام؛ حيث يتولى قائد فيلق القدس اللواء قاس���م سليماني

اإلقليمي ،وذلك بغرض رس����م اس����تراتيجية سورية محضة

مهمات اإلدارة والتنس���يق بني مختلف امليليش���يات الطائفية

حتقق مصالح الشعب الس����وري بالدرجة األولى ،وتدرأ عن

القادمة من إيران ولبنان والعراق ،في حني تدين التش���كيالت

الثورة مخاطر س����رقتها من قبل فئات ترغب في االستئثار

الطائفي���ة اجلديدة من «اجليش الش���عبي» بال���والء للقيادة

باملكاس����ب دون املش����اركة في التضحيات ،أو من قبل قوى

اإليرانية.

خارجي����ة ترى في األزمة الس����ورية حزمة ف����رص لتحقيق

الس���يطرة على أزمة اإلدارة واحلكم ف���ي املناطق اخلاضعة

أما في الش���ق املع���ارض؛ فإن اجلناح السياس���ي للثورة

مصاحلها وزيادة نفوذها.

ال يزال عاجزاً عن تطوير نفس���ه فيم���ا يتواكب مع متطلبات

وال بد من االعتراف بأن املعضلة الرئيس���ة في الس���لوك

املرحل���ة ،حيث ميزق اخلالف نس���يج املعارضة ،وتستس���لم

السياس���ي لدى قوى املعارضة تكمن في رهانها على الش���ق

األحزاب لضغوطات االستقطاب اإلقليمي ،وحتتدم اخلالفات

اخلارج���ي من املعادلة السياس���ية ،في ح�ي�ن تغيب اجلهود

بني بعضها في س���عي حثيث لالستحواذ على النصيب األكبر

املخلص���ة لتعزيز اجلبهة الداخلي���ة ،وإدارة املناطق احملررة،

من مصادر التمويل.
واحلقيق���ة ه���ي أن إعالن رئي���س االئت�ل�اف الوطني
مشروع تش���كيل «جيش وطني» يضم س���تة آالف مقاتل ،قد

وتخفيف معاناة الالجئني الذين يعانون ظروفاً قاسية ،وجتنيب
البالد مخاطر التفكيك والصراع املجتمعي.
وبدالً من االنخ���راط في الدبلوماس���ية الدولية املتعثرة

جاء س���ابقاً ألوانه ،إذ إن االئتالف لم يتم ّكن من اس���تكمال

واخلضوع ملش���اريع التقسيم؛ فإنه يتعني على املؤسسات التي

بنيته التأسيسية بعد توس���يعه ،ولم يحقق أي منجزات تذكر

تدعي متثيل املعارضة الس���ورية أن تعي مخاطر االنزالق في
َّ

على صعيد اإلدارة احمللي���ة لألقاليم احملررة ،في حني يعاني

شرك االستقطاب اإلقليمي الذي ال يعود على الشعب السوري

فش���ل جهود دبلوماس���يته إلنقاذ القصير وحمص واحلد من

بخير ،وأن تدرك مكامن قوتها املتمثلة في :حس���ن متثيل قوى

تدخّ ل «ح���زب الله»؛ ولذلك فإنه من املبك���ر ألوانه أن يقفز
اجلسد السياسي املدني للثورة إلى مرحلة متقدمة من التكوين
العسكري ليتحدث رئيس االئتالف عن تأسيس جناح عسكري
حتت مظلة «التخلص من أمراء احلرب».

الثورة والتأليف فيما بينها لتش���كل جبهة موحدة متثل طرفاً
مؤثراً في املعادلة السياس���ية ب���دالً من أن تتحول إلى عنصر
متأثر بالتجاذب الدولي.
ومن املهم كذلك أن تس���تفيد املعارضة من دروس جتربة

وتكمن املش���كلة األكبر في أن ذل���ك التصريح قد تزامن

«س���ايكس-بيكو» باألمس ل���دى العمل ف���ي مرحلة «كيري-

مع تس���رب تقارير مقلقة حول مخططات قوى إقليمية ودولية

الف���روف» اليوم؛ فف���ي الفت���رة  1920 - 1916وثق األمير

للتخلص من فصائل مقاتلة على أس���س أيديولوجية ،وتشكيل

فيصل بن احلس�ي�ن بالدبلوماس���ية الغربية ،وركن إلى وعود

46

العدد 315

اإلجنليز ،وكان ل���ه دور بارز في إضعاف املقاومة الش���عبية
ضد الفرنسيني؛ بهدف منح الدبلوماسية الدولية فرصة حلل
اخلالف املستعصي حول تقسيم غنائم احلرب العاملية األولى.
وعلى هذا األساس اختار فيصل جتاهل احلشود الفرنسية
في لبنان عام  ،1919وأمر قواته بالتراجع عن اس���تحكاماتها

ف���ي مجدل عنجر ،ثم أمر بتس���ريح اجلي���ش الوطني طبقاً

لش���روط اإلنذار الذي أصدره اجلنرال غورو عام  ،1920بل

األمر إلى النظاميني الذين جنوا من القنابل بإلقاء الس�ل�اح،
فأبيدت فرقة من اجلنود البواس���ل حتت قيادة البطل يوسف
العظمة وهي في مكانها».
لكن بريطاني���ا جتاهلت مخاطبات فيصل ،وآثرت التخلي

إن���ه أوفد أخاه األمير زيد على رأس فرقة عس���كرية ملقاومة

عنه إرضا ًء حللفائها في باريس ،راضية من فرنس���ا باملوافقة

الس�ل�اح لتوزيعها على األهالي الذين شاركوهم في املطالبة

وبتنازل باري���س عن املنطقة اجلنوبي���ة  -الغربية التي تع ّهد

األمير فيصل بهم أكثر م���ن مائة قتيل وثالثمائة جريح ،وقد

مشاعر اإلحباط في خطاب ألقاه في حديقة قصره بعد عودته

اجلنود الذين ثاروا احتجاجاً على هذا القرار وهاجموا مخازن

على ضم املوصل ضمن سلطة بريطانيا االنتدابية في العراق،

بالدفاع عن أنفس���هم أمام التقدم الفرنس���ي ،فأوقعت قوات

البريطاني���ون بجعلها وطناً قومياً لليهود .وقد ع َّبر فيصل عن

اعترف فيصل مبس���ؤوليته عن هذه الكارثة في خطاب أرسله

من أوروبا عام  1920بقوله« :تخلت بريطانيا العظمى عنا في

إلى رئيس ال���وزراء البريطاني لويد جورج عام  ،1920بقوله:

آخر حلظة إرضا ًء حلليفتها فرنسا ،ذات املصالح االقتصادية

«لق���د وثقت بكلمة اجلنرال غ���ورو واعتمدت على وعده بأال

والثقافية في هذه البالد ،وجتنباً من إثارة اخلالف واملش���ادة

وسرحت قس���ماً كبيراً من اجليش وأجبت أنا الرجل األعزل

حلفائهما النصر».

اجلديدة ال بد أن تثير حرباً أهلية في دمش���ق ،فقد أعطيت

الدولية لتمرير مشاريع تفتيتية للمنطقة العربية على أنقاض

يسمح للجيوش الفرنسية بالتقدم ،فأخليت املراكز من اجلند
بأنني أرفض احلرب ،وكنت أعرف أن موافقتي على الشروط

اجلن���رال غورو عه���داً صريحاً بأن أنفذ ش���روط  14متوز

باحلرف طالباً إليه لقاء ذلك إيقاف اجليوش الفرنس���ية عن
التقدم نحو دمشق ،فكان جوابه إطالق النيران على اجليوش
النظامية واملتطوعني .على أنني بالرغم من هذا كله أصدرت

بني حليفت�ي�ن حاربتا جنباً إلى جنب حتى أحرزتا مع س���ائر
لقد أدرك فيصل متأخراً أنه قد اس���تخدم من قبل القوى

الفكر القومي ،وبدأت مع رحيله مرحلة جديدة من التقس���يم
الطائفي في البالد ..فهل تس���تفيد املعارضة الس���ورية من
دروس التاريخ؟
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مصر ..هل تصبح نموذج ًا

المشاع»؟
لـ «الدولة ُ

أمحد فهمي

(*)

afahmee@hotmail.com
@ahmdfahmee

المش��اع» مصطلح قديم مت��داول في كثير من
«األرض ُ

الدول العربية ،وهو يعود إلى مرحلة الحكم العثماني ،حيث
كان نظام «أراضي المشاع» منتشرا ً في بعض األقاليم ،مثل

فلس��طين ،وه��ذه األرض ال تكون مملوكة لش��خص بعينه،

وتك��ون تابعة لقرية ما ،وتكون تحت تصرف جميع س��كان
القرية ،يخص كل منهم حصة مساوية لغيره.

إنها إذن «ملكية مشتركة» أو «حق انتفاع مشترك».
() باحث في الشؤون السياسية.
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ه ��ذا املصطل ��ح ميك ��ن توظيفه سياس ��ي ًا
لتوصي ��ف بع ��ض التط ��ورات احلادث ��ة عل ��ى
الصعي ��د العرب ��ي حالي� � ًا ،خاص ��ة ف ��ي دول
الربيع العربي ،وفي مقدمتها مصر.
نحن أم ��ام من ��وذج جدي ��د للدولة ميكن
أن نطل ��ق علي ��ه اس ��م «الدول ��ة املش ��اع» ،وهي
الدولة التي يكون للدول الواقعة في نطاقها
اإلقليم ��ي حق التدخل في ش ��ؤونها بدرجات
متفاوت ��ة بحس ��ب ق ��وة كل دول ��ة :سياس ��ي ًا

واقتصادي ًا وعسكري ًا.

تصبح مفاتيحها بيد القوى اخلارجية وليس الداخلية.

ه ��ذا احلق ف ��ي التدخل لي ��س مكتوب ًا ،وليس رس ��مي ًا،

خط ��ورة ه ��ذا النموذج أنه يختلف عن من ��وذج «الدولة

ب ��ل ينت ��ج باألس ��اس عن مح ��اوالت حثيثة إلع ��ادة صياغة
معادل ��ة ت ��وازن إقليمية جدي ��دة ،بد ًال من معادل ��ة التوازن

الرخ ��وة» التي تعود رخاوتها إل ��ى حالة الفوضى الداخلية

الت ��ي اختلت من ��ذ اندالع ثورات الربي ��ع العربي في مطلع
عام 2011م.

الت ��ي جتعله ��ا نهب ًا لس ��يطرة وتدخالت الق ��وى اخلارجية،
بد ًال من ذلك فإن منوذج «الدولة املش ��اع» يقدم وضع ًا أكثر
اس ��تقرار ًا م ��ن الناحيت�ي�ن السياس ��ية واالقتصادي ��ة ،لكنه

م ��ن املع ��روف سياس ��ي ًا أن اخت�ل�ال الت ��وازن اإلقليمي

أيض ًا ينطوي على صراعات سياس ��ية تختفي عن الس ��طح

ينش ��ئ حالة م ��ن االضطراب ب�ي�ن الدول الواقع ��ة في هذا

حين� � ًا لتعود مرة أخرى ،ويصبح العنصر األكثر حتكم ًا في

النط ��اق .واالخت�ل�ال الواقع في النط ��اق العربي يعود إلى

حرارة الصراع ومساراته :القوى اخلارجية.

أن ث ��ورات الربي ��ع أدت إل ��ى ظهور أنظمة سياس ��ية جديدة
ف ��ي ال ��دول الثائرة ،حتمل رؤى مغاي ��رة وتصورات مختلفة

ونس ��رد فيما يلي أبرز س ��مات هذا النموذج الذي يهدد
مصر مستقب ًال:

ح ��ول عالقاته ��ا اخلارجي ��ة وتوازناتها اإلقليمي ��ة ،في هذه

ُ -تع ��اد صياغ ��ة مضام�ي�ن األم ��ن القوم ��ي واملصلح ��ة

احلال ��ة تنش ��أ ردة فع ��ل معاكس ��ة ل ��دى ال ��دول الت ��ي ت ��رى

القومي ��ة مب ��ا يتناس ��ب م ��ع مصال ��ح الق ��وى اإلقليمي ��ة

أن تغيي ��رات الربي ��ع العرب ��ي تعم ��ل ف ��ي غي ��ر صاحله ��ا..

والدولية املؤثرة ،ومبا ينعكس على املؤسسات السيادية.

هنا تبدأ حالة من اصطفاف القوى إقليمي ًا بهدف احتواء

 -ال ميك ��ن حس ��م أي صراع ��ات سياس ��ية داخلي ��ة من

ه ��ذه التغيي ��رات ق ��در اإلم ��كان ،وألن دول الربي ��ع متر بعد

دون اللج ��وء إلى اخل ��ارج ،لدرجة أن احلضور اخلارجي قد
يصبح رسمي ًا ومقبو ًال عند التفاوض حلل الصراعات.

تؤدي االس ��تقطابات السياس ��ية احلادة داخل الدولة التي

املوجه من أجل
 -تقن�ي�ن مس ��ارات التمويل اخلارج ��ي َّ

متر بتلك املرحلة ،لدفع أغلب القوى لتتوجه بأنظارها إلى

التحك ��م ف ��ي املش ��هد السياس ��ي ،وه ��ذا يعن ��ي مزي ��د ًا من

اخلارج بحث ًا عن وس ��ائل لتدعيم موقفها السياس ��ي داخل

السيطرة ،ومزيد ًا من التحكم.

الث ��ورة مبرحلة انتقالية جتعلها غير متماس ��كة سياس ��ي ًا،

الدولة ،وكلما احتدم الصراع الداخلي ،كلما تساقطت قيم

 -فتح املجال لكي تصبح املصالح والدوافع الشخصية

وثوابت كانت متنع هذه القوى دون االس ��تعانة بـــ «اخلارج»

للنخب ��ة السياس ��ية ،ه ��ي املدخ ��ل األس ��اس للتحكم ��ات

على «الداخل».

اخلارجي ��ة ،وه ��ذه كارثة كب ��رى عندما تصل دول ��ة إلى هذا

ه ��ذا التدخل يك ��ون بداية لتحول الدول ��ة الثائرة إلى
من ��وذج «الدولة ا ُملش ��اع»؛ ألن القوى اإلقليمي ��ة تنطلق من

املس ��توى ،وق ��د بلغت مص ��ر ه ��ذه املرحلة ف ��ي نهاية عصر
مبارك.

مصاحله ��ا وليس م ��ن مصالح الدولة الت ��ي تتدخل فيها.

ه ��ذا النم ��وذج «الدول ��ة ا ُملش ��اع» ميك ��ن اس ��تخدامه

واس ��تناد ًا إل ��ى املفاهي ��م السياس ��ية فإن ��ه غالب� � ًا م ��ا تكون

كبديل اس ��تراتيجي ألمن ��اط العالقات الغربي ��ة  -العربية

العالق ��ة ب�ي�ن «دولة» وبني «قوة سياس ��ية» تنتم ��ي إلى دولة

التقليدية ،وذلك من خالل تدش�ي�ن نظام إقليمي يتضمن

أخ ��رى ،ه ��ي عالق ��ة غي ��ر متوازن ��ة بس ��بب ف ��ارق الق ��درات

أس ��اليب حتكم وضغط وعق ��اب  -ذاتي ،يجعل من الصعب

واإلمكانات ،وغالب ًا ما تؤدي هذه العالقات إلى انزالق هذه

عل ��ى أي دولة اخل ��روج من دائ ��رة التبعية الغربي ��ة دون أن

القوى املستعينة باخلارج إلى سياق ضاغط يصعب عليهم

يرتبط ذلك بالضرورة بتدخل غربي مباشر.

اخلروج منه الحق ًا ،حتى لو انتهت حالة الصراع السياسي

هذا ما يخططون ويريدون ..والله يفعل ما يريد.

الداخلي ��ة ..بل ميكن القول إن بقاء أو إنهاء حالة الصراع
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مكاسب الصهاينة
من استئناف المفاوضات

■ ■د .صاحل النعامي

(*)

@salehelnaami

ألول وهلة يبدو أنه من املفارقة أن يتصدى
حتديدًا نفتايل بنت ،وزير االقتصاد ورئيس حزب "البيت
اليهودي" املشارك يف االئتالف الصهيوين احلاكم؛
للدفاع عن استئناف املفاوضات مع السلطة
الفلسطينية؛ فهذا احلزب ليس فقط أكرث األحزاب
تطرفًا يف حكومة نتنياهو اليمينية ،بل هو أكرث األحزاب
متثي ًال للمستوطنني اليهود يف الضفة الغربية ..لكن
عندما نستمع لبنت هذا يزول العجب وتبدو األمور
طبيعية ،حيث يتب َّين أن ممثلي املستوطنني ،وعلى
رأسهم بنت ،يرون يف استئناف املفاوضات حتسينًا
لبيئة االستيطان السياسية واألمنية واالقتصادية،
وهم ينطلقون من افرتاض مفاده أن هذه اخلطوة
متثل أهم العوامل التي تضمن تعاظم املشروع
وتشعب سرطان التهويد يف القدس
االستيطاين
ّ
احملتلة .فما الذي يجعل اللوبي املؤيد للمستوطنني
يف احلكومة والكنيست يبدي هذا احلماس الستئناف
املفاوضات؟
() باحث في الشؤون اإلسرائيلية.
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 -1ال خالف داخل إس���رائيل على أن موافقة الس���لطة

الفلس���طينية عل���ى اس���تئناف املفاوضات في ظ���ل تواصل
االس���تيطان والتهويد ،يعد أهم تنازل سياس���ي فلس���طيني،
على اعتبار أنه ميثل قبوالً واقعياً بحق إس���رائيل في مواصلة

االستيطان في أرجاء الضفة الغربية والقدس.
 -2مت َّكن اللوبي الداعم لالس���تيطان اليهودي في الضفة
الغربية والقدس ،والذي يضم وزراء ونواباً من جميع األحزاب
املش���اركة في االئتالف احلاكم؛ من مترير قرار في احلكومة
بالغ اخلط���ورة يقضي بأن يتم تكثيف البن���اء والتطوير فيما

يعرف بـ "املس���توطنات النائية" ،وهي تلك املس���توطنات التي

توجد ف���ي أطراف الضف���ة الغربية وبعيدة ع���ن التجمعات
االستيطانية الكبرى .ومن الواضح أن تركيز البناء والتطوير في
هذه املستوطنات يعني عملياً حسم مصير األرض الفلسطينية
قبل بَدء املفاوضات ،على اعتبار أن هذه املس���توطنات تنتشر

في جميع مناطق الضفة الغربية ،وهذا ما يعني أن توس���يعها

س���يؤدي عملياً إلى تكريس ما يعرف بـ "خارطة جلد النمر"،

املفاوض���ات؛ ألن ه���ذه اخلطوة تضمن عدم توجه الس���لطة
الفلس���طينية للمؤسسات الدولية ،وحتديداً محكمة اجلنايات

طمأنة املس���توطنني ،وبشكل يشي بحقيقة النوايا الصهيونية؛

اعتبرت االس���تيطان في املاضي جرمية حرب .فمما ال شك

أي أن تب���دو التجمعات الس���كانية الفلس���طينية في الضفة

الغربية كمعازل في بحر من املس���توطنات اليهودية .ومن أجل
فإن نتنياهو تع ّهد بأن تكون جميع الوحدات السكنية التي يتم
بناؤها في املستوطنات النائية "مك َّيفة" ،حتى تكون جاذبة ملزيد

من اليهود لإلقامة فيها .ومن أجل تعزيز البيئة اجلاذبة ملزيد
من املستوطنني اليهود ،فقد وافقت حكومة نتنياهو على ضم
املستوطنات النائية إلى ما يعرف بـ "مناطق األفضلة الوطنية"،
وهي تضم البل���دات التي تقدم لها احلكومة خدمات إضافية

وتس���هيالت على صعيد الس���كن والضرائب والبنى التحتية

وفرص العمل ومرافق الترفيه ،وغيرها من اإلغراءات.

الدولية ،لبحث مش���كلة االس���تيطان ،مع العل���م أن احملكمة
فيه أن استئناف املفاوضات سيجنّب عباس خيار التوجه لألمم
املتح���دة للحصول على عضوية كاملة لفلس���طني في املنظمة

الدولي���ة ،ويقلص من حدة الضغ���وط الداخلية التي متا َرس

عليه للتوجه للمؤسس���ات القضائية الدولية ملقاضاة إسرائيل

بس���بب مواصلة عمليات االستيطان والتهويد ،وهي الضغوط

الت���ي متا َرس من قبل النخبة الفلس���طينية ،وضمنها قيادات
نافذة في حركة فتح ومنظمة التحرير .ومن الواضح أن عباس

يخشى أن تؤدي استجابته لهذه الضغوط إلى مواجهة مفتوحة

 -3وافقت احلكومة اإلسرائيلية على تسريع وتيرة العمل

مع كل من إس���رائيل والواليات املتح���دة ،وهي املواجهة التي

مس���توطنة "معاليه أدوميم" ،أكبر املس���توطنات اليهودية في

املواجهة بتقويض السلطة الفلسطينية وتعزيز مكانة خصومه

فيما يعرف مبش���روع " ،"E1وهو مش���روع يق���وم على ربط

الضفة الغربية ،والتي تقع شمال شرق مدينة القدس؛ باملدينة
املقدس���ة .وتكمن خطورة هذا املش���روع في أن إجنازه يعني
إسدال الستار على أي إمكانية إلقامة دولة فلسطينية متصلة
اإلقليم في الضفة الغربية؛ ألن الش���ارع الرئيس الذي يربط

ش���مال الضفة الغربية بجنوبها مير في املنطقة الفاصلة بني
القدس و«معاليه أدوميم» ..من هنا ،ففي حال مت ملء الفراغ
بني القدس وهذه املس���توطنة ،فإنه سيتم عملياً فصل شمال
الضفة الغربية عن جنوبها.

 -4يضمن اس���تئناف املفاوضات بني إسرائيل والسلطة

توفير البيئة التي تضمن تواصل التعاون األمني بني إس���رائيل
يحسن بحد
والسلطة الفلس���طينية في ظروف مثالية ،وهذا
ّ

ذاته بيئة االس���تيطان األمنية في الضف���ة الغربية ،مع العلم
أن هذا ميثل عامل جذب مهماً لألزواج اليهودية الش���ابة التي
تعيش داخل املدن اليهودي���ة داخل الكيان الصهيوني لإلقبال
حتسن
على اإلقامة في املس���توطنات .وبالفعل ،فقد أس���هم
ّ

البيئة األمنية في املس���توطنات اليهودية بفعل جهود األجهزة
األمنية التابعة للس���لطة الفلس���طينية؛ في مواجهة حركات

املقاوم���ة ،إلى جانب جملة اإلغراءات االقتصادية ،فقد توجه
كثير من اليهود لإلقامة في املستوطنات.

 -5تستطيع إس���رائيل أن تتنفس الصعداء بعد استئناف

ال يبدو أنه مس���تعد خلوضها؛ حيث يخش���ى أن تنتهي هذه
السياسيني.

ما الذي دفع عباس للتراجع عن خطوطه
الحمراء؟
مما ال شك فيه أن تراجع رئيس السلطة الفلسطينية محمود

عباس عن الشروط التي وضعها الستئناف املفاوضات ،والتي

جتس���دت في وقف البناء في مش���اريع االستيطان والتهويد؛
َّ
وموافقة إسرائيل املس���بقة على االنسحاب حتى حدود العام
1967؛ قد فاج���أ حتى أعضاء اللجن���ة املركزية حلركة فتح

التي يقودها وأعضاء اللجن���ة التنفيذية ملنظمة التحرير التي
يقف على رأس���ها ،لدرج���ة أن مواقف هؤالء من قبول عباس
للضغوط األمريكية تراوحت بني انتقاد هذه اخلطوة أو اختيار

الصم���ت .ال ميكن فهم تراجع عب���اس عن خطوطه احلمراء
دون األخذ بعني االعتبار حجم الضغوط التي مارستها اإلدارة
األمريكية عليه للتراجع عن ش���روطه الستئناف املفاوضات؛

ففي خالل اجللس���ات املغلقة التي عقده���ا عباس مع وزير
اخلارجية األمريكية جون كيري ،هدده األخير بقطع العالقات

مع الس���لطة ،عالوة على تهديده بوقف املس���اعدات املقدمة
للس���لطة؛ في حال ظل يصر على شروطه املسبقة .في الوقت

ذات���ه ،وكما زعم عضو اللجن���ة املركزية حلركة "فتح" ،عباس
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زك���ي؛ فقد مارس���ت دول عربية ضغوطاً كبي���رة على عباس

إس���رائيل واإلدارة األمريكية على ممارس���ة الضغوط والدفع

املسبقة ،عبر التلويح بس�ل�اح املقاطعة السياسية والعقوبات

التوصل ملصاحلة وطنية مع
االنقسام الداخلي وتضاؤل فرص
ّ

للموافقة على العودة للمفاوضات دون اإلصرار على الشروط

االقتصادي���ة ،عالوة على تقدمي وعود بتقليص مظاهر األزمة
االقتصادية التي تعانيها السلطة في حال وافقت على التعاطي
إيجابياً مع اجلهود األمريكية .وإن كانت السلطة الفلسطينية

قد تراجعت عن ش���روطها املسبقة الس���تئناف املفاوضات،
فإن الصهاينة يطرحون ش���رطاً تعجيزي���اً يتمثل في مطالبة

الفلس���طينيني باالعتراف بيهودية إسرائيل قبل بحث قضايا

احل���ل الدائم ،مع العل���م أن االعتراف الفلس���طيني بيهودية
إس���رائيل يعني عملياً تنازل الفلسطينيني املسبق – وقبل أن

نحو مزيد من التآكل في املوقف الفلس���طيني ،ففي ظل حالة

حركة حماس ،فإن هذا سيُضعف من موقفه خالل املفاوضات.
ومما يزيد األمور تعقيداً ،أن استئناف املفاوضات جاء في ظل
التوصل ملصاحلة
إقدام عباس على خطوات جتعل من فرص
ّ
وطنية ضرباً من املس���تحيل في ظل ه���ذه الظروف؛ فعباس
يتجه إلى إجراء االنتخابات التش���ريعية والرئاسية في الضفة

الغربية وحدها ودون التنس���يق م���ع حركة حماس ،وفي حال
نفّذ عباس توجهه هذا؛ فإن ذلك يعني إس���دال الس���تار على

أي إمكاني���ة لتحقي���ق املصاحلة الوطنية واس���تعادة الصف

تبدأ املفاوض���ات – عن حق العودة لالجئني الفلس���طينيني.

الفلس���طيني وحدته؛ وهذا ما سيسمح لإلسرائيليني بهامش

أبيب التراجع الفلسطيني في محاولة جني أرباح على الصعيد

يجاهر املتحدثون الرسميون اإلسرائيليون بأنه رغم استئناف

عالوة على ذلك ،فقد وظفت النخبة اليمينية احلاكمة في تل
الداخلي اإلسرائيلي ،عبر اعتبار أن هذا التراجع يعد مؤشراً
عد
على صدقية اخلطاب السياسي لليمني اإلسرائيلي؛ فقد َّ
رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو أن تراجع عباس عن

شروطه "ثمرة من ثمار التصميم والعناد" الذي أبدته حكومته،

مع تأكيده أنه ال ينوي التراجع عن هذا النهج في املس���تقبل.
ومن الواضح أن الس���لوك الفلس���طيني الرس���مي بات ميثل
مصدراً من مصادر تعزيز قوة اليمني اإلس���رائيلي .إلى جانب
ذلك ،ال ميكن إغفال دور وتأثير التحوالت التي شهدها العالم
العرب���ي في دفع عباس لإلقدام على اس���تئناف املفاوضات،

مناورة كبير البتزاز مزيد من التنازالت من عباس ،فمنذ اآلن
املفاوض���ات فإنه ال ميكن إبرام أي اتفاق نهائي مع الس���لطة

الفلسطينية في حال ظل عباس ميثل نصف الفلسطينيني في
األراضي احملتلة .وقد ع ّبر عن هذا املوقف بشكل جلي ،رئيس

جلنة اخلارجية واألمن في الكنيست ووزير اخلارجية السابق

أفيغ���دور ليبرمان؛ فإس���رائيل التي مارس���ت أكبر الضغوط

في املاضي من أجل إفش���ال تطبي���ق اتفاقيات املصاحلة بني
حركتي فتح وحماس ،هي ذاتها التي جتد في تواصل االنقسام
الفلس���طيني الداخلي مسوغاً لعدم التعاطي بجدية مع املكانة
التمثيلية لرئيس السلطة الفلس���طينية .في الوقت ذاته ،فإن

حيث إنه بات يرى أن االنقالب على مرس���ي وعودة مصر إلى

خطوة عباس ال تس���تند إلى أي سند ش���عبي فلسطيني؛ ألن
مؤسسات السلطة ال متلك حالياً أي شرعية انتخابية ،عالوة

باس���تئناف املفاوضات مع إسرائيل في ظل أكبر دعم عربي،
فض ً
ال عن أنه يرى أن التحوالت التي ش���هدها العالم العربي

بعدم العودة للمفاوضات في ظل االس���تيطان والتهويد ودون
حتدي���د غاية املفاوضات النهائية؛ يه���ز الثقة بقيادته ،وهذا

فرملة خطواته ،على اعتبار أن عزل مرس���ي وإخراج جماعة
اإلخوان املس���لمني من احلكم سيؤثر س���لباً في مكانة حركة

الفلس���طيني الثقة بقيادته ،كما فعل عض���و املجلس الثوري

نفس السياسات التي ينتهجها نظام مبارك ،إمنا متثل استعادة
ما كان يعرف بـ "محور االعتدال العربي" ،وهو ما يس���مح له

تضع���ف خصمه اللدود حركة حماس وتقلص من قدرتها على

حماس وقدرتها على العمل ..لكن املشكلة التي يواجهها عباس

على أن تراجع عباس عن التزامه أمام الش���عب الفلس���طيني

بالضبط ما ين ّبه إليه ع���دد من قادة حركة "فتح" الذين ح ّذر
بعضهم عباس علناً من التداعيات اخلطيرة الفتقاد اجلمهور
للحركة نبيل عمرو.

إن ما زاد األم���ور تعقيداً أن اس���تئناف املفاوضات جاء

وبغض النظر عن العوامل التي دفعته لإلقدام على هذه اخلطوة
التي تنسف عملياً كل تعهداته السابقة؛ تتمثل في أن استئناف

ف���ي ذروة الهجمات التي ينفّذها املس���توطنون ضد املواطنني

متطلبات الدعم الداخلي التي يفترض أن تضمن تقليص قدرة

جدي من قبل احلكومة اإلسرائيلية.
ّ

املفاوضات جاء في وقت خلو جعبة الس���لطة الفلسطينية من
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الفلس���طينيني العزل في أرجاء الضفة الغربية ،دون رد فعل

[المسلمون والعالم]

تحديات

السياسة
الخارجية

التركية

■ ■علي حسني باكري

(*)

@alibakeer

مع اندالع الثورات العربية في نهاية عام  2010وبداية عام
 ،2011ورغم أنّ أحداً لم يكن يتوقعها من حيث التوقيت؛ كانت

اإلقليم���ي ،حيث أظهرت الغالبية العظمى من اس���تطالعات
ال���رأي التي أُجريت آنذاك ازدياد هذه الش���عبية ،ال س���يما

لتق ّبل مناخ التغيير احلاصل في املنطقة ..صحيح أنّ عالقاتها

اخلارجي���ة التركية تصارع من أجل احلفاظ على املكاس���ب

تركيا الدولة األكثر استعداداً على الصعيد اإلقليمي والدولي
لم تكن س���يئة مع األنظمة الس���ائدة في املنطقة إثر تطبيق

لكن
سياس���تها اخلارجية املعروفة باسم «تصفير النزاعات»ّ ،
األكيد أن عالقتها مع شعوب املنطقة كانت أقوى بأشواط.

أدى هذا التموضع إلى ازدياد ش���عبية تركيا على الصعيد

(*) باحث في منظمة البحوث االستراتيجيّة الدوليّة ( ،)USAKأنقرة  -تركيا.
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في تونس وليبيا ومصر واليمن وفلس���طني ،وبدأت السياسة
اجلديدة التي حتققت رغم اخلس���ائر اجلانبية التي ُمنيت بها

لكن الوضع
إثر فقدان األنظمة السابقة؛ فاملكاسب كانت أكبر ّ
لم يكن مس���تقراً خاصة مع اندالع الثورة السورية التي كانت
مبثابة املتغ ّير اجليوبوليتي االستراتيجي الكبير.

لقد أ ّدت تفاعالت الثورة الس���ورية إلى بقاء أنقرة ش���به

معزولة بسبب موقفها املتق ّدم في دعم الثورة السورية في ظل

اختالف احلس���ابات اإلقليم ّية والدول ّية بني محور متماس���ك

اإلقليمي ،إلى مرحلة أصبحت فيها هذه السياسة عقبة أمام

مقتن���ع باإلطاح���ة بالنظام الس���وري وله مصال���ح مختلفة
ومتضاربة .ومع ازدياد الوضع الس���وري تعقيداً ،وجدت أنقرة

س���يما مع انعزال تركيا ،وهو الثمن الذي تدفعه لقاء مواقفها

املبدئي���ة .لكن في املقابل ه���ذه املبدئية جعل���ت من فعال ّية

الله والنظام الس���وري واحلكومة العراقية فيما يعرف باس���م

صنّاع القرار األتراك يرفضون االعتراف بذلك ،إال أنّ حت ّول

ومؤيد وداعم للنظام الس���وري ،وب�ي�ن محور متضعضع وغير

نفس���ها في مواجهة روسيا واحملور اإليراني الذي يضم حزب

الهالل الشيعي.

حتى حلفاء أنقرة من الواليات املتحدة واالحتاد األوروبي

التأقلم مع التطورات الس���اخنة على الصعي���د اإلقليمي ،ال

السياسة اخلارجية تتآكل من ناحية النفوذ والتأثير ،ورغم أنّ

البيئة اإلقليمية إلى بيئة غير صديقة من املفترض أن يدفعهم

إلى مراجعة هذا املوقف باجتاه اتخاذ سياسات ال تتناقض مع

وحلف شمال األطلسي ،لم يتفاعلوا مع حليفهم التركي بالشكل
املطلوب ،وبقي التضامن ش���كلياً إلى حد بعيد وفي إطار آمن

حلق���ة احلصار املفروضة عليها من احملور اإليراني اإلقليمي،

على الصعي���د الداخلي ،قامت املعارضة الترك ّية بتوظيف
الوض���ع غير املريح للموقف الترك���ي إقليمياً ودولياً في إطار

األتراك يراهنون على الوقت وعلى أنّ التح ّوالت اإلقليم ّية
اجلارية رغم قتامتها اآلن ّية إال أنها ستحدث حت ّوالً كبيراً على

والتش���ويش على الرأي العام التركي ،ما خلق مصاعب ج ّمة

موقع مناس���ب ،لكن التعويل على مثل هذه القراءة ال ميكن أن

بعيداً عن سخونة امللفات اإلقليم ّية.

املماحكات الداخل ّية وتس���جيل النقاط ضد احلكومة الترك ّية

للسياس���ة اخلارجية الترك ّية ،وزاد من صعوبتها تراجع الدور

القطري على الصعيد اإلقليمي ،ال س���يما في امللف السوري،
لصالح الدور السعودي .ورغم أنّ البلدين لديهما نفس املوقف

من النظام الس���وري ،إال أنّ مستوى التنسيق والتفاعل بينهما
أق���ل مقارنة بالتنس���يق التركي  -القطري؛ نظ���راً لدينامية

املبدئية من جهة وتتيح لها في املقابل فسحة من املناورة لكسر
ومن جبهة املعادين أو املتضررين من الثورات العربية.

مس���توى املنطقة بر ّمتها ،وعندها فإن تركيا ستكون أيضاً في
يصمد في وجه التفاعالت اإلقليم ّية.

اخليارات العملية ملعاجلة هذا الوضع تبدو محدودة للغاية

في ظل املعطي���ات احلالية ،فليس م���ن الواضح كيف ميكن
جتاوز هذه اإلش���كاليات من دون أن ي���ؤدي ذلك إلى التنازل
في وجه هذه احملاور أو من دون اإلضرار أيضاً بشعبية تركيا،

أي جهود لطرح رؤية جديدة
كم���ا من الواضح أ ّنه ليس هناك ّ

السياس���ة اخلارج ّية القطرية من جهة وللحساسية املوجودة
عند الطرف الس���عودي من إعطاء تركيا دوراً أكبر ،ال سيما

لسياسة خارج ّية ترك ّية جديدة في ظل تساؤالت حول جدوى

وف���ي ظل تراكم هذه التحديات والصعوبات التي تواجهها

التنافس اجليو  -اس���تراتيجي اإلقليمي والدولي ،ومن ناحية

الذي حصل في مصر ،والذي لم يتم اإلطاحة مبوجبه بالرئيس

لكن ف���ي املقابل فإننا سنش���هد خالل الس���نة القادمة

في ملفات عرب ّية.

السياسة اخلارج ّية التركية ،ظهر التح ّدي األبرز وهو االنقالب
املصري املنتخب فحسب ،وإمنا بكل املسار الدميقراطي الذي
نشأ بعد رحيل حس���ني مبارك عن السلطة .لقد كانت تركيا
الدولة الوحيدة تقريباً التي س���ارعت رس���مياً إلى وصف ما

جرى بأ ّنه انقالب عسكري وتص ّرفت معه على هذا األساس،
فيما تل ّكأ آخرون في تش���خيص هذا الوضع بانتظار املشهد
النهائ���ي للمنتصر في هذه املعركة في ظل اصطفاف خارجي
لبعض الدول الداعمة لهذا االنقالب إقليمياً ودولياً.

كل ه���ذه التحديات تعن���ي أ ّنا انتقلنا م���ن مرحلة كانت
فيها سياس���ة «تصفير النزاعات» سبباً أساس ّياً لصعود تركيا

ذلك إذا كانت األوضاع اإلقليم ّية ستبقى على حالها من ناحية
الفوضى احلاصلة في املنطقة.

استحقاقات داخلية تركية متعددة من انتخابات بلدية وبرملانية

ورئاسية ،وقد يحمل هذا التغيير معه بالضرورة تغييرات على
ع ّدة مس���تويات داخل دوائر صنع القرار في تركيا على األقل
من الناحية النظرية ،على أمل أن يواكب ذلك حت ّوالت إقليم ّية

في سورية خاصة مع قرب انتهاء الفترة الرئاسية لبشار وفقاً
للدس���تور املوجود حالياً وكذلك التقدم الذي يحققه اجليش
احلر على األرض ،علماً أن فترة س���نة ق���د تبدو غير كافية
حلصول حت ّوالت إقليم ّية كبرى ،إذ يبدو أنّ املنطقة حتتاج إلى

أكثر من ذلك الوقت.
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جولــــــة كـــيري
■ ■أحـمد دلول
dalloul2010@msn.com

واستئناف المفاوضات..

مقدمة
س���عى وزير اخلارجية األمريكية جون كيري ،منذ

قراءة تحليلية

تولي���ه مهامه في مطل���ع فبراير ،ألن يك���ون من أبرز

أولوياته حتريك عملية التس���وية السلمية املجمدة بني

اإلسرائيليني والفلسطينيني؛ بهدف "التوصل إلى اتفاق

مدة المفاوضات والنجاح في جولة كيري

سالم" دائم بني الطرفني .وكان كيري قد قضى الشهر

تضارب���ت البيان���ات حول م���دة املفاوض���ات ،فالطرف

وفي نهاية اجلولة السادس���ة لكي���ري مت اإلعالن عن

يذكر اجلانب اإلس���رائيلي أنها على األقل  9أشهر ،ويبدو أن
اجلانب الفلس���طيني لم يكن صادقاً ف���ي إفادته ،خاصة أنه

املاض���ي أربعة أيام ف���ي املنطقة ق���ام خاللها بجهود
دبلوماس���ية مكثفة س���عياً لتقريب مواقف الطرفني.

الفلسطيني يذكر أن املدة محددة من  9-6أشهر فقط ،بينما

التوصل إلى اتفاق الس���تئناف مفاوضات السالم بني

فاوض إس���رائيل ملدة  25س���نة ولم يتم َّكن من حتديد سقف

عريقات" كمفاوض فلسطيني ،وعن اجلانب اإلسرائيلي

زمنية أقلها تسعة أشهر ،ويتم خاللها االمتناع عن أي خطوات

حيث من املقرر أن يبدؤوا املفاوضات األس���بوع املقبل

الكيان الصهيوني ،في حني يقوم فريق تفاوضي مشترك خالل

اجلانبني .فعن اجلانب الفلس���طيني مت اختيار "صائب

زمني ف���ي املاضي ،وبالتالي ما مت اإلع�ل�ان عنه هو أرضية

مت اختيار املفاوضني "تسيبي ليفني" و"إسحاق مولهو"،

أحادية اجلانب على الس���احة الدولي���ة إلصدار قرارات ضد

في واشنطن.

الفترة ذاتها بالعمل على بلورة اتفاق حول ذلك.
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وميكن إرج���اع جناح الوزير كيري ف���ي عودة املفاوضات

إلى س���ببني؛ األول :ضعف املفاوض الفلس���طيني والسلطة

الفلسطينية بشكل عام ،وعدم قدرتها على بلورة استراتيجية
أو رؤية مس���تقبلية ،لدرجة أنها جعلت املفاوضات هي البديل

الذي ال بديل عنه (ال بدي���ل عن املفاوضات إال املفاوضات)،

وخوفها من املس���تقبل ،خاص���ة في اجلانب املالي .والس ��بب
اآلخر يكمن في احلالة العربية التي تش���هد تشويشاً وارتباكاً
كبيراً ،س���واء في مصر أو سورية أو في اخلليج العربي بشكل

عام ،وميكن القول إن ضعف احلالة العربية قد س��� َّهل لكيري
اللقاء مع  11وزيراً من وزراء اخلارجية العرب في ع ّمان لكي
يس���تجلب ضغطاً منهم على اجلانب الفلس���طيني للعودة إلى
املفاوضات أو يبني مرجعي���ة وغطا ًء عربياً للمفاوضات ،كما
ش���جع االنقالب في مصر الطرف الفلسطيني على استئناف

املفاوضات ،ال س���يما بعد أن حترر الرئي���س عباس من ردة
فعل اجلماهير الفلسطينية التي تعيش حالة انعدام الوزن من

النكبة التي حلت بأكبر دولة عربية.

وميك���ن اعتبار أن املس���تفيد من ع���ودة املفاوضات هما

اثنان ،األول :جون كيري الذي يرغب أن يس���جل في س���يرته
الذاتية جناحاً ش���خصياً له كسياسي محترف وكقيادي ميلك

ق���درات مؤثرة في حل أو إدارة النزاع���ات الدولية .والثاني:
هو الطرف اإلسرائيلي وحكومة نتنياهو التي ستحظى بغطاء
فلس���طيني مينحها توصي ًة في عالقته���ا مع األنظمة الدولية
واألوروبية التي تلوم تعنتها ،والتي حتاول محاصرة سياساتها
االستيطانية؛ حيث إن عودة املفاوضات متثل الفرصة الذهبية

للواليات املتحدة كدولة قوية في املنطقة لتمارس االبتزاز على
جميع األطراف لتفرض سياستها.

مضمون المبادرة حسب الرؤيتين
الفلسطينية واإلسرائيلية

أو ًال :فلسـطينيًا

كما أنه تعهد للجانب الفلسطيني بأن تُفرج إسرائيل تدريجياً
عن نحو  350س���جيناً فلسطينياً خالل األشهر القليلة املقبلة،
بينهم  100سجني أُدينوا قبل توقيع اتفاقيات أوسلو.
كما أفاد اجلانب الفلسطيني بأن نتنياهو وافق على سلسلة

مطالب أمريكية لتدعيم اقتصاد السلطة الفلسطينية وتعزيز

مكانتها في الشارع الفلسطيني؛ بُغية إحاطة املفاوضات ،في
حال اس���تئنافها ،بأجواء إيجابية .ومن هذه املطالب :تس���ليم
الس���لطة مناطق جديدة في الضفة الغربي���ة ،وإزالة حواجز

عسكرية ،وتطوير مناطق سياحية في الشاطئ الشمالي للبحر
امليت؛ بحيث يتم إنش���اء  20ألف وظيفة لعمال فلس���طينيني،

وإقامة مناطق صناعية مشتركة مع إسرائيل برعاية أمريكية
وأوروبية ،وزيادة تصاريح الدخول إلس���رائيل لعمال ولرجال
أعمال فلسطينيني من الضفة الغربية وقطاع غزة .واملعلومات
ج���اءت بصيغة النكرة ،مبعنى أنها لو صدقت ،فهي فضفاضة

وغير واضحة املعالم.

لكن قرارات قيادة املنظمة والسلطة تشير إلى غير ذلك ،إذ

مت تسريب بعض مخرجات اجتماع اللجنة املركزية حلركة فتح
اخلميس ( 19يونيو) برئاسة الرئيس محمود عباس ،وأفادت

التسريبات بأن اللجنة تنازلت عن مطلب وقف االستيطان في
األراضي احملتلة عام  1967والتخلّي عن مطلب إطالق سراح
األس���رى وخاصة املعتقلني منذ ما قبل أوسلو؛ شرط أن يتم

استئناف املفاوضات على أساس الـ .67
ووفق التس���ريبات ،فإن  13عضواً م���ن املركزية صوتوا

ف���ي اجتماعهم لصالح اس���تئناف املفاوض���ات إذا ما كانت

على أس���اس حدود عام  1967والتن���ازل عن مطلبي جتميد
االستيطان وإطالق س���راح األسرى وخاصة املعتقلني منذ ما

قبل أوس���لو ،في مقابل اثنني ص َّوت���ا باملعارضة ،منهما اللواء
توفيق الطيراوي.

ثانيًا :إسـرائيليًا

اجلانب الفلس���طيني أفاد بأن "كيري" اقترح إجراء جولة

نقلت صحيفة احلياة اللندنية عن مصادر إس���رائيلية أن
خطة كيري املقدمة "ش���فوياً" إلى الرئيس الفلسطيني حملت

اجلوهرية وفي مقدمتها احلدود والترتيبات األمنية .وأن كيري

إلى التفاوض على أس���اس إقامة دولة فلسطينية على حدود

مفاوضات تس���تمر ما بني  9-6أش���هر لتتركز على الشؤون

خمس نقاط ،هي :دعوة اجلانبني الفلس���طيني واإلسرائيلي

يدعم اعتبار حدود عام  67مبثابة نقطة انطالقة للمفاوضات.

الرابع من حزيران ،مع تبادل "أراض" متفق عليه ومتس���اوية
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في املس���احة والنوعي���ة ،وأن يجري التف���اوض على احلدود

( )3ضخ األموال للس���لطة الفلس���طينية دون توقف من

إسرائيل بتقليص البناء في املستوطنات خالل املفاوضات إلى
أقص���ى حد ممكن ،وأن يضمن أيضاً قيام إس���رائيل بإطالق

( )4االتفاق على التعاون في امللف األمني.

واألمن لفترة تراوح بني  6و 9أش���هر ،وأن يضمن كيري قيام

جميع أس���رى ما قبل اتفاق أوسلو ،وعددهم  104أسرى ،بعد

ش���هر من بدء املفاوضات ،على أن تطلق إس���رائيل فور بدء
املفاوضات  25أس���يراً آخر ،وإطالق خطة اقتصادية إلنعاش
االقتصاد الفلسطيني.

وميكن التعبير عن اخلطة األمريكية الستئناف املفاوضات

بثالثة مس���ارات مركزية ،يتمثل األول في املس���ار السياسي

الذي يهدف إلى إعادة األط���راف إلى طاولة املفاوضات ،في
حني يركز املسار الثاني على امللف األمني الذي في إطاره مت

البنوك اإلسرائيلية.

( )5ضبط األمن في احلدود املؤقتة لتكون حدوداً آمنة.

( )6إعالن من قبل الفلس���طينيني أن إس���رائيل هي دولة

ذات سيادة أمام املجتمع الدولي.

( )7فتح مطار في رام الله وتزويده باملنشآت الكاملة.

( )8تزويد السلطة بالسالح وجتهيز األجهزة األمنية بكل

ما يلزمه���ا ألداء دورها في احملافظة عل���ى األمن العالم في

الضفة الغربية.

( )9جتميد ملف القدس حتى إشعار آخـر.

وتؤكد شخصيات قريبة من الس���لطة الفلسطينية أن ما

تعيني جنرال أمريكي من أجل تقدير الوضع في مناطق الضفة

مت بني الطرفني الفلسطيني واإلسرائيلي برعاية أمريكية هو

كيري أن تكون كافة املزايا والنوايا احلس���نة املقدمة للسلطة

أم���ام أهل الضفة الغربية للذهاب إلى الس���وق اإلس���رائيلي

الغربية ،وأما املسار الثالث فهو امللف االقتصادي الذي حاول
هي اقتصادية بس���بب تدهور وضعه���ا االقتصادي .وأضافت

هذه املصادر أن نتنياهو لم يرفض فكرة إقامة مطار للطائرات
اخلفيفة في تخوم السلطة الفلسطينية.

وفي نفس املضمون قال وزير الدفاع اإلسرائيلي ،موشيه
يعل ��ون" ،رفضنا كل الش���روط املس���بقة مبا فيه���ا املطالب

الفلسطينية بش���أن حدود  67وجتميد البناء في املستوطنات
واإلفراج عن الس���جناء" ..وبنا ًء على مضمون هذا التصريح،
إذا م���ا كان صحيحاً ،فإن موافقة الطرف الفلس���طيني على

العودة إلى املفاوضات هي مبثابة انتحار سياس���ي للس���لطة

الفلس���طينية ،وبالتالي لن تغير في ش���يء من الظروف التي
دفعتها إلى الرفض في السابق.

ثمة تضارباً في املعلومات حول أهم
ومما س���بق يتضح أن َّ

معالم االتفاق الذي مت بني اجلانبني برعاية أمريكية ،وهذا بحد
ذات���ه يضع عقبة كبيرة أمام فهم املراقبني لطبيعة املفاوضات
التي جتري ،ويضع عالمات استفهام حول مصداقية الطرف

الفلسطيني .وهذا الرأي يتأكد من خالل تسريبات – نشرتها
صحيفة فلس���طيننا  -أفادت بأنه قد مت االتفاق على تس���عة

بن���ود خطيرة ،مبوجبها تبدأ عملي���ات املفاوضات من جديد،
وهي:

( )1استئناف املفاوضات دون شروط.

( )2جتميد ملف الالجئني لــ  5سنوات.
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"رزمة تس���هيالت" لتحس�ي�ن منط احلياة اليومية وفتح الباب
للتسوق ،والدعاية للهبات االقتصادية التي ستأتي نتيجة تلك

الصفقة ،مع بعض الرتوش السياس���ية التي ال حتمل أي شكل
التزامي أو إلزامي ،بل ال حتمل وعداً مكتوباً.

جولة كيري والثوابت الفلسطينية
ما مت االتفاق عليه من بنود الستئناف عملية املفاوضات،

يؤكد أن هذه البنود جاءت كضربة في الصميم لكافة الثوابت
الفلسطينية ،حيث بدا واضحاً من خالل تسريبات  -صحيفة
فلسطيننا  -أن ملف االستيطان غير مطروح للنقاش ،خاصة

إذا م���ا أدركن���ا أن احلركة الصهيونية – حس���ب تعريف بن

غوري���ون  -هي حركة اس���تيطانية ،وبالتالي من غير املعقول
أو املقبول إس���رائيلياً أن يتم وقف عجلة االستيطان ،هذا في

ضوء أن االتفاق على اس���تئناف املفاوضات جاء دون شروط،

وجتميد ملف القدس حتى إشعار آخـر ،وضخ األموال للسلطة
الفلسطينية دون توقف من البنوك اإلسرائيلية ،وهو أمر ُم ٍغر
جداً للسلطة.
ويعزز من هذا الرأي ما ص َّرح به وزير اإلسكان اإلسرائيلي

املتط���رف "أوري أريئيل" ،الذي قال إن���ه إذا اجلميع ظن بأن
إسرائيل س���تعمل على جتميد االس���تيطان فهو مخطئ ،بل

سنزيد الوحدات االستيطانية في األماكن الضرورية .وكخطوة
عملية لهذا التصريح ،صادقت "اإلدارة املدنية اإلس���رائيلية"

منتصف شهر رمضان املاضي على خطط إلقامة نحو 1000

فش���لها وعقمها في حتقيق تطلعات ش���عبنا الفلسطيني،

وإذا م���ا أكدنا أن اس���تئناف املفاوض���ات جاء دون رضا

احلقوق والثوابت الوطنية ،وهي لن تلزم شعبنا الفلسطيني

وحدة استيطانية في الضفة الغربية احملتلة.

الفصائ���ل الفلس���طينية – خاصة حماس واجله���اد  -عنها،

فإن هذا األمر يق ِّوض فرض حتقيق املصاحلة الفلس ��طينية؛
فاملصاحلة واملفاوضات خطان متوازي���ان ال يلتقيان ،وإذا ما
قرأنا تصريح عزام األحمد – الذي أعطى حماس مهل ًة حتى

 14أغس���طس إلعالن املصاحلة  -نُدرك أن حركة فتح تب ِّيت
أمراً ما ،في الغالب ال يصب في مصلحة حركة حماس ،خاصة
أن احلاكم في مصر تتقاطع مصاحله مع مصالح فتح ،واستلم
الرئيس عباس قبل أيام رسالة دبلوماسية من الرئيس املصري
املؤقت عدل���ي منصور .مبعنى آخر :املتغي���رات اإلقليمية ال

ولن تكون إال غطا ًء لتكريس االس���تيطان والتهويد وضياع
بشيء؛ ألنها تأتي خارج سياق التوافق واإلجماع الوطني،

وضد إرادة شعبنا الفلسطيني”.

	•حرك ��ة اجلهاد اإلس�ل�امي رفضت خيار عودة السلطة إلى
املفاوضات مع "إس���رائيل" اس���تجابة جلهود جون كيري،
موضحة أن كيري يس���عى الس���تغالل "انش���غال احمليط

العربي" إلنهاء الصراع وإجبار الفلس���طينيني على تقدمي
تنازالت .وأوض���ح القيادي في احلركة ناف���ذ عزّام ،أن

الصراع الفلسطيني  -اإلسرائيلي ال ميكن أن ينتهي "دون
أن تع���ود احلقوق ألصحابها" ،متوقعاً فش���ل جهود وزير

تصب في مصلحة حماس ،وهذا يزيد من تعنت حركة فتح.
كم���ا نَ َف َدت ورمب���ا انعدمت فرص���ة حتقيق مب ��دأ حل

	•أعلنت اجلبه ��ة الش ��عبية رفضها اس���تئناف املفاوضات

إس���رائيل تواصل إقامة اآلالف من الوحدات االستيطانية في

آلراء وأفكار وزير اخلارجية األمريكية جون كيري ،مشددة

األمر ال���ذي قضى على أي فرصة إلقام���ة تواصل جغرافي
يعطي أم ً
ال بإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

الصلة مبثابة انتحار سياسي يطلق يد االحتالل وحكومة

الدولتني ،س���واء من ج��� َّراء املفاوضات أو ف���ي غيابها؛ ألن

القدس والضفة الغربية ،وتبني جدار الفصل العنصري الذي
َّ
قطع أوصال األراضي الفلس���طينية ،خاصة الضفة الغربية،

وميك���ن إضافة أن إس���رائيل ل���ن تس���مح بإقامة دولة
فلس ��طينية بجانب دولة إس���رائيل ،فكيف إلسرائيل السماح
بإج���راء يه���دد وجودها ،حي���ث إن الفلس���طينيني يتمددون
دميغرافياً وينافسون اإلس���رائيليني في وجودهم ،ومن ناحية

أخرى من غير املقبول إس���رائيلياً أن يُس���مح للفلس���طينيني
بإقامة دولتهم على مملكتي يهوذا والسامر.

مواقف الفصائل الفلسطينية

اخلارجية األمريكي.

الثنائية بني الس���لطة واالحتالل اإلس���رائيلي ،باالستناد
على أن ذلك مبثابة "انتحار سياسي" .واعتبرت أن "العودة
للمفاوضات بعيداً عن إطار األمم املتحدة وقراراتها ذات

غالة التطرف واالس���تيطان في اقت���راف أفظع اجلرائم

بحق اإلنسان الفلسطيني وأرضه ومقدساته".

	•القي���ادي ف���ي حرك ��ة فت ��ح نبيل عمرو هاجم الس���لطة
واتهمها بالتراجع عن مواقفها بسهولة تامة ،مشدداً على
أن الس���لطة تعاني أزمة في القي���ادة أكثر بكثير من أزمة

السياس���ة ،على حد قوله .وقال عمرو" :لقد بدا واضحاً
أن هذه القيادة جتيد لغة التش���دد ،لكنها في نهاية األمر
تسلّم باألمر الواقع".

	•حركة املبادرة الوطنية الفلسطينية أعلنت رفضها العودة

مبج���رد أن مت اإلعالن عن ب���دء املفاوضات ،حتى أبدى

إلى املفاوضات مع إسرائيل دون مرجعية واضحة ومحددة
تكون حدود الرابع من حزيران لعام  67أساس���اً لها وتقر

من حركة فتح نفس���ها رفضوا املفاوض���ات ،وفيما يلي أبرز

الفلس���طينية احملتلة مبا فيها القدس .واعتبرت احلركة

	•حرك ��ة حم ��اس أعلن���ت رفضها القاطع لعودة الس���لطة

أن إس���رائيل ستس���تغلها غطاء ملش���اريعها االستيطانية

كل فصيل فلس���طيني اعتراضه على هذه املفاوضات ،وذلك
انطالقاً من تفس���يرات متفقة ومتباين���ة ،لدرجة أن أعضاء

بها إس���رائيل ووقف االس���تيطان في جمي���ع األراضي

التصريحات بخصوص املفاوضات:

أن إجراء املفاوضات في ظل اس���تمرار االستيطان يعني

الفلس���طينية إلى مربع املفاوض���ات العبثية مع االحتالل
اإلس���رائيلي .وأ َّكد عزت الرشق أن “هذه املفاوضات ثبت

التوسعية.

	•اجلبه ��ة الدميقراطي ��ة اعتبرت أن العرض الذي تقدم به
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جون كيري غير ٍ
كاف الس���تئناف العملية السياس���ية من
جديد وإطالق املفاوضات مع اجلانب اإلسرائيلي ،مشير ًة

إلى أن استئناف املفاوضات يتطلب اعتراف إسرائيل بحل
الدولتني على أس���اس حدود عام  1967كأس���اس لعملية
السالم ،ووقف النشاطات االس���تيطانية ،وإطالق سراح

قدامى األسرى.

التصريحات السابقة واضحة في مضمونها ،ومفادها أنه

ال قبول مببدأ املفاوضات بعدما ضاع اجلزء األكبر من التراب
الفلسطيني من ج َّراء االتفاقيات السابقة ،وهذا ما يضع عقبة
كؤوداً أمام س���ير املفاوضات ،وبالتالي فإن ذلك سيسهم قدر

اإلمكان في إعاقة املفاوضات رغم غطائها العربي.

آفاق المفاوضات في ضوء الوضع الراهن
يب���دو ،منذ اللحظ���ة األول���ى لإلعالن عنه���ا ،أن هذه

املفاوضات حتمل عوامل فش���لها في جنباتها ،وما يؤكد ذلك
أن اجلان ��ب الفلس ��طيني ضيف جداً ،ومنقس���م على نفسه،

ويتجاه���ل حركتي املقاومة اإلس�ل�امية (حم���اس واجلهاد)،
وهناك رفض كبير من الش���رائح الفلسطينية ومن حركة فتح
أيضاً لهذه املفاوض���ات ،هذا في ضوء أن تصريحات قيادات

فصائل منظم���ة التحرير أكدت أن الرئاس���ة اتخذت القرار
دون مش���ورة هذه الفصائل أو العودة إليه���ا ،وبالتالي هناك

تضليل إعالمي مارس���ته السلطة الفلسطينية من أجل تسويق
يعجل في انهيارها.
املفاوضات ،وهذا ما ِّ

ومن جانب إس ��رائيل ،ف���إن تصريحات قادة بارزين تؤكد

هذا الرأي ،حيث ص َّرح وزير اخلارجية الصهيوني األس���بق،
"أفيغدور ليبرمان" ،بأن "الصراع الفلس���طيني  -اإلسرائيلي

غي���ر قابل للحل ،وميكن فقط إدارة الص���راع" .وأضاف "أبو
مازن ال ميثل س���كان قطاع غزة وال الضفة الغربية وشرعيته

الس���لطوية غير واضحة من الناحي���ة القانونية" .وهذا األمر
كانت تتمس���ك به إس���رائيل من قبل ،حيث أخبروا أبا مازن

أنه ال ميثل كامل الش���عب الفلسطيني ،ومن املتوقع إعادة هذا
الطرح من جديد.

أ َّما وزير اإلسكان اإلسرائيلي املتطرف "أوري أريئيل" فقد
عقّب بخصوص اإلفراج عن األس���رى قائ ً
ال" :إن هذه اخلطوة

ستهدد أمن إسرائيل وليست من مصلحتها" .وبالتالي لن تقبل
إس���رائيل أي ش���يء ميكن أن يهدد أمنها ،هذا في ضوء أن
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موضوع األمن صاحب نصيب األسد في االتفاق اجلديد.

أما وزير العالقات الدولية اإلس���رائيلي "يوفال شتينيتز"،

فق���د قال إن إس���رائيل لن تق���دم أي تنازل حول "مس���ائل
دبلوماس���ية" ،ولم يت���م التوصل إلى أي اتف���اق حول جتميد

االس���تيطان أو حول اإلش���ارة إلى حدود ع���ام  ،1967وهما

مطلبان فلسطينيان أساسيان.

أما نائب وزير اجليش اإلسرائيلي "داني دانون" فقد اعتبر

أن إقامة دولة فلسطينية على حدود  67يعرض وجود إسرائيل

للخطر ،كما أنه عارض إطالق س���راح أسرى قدامى حتى يتم
التوصل إلى توقيع اتفاق شامل مع الفلسطينيني.

أما عضو الكنيس���ت م���ن حزب الليك���ود "هنيغبي" فقد

اعتبر أنه ليس من املفترض أن يكون هناك إفراج عن أس���رى

فلسطينيني قبل االجتماع التمهيدي بني اجلانبني اإلسرائيلي

والفلس���طيني في واشنطن .وأش���ار إلى أن تقدمي إسرائيل
مبادرة حسن نية أخرى للفلسطينيني يعتبر شوطاً كبيراً لبناء
الثقة ،على حد تعبيره.
وص���در مؤخراً تصريح عن رئيس الوزراء "نتنياهو" مفاده

أن أي اتفاق سيتوصل إليه اجلانبان سيتم عرضه في استفتاء
عام على "الشعب اإلسرائيلي".

كل العوامل الس���ابقة س���تجعل من الوصول إلى حل بني
الطرفني أمراً في غاية الصعوبة ،وبالتالي تفشل املفاوضات،

ويعود الطرف الفلسطيني إلى نقطة الصفر.

خالصة
تض���ارب املعلومات الواردة حول ش���روط االس���تئناف،

وتضارب وجهات النظر الفلس���طينية وعدم اتفاقها على رؤية

واحدة ،وكذلك احلال بالنس���بة للطرف اإلسرائيلي؛ كل هذه

العوامل تضعنا أمام جملة من التساؤالت :إلى متى من املمكن
أن تستمر عملية املفاوضات؟ وهل ستقبل إسرائيل أن تتنازل

للفلس���طينيني عن أراضي الـ 67؟ وهل س���تقبل إسرائيل أن
تفاوض الس���لطة في ضوء دعوة ع���زام األحمد للمصاحلة؟
وما خيارات وبدائل الس���لطة الفلس���طينية في حال انقضت
مدة املفاوضات دون إحراز إجناز؟ وكيف س���تتعامل السلطة
الفلس���طينية مع موض���وع املصاحلة في ض���وء تعارض هذا

املوضوع مع مبدأ املفاوضات؟

[المسلمون والعالم]

تونس
وهواجس االنقالب
العسكري في مصر

■ ■عبد الرحيم بلشقار بنعلي
belechekar@gmail.com

تخوض األحزاب السياسية املعارضة في تونس ،منذ أزيد

من ش���هرين ،هجمة «شرسة» على التحالف احلكومي الذي

تقوده حركة النهضة؛ من أجل إسقاط التجربة الدميقراطية
الفتية ..فقد استغلت املعارضة أجواء «التمرد» على الرئيس
املصري محمد مرس���ي وحكومة هشام قنديل ،وأعلنت يوم

 8يوليو املاضي تش���كيل «جبهة مت��� ّرد» على غرار ما جرى
في مصر ،وجعلت َّ
حل املجلس الوطني التأسيس���ي (مجلس

الش���عب)َّ ،
وحل املؤسسات املنبثقة عنها احلكومة والرئاسة؛
هدفاً لها.
وجاءت هذه الهجمة بعد وقت قصير من جتاوز احلكومة

التي تقودها حركة النهضة ،تداعيات مقتل اليساري شكري

بلعيد ف���ي فبراير املاضي ..وفي س���ياق الترتيبات األخيرة
إلنه���اء املرحلة االنتقالي���ة ،وفي الوقت ال���ذي أعلنت فيه
احلكومة اس���تعدادها للحوار مع املعارضة واالس���تماع إلى
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مطالبه���ا؛ أُعلن مقتل املعارض اليس���اري اآلخر ،والنائب في

من جهته ،استغرب راشد الغنوشي ،زعيم حركة النهضة،

الشعب ،محمد البراهمي ،على يد مسلحني مجهولني ،صباح

متيل لدعوات «االنقالب» في مص���ر ،على حد وصفه .وأكد

املجلس التأسيس���ي (البرملان التونس���ي املؤق���ت) عن حركة

اخلميس  25يوليو املنصرم ،وهو ما استغلته املعارضة التونسية

وأججت الش���ارع ضد
إلعطاء زخم جديد لدعوات «التمرد»َّ ،

استغالل املعارضة حادث االغتيال وتصريف مواقف سياسية
ضرورة إمتام احلكومة مهامها فيما تبقى من املرحلة االنتقالية

التي ستت َّوج نهاية العام اجلاري بإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

احلكوم���ة ،وأعلنت مطالب تعجيزية ،ودخلت البالد في دوامة

أما الرئيس التونسي ،املنصف املرزوقي ،فاعتبر استهداف
حياة املعارض اليس���اري ،محمد البراهمي ،استهدافاً للتوافق

تداعي��ات اغتي��ال الرباهمي ..تصعي��د املعارضة
وتنازل االئتالف احلكومي

الدميقراط���ي في مراحل���ه األخيرة .ودع���ا املعارضة للعودة

أزمة سياس���ية ما زالت تداعياتها تراوح مكانها بعد أكثر من

شهر على انفجارها.

بعد وقوع احلادث خرجت األطراف السياس���ية املعارضة

في تون���س مبواقف بدت وكأنها جاهزة ،فقد أعلنت خروجها

عن الس���كة ،ودعت إلى إضراب عام وعصي���ان مدني حتى

إسقاط احلكومة واملجلس التأسيسي ،ونادت بتحكيم الشارع؛

في سيناريو شبيه مبا حدث في مصر قبل االنقالب.

وكانت أبرز تداعيات هذا احلادث:
ـ ـانسحاب  60نائباً من املجلس التأسيسي (البرملان).
ـ ـتشكيل جبهة إنقاذ وطني على غرار «جبهة اإلنقاذ» في
مصر.
ـ ـفي  10يوليو رئيس املجلس الوطني التونسي التأسيسي
(البرملان) يجمد أعمال املجلس احتجاجاً على مشاركة
نواب معارضني ف���ي مظاهرة القصبة من أجل جتييش
الشارع ضد التحالف احلكومي احلاكم.

السياس���ي واس���ع النطاق ب�ي�ن كل أط���راف املجتمع املدني
والسياس���ي التونس���ي حول الدستور ،واس���تهدافاً لالنتقال
للهدوء في أقرب وق���ت ،واجللوس على طاولة احلوار لعرض
مطالبها.

ورغم كل احملاوالت التي قدمتها احلكومة وحركة النهضة

وم���ا زالت لتهدئة الوضع والتقدم إل���ى األمام ،فإن املعارضة

متسكت بعناد كبير وتش��� َّبثت مبطالب أعلنت عنها قبل مقتل
َّ
البراهمي ،ونصبت خياماً أمام مقر املجلس التأسيس���ي في
العاصمة تونس لتنفيذ «االعتصام املفتوح» ،على غرار ما وقع

ف���ي مصر ،ودعت إلى ما أس���مته «أس���بوع الرحيل» بني 24

و 31أغس���طس ،وهو البرنامج الزمني الذي حددته إلسقاط

احلكومة التي تقودها حركة النهضة اإلس�ل�امية ،عبر تنظيم
تظاهرات حاشدة في مختلف أنحاء البالد.

حركة مترد وجبهة اإلنقاذ التونس��ية ..استنساخ
السيناريو املصري

ـ ـاالحتاد العام التونسي للشغل يدعو إلضرابات عامة.
ـ ـاملعارض���ة تنصب معتصماً أمام مق���ر املجلس الوطني
التأسيسي بساحة بارودو في العاصمة مطالباً بالرحيل.

تأس���يس حركة أطلقوا عليها اس���م «مترد من أجل تونس»،

اس���تنكر رئيس احلكومة التونس���ية ،عل���ي العريض ،صدور

التونس���ي احلالي ،وإعادة السلطة للشعب ،وانطلقت في جمع

وفي محاولة الحتواء الوض���ع وتهدئة تصعيد املعارضة،

مواقف بعد دقائق معدودة على حادث اغتيال البراهمي تنادي
باخلروج عن السكة وتنادي بالتقاطع ،وأعلن استعداد حكومته
للجل���وس على طاولة احل���وار مع املعارضة واالس���تماع إلى

مطالبها والتباحث من أج���ل إيجاد صيغة للخروج من األزمة

السياسية.

في سيناريو ش���بيه بإنش���اء حركة مترد املصرية ،أعلن

شباب تونس���يون ،بالتزامن مع االنقالب العسكري في مصر،
تهدف إلى جمع توقيعات ش���عبية إلس���قاط مشروع الدستور
التوقيع���ات من املواطنني لرفع دع���وى قضائية لدى احملكمة
اإلدارية حل ِّل املجلس الوطني التأسيسي املنبثق عن انتخابات

 23أكتوبر  ،2011وح ِّل احلكومة ،ورئاسة اجلمهورية.

وبعد مقتل املعارض اليس���اري محم���د البراهمي ،أعلن

تشكيل «جبهة اإلنقاذ التونس���ية» من كتلة األحزاب اليسارية
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والعلماني���ة والقومية ،وحركة مت���رد .وأعلنت «جبهة اإلنقاذ»

وبعدها سيكون موعد جميع األحزاب واألطراف السياسية مع

ش���هرين يعرض على االس���تفتاء الشعبي ،وتش���كيل حكومة

يؤكد الغنوشي.

ف���ي بيان له���ا توليها اس���تكمال صياغة الدس���تور في بحر

إنقاذ وطني محدودة العدد ال تترش���ح في االنتخابات القادمة
متطوعة برئاسة شخصية وطنية مستقلة متوافق عليها تتخذ
ضمن برنامجها جملة اإلجراءات االس���تعجالية االقتصادية

واالجتماعية والسياسية واألمنية ،وتعد النتخابات دميقراطية
نزيهة وشفافة.

وتشترك جبهة اإلنقاذ التونسية مع نظيرتها املصرية في
تشكيلتها التي تضم أطرافاً سياسية معروفة بعدائها الشديد

محطة االنتخابات ،وستتغير احلكومة بالطريقة الدميقراطية،
من جهته ،اتهم رئيس احلكومة التونس���ية ،علي العريض،

بعض األحزاب املعارضة باس���تغالل حركة «مترد التونس���ية»
على احلكوم���ة منذ تو ّليها احلكم ،معتب���راً أن الدعوات إلى

يهدد املسار
ح ّل املجلس التأسيس���ي وإسقاط احلكومة خطر ّ

الدميقراطي .وأكد أن «مترد وجبهة اإلنقاذ» استنساخ لتجربة
أجنبية غريبة عن البالد ،في إشارة إلى حركة «مترد» املصرية.
وبامل���وازاة م���ع ذلك نزل مئ���ات اآلالف من التونس���يني

لإلسالميني ،غير أنها تختلف عنها في قبولها باجللوس على

في مناس���بتني خالل هذه الفترة ،واس���تنكروا فيهما مطالب

نظيرتها املصرية التي كانت ترفض كل مبادرات احلوار.

الدميقراطي على السلطة.

طاولة احلوار مع احلكومة والرئاس���ة وحركة النهضة ،بعكس

متسكهم بالش���رعية االنتخابية وبالتداول
املعارضة ،وأعلنوا ّ

استفزاز املعارضة ومرونة التحالف احلكومي
أبدى التحالف احلكومي املش���كل لألغلبي���ة املمثلة في

املجلس الوطني التأسيس���ي في تون���س ،واملتك ّون من حركة

يتزعمها املفكر اإلس�ل�امي راش���د الغنوش���ي،
النهضة التي
ّ
وحزب املؤمتر من أج���ل اجلمهورية الذي ينتمي إليه الرئيس

املنصف املرزوقي ،وحزب التكتل الدميقراطي من أجل العمل
واحلريات الذي ينتمي إليه رئيس املجلس التأسيسي مصطفى

بن جعف���ر؛ مرونة كبيرة ف���ي التعامل مع دع���وات «التمرد»
لالحتشاد ضد احلكومة ،فقد كان زعماء التحالف احلكومي

ف���ي الوقت الذي يقترحون فيه عل���ى املعارضة اجللوس على

طاولة احلوار للتباحث بش���أن مطالبها؛ يبعثون رس���ائل قوية
إليها حتذرهم من مغ َّبة محاولة استصدار السيناريو املصري

وإسقاطه على تونس.

ففي جت ّمع خطابي حاش���د وصف راشد الغنوشي إصرار

بعض أطراف املعارضة على املطالبة بحل املجلس التأسيسي

بأنه محاولة الس���تيراد االنقالب املصري إلى تونس .وأكد أن
اجليش الوطني التونس���ي ليس انقالبياً ،وقال «من ظنوا بأن
املثال املصري ميكن أن يُستورد إلى تونس فهم مخطئون».

وأشهر الغنوشي ورقة االستفتاء الشعبي في وجه املعارضة

إذا أص���رت عل���ى مطالبها غير الواقعي���ة ،على حد وصفه.

وأكد ضرورة اس���تكمال احلكومة واملجلس التأسيسي مهمته
في غضون األربعة أش���هر املتبقية من مدة الفترة االنتقالية،
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اجليش عنصر أساس��ي يف معادلة خمتلفة بني
تونس ومصر
ال تختلف معادلة الفوضى السياس���ية الدائرة في تونس

عم���ا وقع في مص���ر قبل االنقالب؛ ففي مصر مت تأس���يس

جبهة ضمت أحزاباً معارضة وأغلبها معروفة بكرهها الشديد

جلماعة اإلخوان املس���لمني ،وبعد ذلك أعلن تأس���يس حركة
أطلقوا عليها اسم «مترد» ،وشرعوا في جمع التوقيعات بشتى
الوس���ائل ،من بينها العنف واملال ،بحسب حتقيقات صحفية،

وحش���دوا املصريني على الرئيس وحكومته ،مستغلني معاناة
الشارع املصري من األوضاع االقتصادية واالجتماعية الصعبة
التي كانت متر بها مصر ،عالوة على جتييش إعالمي منقطع

النظير ضد الرئيس محمد مرسي وجماعة اإلخوان املسلمني.
وعلى النهج ذاته تعمل املعارضة التونسية منذ نحو شهر،
فباس���تثناء حياد اجليش في تونس يبدو املشهد متقارباً ،لكن

الس���ؤال املطروح هو ملاذا ظل اجليش في تونس طيلة الفترة
االنتقالية بعيداً عن املش���هد السياسي بينما تدخّ ل في مصر
في ش���تى محطات املرحلة االنتقالي���ة ،انتهاء بتنفيذ انقالب

عسكري ،فما الفوارق بني اجليشني املصري والتونسي؟

يرى عبد الرحيم الش���لفوات ،باحث في جامعة احلس���ن

الثان���ي بالدار البيضاء في العالق���ات األمريكية  -املغاربية،
ومهتم باملشهد السياسي في منطقة شمال إفريقيا؛ أن اجليش

املصري ألف أن تكون القيادة السياس���ية املدنية خاضعة له.

ويعتقد «الش���لفوات» أن هذا الس���بب هو الذي دفع اجليش
يعد ابنه لتولي احلكم ،وهو
إلزاح���ة مبارك؛ لكون األخير كان ّ
على فساده ليس عسكرياً ،فض ً
ال عن أن جيش مصر له نفوذ
تاريخي ورمزي قوي منذ انقالب الضباط األحرار.

في مقابل ذلك ،تختلف وضعية اجليش في تونس ،بحسب
«الشلفوات» ،فقد ظل مراقباً وخارج اللعبة ،كما يبدو ظاهرياً
حلد الس���اعة ،ولم يصدر عنه تصريح أو مقال أو بيان حول

مختلف األحداث السياس���ية التي شهدتها تونس منذ سقوط
النظام السياس���ي البائد ،ويرجع ذلك ،بحسب شلفوات ،لكون

أن اجليش في تونس ليس بنفس قوة اجليش في مصر ،بحيث
إن اجليش الوطني التونس���ي أو القوات املس���لحة التونسية

يتكون م���ن  35.500فرد ،منهم  27000ف���ي القوات البرية
التونس���ية ،بينما يبلغ عدد أفراد اجلي���ش املصري والقوات

املس���لحة  ،468.500يوجد مثلها في االحتياط ،وعالوة على
ذل���ك فإن نظام الرئيس املخلوع بن علي كان نظاماً بوليس���ياً
همش دور العسكر خش���ية االنقالب عليه ،بعكس النظام في
مصر فقد كان الرئيس املخلوع مبارك عسكرياً.

مس��تقبل تونس ..تف��اؤل حذر واس��تبعاد لتكرار
سيناريو االنقالب يف مصر
يرى عبد الرحيم الش���لفوات أن هناك اختالفاً في بعض

التفاصيل في احلالة التونسية عن احلالة املصرية؛ ففي تونس
تتركز هجمة املعارضة على ضرب التجربة اإلس�ل�امية حتت
ش���عار «اغتل يسارياً وأزح إسالمياً من السلطة» ،ويرجع ذلك
لسببني ،األول :أن العلمانيني في تونس أكثر توغ ً
ال في املجتمع
بعكس مصر ،وأن بعضهم عانى أيضاً من قمع الرئيس املخلوع

بن علي .والس���بب الثاني :أن احلركة اإلس�ل�امية في تونس،
ممثلة في ح���زب النهضة ،أكثر مرون���ة وإدراكاً من نظيرتها
مقس���مة بني اخلارج
املصرية؛ ألنها عاش���ت لردح من الزمن َّ

والسجون والداخل املمنوع من التج ّمع.
وأضاف «ش���لفوات» عام ً
ال آخر مت َّيزت به جتربة احلركة

اإلس�ل�امية في تونس عن مصر ،وه���و حرص حركة النهضة
على تأس���يس كتلة وطنية مبنية على اإلخالص للوطن وعلى

الدميقراطي���ة والتواف���ق أكثر من حرصها عل���ى كتلة مبنية
على االختالف الفكري ،وهو ما ظل يؤكده راش���د الغنوش���ي

باستمرار.

وبعيداً عن التحليالت النظرية ،تعيش الساحة السياسية

في تونس على صفيح س���اخن ،ففي الوق���ت الذي تقدم فيه

حركة النهضة وشركاؤها في التحالف احلكومي مجموعة من
التن���ازالت بقصد التوصل إلى حل سياس���ي ،ترفع املعارضة

املتمثلة ف���ي «جبهة اإلنقاذ» و«حركة مترد» س���قف مطالبها
وتص ُّر عل���ى ح ِّل املجلس الوطني التأسيس���ي واملؤسس���ات
املنبثقة عنه (احلكومة والرئاس���ة) ،وه���و املطلب الذي أكد
مجلس ش���ورى حركة النهضة في اجتم���اع له رفضه القاطع
بشأنه ،مش���دداً على ضرورة إنهاء احلكومة فترتها االنتقالية

لالنتقال بالبالد إلى وضع سياسي آمن ،لكنه عاد ووافق على
ح ّل احلكومة وتكوين أخرى غير حزبية.
وبني تصعيد املعارضة في هجمتها على احلكومة ،ومرونة

األخيرة ف���ي ردود أفعالها؛ يبقى املس���تقبل السياس���ي في
تونس ومعه جتربة االنتقال الدميقراطي ،مفتوحاً على جميع

االحتماالت ،غير أن ال���ذي يُجمِ ع عليه كثير من املراقبني هو
استبعاد الس���يناريو املصري واملتمثل في االنقالب العسكري
كخيار حلس���م موازيني القوى بني التروي���كا احلاكمة بقيادة

حركة النهضة اإلسالمية واملعارضة.
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[المسلمون والعالم]

الجيش الصهيوني..

■ ■أمحد أبو دقة

العقيدة
القتالية
وحتديات
املستقبل

ahmad_dakkah@hotmail.com
adakkah

أصدر مركز الزيتونة للدراس���ات تقري��� َر معلومات حول

اجلي���ش الصهيوني تن���اول فيه تفاصيل مثيرة حول نش���أته
وكتائبه وأسلحته ومصادر متويله ،وكذلك مصانع السالح التي

أنش���أها الكيان إلمداد هذا اجليش .وفي حال قراءة التقرير

تتبادر إل���ى ذهن القارئ فروقات كبي���رة بني تركيبة اجليش
الصهيوني واجليوش العربية التي ال تزال منذ نشأتها تستورد

أسلحتها من أعدائها وأعداء أمتها.

وبالرج���وع إلى التاريخ قلي ً
ال فإننا جند أن اجليش الصهيوني

مت تأسيسه بتاريخ /26مايو1948/م ،أي بعد إعالن استقالل
الكي���ان الصهيوني بـ  12يوماً ،وبذل���ك تنتهي مرحلة العمل
الس���ري التي قامت به���ا منظمات يهودي���ة مختلفة ،أبرزها
"الهاغان���ا" ،للس���يطرة على أراضي الش���عب الفلس���طيني
وممتلكاته .كانت نواة اجليش تتكون من س���بعة ألوية نظامية،
وثالثة ألوي���ة من "الباملاخ" ،وهي ق���وة خاصة تتبع عصابات

يطلق اجليش الصهيوني على نفس���ه اس���م "جيش دولة

"الهاغانا" ،ومت تزويده في البداية بأسلحة تشيكية وفرنسية..

الدولة ،وتلخص الغاية من وجوده في حماية الكيان الصهيوني

برئاس���ة ديفيد بن جوريون في /31مايو1948/م ،أنه ينش���أ

إسرائيل" ،ويخضع حلكم مدني دميقراطي يستلهم من قوانني
وحماية اس���تقالله وإحباط جهود األعداء في إحباط احلياة
الطبيعية فيه.

تبينِّ اس���تطالعات ال���رأي الصهيوني���ة أن  %85.2من

مواطن���ي الكيان الصهيوني راضون ع���ن أداء جيش بالدهم،

باعتباره املؤسس���ة األولى في الدول���ة التي تتمتع بهذه الثقة.
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وجاء في املرسوم التأسيس���ي للجيش الذي أعلنته احلكومة

بنا ًء على هذا املرس���وم "جيش الدفاع اإلسرائيلي" ،ويكون من

األسلحة البرية وس�ل�اح الطيران وسالح البحرية ،وفي حالة

الطوارئ يط َّب���ق التجنيد اإلجباري جليش الدفاع بكل أذرعه،
مع حتديد سن املكلفني باخلدمة وفقاً لقرار من احلكومة ،وكل

من يخدم في اجليش ملزم بأداء قسم الوالء لـ "دولة إسرائيل"

ودستورها وسلطاتها املتعددة ،ومبوجب املرسوم احلكومي مت حظر إنشاء أي قوة
عسكرية خارج نطاق وزارة اجليش اإلسرائيلي.

ويقول تقرير "الزيتونة" إن فكرة تأسيس اجليش الصهيوني كانت في البداية

ضمن مس���اعي منظمة "بارجيورا" ،وهي منظمة صهيونية سرية مت تأسيسها في

فلس���طني عام 1907م حلماية املس���توطنات اليهودية في اجلليل ،حتى توسعت

وأصبح اس���مها منظمة "هاش���ومير" ،وتعني بالعربية احل���ارس .وملخص تاريخ

تأس���يس اجليش الصهيوني أنه تأسس من عصابات ،منها" :األرجون ،واشتيرن،
والهاغنا" ،وبعض الكتائب التي جاءت من بريطانيا والواليات املتحدة دعماً للوجود

اليهودي ،إضافة إلى اليهود العرب الذين زحفوا باجتاه فلسطني.

في الوقت احلالي يبلغ عدد عناصر اجليش الصهيوني  ،621.500منقسمني

بني جميع الوحدات ،ويتك ّون اجليش من خمس���ة أقس���ام ،ه���ي :قيادة املنطقة

الش���مالية ،وقيادة املنطقة اجلنوبية ،وقيادة اجلبهة الداخلية ،والقيادة الوسطى،
إضاف���ة إلى هيئة األركان والتي تتألف م���ن عدة أجنحة ،وهي( :النقل واإلمداد،

العمليات ،االستخبارات العسكرية ،التخطيط ،تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،

واملوارد البشرية).

من أبرز القواعد التي يبني عليها اجليش الصهيوني استراتيجيته العسكرية ،عسكرة

التجمعات االس����تيطانية ورفع كفاءة املقاتل ونوعية السالح ،إضافة إلى احلرب الوقائية
وقوة الردع ونقل املعارك إلى أرض العدو وبناء األحزمة األمنية واملرونة وس����هولة اتخاذ

القرارات امليدانية والتحكم في تس����لح األطراف املعادية .كما يتبنّى اجليش نظرية أمنية
على أس����اس احلرب في أي حلظة ،وكذلك س����رعة الهجوم والدفاع واملفاجأة والضربة

االستباقية.

وجتب���ر القوانني في الكي���ان الصهيوني جميع املواطنني عل���ى أداء اخلدمة
العس���كرية من س���ن  55-18عاماً للرجال ،ومن  38-18عاماً لإلناث ،وتصل مدة

اخلدمة إلى ثالثة أعوام للرجال ،وسنتني للنساء .أما بالنسبة ألبناء األقليات ،فإن
اخلدمة تكون تطوعية باستثناء الدروز والشركس ،كما يُعفى أبناء املدارس الدينية
اليهود من اخلدمة طاملا هم متفرغون للدين.

وم���ع انتهاء فترة اخلدمة فإن االحتياط في اجليش مجبر على التدريب يوماً

كل شهر أو ثالثة أيام كل ثالثة أش���هر ،ويخ َّول وزير الدفاع باستدعاء االحتياط

بشرط عرض أسباب مقنعة أمام جلنة الشؤون اخلارجية واألمن في الكنيست.

تخدم املرأة في اجليش الصهيوني في مجاالت عدة ،منها :التمريض وصيانة
األس���لحة واملراسالت السرية للجيش ،ووفقاً إلحصاءات عام  ،2010فقد شكلت

املرأة  %34من جنود اجليش الصهيوني ،كما أن نحو  %88من أقسام اجليش متاحة

للنساء ،وفي عام  2011مت تعيني أول امرأة برتبة لواء في اجليش الصهيوني وهي
أورنا باربيباري.

الدين في الجيش
يق���ول تقري���ر مرك���ز الزيتونة

إن املؤسسة العس���كرية الصهيونية
تنقس���م م���ن حي���ث والئه���ا بني

اجلنراالت واملؤسس���ة الدينية التي

يقوده���ا احلاخام���ات ،فف���ي عام
 2009ظه���رت أزم���ة ف���ي اجليش
عل���ى خلفية رفض جن���ود متدينني

أوام���ر بإخالء مس���تعمرات يهودية
في الضفة احملتل���ة ،وعلى أثر ذلك
طلب اجليش من احلاخامات إرسال

طلبتهم إلى اجلي���ش والتنديد علناً

بعصيان اجلنود لألوامر ،وبحس���ب
اجلنرال توف���ي زامير ،مدير املوارد
البشرية في اجليش الصهيوني ،فإن

بعض احلاخامات يحضون أتباعهم
الش���باب عل���ى عصي���ان األوامر

املخالفة ملعتقداتهم.

وبحسب صحيفة معاريف ،فإن

ثلثي قادة األطقم والس���رايا ونوابهم

مب���ن فيه���م قائد وحدة ش���يدالغ،
وه���ي أكث���ر الوحدات في س�ل�اح
اجلو نخبوي���ة؛ هم من التيار الديني
الصهيوني.
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العرب يف اجليش

املناورات والصناعات العسكرية

في عام 1949م أنش���أ الكيان الصهيوني وحدة

يُجري اجلي���ش الصهيوني مناورات عس���كرية ف���ي الداخل
واخلارج ،منه���ا" :نقطة حت���ول" ،و"حجارة الن���ار" ،و"دمج األذرع

والشراكس���ة ويهود م���ن جنس���يات مختلفة ،جرى
جتميعهم نظراً لدورهم ف���ي التعاون مع العصابات

حرب وس���قوط صواريخ من إي���ران ولبنان وقط���اع غزة ،وكذلك

ضمن صفوف اجليش أطل���ق عليها وحدة األقليات،
كان���ت تتك ّون م���ن  850عنصراً من ال���دروز والبدو

الصهيونية قبل تأسيس الكيان.

ف���ي ع���ام 1954م ق���ررت وزارة اجليش فرض

التجنيد اإللزامي على الشبان العرب ،لكن مت تعديل

القوان�ي�ن اخلاصة بذلك لتش���مل فقط الدروز ،بعد

اتفاق مع قيادة الطائفة الدرزية ،لكن املوقف الدرزي
انقس���م بعد ذلك ،حيث أعلن أبرز ش���يوخ الطائفة

الشيخ فرهود فرهود رفضه التجنيد باعتباره انعزاالً

عن أبناء املجتمع.

وتقدر إحصائية نشرتها الصحفية منى أبو شحادة،

ع���دد العرب العاملني في اجليش الصهيوني بـ  5آالف

مجند ،بينما يقدر عدد الدروز بـ  17ألف جندي.

انقس���م الدروز في املوقف من إجب���ار أبنائهم

على التجني���د؛ فبعض القيادات الدينية تطالب بهذا
القانون ،وكانت ذريعتها أن التجنيد مدخل للحصول
على مكاسب وامتيازات على أنه إعالن الوالء لـ "دولة

إس���رائيل" ،لكن البعض اآلخر رفض���ه مثلما ذكرنا
سابقاً باعتباره سبباً في ابتعادهم عن شعبهم.

وبحس���ب التقرير ،فإن الدعوة إلى تعديل قانون
ً
مدخ�ل�ا ملطالبة أح���زاب صهيونية
"طال" ش���كلت
بتطبيق اخلدمة اإللزامية على احلريدمي وفلسطينيي
عام 1948م ،وأثارت هذه الدعوات جدالً واسعاً داخل

املجتمع العربي ،حيث رفضها ممثلوهم في الكنيست
وفي األحزاب السياسية ،معتمدين على أنه ال ميكن
تنفي���ذ هذه الدعوة بالتزامن م���ع انتقاص احلكومة

الصهيونية حلقوق هؤالء.

العسكرية" ،و"اللهب البرتقالي"؛ وذلك ملواجهة سيناريوهات نشوب

مواجهة عمليات تفجيرية وحدوث كوارث بيئية .كما يشارك اجليش
مبناورات مش���تركة مع دول حليفة ،أبرزها مناورات جوية س���نوية
يقيمها س�ل�اح اجلو الصهيوني مع نظي���ره األمريكي ،إضافة إلى

مناورات مع اجليش اإليطالي ،وجرت في يونيو  2009مناورات فوق
ش���رق البحر املتوسط واليونان ش���اركت فيها أكثر من مائة طائرة

من طراز إف  ،16وقد طارت تلك الطائرات مس���افات بلغت 900

ميل ،وهي املسافات عينها بني الكيان الصهيوني واملنشآت النووية
اإليرانية ،إضافة إلى مناورات كانت جتريها تل أبيب مع تركيا لكنها

ألغيت عام  2009بسبب التوتر بني البلدين.

أما بخصوص الصناعات العس���كرية والتس���ليح ،فإنها عنصر

أساسي داعم للجيش الصهيوني واالقتصاد الصهيوني ،ويرجع ذلك

الهتمام االستراتيجية الصهيونية به .ومن أبرز املنشآت العسكرية
الصناعية شركة ( ،)ImIوشركة سولتام .ويتنوع اإلنتاج ،حيث تنتج

األسلحة الصغيرة واألسلحة الثقيلة ،مثل :دبابات امليركافا واملدافع
والعرب���ات املدرعة واأللغ���ام والقنابل االرجتاجي���ة ومواد احلرب
الكيمياوية والهاونات بأنواعها.

وميتلك اجليش الصهيوني  3.670دبابة بأنواعها املختلفة ،كما

تخ���دم لديه  8.475ناقلة جند ،إضافة إلى  896مدفعية ،و6.440

مدفع هاون بعيارات مختلفة.

أسلحة متطورة
 -م���ارس  :2005تطوير قذيفة صاروخية يصل مداها إلى  150كلم،

وأطلق عليها اسم "إكسترا".

 -أكتوبر  :2005أعلنت صحيفة "هآرتس" تطوير اجليش أعيرة نارية

يطلق عليها "فاصوليا" ،وهي عبارة عن أكياس كروية الش���كل مصنعة من

البالستيك املق ّوى.

ورغ���م أن اإلحص���اءات تفيد مبقت���ل  350من

 ديس���مبر  :2005ط ّور علماء سيارة عسكرية تقاد بالتحكم عن بُعدالستخدامها في العمليات العسكرية.

العنصرية الصهيونية إليهم لم تتبدد ،ووالؤهم للكيان
الصهيوني ال يزال مش���كوكاً فيه ل���دى دوائر األمن

باس���تخدام تقنية النانو ،منها" :ذراع ستيف أوس�ت�ن" ،و"آللئ احلكمة"،

اجلنود الدروز في اجليش الصهيوني ،إال أن النظرة

الصهيونية ،وال تتم ترقيتهم في الرتب العالية.
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 :2006/11 -بدأت الصناعات العسكرية الصهيونية بتطوير أسلحة

و"دبور الذكاء" ،وهو عبارة عن طائرة متناهية الصغر من دون طيار بحجم
حشرة الدبور ،تنقل الصور مباشرة إلى قاعدة املراقبة ،كما بإمكانها حمل

شحنة تفجيرية لتنفيذ اغتياالت .أما "ذراع ستيف أوسنت" فهي
قفاز يرتديه اجلندي فتتعاظم قوة يده بشكل كبير للغاية ليتم ّكن
من اقتحام األبواب ورفع األجسام الثقيلة.

 -س���بتمبر  :2010أعلن اجليش تطوير منظومة الش���بح

ووصف���ت بأنها قادرة على إصابة األهداف بفعالية عالية ،وهي

قاذف قنابل يدوية باس���تطاعته التعامل مع أهداف مكشوفة أو
خفية بعيدة عن خط رؤية اجلنود.

أما بخصوص الصناعات اجلوية ،فلها نشاط واسع داخل الكيان

الصهيوني ،ومن أبرز املنش���آت العاملة في هذا املجال :مؤسس���ة
الصناع���ات اجلوية الصهيونية ،وش���ركة بيت ش���يم ش وتاديران،
ويش���مل تصنيعها طائرات مقاتلة مثل فانتوم والقي وطائرات وست
ون���د املروحية وطائرات دون طيار ومحركات نفاثة خاصة بطائرات

نوحاماحستر وكفير ومحرك املروحية سوبر فريلون.
وتصن���ع أيضاً طائرات من نوع كفير وش���ماي ه���وك وفانتوم

ميزانية الجيش
نقل تقرير مرك���ز الزيتونة عن إحصائية صادرة عن دائرة
اإلحصاء املركزية الصهيونية ،أن ما يصرفه الكيان الصهيوني
على اجليش مقارنة بالناجت احمللي اإلجمالي له يصل إلى ستة
أضعاف ما تصرفه الدول الصناعية ،حيث بلغت موازنة األمن
في الس���نوات األخيرة  16.5في املائة من امليزانية الس���نوية،
وتعادل  17.5مليار دوالر .وهنا جتدر اإلش���ارة إلى أن الكيان
الصهيوني احتل املركز الرابع في قائمة الدول املصدِّرة لألسلحة
في سنة  ،2010حيث بلغت قيمة صادراته العسكرية  14مليار
دوالر سنوياً ،حيث نفذت وزارة اجليش ما أسمته عملية "رأس
الرمح" من خالل إرسال عدد من اجلنراالت وسماسرة اجليش
واملقاولني إلى عدد من دول العالم لتسويق أسلحتها.

وفوجاماجس���تر وماستيف وسكاوت وبايونير ،وكذلك طائرة "بي بي
إل .آي" ،وهي مخصصة للقيام مبهام اعتراض الصواريخ البالستية.
وتنش���ط في اجليش الصهيوني كذلك الصناعات البحرية،

حيث تقوم ش���ركة أحواض الس���فن الصهيونية ،وهي حكومية

مقره���ا مدينة حيفا احملتلة ،بصناعة الس���فن بأنواعها ،ومنها
ق���وارب ومنصات إطالق الصواريخ وس���فن إن���زال الدبابات

والزوارق الس���ريعة وقوارب ساعر وغش���يف املزودة بصواريخ
هاربون و"دفورا" .وميتلك سالح البحرية الصهيونية  5غواصات

و 57زورق دورية ،إضافة إلى  15سفينة قتالية.

ويع ُّد ميناء حيفا مقر أس���طول الغواصات والسفن القتالية

وس���رية الدوريات الوحدة  ،914وقاع���دة عتليت مقر الوحدة

اخلاصة "ش���ييطت  ،"13أما إيالت فهي مقر لزوارق الدوريات،
إضافة إلى قاعدة أس���دود التي تعتبر مق���راً لدوريات الوحدة
 .916وم���ن أبرز إجنازات س�ل�اح البحري���ة الصهيوني تطوير
زورق حربي سريع من دون طاقم أطلق عليه اسم "حامي" ،وهو

من تطوي���ر مركز رافائيل لألبحاث ،ويبلغ طوله تس���عة أمتار،

ويستطيع اإلبحار بسرعة  70كلم في الساعة ،إضافة إلى قارب

يس���مى "بروتيكتور" ،ويقوم باخلدمة على ش���واطئ قطاع غزة،

وتبلغ تكلفته  300ألف دوالر.

ومن أبرز املؤسس���ات العس���كرية داخل الكيان الصهيوني

مؤسسة "رافائيل" ،وهي تقوم بتطوير الوسائل القتالية للجيش،

وأبرزها الصواري���خ ومعدات التصويب والتوجيه وأجهزة قياس
املسافات اإللكترونية ونظم احلرب اإللكترونية والقنابل الذكية،

ومن أبرز منتجاته���ا صاروخ "أريحا" و"ش���افيت" اللذان يصل
مداهما إلى  4.500كلم.

وفي خت���ام التقرير برزت عدة حتدي���ات تواجه اجليش
الصهيوني ،أهمها :ضعف العمق االس���تراتيجي بسبب عوامل
اجلغرافيا السياسية وقلة املساحة اجلغرافية التي يعيش فيها
سكان الكيان ،وتراجع قوة الردع التي جتلّت في احلروب األخيرة
للكيان الصهيوني ،س���واء في قطاع غزة أو جنوب لبنان .كما
يش���ير التقرير إلى اختالل استراتيجية نقل املعركة إلى أرض
العدو ،إضافة إلى الفساد املالي واألخالقي والسياسي ،حيث
بينَّ تقرير أصدره برنامج الدفاع واألمن البريطاني للشفافية
الدولي���ة في يوليو  ،2011أن الكي���ان الصهيوني يحتل مكانة
عالية في مخاطر الفساد العسكري ،وإضافة إلى ذلك التهرب
من اخلدمة العسكرية والتغ ّيرات احمليطة ،سياسياً وعسكرياً
أو ما عرف مؤخراً بالربيع العربي ،وتغ ّير موازين القوى ورحيل
حلفاء للكيان الصهيوني ومجيء قوى أخرى معادية.
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[عين على العدو]

تجدد المفاوضات

الفلسطينية  -اإلسرائيلية

بعد انقالب مصر
■ ■د .عدنان أبو عامر

(*)

adnanaa74@hotmail.com
@adnanabuamer1

فجأة وم��ن دون مقدمات ،انطلقت
املفاوض��ات بني الصهاينة والس��لطة
الفلس��طينية مباش��رة عق��ب االنقالب
العس��كري الذي ش��هدته مصر وأطاح
بالرئي��س املنتخ��ب امل��دين ألول م��رة

كما أن ما يجري في واشنطن ليس عملية تفاوضية،

حم��ل يف طيات��ه الكث�ير م��ن ال��دالالت

في ض���وء أن العديد من العقبات م���ا زالت موجودة،

حمم��د مرس��ي ،وكأن ه��ذا التزام��ن
السياسية اخلطرية.
كما أن هذه املفاوضات السياسية التي ستناقش ملفات ثقيلة العيار

تخص الصراع الفلسطيني  -الصهيوني ،ما يجعلها حتمل معها مخاطر
جمة ،خصوصاً أن الطرفني لم يتم َّكنا من التوصل إلى اتفاق إطار حول

املش���اكل العالقة بينهما ،مثل حدود العام  ،67وتبادل األراضي بشكل

متفق عليه.

وفي حني رفضت السلطة الفلسطينية التع ّهد باملوافقة على الطلب

التوصل التفاق
الصهيوني باالعتراف بيهودية الكيان ،عالوة على عدم
ّ

حول جتميد االس���تيطان؛ فإن املوافقة الصهيونية على إطالق سراح

األسرى الفلس���طينيني الذين متت محاكمتهم قبل اتفاق أوسلو ،كانت
بالنس���بة لرئيس السلطة الفلس���طينية محمود عباس نقطة مفصلية
س���اعدته جداً في املوافقة على العودة للمفاوضات بعد توقف استمر

ثالث سنوات.

(*) كاتب فلسطيني.
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إمنا محادثات لتهيئة الفرصة للمفاوضات بني الطرفني
مث���ل :توقف االتفاق على األجندة ،وترتيب املفاوضات،
واملطالبة الفلسطينية بأ ْن تكون مبادرة السالم العربية
فس���ر
أساس���اً للمفاوضات ،عالوة على أن كل طرف يُ ّ
أقوال وزير اخلارجية األمريكي «جون كيري» بالطريقة

املريحة له ،األمر الذي قد يؤدي إلفشال املفاوضات.

مع العلم أن هناك جملة من األسباب الرئيسة التي

دفعت بإسرائيل والس���لطة الفلسطينية للموافقة على

جتديد املفاوضات ،ميكن حصرها في النقاط التالية:

 -خش���يتهما من قيام الواليات املتحدة األمريكية

واملجتمع الدولي باتهامهما بأنهما يرفضانها ،وبالتالي

عليهما حت ّمل عواقب هذا التعنت والرفض.

 -االنق��ل�اب الذي وقع في مصر ،وأوصل العس����كر

املصريني املوالني للسياسات األمريكية في املنطقة؛ اعتبره
اجلانبان فرص����ة تاريخية قد ال تتكرر بعد إزاحة الرئيس

اإلسالمي عن سدة احلكم.

 -قرار االحتاد األوروبي مقاطعة البضائع واملنتجات التي

للطرفني ،وباألخص الطرف «اإلس���رائيلي» ،الفرصة للتفاوض

هذه كلها من أهم العوامل التي دفعت احلكومة اإلسرائيلية
للموافقة على العودة للمفاوضات ،خالفاً لالدعاءات الرس���مية

املفاوضات ،وهذا األمر من ش���أنه أ ْن يزيد بأضعاف عدم ثقة

مصدرها املستوطنات املقامة في الضفة الغربية احملتلة.

ب���أن قرار االحتاد األوروبي أعاق تقدم العملية الس���لمية ،فإن

القرار س��� ّرع في العودة لطاولة املفاوضات ،ذلك أن «إسرائيل»
قلقت قلقاً كبيراً من اتس���اع عملية نزع الش���رعية عنها نتيجة
صورتها في العالم بأنها رافضة للسالم.

التوصل التفاق؛
م���ن أجل التفاوض ليس إال ،وليس م���ن أجل
ّ
ذل���ك أن من وافق على املدة الزمنية لي���س قادراً على تفجير

اجلمهور من اجلانبني باملفاوضات ،وبالتالي فإن تداعيات هذا

األمر ستكون تأجيل األزمة بينهما.

كم���ا أنّ إحدى الطرق ملنع األزم���ة التفاوضية املرتقبة مع
يتوصل الطرفان إلى اتفاق بأنهما لن
نهاية األشهر التسعة ،أ ْن
ّ

كما أن الس���لطة الفلس���طينية تع ّرضت لتهديدات من قبل

يتفاوضا فقط على االتفاق النهائي بينهما ،إمنا على اخلطوات

عباس الرف���ض ،ومبوازاة ذلك فإنّ التأييد الكبير الذي منحته
اجلامع���ة العربية له كان س���بباً مركزياً ملوافقت���ه على العودة

بهدف إنش���اء البني���ة التحتي���ة لدولتهم املس���تقبلية ،وتقوية

الواليات املتحدة األمريكية بوقف املساعدات املالية إذا واصل

االنتقالية لالتفاق النهائي؛ ولذلك فإنّ هذه اخلطوات تش���مل
حتسني وضع الفلسطينيني ،وتقويتهم من الناحية االقتصادية؛

للمفاوض���ات؛ ألنّ اجلامع���ة العربية وفرت له غط���اء إقليمياً
خلطوات خطيرة أعقبت االنقالب في مصر.

وبالتال���ي ،قد يت���م ذلك ع���ن طريق منحه���م املزيد من

وهو البند الوارد في املبادرة العربية ،ويش���مل تبادل األراضي

و«اإلس���رائيلي» الفرصة ملواصلة احملادث���ات ،والفرصة أيضاً

م���ع العلم أنّ وفد اجلامعة العربية الذي التقى «كيري» في
عمان شدد على أنّ املفاوضات على أساس حدود العام ،1967

من ناحية املساحة واجلودة بش���كل متفق عليه مع الصهاينة..
ومن غير املس���تبعد بتاتاً أ ْن يكون االنقالب الذي أطاح بحكم

االقتصاد الفلسطيني.

الصالحيات ،واملزيد من األرضي التي تكون حتت س���يطرتهم
الكاملة ،وأنّ اتفاقاً من هذا القبيل سيمنح الطرفني الفلسطيني

اإلخوان املس���لمني في مصر اعتقد البعض أنه أضعف حركة

لتقدمي إجنازات أمام شعبيهما.
مضاف���اً إلى ما ُذكر آنفاً ،ف���إنّ االتفاق على القاعدة لبدء
احملادثات بني الطرفني ال يُش ّكل خطراً على االئتالف احلكومي

بأنه بات أقوى من ذي قبل من الناحية السياسية ،دون اخلوف

الصهيونية ،مثل البيت اليهودي ،لن يترك االئتالف احلاكم؛ ألن

حماس التي ع ّولت على الدعم املصري ،ما دفع عباس لالعتقاد
من دفع أثمان في الشارع الفلسطيني بسبب عودته للمفاوضات

مع «إسرائيل».

ف���ي «إس���رائيل»؛ ذلك فإن الط���رف اليميني ف���ي احلكومة
زعماء احلزب الديني يؤمنون بأن احملادثات في واش���نطن لن
جتلب شيئاً ،لكن من احملتمل أن تنشب خالفات داخل االئتالف

كما أنّ الطرفني الصهيوني والفلس���طيني على علم ودراية
بأن الفجوات بينهما في املواقف كبيرة جداً ،وبالتالي بالنس���بة

خالل األشهر التسعة.

اتفاق يجلب احلد األدنى من شروطه؛ ولذلك فإننا أمام عاملني

بأي ش���كل من األشكال إلى تهديد االئتالف احلكومي برئاسة

لكل منهما ال يوج���د أي أمل في أن يوافق اجلانب الثاني على
مركزيني :األول أن الطرفني لن يجتهدا باملرة خالل املفاوضات
بهدف إجناحها ،بل إن ج ّل اهتمامهما س���يكون قبالة الالعب

األمريكي ،إذ إن كل طرف من الطرفني سيُحاول إقناع «كيري»
ومستشاريه بأن الطرف الثاني متهم بإفشال املفاوضات ،وهذا
األمر يُنتج تلييناً في املواقف ،لكن من الصعب التصديق بنجاح

احملادثات في الوقت الذي ال يريد فيه الوسيط األمريكي أكثر
من الطرفني بنجاحها.

كما أنّ حتديد الفترة الزمنية بتس���عة أش���هر س���يعطي

على خلفية املواقف «اإلس���رائيلية» الت���ي توصف بـ «املهادنة»
لك���ن حتى هذه اخلالفات الصهيوني���ة الداخلية لن تؤدي

«بنيامني نتنياه���و» رئيس الوزراء؛ ذل���ك أن أحزاب املعارضة
وعدت���ه مبنحه الدعم من اخلارج في حال ترك البيت اليهودي

االئتالف ،كم���ا أن املعارضة الداخلية لـ «نتنياهو» داخل حزبه
الليكود لن تتمكن من العمل ضده؛ ألنها ال متلك بدي ً
ال له.
وبالتال���ي فإن الطرف الصهيوني ال يمُ كنه بأي ش���كل من
األش���كال اال ّدعاء أمام أمري���كا واملجتمع الدولي بأنه ال ميكنه

التفاوض بش���كل فعال مع الفلس���طينيني بس���بب االعتبارات
الداخلية الصهيونية.
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[قراءة]

اإلسالم والصليبيات ..رؤية يهودية
ريح السموم التي عصفت بالصليبيين في فلسطين هل ستعصف باليهود اليوم؟
ٍ
قراءة لكتاب «اإلسالم والصليبيات» لمؤلفه اليهودي عمانويل سيفان
في

■ ■د .عبد الكرمي إبراهيم السمك

اإلس�لام والصليبي��ات ..عن��وان لكت��اب ص��در باللغة
الفرنس��ية ،بلغ عدد صفحاته ح��دود املائتني ،ومؤلف
الكتاب يهودي اس��مه «عمانويل س��يفان» ،وهو أشبه
بتقري��ر علمي خلص فيه مؤلف��ه إىل العديد من النتائج
حول مستقبل إسرائيل ،من خالل استقراء واستنطاق
التاري��خ؛ بني
ماض مضى وانقضى ،ومس��تقبل يحمل
ٍ
يف طيات��ه خم��اوف ذلك املاضي الذي جس��ده ش��بح
حطني الذي نزل بالفرجنة على يد صالح الدين ،وحترير
الق��دس س��نة ( 583ه��ـ 1187 -م) ،بع��د احت�لال له��ا
طالت سنواته تسعة عقود.
فبعد  15سنة من والدة دولة إسرائيل ،دفع واقع االحتالل

الصليبي لفلس���طني وخروجه منها العلماء واملؤرخني الصهاينة
إلى بناء ورشة عمل كاملة في اجلامعة العبرية ،لدراسة عوامل

الس���قوط لدولة الفرجنة في القدس ،وقد ترأس جلنة العمل
ه���ذه «جوزيف ب���راور» ،صاحب كتاب «اململك���ة الالتينية في

القدس» ،وقد جاء في مجلدين ،ومت نش���ره سنة 1963م ،وقد
مدت اللجنة العلمية جس���ور التواصل العلمي خارج إسرائيل،

فتواصل���ت مع العديد من املراكز العلمي���ة العاملية ،وكان ممن
اتصلوا به���م اليهودي «كلود كاهن» ،م���ن جامعة باريس ،ومن

اجلامعات األمريكية« :آش���تور ش���تراوس» ،و«بروفش���فيك»،
72
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و«كيستر» ،و«آيالون» ،املتخصص بالعصر اململوكي ،و«غويتاين»

صاحب العديد من الدراسات واألبحاث املعنية بقدسية القدس

واألقصى عند املس���لمني؛ وقد قاموا في العديد من الدراسات
العلمية بأن تكون قاعدة عمل فيما يضمن إلس���رائيل مستقب ً
ال
آمناً ودميومة وجود لها في فلسطني.

مضت هذه اللجنة العلمية التي مت تكليفها بدراس���ة تراثنا

اإلسالمي في موروثه التاريخي والتشريعي اإلسالمي ،ودراسته
دراس��� ًة محكمة؛ فهو احلاضن لتلك الذاكرة التاريخية املب ِّينة

لواقع احلال الذي يتم فيه حترير القدس وفلسطني؛ فاستنطقوا
ذلك التراث العظيم لس���لفنا الكرمي ،والذي هو بالنس���بة إلينا

أشبه بجسد بال روح أودعناه في خزائن املكتبات ،بينما هو عند

قلوب أهل الش���ام ،ويعيش أهلها واقع حترير س���ورية ،كما مت

العديد من الفرضيات والنتائج ،وقد احتضن هذه النتائج التي

جديد بع���د أن مت تغييبه من قلوب املس���لمني ،وهذا ما يقلق

حي يرزق يس���تنطقونه عندما يشاؤون ،ليصلوا فيه إلى
غيرنا ٌّ
توصلت إليها اللجنة الصهيونية ،كتاب «اإلسالم والصليبيات»،

والتي متثلت فيما يلي:

 1ص���ورة العصر الذي زامن االحتالل الصليبي ،وكانت فيه
البالد مجزأة وضعيفة على ش���كل إمارات ،ويغلب على الكثير

منها التش���يع ،كاحلمدانيني في حلب ومن بعدهم بنو مرداس،

أما دمش���ق فقد كانت هي والقاهرة حت���ت احلكم العبيدي -
الفاطمي  ،-وأبناء هذه العقيدة هم من ساعد الصليبيني على

احتالل فلسطني.

 2س���مو مكانة القدس واألقصى وفلس���طني عند املسلمني
عل���ى أنه���ا أرض مباركة ،مما ترت���ب على ه���ذه املكانة في
نفوسهم وقلوبهم إحياء مصطلح عقيدة اجلهاد لتحرير القدس

واألقصى ،في الوقت الذي غاب���ت فيه هذه العقيدة اجلهادية
عند املسلمني في بالد الشام طيلة العقد الرابع والنصف األول
من اخلامس الهجري.

 3الواق���ع العام في األندلس ال يبش���ر بخير لس���يادة دولة
الطوائف فيها ،حيث كانت مدن األندلس تس���قط الواحدة تلو

األخرى أمام زحف نصارى قشتاله واألرغون.

 4التشابه والتماثل بني الغزوين ،وقد مت فيهما توظيف الدين،
لكن واقع الغزوين يكذب ذلك ،فاألول الصليبي الذي باركه البابا

أورب���ان الثاني في كلير مونت س���نة «487هـ 1094 -م» ،وفيه

احتلوا القدس والساحل السوري ،وكان شعارهم «حترير القبر
املق���دس» ،واليهود قبل أن يحتلوا فلس���طني لووا عنق التاريخ

عندما وظفوا الدين الحتالل فلسطني ،على أن أرض فلسطني
ه���ي أرض امليعاد بوعد توراتي مزيف ،فقد كيفوا التاريخ على

قاعدة الالهوت الكاذب في دينهم ،فالصليبيون سموا أنفسهم

فرسان املسيح يومها ،واليوم اليهود يسمون أنفسهم شعب الله

املختار على أرض فلس���طني التي خرج منها سلفهم صاغرين،
وها هم اليوم يعيشون فيها على رمال متحركة.

 5والدة مصطل���ح اجلهاد يوم الغزو الفرجني على يد علماء
الشام من أهل السنة ،ما كان سبباً مباشراً إليقاظ فكرة اجلهاد
من أجل حترير فلس���طني ،وها هي اليوم قد ولدت الفكرة في

تطهيرها من رافضة ذل���ك العصر ،وعاد مصطلح اجلهاد من
إسرائيل اليوم في حال سقوط حاكمها  -األسد  -الذي ضمنت

إس���رائيل حياة آمنة طيلة خمس�ي�ن س���نة من حكم الطوائف
لسورية ،مكن فيها األسد األب إسرائيل من توسيع جغرافيتها

بعد تسليمه اجلوالن لها في اخلامس من حزيران لسنة 1967م.
ظهور الدولة الزنكية الس���نية ومن بعدها األيوبية ،وكلتا

6
الدولت�ي�ن مت لهما القض���اء على الوجود الباطني في الش���ام
ومصر ،والذي كان س���بباً في كل ما نزل ببالد الشام من نوازل
االحتالل الصليبي لها ،بحيث كان الباطنيون هم من سهل لهم
احتالل ساحل بالد الشام وفلسطني.

 7وراثة صالح الدين حكم مصر وبالد الشام الزنكية ،والذي
ج���اء على يديه حترير وطرد الصليبيني من القدس بعد موقعة

حطني س���نة «583هـ 1187 -م» ،وقبل أن يحرر القدس عمد
إلى ما يلي:

 - 1القضاء على احلكم العبيدي في مصر وحكمه لها.

 - 2توحيده ملصر ببالد الشام بعد تصفية حكم ورثة البيت
الزنكي؛ بقصد توحيد القوى جتاه هدف التحرير.

 - 3القض���اء عل���ى احل���ركات الباطنية في بالد الش���ام،
املتعاونني مع الصليبيني.

 - 4بعد أن مت لصالح الدين تسوية ما سبق ،بقصد مواجهته
للصليبيني ،انطلق في مس���يرة املواجه���ة معهم بقصد

حترير القدس ،وقد مت له ذلك.

تلك ه���ي األصول والنتائج التي اس���تنطق فيها الباحثون

اليه���ود تراثنا اإلس�ل�امي ،وتوصلوا في دراس���اتهم إلى العلة
الس���ببية التي استطاع بها املسلمون حترير القدس وفلسطني،

وذلك من خالل دور علماء املس���لمني املباشر في إيقاظ شعلة
اجلهاد في قلوب املسلمني حكاماً ومحكومني ،ما كان سبباً في
هذا التحرير وجالء الفرجنة ،ال سيما أن فلسطني هي األرض
الت���ي وطأتها أقدام الغزاة الفرجنة س���لفاً واليهود خلفاً ،على

الرغم مما خطط له بناة دولة إس���رائيل في جعل دول الطوق
إلس���رائيل دوالً علمانية ال ديني ًة ،وقد حتق���ق لهم ذلك ،لكن

اليهود الذين استطاعوا تفريق األمة بشكل وقتي وزمني ،أسقط

سياستهم هذه استيقاظ النائم ،كما أشار لذلك أرنولد توينبي،
من كبار فالس���فة التاريخ العاملي ،الذي نبه إلى عدم ش���رعية
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الوجود اليهودي في فلس���طني ،وناهض بناء دولة إس���رائيل،

 - 2ومما أش���ار إليه كتاب «اإلس�ل�ام والصليبيات» كتاب

بقوله« :إذا ظننتم أن املس���لمني س���يغطون في سباتهم ،فهذا

«أحكام اجلهاد وفضائله» لعز الدين الس���لمي ،وهو مخطوط

خطأ جسيم ،فاملس���لمون نيام ،وال بد للنائم من أن يستيقظ».

من مقتنيات مكتبة برلني برقم « ،»orspr793وكتاب «اجلهاد»

فهل ما تعيش���ه سورية اليوم شكل من أشكال اليقظة كما أشار

لكات���ب مجهول يعود لذلك التاري���خ ،وهو مخطوط في برلني،

توينبي؟ وعلى هذا الواقع الس���وري فهل سيعيد التاريخ نفسه

وكتاب «اجله���اد» الذي وضعه القاضي بهاء الدين بن ش���داد

بتحرير فلسطني كما مت حتريرها من الفرجنة؟

لص�ل�اح الدين األيوبي ضمن كتابه «دالئل األحكام» ،فكان هذا

 -مصطلح اجلهاد في فترة احلروب الصليبية وكيف ولد؟

الكتاب عند صالح الدين مبثابة وسادةٍ ال تفارقه أينما ذهب.

لم يترك اليهود من املؤرخني والباحثني ش���اردة وال واردة

 - 3ولم يقف اليهود في دراساتهم عند كتب اجلهاد فقط،
فقد واصلوا دراس���ة أكثر من ثالثني كتاباً حتدثت عن فضائل

اجلهاد وكيف عاد من جديد بني املسلمني ،فكان السبب املباشر

في حترير فلس���طني والقدس ،حيث كان هذا املصطلح غائباً

الش���ام عند املسلمني ،وس���مو مكانة القدس واألقصى ،بحيث
هي عندهم ال تقل شأناً عن مكة وحرمها املكي وكذلك املدينة

عند املس���لمني طيلة قرنني من الزمن حتى احتالل الصليبيني

املن���ورة ،ومن هذه الكتب كتاب ابن اجل���وزي «فضائل القدس

لفلسطني ،وقد توصلوا إلى ما يلي:

الشريف» مخطوط برنستون غاريت عربي « ،»586وما كتبه ابن

في تراثنا اإلس�ل�امي إال وتناولوها دراس���ة ،خاصة منها أمر

 - 1كان العالم علي بن طاهر الس���لمي النحوي احملدث،

تيمي���ة  -رحمه الله « -قاعدة في زيارة القدس» طبع ماتيوس

«املتوفى س���نة 499 - 498هـ» ،أول م���ن كتب وتناول موضوع
اجلهاد في اإلس�ل�ام ،فقد عاش هذا العالم حياته مد ِّرساً في

في املجلة اآلس���يوية س���نة (1936م) ،وكتاب الكنجي الصوفي

اجلامع األموي بدمشق ،وكان من أهل الفضل والعلم ،ومن كبار

علماء احلديث النب���وي ،فعلى واقع االحتالل الصليبي للقدس
كان ق���د أ َّلف كتاباً في اجلهاد ف���ي  12جزءاً ،وما زال الكتاب

«فضائل بيت املقدس وفضل الص�ل�اة فيها» مخطوط توبنغن
«عرب���ي  »26من ورق���ة  ،97 - 63وكتاب عز الدين الس���لمي
«ترغيب أهل اإلس�ل�ام في سكنى الش���ام  -طبع اخلالدي -
القدس  ،»1940وهناك العديد من املخطوطات التي تعود لذلك

موجوداً في املكتبة الظاهرية بدمش���ق ،لكنه ُفقد منه خمس���ة

العصر قامت اللجنة العلمية اليهودية بدراستها وأشار الكتاب

أجزاء وبقي منه س���بعة أجزاء ،وقد متك���ن اليهود من اقتناء

إليها.

صورة عنه ،من خالل عمل اللجنة العلمية اليهودية التي س���بق

ولعل االحت�ل�ال الصليب���ي لفلس���طني كان عصر يقظة

ذكرها ،واحتل الش���يخ وكتابه صدارة االهتم���ام لدى اللجنة،

عند علماء املس���لمني ،فثمة العديد من الدراس���ات اإلسالمية

وكان الش���يخ قد قضى عمره في التدريس في اجلامع األموي،

على غ���رار الكتب واملخطوطات التي أوردها كتاب «اإلس�ل�ام

وكان يتناول في دروس���ه موضوع اجله���اد وضرورته في األمة

والصليبيات» ،فمنها املخطوط الذي لم يتم نشره ،ومنها ما مت

اإلس�ل�امية لتحرير القدس واألقصى ،فكان هو أول من طرق

نشره ،وكلها تتناول مكانة فلسطني وأقصاها عند املسلمني.

إحياء موضوع اجلهاد في املجتمعات اإلس�ل�امية يومها ،وإليه

 -فلسطني واليهود ودورة التاريخ:

أشار كتاب «اإلسالم والصليبيات» ،كما أشار إلى اإلمام النووي

لم يدرك املرابون اليهود منذ مطلع القرن التاس���ع عش���ر

 -رحمه الله  -ودوره املباش���ر في رفق���ة الظاهر بيبرس في

للميالد أنهم غدوا مكروهني في املجتمعات األوروبية ،وخاصة

حترير وتطهير بقية مناطق فلسطني.

رعايا اجلوييم منهم ،خاصة بعد اغتيال قيصر روسيا ألكسندر

والشيخ السلمي هذا كان يشير في دروسه إلى أن احلرب

الثاني س���نة 1881م على يد اليهود الروس ،وترتبت على هذا

ليست ضد أهل الشام فقط ،فكان يردد بأن احلرب الصليبية

االغتيال املذابح الكبيرة الت���ي نزلت عليهم ،ما دفعهم للهجرة

بدأت ضد املس���لمني من أقصى الغرب ف���ي األندلس مروراً

إلى أوروبا ،فأثقل���وا كاهلها ،وهنا ذهب األوروبيون للبحث عن

بصقلية حتى املش���رق الش���امي ،وقد رأت اللجنة اليهودية أن

حل���ول للخالص من الوجود اليهودي على الس���احة األوروبية؛
إدراكاً منهم خلطرهم على املجتمعات التي ينزلون فيها ،وكانوا

ضعف لألمة ،حتى مت للصليبيني احتالل فلسطني ،ولهذا العالم

لهم كارهني ،فهم  -أي األوروبيني  -ال ينسون ما أثقل الربويون

الفاضل تعود مسألة إحياء فكرة اجلهاد في أمة اإلسالم.

م���ن اليهود دولهم م���ن مديونيات ربوية ،مت له���م فيها متويل

غياب مصطل���ح «اجلهاد» في املجتمع اإلس�ل�امي كان مبثابة
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احلروب األوروبية ،حي���ث زادت النقمة عليهم ،إضافة لعقيدة

راع هذا األمر ،فقد ذهب بقتل خمس���ة آالف فلس���طيني
لم يُ ِ

الثأر التاريخ���ي النصراني القدمي الذي يته���م فيه النصارى

من أهل املدينة املساملني ،وعندما قصد عكا وعجز عن فتحها
توجه إلى يهود فلسطني طالباً منهم مساعدته مقابل وعده لهم

مش���كلتهم األوروبية مع اليهود على حساب غيرهم ،فضربوا

ببناء دولة موسوية لهم على أرض فلسطني ،ومنذ ذلك التاريخ

اليهود بالعرب واملسلمني .وها هم الغربيون وأمريكا على واقع

بدأت عند األوروبيني فكرة تهويد فلس���طني بقصد دفع اليهود

القضية الس���ورية اليوم ،ففي يوم اإلثنني 1434/8/1هـ صرح

ملغ���ادرة أوروبا وضربهم بالعرب املس���لمني ،وبذلك يكونون قد

وزير اخلارجية األملاني بأن السوريني يحاربون األسد وعيونهم

انتهوا من مش���كلتهم في أوروبا ،ومن هنا جاءت الفكرة بصوت

ليست على دمش���ق ،وإمنا على القدس .فهل يدرك اليهود أن

فاه به نابليون ،وتبنَّتها السياسة األوروبية ،وقد عاش اليهود مع

األوروبي�ي�ن قد دفعوهم إلى املصير الذي نزل فيهم على أرض

احللم هذا طيلة القرن التاسع عشر للميالد ،والتقفها اإلنكليز

الشام منذ ثمانية قرون في معركة حطني التي جاء معها حترير

إلخراجها من الفكرة إلى حيز الواقع ،والذي يتابع تاريخ تدرج

القدس ،وذلك س���نة (583هـ 1187 -م) ،وش���بح حطني كما

املش���روع الصهيوني في فلس���طني ،يجد أن زمنه طال قرابة

يالح���ق اليهود اليوم يالحق األوروبيني م���ن خوفهم من عودة

القرن والنصف حتى ولدت إسرائيل كدولة في 1948/5/15م.

اليهود بقتل الس���يد املسيح  -عليه الس�ل�ام  ،-فقصدوا حل

اليهود ثانية ألوروبا ،وليس ذلك على الله بعزيز.

وقد قامت إس����رائيل واخلوف اليه����ودي من عقدة حطني

ارتبطت فكرة بناء الدولة املوسوية على أرض فلسطني ،مع

والصليبي����ات واملصير الذي نزل بالغزاة األوائل يالحقهم ،مبثل

مولد الثورة الفرنس���ية سنة (1789م) ،وقد حمل هذا املشروع

هذه الدراسة التي ذهب فيها اليهود متخوفني من املصير الذي

نابليون في حملته على مصر والش���ام ،وهو الذي مش���هود له

ينتظرهم في حال عودة الناس لدينهم وإس��ل�امهم ،فهذا الواقع

بشخصيته اآلسرة في خطاباته الثورية ،فيقول قبل حملته على

الذي يعيشه عاملنا العربي ،منذ مطلع القرن العشرين ،في دفع

الشرق اإلسالمي أمام حش���ود من الفرنسيني« :على أنقاض

اإلنكليز العرب للثورة على العثمانيني بقصد االستقالل والتحرر

العالم س���وف نبني بالد العرب ،ال بد من ديانة جديدة ،ال بد

منهم ،فكانت هذه الثورة هي بوابة النكبة الكبرى التي نزلت في
األمة ،وكانت سبباً في جناح مشروع الدولة اليهودية على أرض

أجيء بعد ألف عام لتبديل هذه الشرائع الضالة.
أحمل إلى أمم بأكملها عبودية أَنبل ،أذيل األرباب الزائفني،

فلسطني ،مبوجب اتفاقية س����ايكس بيكو لسنة 1916م ،ووعد

من نصال جديدة من رب جديد للكون الضرير.

وديانتي الطاهرة أول درجات عظمتي الوليدة.
ال تتهموني أبداً بأني أغش وطني..

بلفور ف����ي 1917/11/2م ،واتفاقية فيص����ل وأيزمان على حق
اليهود في بناء دولة لهم على أرض فلسطني ،وقد باركت عصبة
األمم االتفاقية سنة 1919م ،فكانت فكرة حملتها عصبة األمم

فأنا أدمر ضعفه ووثنيته.

ف����ي رحمها حتى كانت والدتها ف����ي كنف منظمة األمم املتحدة

أج���يء لتوحيده في ظل ملك ،في ظ���ل إله ،وال مفر من

1948/5/15م.

إخضاعه حتى يكتب له املجد».

إنه مصطلح القوة الداعم لقيام دولة إس���رائيل أمام واقع

ووصلت احلملة بقيادة خلف لويس التاس���ع تلبية لدعوته

الضعف العربي الذي يش���ابه في حاله زم���ن ملوك الطوائف

إلى غزو الش���رق ،وليس عن طريق احلمالت العسكرية ،وإمنا

ال���ذي ذهب باألندلس ،وواقع املش���رق العربي الذي كان حتت

باالخت���راق الفكري والديني ملجتمعات الش���رق اإلس�ل�امي،

سيادة إمارات ودول طائفية باطنية فتحت للفرجنة الصليبيني

وقد س���ار نابليون بالرس���التني ،الفكرية التغريبية والعسكرية

أبواب الشام الحتاللها ،فمع الثورة السورية التي تعيشها سورية

االستعمارية ،على قاعدة الثأر ملليكهم لويس التاسع ،الذي خسر

اليوم ،سيعيد التاريخ نفسه بيقظة األمة وحترير فلسطني ،كما

معركة املنصورة وفشلت حملته السابقة ،وغدت دار ابن لقمان
في مدينة املنصورة مزاراً للضباط الفرنسيني من أبناء احلملة؛

أجمع العالم اليوم على أن الثورة الس���ورية س���تكون ثورة تعمل

بقصد االطالع على املكان الذي اعتقل وسجن فيه ملكهم ،إنها
عقيدة الثأر وال غيرها من الش���رق اإلسالمي ،وعندما قصد
نابليون فلسطني فتحت يافا أبوابها له سلماً ،ولكن هذا الفاجر

على تغيير خريطة منطقة املشرق العربي من جديد بعد سقوط
مصطلح الق���وة الذي أوجد هذه الدولة اللقيطة ،والتي ما كان
له���ا أن تكون ل���وال الغزو الفكري الذي كان س���ابقاً على غزو
األرض لعاملنا العربي واإلسالمي.
العدد 315
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عبد الرزاق أحمد السنهوري((( أبرز الشخصيات القانونية التي أخذت على عاتقها
س���ن التقنينات الوضعية في البالد العربية ،إذ س���خر جهده وحياته في س���بيل
مهمة
ّ

ذل���ك((( ،وتنقل من بلد إلى بلد لتدريس القان���ون املدني في كليات احلقوق بجامعاتها،
وملساعدة احلكومات والس���لطات التشريعية على وضع دساتيرها وقوانينها  -ال سيما

(*) القاضي في احملاكم االبتدائية.
((( ولد في احلادي عشر من أغسطس من عام 1885م مبدينة اإلسكندرية ،وأمت دراسته االبتدائية مبدرسة راتب باشا ،ثم
حصل على شهادة املدرسة الثانوية من مدرسة العباسية عام 1913م ،ثم التحق مبدرسة احلقوق اخلديوية فتخرج
منها وحصل منها على شهادة (الليسانس) عام 1917م ،وكان أول دفعته ،وابتدأ حياته الوظيفية موظفا ً في جمرك
اإلسكندرية قبل تخرجه ،ثم ُعني وكيالً للنائب العام بعد تخرجه من مدرسة احلقوق ،ثم ُعني مدرسا ً للقانون مبدرسة
القضاء الشرعي عام 1920م ،واختير للسفر في بعثة إلى فرنسا عام 1921م للحصول على الدكتوراه ،فحصل من
جامعة (ليون) على درجة الدكتوراه مرتني :األولى في احلقوق عام 1925م عن رسالته (القيود التعاقدية على حرية
العمل في القضاء اإلنكليزي) ،والثانية في العلوم السياسية عام 1926م عن رسالته (اخلالفة وتطورها لتكون عصبة
أمم شرقية).
عقب عودته إلى مصر ُعني مدرسا ً للقانون بكلية احلقوق عام 1926م ،لكنه ُفصل من اجلامعة عام 1935م بسبب إنشائه
(جمعية الشباب املصريني) ،والتي اعتبرتها احلكومة في ذلك الوقت مؤيدة حلزب الوفد ،ثم أُعيد للجامعة في ذات العام
بعد استقالة احلكومة ،وانتدب للتدريس بكلية احلقوق بجامعة بغداد ،وعاد منها لكلية احلقوق بجامعة القاهرة ،حيث
انتُخب عميدا ً لها عام 1937م ،وفي ذات العام ُعني قاضيا ً باحملاكم املختلطة.
وفي عام 1939م ُعني السنهوري وكيالً لوزارة املعارف ،ثم استقال منها عام 1942م ،فاشتغل باحملاماة فتر ًة سافر
خاللها إلى بغداد ودمشق إلعداد مشروعي القانونني املدنيني العراقي والسوري ،ثم اختير وزيرا ً للمعارف ابتدا ًء
من عام 1945م في وزارتي أحمد ماهر ثم النقراشي ثم إبراهيم عبد الهادي ،وفي هذه الفترة استطاع أن يقرر اللغة
الفرنسية على طالب الثانوية ،وكان ذلك هو السبب الرئيس ملنحه وسام (ليجيون دويز) من احلكومة الفرنسية بعد
ذلك.
اختير السنهوري عضوا ً مبجمع اللغة العربية عام 1946م ،ثم ُعني رئيسا ً ملجلس الدولة عام 1949م ،وبقي في منصبه
حتى وقع حادث االعتداء عليه في مارس عام 1954م فأُقصي من منصبه في ذات العام وتفرغ للتدريس في (معهد
الدراسات الغربية) ،ووضع أهم مؤلفاته( :الوسيط في شرح القانون املدني) ،ولم توافه املنية إال بعد أن أمت اجلزء
العاشر واألخير من هذا الكتاب ،حيث أقعده املرض عن العمل واحلركة ،وتوفي في احلادي والعشرين من يوليو عام
1971م ،ودفن مبقابر عائلته مبصر اجلديدة.
أهم كتبه( :أصول القانون)( ،نظرية العقد) ويقع في ستة أجزاء( ،املوجز في االلتزامات)( ،التصرف القانوني والواقعة
القانونية)( ،عقد اإليجار)؛ وجميع الكتب السابقة كانت تدرس لطلبة كلية احلقوق بجامعة القاهرة؛ (الوسيط في شرح
القانون املدني) ويقع في عشرة أجزاء ،ويعتبره املتخصصون والباحثون املرجع األساسي في فهم القانون املدني
الوضعي( ،الوجيز في شرح القانون املدني) وقد صدر منه جزء واحد ،ويبدو أنه أراد به أن يختصر كتاب الوسيط؛
(مصادر احلق في الفقه اإلسالمي) ويقع في ستة أجزاء( ،القيود التعاقدية على حرية العمل في القضاء اإلنكليزي)
بالفرنسية ،وهو رسالته لنيل الدكتوراه في احلقوق ،و(فقه اخلالفة وتطورها لتصبح عصبة أمم شرقية) وهو رسالته
لنيل الدكتوراه في العلوم السياسية ،نُشرت أوالً بالفرنسية ثم تُرجمت للعربية.
وله عدة مقاالت نُشرت في مجلة القانون واالقتصاد ،ومجلة احملاماة الشرعية ،ومجلة مجلس الدولة ،وغيرها.
((( ولو بذل األستاذ الدكتور عبد الرزاق السنهوري نصف ما بذله من جهد في سبيل تقنني الفقه اإلسالمي والدفاع عن
الشريعة لقام مبا لم يقم به أحد قبله ،وألتى مبا عجزت عنه اللجان املشكلة من عشرات القضاة واألساتذة والفقهاء
لتقنني أحكام الشريعة ،لكن الله تعالى ُيؤتي احلكمة من يشاء ،ومن يؤتى احلكمة فقد أوتي خيرا ً كثيراً ،وما يذكر إال
أولوا األلباب.

س���ن القانون املدني العراقي (ابتدا ًء من عام
املدنية منها  ،-وإليه يُنس���ب
ّ

1936م ،ومت االنته���اء منه بعد فترات توقف عام 1951م) ،والقانون املدني
السوري (ابتدا ًء من نوفمبر عام 1943م ،ومت االنتهاء منه بعد فترات توقف

عام 1949م) ،والقانون املدني املصري (ابتدا ًء من عام 1938م ،حتى انتُهي

منه عام 1948م)((( ،والقانون املدني الليبي (في عام 1952م) ،ووضع دستور

الكوي���ت في عهد أميرها عبد الله الس���الم (في الفترة ما بني عام 1960م
حتى 1962م) ،واملس���اعدة على وضع دساتير وتقنينات مدنية ،خاصة في
بلدان أخرى كالسودان والبحرين واإلمارات.
ولعل بع���ض الباحثني واملتخصصني يعجب من صنيع الس���نهوري في
التقنين���ات التي قام بوضعها أو املش���اركة في وضعه���ا ،حيث كان يُفاخر
بالشريعة اإلس�ل�امية وإعجازها((( ورغم ذلك لم يجعلها املصدر الرئيسي
في التقنينات التي قام بوضعها ،كما جعل الفقه اإلس�ل�امي أس���اس بعض
م���واد هذه التقنينات وبنودها في حني أهمله بالكلية في مواد وبنود أخرى
أكثر أهمية وداللة الشريعة فيها أوضح.
وال غرابة في األمر؛ فالس���نهوري كان على دراية بالفقه اإلسالمي في
مجال التشريع ،وله في ذلك كتاب( :مصادر احلق في الفقه اإلسالمي)(((،
ومع ذلك فقد اعتمد في التقنينات املدنية املش���ار إليها على خلط أحكام
الفقه اإلس�ل�امي بأحكام القوانني األجنبية التي قام بدراستها – ال سيما
الفرنس���ية منها  -ف���ي جامعة (ليون) في الفترة م���ا بني عامي (- 1921
1926م) ،وه���ذا اخلل���ط كان يعتمد على أهوائه وآرائه الش���خصية ورؤاه

القانونية فحس���ب من أجل خلق قواعد قانونية قومية ذاتية مستقلة متاماً

عن الشريعة اإلس�ل�امية ،والفقه اإلسالمي ال يعدو عنده أن يكون (مدونة
قانونية) من املدونات املقارنة التي كان يس���تقي منها ،يس ُد ببعض أحكامه
((( وكان السنهوري يقول إنه استمد مواده وبنوده من نحو ( 20مدونة قانونية) من التقنينات الوضعية
املقارنة.
والعجب أنه كان يفاخر بهذا العمل ،وكتب في ذلك األبيات:
جهــــود منهكـات مضنيـات وصلت الليــل فيهـا بالنهار
وكنت إذا استبد اليأس يوما ً أسـل عزمية األســـد املثــار
((( من ذلك قوله في كتابه مصادر احلق في الفقه اإلسالمي (( :)8 /1لن يكون همنا في هذا البحث إخفاء
ما بني الفقه اإلسالمي والفقه الغربي من فروق في الصنعة واألسلوب والتصوير ،بل على النقيض
من ذلك ،سنُعنى بإبراز هذه الفروق حتى يحتفظ الفقه اإلسالمي بطابعه اخلاص ،ولن نحاول أن
نصطنع التقريب ما بني الفقه اإلسالمي والفقه الغربي على أسس موهومة أو خاطئة ،فإن الفقه
اإلسالمي نظام قانوني عظيم له صنعة يستقل بها ،ويتميز عن سائر النظم القانونية في صياغته،
وتقتضي الدقة واألمانة العلمية علينا أن نحتفظ لهذا الفقه اجلليل مبقوماته وطابعه ،ونحن في هذا
أشد حرصا ً من بعض الفقهاء احملدثني فيما يؤنس فيهم من ميل إلى تقريب الفقه اإلسالمي من الفقه
الغربي ،وال يعنينا أن يكون الفقه اإلسالمي قريبا ً من الفقه الغربي ،فإن هذا ال يكسب الفقه اإلسالمي
قوة ،بل لعله يبتعد به عن جانب اجلدة واالبتداع ،وهو جانب للفقه اإلسالمي منه حظ عظيم).
وقوله في صحيفة اإلخوان املسلمني (العدد  ،41السنة الرابعة)( :الشريعة اإلسالمية  -بشهادة فقهاء
الغرب أنفسهم  -تُعد من أكبر الشرائع العاملية ،فما بال الغرب يعرف هذا الفضل ونحن ننكره؟!
وما بال هذه الكنوز تبقى مغمورة في بطون الكتب الصفراء ونحن في غفلة نتطفل على موائد الغير
ونتسقط فضالت طعامهم؟!).
((( وقد وقع في كتابه هذا عند حديثه عن تطور الفقه اإلسالمي في أخطاء عدة عندما أراد أن ُيثبت أن
الفقهاء طوروا من الفقه اإلسالمي وغيروا في األحكام تبعا ً لظروف الزمان واملكان.

أوجه النقص والعور في القانون املدني ،وفي ذلك
يقول الس���نهوري نفسه( :إن الشريعة اإلسالمية
هي شريعة الش���رق ووحي أحكامه ،ومتى ألفنا
بينها وبني الش���رائع الغربية ،فروح من الش���رق
وقب���س من نوره يضيء طريقنا للمس���اهمة في
نهضة الفقه العاملية) .
(((

ويقول في مقاله (على أي أساس يكون تنقيح
القانون املدن���ي املصري) حتت عنوان( :املصادر
التي يس���تمد منها التنقيح من حيث املوضوع):
(أما من حي���ث املوضوع فنرى أن تكون املراجعة
مس���تمدة من مصادر ثالث���ة :جتاربنا اخلاصة،
وجتارب غيرنا من األمم ،وتقاليدنا املاضية في
القانون ،فتس���تهدي اللجنة التي يوكل إليها أمر
التنقيح:

أوالً :بالقضاء املصري في مدى نصف قرن،

فهو املرشد العملي للمشرع.
ثاني���اً :بالتقنينات احلديثة وم���ا ميكن أن
يستخلص من دروسها النافعة.
ثالثاً :بالشريعة اإلس�ل�امية ،وكانت شريعة
البلد قبل دخول التش���ريع احلاض���ر ،وال تزال
((( الدكتور محمد عمارة في كتابه الدكتور عبد الرزاق السنهوري..
إسالمية الدولة واملدنية والقانون (.)208
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ويقول في كتابه (الوس���يط في شرح القانون املدني) عن

قومي يستند إلى قضاء وفقه لهما من الطابع الذاتي ما يجعل
أثرهما ملحوظاً في التطور العاملي للقانون)(((.

شريعته في نواح مختلفة)(((.
طريقة وضع القانون املدني املصري ومصادره( :إن النصوص

ويعت���ذر في كتابه (الوس���يط) عن عدم اتخاذ الش���ريعة

التش���ريعية الواردة في هذا املشروع لها من الكيان الذاتي ما
يجعلها مس���تقلة كل االستقالل عن املصادر التي أُخذت منها،

اإلسالمية األساس األول الذي بُني عليه القانون املدني بقوله:

(أما جعل الش���ريعة اإلسالمية هي األساس األول الذي ينبني

ول���م يكن الغرض من الرجوع إلى التقنينات احلديثة أن يتصل

عليه تش���ريعنا املدني ،فال يزال أمنية م���ن أعز األماني التي

املش���روع بهذه التقنينات املختلفة اتصال تبعية في التفس���ير
والتطبيق والتطور ،فإن هذا حتى لو كان ممكناً ال يكون مرغوباً

تختلج بها الصدور ،وتنطوي عليها اجلوانح ،لكن قبل أن تصبح
هذه األمنية حقيقة واقعة ينبغ���ي أن تقوم نهضة علمية قوية

فيه ،فم���ن املقطوع به أن كل نص تش���ريعي ينبغي أن يعيش

لدراسة الشريعة اإلسالمية في ضوء القانون)(((.

ف���ي البيئة الت���ي يُطبق فيها ،ويحيا حي���ا ًة قومية توثق صلته

ويق���ول ف���ي مذكراته الش���خصية( :إن الق���رآن الكرمي

مبا يحيط به من مالبس���ات ،وما يخض���ع له من مقتضيات،
فينفصل انفصاالً تاماً ع���ن املصدر التاريخي الذي أُخذ منه،

أي���اً كان هذا املصدر ،وقد ح���ان الوقت الذي يكون ملصر فيه

وعندي أن لتفسيرهما يجب اتباع قاعدة أساسية وهي أن جزءاً

قضاء ذاتي وفقه مس���تقل ،ولكل من القضاء والفقه ،بل على

من أحكامهما عام يصلح في عموميته لكل زمان ومكان ولهذا
وض���ع ،وجزءاً آخر خاص بالزمان واملكان اللذين وضع فيهما،

كل منهما عند تطبيق النص أو تفس���يره أن يعتبر هذا النص
ٍ
قائماً بذاته ،منفص ً
ال عن مصدره ،فيطبقه أو يفس���ره تبعاً ملا

ف�ل�ا يتعدى إلى غيرهما إال إذا احتدت الظروف واألس���باب،
وفي القرآن الكرمي نفس���ه ناس���خ ومنسوخ ،والنسخ هو قصر

تقتضيه املصلحة ،وملا يتسع له التفسير من حلول تفي بحاجات

بعض أح���كام جاءت في ظروف خاصة عل���ى هذه الظروف،

البلد ،وتساير مقتضيات العدالة ،وبذلك تتطور هذه النصوص

واستبدال أحكام أخرى بها بعد زوال الظروف التي اقتضتها،

في صميم احلياة القومية وتثبت ذاتيتها ،ويتأكد اس���تقاللها،

ومما يجب التنبيه عليه أن كل ما ورد في القرآن واحلديث مما

ويتحقق ما قصد إليه واضعو املشروع من أن يكون ملصر قانون

يتعلق بعالقة اخلال���ق باملخلوق هو من األحكام العامة التي ال

((( على أي أساس يكون تنقيح القانون املدني املصري (.)118 /2
ولعل هذا ما ُيفسر ترتيب مصادر التشريع املدني الذي أشارت إليه (املادة األولى) من
القانون املدني ،حيث نصت على أن( :تسري النصوص التشريعية على جميع
املسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها أو في فحواها ،فإذا لم يوجد نص
تشريعي ميكن تطبيقه حكم القاضي مبقتضى العرف ،فإذا لم يوجد فبمقتضى
مبادئ الشريعة اإلسالمية ،فإذا لم توجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي
وقواعد العدالة) ،فقدم نصوصه الوضعية ثم العرف على (مبادئ الشريعة).
وكذلك األمر بشأن القانون املدني العراقي رقم  40لسنة 1951م ،حيث نص في مادته
األولى على أن( :تسري النصوص التشريعیة على جمیع املسائل التي تتناولها
هذه النصوص في لفظها أو في فحواها ،فإذا لم يوجد نص تشريعي ميكن
تطبیقه حكمت احملكمة مبقتضى العرف ،فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ الشريعة
اإلسالمیة األكثر مالءمة لنصوص هذا القانون دون التقید مبذهب معنی ،فإذا لم
يوجد فبمقتضى قواعد العدالة ،وتسترشد احملاكم في كل ذلك باألحكام التي أقرها
القضاء والفقه في العراق ثم في البالد األخرى التي تتقارب قوانینها مع القواننی
العراقیة).
وال ُيظن أن تقدمي العرف على مبادئ الشريعة اإلسالمية يتفق مع أحكامها ملا للعرف
فيها من اعتبار كمصدر من مصادر األحكام الشرعية كما يذكر علماء األصول،
فإن العرف ال ُيعمل به كمصدر من مصادر التشريع إال حيث غاب النص من القرآن
والسنة ولم يكن ثمة إجماع أو قياس صحيح؛ هذا من ناحية ،ومن جهة أخرى فإن
ُّ
القانون الوضعي لم ُيعرف العرف الذي يجب العمل به ،ولم يضع له الضوابط
الشرعية التي ذكرها العلماء من جهة اشتراط أن يكون صحيحا ً غير مناقض
والسنة واإلجماع والقياس الصحيح باعتبارها
ألحكام الشريعة الثابتة في الكتاب
ُّ
املصادر الشرعية املتفق عليها ،وأال يفوت مصلحة معتبرة ،وأال يجلب مفسدة
راجحة ،ف ُعلم من هذا أن القانون الوضعي يسوي بني العرف الصحيح والعرف
الفاسد ،وأن كالهما مقدم على مبادئ الشريعة عند خلو النص القانوني ،وهذا مما
ينافي أحكام الشريعة بال ريب وال خالف كما هو معلوم.
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واحلديث الشريف هما اجلزء املجموع من القانون اإلسالمي،

تتغير ،ألن ظروف عالقة اخلالق باملخلوق ال تتغير ،وهذا معنى
ْت لَك ُْم ِد َين ُك� � � ْ�م} [املائدة ،(((]٣ :فعني
قول���ه تعالى{ :ال َْي ْو َم َأ ْك َمل ُ
بالدين هذه العالقات ،وقد وردت في كتابه الكرمي مس���توفاة
ال حاج���ة إلى إكمالها ،أما ما ع���دا الدين من األمور الدنيوية
فال تشمله اآلية ،والسبب في ذلك ظاهر ،وذلك أن الله تعالى
ونبيه الكرمي أمرانا أن نطيع العقل في أمور معاشنا وأن ننزل
على قوانني العقل في ذلك ،ومن قوانني العقل (قانون التطور)،
وهذا القانون يقتضي أال تثبت احلاالت االجتماعية على نسق
واحد ،بل هي تس���ير دائماً في تطور وتقدم ،وأن من مقتضى
ه���ذا التطور أن تتطور معه عالقات البش���ر بعضها بالبعض،
وتتغي���ر تبعاً لذلك القوانني االجتماعي���ة ،فأرادت حكمة الله
تعال���ى أال تُغلق باب التطور االجتماع���ي الذي يقتضيه العقل
في وجه الناس)(((.
((( الوسيط في شرح القانون املدني (.)9 / 1
((( الوسيط في شرح القانون املدني (.)48 / 1
((( سورة املائدة :اآلية (.)3
((( عبد الرزاق السنهوري من خالل أوراقه الشخصية (.)169

ويقول أيضاً( :لو أمكن مزج القبطي واملسلم مزجاً تاماً حتى
تنعدم كل الفروق لكان هذا خير ما يُرجى ،لكني أرى أنه يحسن
اآلن بذل كل مجه���ود حلصر هذه الفروق في دائرة ضيقة وهي
دائ���رة االعتقاد الديني ،وال يكون لهذا أث���ره في احلياة املدنية
للمصري)(((.

فإذا كان ما تقدم فال ميكن أن يُقال إذاً إن الس���نهوري عمد

إلى تقنني الفقه اإلسالمي بطريقة متدرجة((( تعتمد على خلطه
بالتقنينات الغربي���ة أو التقنينات الوضعية التي كان معموالً بها،
إذ صريح كالمه ي���دل على أنه عمد إلى ذلك عن اقتناع وقصد
بُغية خلق قواعد قانونية قومية ذاتية منفصلة متاماً عن الشريعة
اإلس�ل�امية ،فض ً
ال عن ذلك فإن هذا التدرج إن صح في ش���أن

ما فعله بالقان���ون املدني املصري الذي حل محل القانون املدني
القدمي الذي كانت تطبق���ه احملاكم املختلطة واألهلية؛ لن يصح
أب���داً ولن يجد له مبرراً في ش���أن القانون�ي�ن املدنيني العراقي
والسوري اللذين مت إحاللهما محل (مجلة األحكام العدلية) التي
كانت مؤسس���ة على الفقه احلنفي ،ولن يجد له مبرراً في شأن
دس���تور الكويت ،وغير ذلك مما قننه أو أس���هم في تقنينه من
دس���اتير وقوانني في البالد العربية التي كانت تطبق الش���ريعة
اإلسالمية أو قريبة العهد من ذلك.
يقول األس���تاذ الدكتور عمر سليمان األشقر  -رحمه الله -
عن دعوى اعتماد الس���نهوري على الشريعة اإلسالمية كمصدر
رئيس���ي ألحكام القانون املدني( :النصوص القليلة التي أُخذت
من الشريعة اإلس�ل�امية والفقه اإلسالمي روعي فيها أن تكون
متفقة مع املبادئ الت���ي قام عليها القانون ،فالقانون هو املهيمن
على الش���ريعة اإلس�ل�امية؛ يأخذ منها ما يوافقه ويرفض ما ال
يتف���ق مع مبادئه ،يقول الدكتور الس���نهوري ف���ي هذا« :يُراعى
في األخذ بأحكام الفقه اإلس�ل�امي التنس���يق بني هذه األحكام
واملبادئ العامة التي يقوم عليها التش���ريع املدني في جملته ،فال
يجوز األخذ بحكم في الفقه اإلسالمي يتعارض مع مبدأ من هذه
املبادئ؛ حتى ال يفقد القانون املدني جتانس���ه وانس���جامه»(((..
فمدى صالح احلكم املوجود في الش���ريعة اإلس�ل�امية للقانون
املدن���ي مبني على موافقت���ه للمبادئ التي بُن���ي عليها القانون
الوضعي ،وهل يليق بالدكتور السنهوري أن يُقسم أحكام الشريعة

((( عبد الرزاق السنهوري من خالل أوراقه الشخصية (.)99
((( كما زعم األستاذ الدكتور محمد عمارة في كتابه الدكتور عبد الرزاق السنهوري..
إسالمية الدولة واملدنية والقانون (.)50
((( الوسيط في شرح القانون املدني (.)61 / 1

إلى أح���كام صاحلة وأحكام غير صاحلة ،ويُنصب نفس���ه
حكماً يأخذ منها ما يشاء ويدع ما يشاء)(((.
ويق���ول الدكتور محمد كامل ضاهر عن األس���س التي
أقام عليها الدكتور الس���نهوري التقنين���ات املدنية التي قام
بوضعها( :يرجع الفضل إلى الس���نهوري بصورة خاصة في
وضع تش���ريعات مدنية عربية على أسس علمانية تتالءم مع
تطورات العصر واألوضاع الداخلية لكل بلد عربي ،وعندما
يضطر إلى أخذ الفقه اإلسالمي كمصدر ميزجه مع التشريع
الغربي ليأتي منسجماً مع السياق العام للقانون)(((.
ويقول األس���تاذ صبحي صالح واصفاً (القانون املدني)

الذي قام السنهوري بوضعه( :وفي اخلامس عشر من أكتوبر
س���نة 1949م بدأ العمل بالقانون املدني اجلديد الذي ولد
من رحم القانون املدني القدمي تهذيباً وتقنيناً ملا استقر من
املب���ادئ في أحكام القضاء احلالي ،وه���ذا األخير لم يولد
من رحم الش���ريعة اإلس�ل�امية أص ً
ال ،ولم ينتسب لها بأي
نسب) .
(((

فال يُغتر بعد هذا بكالم الس���نهوري عن جتديد الفقه

اإلس�ل�امي وتطوير الش���ريعة ،فإن إقصاء الشريعة ودخول
القوان�ي�ن األوروبي���ة للبالد اإلس�ل�امية لم يب���دأ إال بهذه
الدعوى ،وق���د فطن لذلك عدد من أه���ل العلم الصادقني
املخلص�ي�ن فتصدوا ل���رد هذه الدعوى وكش���ف حقيقتها،
فاتُّهموا باجلمود والتشدد زوراً وبهتاناً ،وما دفعهم للرد سوى
مواجهة محاوالت التغريب والتخريب في الفقه والتشريع من
خالل هذه الدعوى التي تولى كبرها عبد الرزاق السنهوري
((( الشريعة اإللهية ال القوانني اجلاهلية (.)131 :130
((( الصراع بني التيارين الديني والعلماني (.)298 :297
((( العلمانية في قفص االتهام ..الغزو العلماني للتشريع وأثره على املجتمع :مجلة
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وعبد العزيز باشا فهمي((( وأمثالهما.

املجتهد وال املتخصص في هذا األمر ،وإمنا هي اجتهادات كان

يقول األستاذ أنور اجلندي  -رحمه الله  -عند حديثه عن

لها وضعها وظروفها في وقت كانت فيه الش���ريعة اإلسالمية

قضية (تطوير الش���ريعة اإلس�ل�امية) التي أثارها السنهوري:

تضرب بالسياط على أيدي كروم في مصر وليوق في املغرب،
وهي ال متث���ل اجتهاداً ميكن األخذ ب���ه ،كذلك اخلطأ الذي

احلميد متولي ومحمد أحمد خلف الله وآخرون ،بهدف تذليل

وق���ع فيه علي عبد الرازق حني أراد أن يصف اإلس�ل�ام بأنه
دين روحاني ويلغي نظامه االجتماعي إلغاء تاماً ،وتلقف بعض

وعالقات املرأة والرجل خارج نطاق الزواج ،واحتواء الش���ريعة

املستش���رقني هذه النصوص الزائفة التي لم يعتمد فيها على

اإلس�ل�امية ونصوصها في داخل القانون الوضعي على النحو

كتاب أو ُس���نة لضرب اإلس�ل�ام ،كذلك محاولة وضع العقيدة

وهي دعوى ممت���دة يغذيها النفوذ األجنب���ي ليحول بها دون

غير صحيح على إطالقه ،إن الش���ريعة اإلسالمية إمنا جاءت

تطبيق املجتمعات اإلسالمية للش���ريعة اإلسالمية أو عودتها

خالصة ثابتة صاحل���ة لكل العصور والبيئات إلى أن يرث الله

إلى طريق األصالة ،ومن أهم هذه احملاوالت املسمومة :القول
بتغير األحكام مع تغي���ر الزمان ،وهو قول محدود جداً يتصل

األرض ومن عليها) .
ويق����ول الدكتور محمد محمد حس��ي�ن  -رحمه الله  -عن

بالفرعي���ات ويعتمد في ذلك على نص للش���يخ محمد عبده

مفهوم (تطوير الش����ريعة اإلس��ل�امية) عند الس����نهوري( :وهو

الذي يعتمد عليه املاركس���يون وأعداء الشريعة ال ميثل اإلمام

يقصد بتطوير الش����ريعة اإلسالمية جعلها مالئمة لنظم حياتنا

(وهي دعوة يحمل لواءها من وقت بعيد :محمد النويهي وعبد
الشريعة لتبرير أوضاع املجتمعات احلديثة ،وفي مقدمتها الربا

املس���موم الذي دعا إليه عبد الرزاق الس���نهوري منذ سنوات،

((( وهو عبد العزيز فهمي حجازي عمر ،املعروف بعبد العزيز باشا فهمي ،أحد أشهر
رجال القانون في مصر ،ولد بتاريخ  23ديسمبر 1870م بقرية (كفر املصيلحة)
من أعمال (محافظة املنوفية) ،تلقى تعليمه األول في بلدته ,درس أوالً باألزهر
ثم نُقل إلى املدارس النظامية ،حيث حصل على االبتدائية ثم الثانوية ،ثم التحق
مبدرسة (كلية) احلقوق فتخرج منها وحصل على الليسانس عام 1890م ،عمل
أثناء دراسته مبدرسة احلقوق ترجما ً بنظارة األشغال ،ثم عمل عقب تخرجه معاونا ً
لإلدارة بالدقهلية ,ثم كاتبا ً مبحكمة طنطا ,وترقى حتى اختير وكيالً للمستشار
القضائي لوزارة األوقاف ,لكنه استقال عام 1903م حيث عمل باحملاماة ،فاشتهر
أمره ملا ارتبط بسعد زغلول وانخرط في النشاط السياسي الداعي إلصالح عمل
احلكومة وحصول مصر على استقاللها الكامل ،واختير عام 1920م لوضع
مشروع الدستور املصري ،وكان ذلك أثناء وجوده في (باريس) ,فوضع املشروع
على نهج الدساتير األوروبية ,إال أن سعد زغلول عارضه معترضا ً على بعض
مواده ،وبعد حصول مصر على استقاللها تولى فهمي رئاسة (حزب األحرار
الدستوريني) ,ومت ترشيحه في البرملان باعتباره رئيسا ً للحزب ,ثم تولى وزارة
احلقانية (العدل) ،ولم يلبث أن أُقيل في سبتمبر 1925م ,وفي العام التالي تنازل
فهمي عن رئاسة احلزب وتفرغ للعمل ،وفي نفس العام رشح فهمي رئيسا ً حملكمة
االستئناف ,لكنه استقال من رئاسة احملكمة عام 1930م ،ليتولى رئاسة محكمة
النقض التي أُنشئت في ذات العام ،ثم اختتم حياته الوظيفية بالعودة للعمل مبهنة
احملاماة ،وتوفي عام 1951م.
وقد انخدع به كثير من الناس  -ال سيما من القضاة واملتخصصني – وأسرفوا في
تعظيمه وتبجيله دون حق ،إذ كان من احملاربني للشريعة والداعني إلى إقصاء
التشريع من احلكم ،وعندما نُشر كتاب (اإلسالم وأصول احلكم) لعلي عبد الرازق،
وتصدى العلماء للرد عليه ،وقررت (هيئة كبار العلماء) نزع شهادة العاملية من
املؤلف وطرده من األزهر؛ خرج عبد العزيز فهمي في موقف غريب شاذ ،حيث
أرسل شيخ األزهر قرار (هيئة كبار العلماء) بعزل علي عبد الرازق إلى عبد العزيز
فهمي بصفته وزير احلقانية (العدل) وقتئذُ ،بغية التصديق على القرار ،فما كان من
فهمي إال أن رفض التصديق على القرار ورد قائالً( :أحضرت هذا الكتاب وقرأته،
فلم أجد فيه أدنى فكرة يؤاخذ عليها مؤلفه) ،وقال( :ثقل على ذمتي أن أنفذ هذا
احلكم الذي هو ذاته باطل لصدوره من هيئة غير مختصة بالقضاء ،وفي جرمية
اخلطأ في الرأي من عالم مسلم يشيد باإلسالم ،وكل ما في األمر أن من يتهمونه
يتأولون في أقواله ويولدون منها تهما ً ما أنزل الله بها من سلطان).
وقد تصدى للرد على عبد العزيز فهمي وبيان فساد أقواله وأفكاره :األستاذ الكبير محب
الدين اخلطيب ،والقاضي العالمة أحمد محمد شاكر  -رحمهما الله.
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في م���كان الثبات والش���ريعة في مكان املتغي���ر ،وهذا أيضاً

(((

وألمناطه����ا املنقولة عن الغرب املس����يحي ،أو الغرب الال ديني
على األصح ،فهو يريد أن يشكل الشريعة اإلسالمية بشكل هذه
احلياة بدل أن يشكل احلياة بشكل الشريعة ،أي أنه يحكم هذه
األمناط الغربية في الش����ريعة بدالً من أن يحكم الش����ريعة في
اختيار ما يالئمنا من هذه األمناط ،أو بعبارة أخرى هو يعرض
الشريعة على واقع احلياة وال يعرض واقع احلياة على الشريعة،
وهو مع ذلك ال مييز بني الش����ريعة اإلسالمية املنـزلة من عند
الل����ه وبني القانون الغربي الذي صنعت����ه املصالح واألهواء ،بل
الذي صنعته اليهودية العاملية في بعض األحيان ،كما هو الشأن
في القانون الفرنسي الذي استمد منه القانون املصري بخاصة؛
ألن هذا القانون ثمرة من ثمار الثورة الفرنس����ية اليهودية التي
أصبحت فرنس����ا من وقتها دولة ال دينية من الناحية الرسمية
عل����ى األقل ،وما وجه املقارنة بني قانون صنعه اإلنس����ان وبني
قانون منـزل من عند الله العليم اخلبير؟ إن الذي يعتريه ش����ك
في أن الش����ريعة اإلسالمية – كما هي في القرآن الكرمي وكما
الس����نة الشريفة  -منـزلة من عند الله فهو كافر ،والذي
ب ّينتها ُّ
يؤمن بأنها منـزلة من عند الله ال يعتريه ش����ك في صالحيتها

لكل زمان ومكان؛ ألن الله سبحانه وتعالى يعلم املاضي واحلاضر
واملس����تقبل ،قد أحاط بكل شيء علماً ،وأحصى كل شيء عدداً،
وال يع����زب عن علمه مثقال ذرة في الس����موات وال في األرض،
((( رجال اختلف فيهم الرأي من أرسطو إلى لويس عوض (.)98

بذلك وصف نفس����ه س����بحانه في محكم كتاب����ه ،وبذلك يؤمن

اخلالفة لتصبح (عصبة لألمم الش���رقية) ب���دالً من إلغائها،
ومبوج���ب هذا التطوير يصبح اخلليفة رئيس���اً فخرياً الحتاد

الذي يفعله هو تبديل الش����ريعة اإلسالمية ،وال شك أن تفاعل

الدول اإلسالمية ،بحيث تنحصر سلطاته في القضايا الدينية

الش����ريعة اإلسالمية السماوية مع ش����رائع الغرب الوضعية هو
شر مما كان حادثاً من اس����تعارة القانون الغربي كله أو بعضه،

فقط ،بينما تصبح الش���ؤون املدني���ة التي تنظم العالقات بني

املس����لمون ،والذي يهدف إليه الس����نهوري هو شر احللول؛ ألن

أفراد املجتمع من اختصاص رؤس���اء تلك الدول واحلكومات،

ألن م����ن املمكن التخلص من الدخيل ف����ي هذه احلالة ،أما في

واقترح الس���نهوري في كتابه فصل األمور الدينية في الشريعة
– خصوصاً ما يتعلق منها بالطقوس والفرائض – عن الشؤون

الشريعة اإلسالمية مما دخلها من أسباب الزيغ واالنحراف يكاد

املدنية والدنيوية ،ووضع هذه الشؤون حتت اإلشراف املباشر

يتعذر بعد أن تتغلغل الروح الغربية في كيانها ،ويصبح الناجت من
تفاعلهما شيئاً جديداً معقد التركيب تختلف خصائصه وصفاته

للس���لطات املدنية .لم تكن للس���نهوري يومها شهرة في عالم

حالة االندماج والتفاعل فإدراك احلدود بينهما صعب ،وتخليص

عن كل من العنصرين املكونني له ،ثم إن الناس في احلالة األولى
يدرك����ون إدراكاً واضحاً أن القانون الذي يحكمهم قانون دخيل،

القان���ون ،إال أن هذه الش���هرة واتته بعد ذل���ك ليصبح أعظم
املش���رعني العرب املعاصرين ،وواضع معظم دساتير((( الدول
العربية في عهود استقاللها .إن املنحى األساسي الذي ض ّمنه

أما في احلالة الثانية فقد يتوهمون أن القانون الذي يحتكمون

السنهوري في هذه الدساتير هو العلمنة ،أي عدم جعل الشريعة

إليه قانون إس��ل�امي ،بل إن كاتب املقال يزع����م لهم ذلك منذ

اإلسالمية والفقه اإلسالمي من مصادرها الرئيسية ،بدا ذلك
واضحاً في مسودة القانون املدني املصري اجلديد الذي كلف

إليه االستعباد الغربي ،((()..ثم يقول( :وتطوير الفقه اإلسالمي

بوضعها باالشتراك مع القانوني الفرنسي المبير.((()..

اآلن ،والواق����ع أن هذا الذي يفعله الس����نهوري هو الذي يهدف
ال����ذي يدعو إلي����ه الكاتب ،أو تبديله عل����ى األصح ،هو تطوير

وقد تصدى للرد على الس����نهوري وبيان حتريفه وانحرافه

وتبديل ال يقف عند حد حس����ب اعترافه هو نفسه حيث يقول:

عدد من أهل العلم ،منهم :الدكتور محمد محمد حسني  ،الشيخ

«فالهدف ال����ذي نرمي إليه هو تطوير الفقه اإلس��ل�امي وفقاً

(((

عبد الرحمن الدوسري((( ،الشيخ عبد الله النوري ،األستاذ أنور

ألصول صناعته ،حتى نش����تق منه قانون����اً حديثاً يصلح للعصر

اجلندي((( ،الدكتور محمد كامل ضاهر((( ،األستاذ الدكتور عمر

الذي نعيش فيه ،فإذا استخلصنا هذا القانون في نهاية الدرس

سليمان األش����قر( ،((1الشيخ س����ليمان بن صالح اخلراشي(،((1

وأبقين����اه دائم التطور حتى يجاري مدني����ات العصور املتعاقبة،

الدكتور أحمد بن عبد العزيز احلصني  ،وغيرهم.
هذا واحلمد لله ،وص ِّل اللهم وس���لم على نبينا محمد وآله

فقد تكون أحكامه في جزء منه����ا ،قل أو كثر ،مطابقة ألحكام
القان����ون املدني العراقي أو ألح����كام القانون املدني املصري أو
ألح����كام كل من القانونني ،»..واملهم في ذلك كله أن هذا التطور
الدائم س����ينتهي بذلك التشريع اإلس��ل�امي املزعوم في املدى
القريب أو البعيد إلى أن يصبح شيئاً مختلفاً عن اإلسالم الذي

أنزل على نبينا عليه الصالة والسالم اختالفاً تاماً)(((.

ويقول الدكت���ور محمد كامل ضاهر( :أص���در القانوني
الش���هير عبد الرزاق السنهوري خالل دراس���ته احلقوق في
باريس كتاباً بالفرنس���ية((( نقض في���ه ادعاء علي عبد الرازق
بأن السلطة السياسية لم تكن من صلب رسالة اإلسالم ،وأكد
على أن اإلس�ل�ام دي���ن ودولة ،وأن من املمك���ن تطوير مفهوم
((( حصوننا مهددة من داخلها (.)114 :113
((( حصوننا مهددة من داخلها (.)118
((( يقصد كتابه( :فقه اخلالفة وتطورها لتصبح عصبة أمم شرقية) ،وهو رسالته لنيل
درجة الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة ليون في فرنسا عام 1926م.

(((1

وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

((( يقصد الدكتور ضاهر بـ (الدساتير) :التقنينات الوضعية بصفة عامة وليس
الدساتير األساسية لنظم الدول السياسية فحسب ،بدليل قوله (معظم دساتير
الدول العربية) ،فالسنهوري لم يضع معظم دساتير نظم هذه الدول السياسية،
وإمنا وضع معظم تقنيناتها املدنية وبعض التشريعات اخلاصة بها فضالً عن
دستور دولة الكويت كما سبق أن بينا ،كما أن سياق الكالم بعد ذلك عن القانون
املدني املصري يدل على أن الدكتور كامل أراد بلفظ (دساتير) :التشريعات
والتقنينات بصفة عامة ،والله تعالى أعلم.
((( الصراع بني التيارين الديني والعلماني (.)296 :295
((( في كتابه( :حصوننا مهددة من داخلها) ،وكان من املعاصرين للدكتور عبد الرزاق
السنهوري.
((( كان من املعاصرين أيضا ً للدكتور السنهوري ،يقول رحمه الله( :حني جاء الدكتور
دخلت عليه في مكتبه وقلت له :اتق الله يا
عبد الرزاق السنهوري إلى الكويت
ُ
دكتور ،إن عملك هذا يخالف الشرع ،وإنك مسؤول عن تطبيق هذه القوانني في
الكويت وفي غيرها ،فكان الرد من الدكتور قائالً :حكومة الكويت تريد هذا).
((( في كتابه :رجال اختلف فيهم الرأي من أرسطو إلى لويس عوض.
((( في كتابه :الصراع بني التيارين الديني والعلماني.
( ((1في كتابه :الشريعة اإللهية ال القوانني اجلاهلية.
( ((1في كتابه :نظرات شرعية في فكر منحرف.
( ((1في كتابه :من طالئع التغريب والتخريب.
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فتاتي

■ ■ عادل مناع

لس ��ت أذك ��ر حتديد ًا تل ��ك الليل ��ة التي

بنظ ��رات جتم ��ع ب�ي�ن الوج ��ل واحلن ��ق،

وقف � ُ�ت فيه ��ا أتأم ��ل هيئت ��ي وهندام ��ي..

وتتراق ��ص مقاط ��ع الكلم ��ات عل ��ى ش ��فتي

قاطعته ��ا :كف ��ى ..لكنه ��ا اس ��تطردت:

أطال ��ع بإعجاب ذلك اجلس ��د الفتي ،وتلك

دون أن تس ��يل واحدة منها ،فأرخيت قسمات

تريد أن تظل سابح ًا في أحالم الصبا ،تريد

الثي ��اب الراقي ��ة ..أس ��تعرض نفس ��ي أم ��ام

وجهي وأغمضت عيني.

أن تتنصل من مسؤولياتك جتاه نفسك في

امل ��رآة م ��ن جهات ش ��تى ..بدا ل ��ي أن أتخيل

هي :أعرف السبب.

ذلك الرجل الذي أراه في املرآة شخص ًا آخر

فتح ��ت عين ��ي بغت ��ة وكأمن ��ا ُلدغ ��ت،

قل ��ت في خف ��وت ووه ��ن :كف ��ى ،دعيني

غي ��ري ،فأبدي بحيادية رأي ��ي في وجاهته..

واري ��ت نظراتي ،وأطرقت برأس ��ي خج ًال ،ثم

وش ��أني ،اتركيني ال أريد أن أفيق من س ��كرة

حق� � ًا لق ��د نال إعجاب ��ي ،ومنحته ابتس ��امة

انتفض ��ت وق ��د خط ��ر ل ��ي التخل ��ص منها،

عشقتها.

عريضة ،لكن فجأة...

وعلى الفور جذبتها بعنف إلى خارج منزلي

قال ��ت ف ��ي حنان غير مأل ��وف :صدقني

وأغلقت الباب ثم أس ��ندت ظه ��ري إليه وقد

أن ��ا أنفع لك من أوهامك ،أنا احلقيقة ،وما

سرني أنها خرجت من حياتي.

حتاول إقناع نفسك به هو اخليال.

ب ��رزت ش ��اخصة أمام ��ي ،نع ��م ه ��ي،
كن ��ت أعل ��م أنها س ��تأتي ،لكني ل ��م أتوقع أن
تباغتني على هذا النحو.
وقف � ُ�ت أطالعه ��ا ف ��ي هلع ،أتس ��اءل في
نفسي قبل أن أحدثها :ما الذي جاء بها إلى
هنا؟ ملاذا تأتيني في هذا الوقت بالذات؟
أتيت؟
ُ
خرجت من صمتي ،سألتها :ملاذا ِ
ملاذا؟

مر علي قرابة ش ��هر هنئت فيه بحياتي
َّ
الهادئ ��ة ،إل ��ى أن ج ��اءت تل ��ك الليل ��ة الت ��ي

مختلفة عن تلك املرة األولى ،لقد راقت لي،

قطعت علي وصال سعادتي.

ال أدري كيف ،تخيلتها معي كرفيقة لي على

أتيت
أن ��ا :رب ��اه ،أن ��ت مرة أخ ��رى؟ مل ��اذا ِ
ثانية؟
تفر من قدرك احملتوم؟

لكن ��ي س ��معتها ف ��ي رده ��ات عقل ��ي ،نع ��م،

أنا :ماذا تريدين مني؟

تس ��للت منه ��ا كلم ��ات وج ��دت معانيه ��ا في

ه ��ي ف ��ي عصبي ��ة بالغ ��ة :بل أن ��ت ماذا

قلبي ،وال تسألوني كيف ،لكنه قد حدث.
"ه ��ل أزعجت ��ك؟" ،نطقت به ��ا ،أو هكذا
اس ��تقبلتها في نفسي ،فأجبتها في عصبية
وتوتر :قطع ًا أزعجتني.

تريد مني؟
استعرت منها تلك العصبية قائ ًال :أنت
إلي.
من أتى ّ
هي :أع ��رف أنك تبغضن ��ي أكثر من أي

هي :ملاذا؟

ش ��يء ،وأعتقد أنك تعرف السبب أكثر مني،

صم ��ت وط ��ال صمت ��ي وأن ��ا أرمقه ��ا

ألنني أفس ��د عليك أوهامك التي غرقت في
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غدك.

نظ ��رت إليها بهدوء ،فبدت لي في هيئة

أجابتن ��ي بس ��خرية :أن ��ا ق ��درك ،أتراك

ل ��م ينبعث منه ��ا صوت تس ��معه أذناي،

أعماقها.

دربي ،تذكرني إذا نسيت ،وتوقظني إن رقدت
ف ��ي س ��بات الغفل ��ة ،ووجدت ه ��ذه اخلواطر
تش ��ق طريقه ��ا إلى قلبي ،وتلق ��ى الرضا في
أعماقي...
حق� � ًا أريده ��ا اآلن ،أصطحبها معي في
كل م ��كان ،تك ��ون ل ��ي معلم� � ًا وناصح� � ًا ،ل ��ن
أتوارى بها خج ًال.
نظرت إليها في حنان وامتنان ،ومددت
يدي إليها ،ومس ��حت بأناملي على ظهرها،
وهمست لها قائ ًال :شكر ًا لك عزيزتي ،شكر ًا
لك فتاتي...
شكر ًا أيتها الشعرة البيضاء.

[تاريخية]

من تاريخ اإلسالم

في الواليات المتحدة

■ ■حممد وقيع اهلل أمحد

(*)

مقدمة:
َاح لإلس�لام أن ينداح بس��رعة وس��هولة نس��بية إىل ش��تى أنحاء العامل ،حتى استقر فيها
ت َ
اس��تقرارًا راس��خًا ،وذلك فيم��ا عدا اس��تثناءات قليلة مثلته��ا األندلس وبع��ض جزائر البحر
األبيض املتوسط.
أم��ا انتق��ال اإلس�لام إىل العامل اجلدي��د فقد تأخ��ر واكتنفته وال ت��زال تكتنفه صعوب��ات أخَّ رت
عملية تغلغله وتأصله يف تلك األنحاء.
() جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والبحوث ،الشارقة – اإلمارات العربية املتحدة.
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المستكشفون األوائل:
ويالحظ املس���تقرئ لتاريخ الهج���رة األولى التي جاءت
باملس���لمني إلى القارة األمريكية عموماً ،والواليات املتحدة

خصوص���اً؛ أنه ق���د صاحبتها ظ���روف لم يتمك���ن أولئك
املهاجرون من تطويعها ،بل متكن���ت من تطويعهم وتذويبهم
في املصهر األمريكي حتى غدوا مواطنني أمريكيني بال هوية
أصلي���ة يعتدون بها ،والقالئل منهم ممن تهيأ لهم االحتفاظ
بش���يء من معالم الهوية األصلية ،فإن حديثهم عنها لم يعد
سـوى حديث الذكريات البعـيدة التي يحمـلها شتى املهاجرين
املتأمركني عن أوطانهم األولى.
وقد جاء املسلمون األوائل إلى أمريكا مستكشفني لهذه
الديار القصي���ة عن العالم القدمي ،بيْ���د أنهم لم يأتوا في

ظ���روف نهضة صناعية وال أوضاع تف��� ّوق علمي باهر ،وال
جاؤوا بأعداد كبيرة بحيث تتم لهم الغلبة التامة والس���يطرة

على احمليط الذي انتهوا إليه.
وقد أكث���رت الوثائق التاريخية من ذك���ر أخبار األقوام
الذي���ن هبطوا العالم اجلدي���د قبل كولومب���وس ،فتُح ِّدثنا

الوثائق الصينية القدمية التي تع ّرضت للحديث عن مختلف
الهج���رات العاملية ،مفصلة القول ف���ي هجرة بعض العرب

املس���لمني من أتباع دولة املرابطني املغربية التي دامت بني
القرنني احلادي والثاني عش���ر امليالدي�ي�ن ،فتقول إن تلك
الهجرة قطعت بحراً كبيراً خالياً من اجلزر ومخرت أمواجه
ألكثر من مائة يوم حتى انتهت إلى ما يعرف اليوم بأمريكا.

والواضح في أمر هاتني الرحلتني أن أصحابهما رجعوا
وحدثوا أهاليهم أنهم قد التقوا
أدراجهم حتى بلغوا ديارهم،
ّ
في أمريكا أقواماً كانوا قد وصلوها قبلهم ،وألفوهم يتحدثون
مثلهم بلغة الضاد ،وتولوا أمر الترجمة بينهم وبني الس���كان
احملليني ،وهنالك تفاصيل أخرى اهتم بس���ردها اإلدريسي
بخاصة ال تهمنا في هذا السياق(((.
ولم تتح���دث أي وثيقة الحقة عن مصير العرب األوائل
الذين اس���توطنوا أمريكا منذ القرن العاش���ر امليالدي فيما
يثير االفتراضات املرجحة بأنهم رمبا اندمجوا تدريجياً في
الس���كان احملليني وفقدوا مقوماته���م وثقافاتهم الذاتية ،أو
رمب���ا اندثروا بفعل احلروب الطاحن���ة التي كانت تدور بني
املجموعات اإلثنية بأمريكا في ذلك األوان.
وفي أوائل القرن الرابع عش���ر املي�ل�ادي طرقت بعثة
استكشافية إسالمية إفريقية أخرى شواطئ أمريكا ،يقودها
ٌ
ملك من مالي يسمى أبو بكر ،كان غنياً غنى أسطورياً حتدث
عنه ابن بطوطة [و] القلقشندي وابن فضل الله العمري.
وقد قرر ذلك امللك أن يس���ـتخدم تل���ك الثروة الهائلة
فـيركب ثبج البحر ليكـتشف ما وراءه من اآلفاق ،وقد حكى
العمري أنه س���أل ابن أبي بكر عن س��� ِّر انتقال امللك إليه،
فأف���اده قائ ً
ال« :إن الذي كان قبلي يظن أن البحر احمليط له
غاية تدرك ،فجهز مِ ئني سفن ،وش���حنها بالرجال واألزواد
التي تكفيهم س���نني ،وأمر من فيها أن ال يرجعوا حتى يبلغوا
نهايت���ه أو تنفد أزوادهم ،فغابوا م���دة طويلة ،ثم عاد منهم

وتع ّرضت الوثيقة للحديث عن حجم السفن التي امتطاها

مقدمها ،فسأله عن أمرهم ،فقال:
س���فينة واحدة ،وحضر َّ
س���ارت الس���فن زماناً طوي ً
ال حتى عرض لها في البحر في

من الس���فن التي أتى بها املستكش���ف اإليطالي كريستوفر

وس���ط اللجة واد له جري���ة عظيمة ،فابتل���ع تلك املراكب،

العرب القدامى ،فذكرت أنها كانت أضخم عش���رات املرات
كولومب���س((( .وبقية ما جاء من تفاصي���ل في الوثيقة يتفق
متاماً مع ما أورده املؤرخ اإلس�ل�امي الشريف اإلدريسي عن
رحل���ة عربية أخ���رى في كتابه :نزهة املش���تاق في اختراق
اآلفاق ،الذي نال ش���هرة ضافية في الس���نوات األخيرة في
أوساط بعض الباحثني واملؤرخني الغربيني.
((( راجع تفاصيل ما جاء في الوثائق اجلغرافية الصينية القدمية التي يرجع تاريخها
إلى القرنني الثاني عشر والثالث عشر امليالديني في ترجمتها إلى اإلجنليزية بقلم:
W. W. Rockhill & Friedrich Hirth, »Chau Ju-Kua: His Work on
The Chinese and Arab Trade in The Twelfth and Thirteen
.)Centuries«, entitled: Chu – Fan Chi (St. Petersburg,1911
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وكنت آخ���ر القوم ،فرجعت بس���فينتي ،فلم يصدقه ،فجهز
ألفاً للرجال وألفاً لألزواد ،واستخلفني وسافر بنفسه ليعلم
حقيقة ذلك ،فكان آخر العهد به ومبن معه»(((.
وق���د حقق في تفاصيل ما ج���رى لهاتني البعثتني عالم
األنثروبولوجي���ا األمريكي املعاصر البروفيس���ور إيفان فان
((( الشريف اإلدريسي ،صفة املغرب وأرض السودان ومصر واألندلس ،مأخوذة من
كتاب نزهة املشتاق في اختراق اآلفاق ،طبع في مدينة لبيدن [ليدن] احملروسة،
مبطبع بريل ،1998 ،ص .185-183
((( أبو العباس أحمد بن علي القلقشندي ،صبح األعشى في صناعة اإلنشاء( ،القاهرة:
دار الكتب اخلديوية1915 ،م) .295-294/5
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س���يرتيما ،فأكد أن األولى حتطمت على التيار املائي االس���توائي الذي يجري داخل احمليط قرابة
ورجح بشواهد أثرية لقبور أشخاص سود ترجع إلى تلك الفترة بالتحديد وصول
س���واحل فلوريداَّ ،
البعثة الثانية واستقرارها في نواحي فلوريدا واملكسيك واختالطها بالهنود احلمر هناك(((.

ورمبا كان بقايا هؤالء الرجال هم أولئك السود الذين التقاهم كريستوفر كولومبس وحتدث عنهم
في مذكراته عن الرحلة الثالثة ،ووصفهم بأنهم كانوا س���ود البشرة ،ويحملون أسلحة مذهبة ،وأنهم
أغنياء مبا لهم من متاع((( وأدوات ،ورمبا متت إبادة هؤالء الس���كان الحقاً ضمن األقوام والس���كان
احملليني الذين أجهز عليهم املهاجرون األوروبيون الذين توافدوا على القارة األمريكية إثر كولومبس.
ورمبا كانت املساجد األثرية التي اكتشفت في كل من نيفادا وتكساس واملكسيك من بقايا آثارهم.

وقد ذكر كولومبس في مذكراته بتاريخ احلادي عش���ر من أكتوبر 1492م ،أنه رمبا رأى مسجداً

مبنارة طويلة قبالة الس���احل الكوبي((( ،وكولومبس يعرف املس���اجد جي���داً؛ ألنه أتى من األندلس
املسلمة في عام سقوطها في يد النصارى((( ،فإن كان ما رآه مسجداً بالفعل فلعله كان أيضاً من آثار
أولئك األفارقة املسلمني الذين هبطوا أمريكا قبله.
وأما غناهم الذي وصفه كولومبوس ووصفه من قبله ابن بطوطة والقلقشندي وآخرون ،فمع أنه
غنى (شيئياً)  -بلغة مالك بن نبي ،رحمه الله  -لم
أوصلهم إلى حواشي العالم اجلديد ،إال أنه ظل ً

يغن عنهم شيئاً ،إذ لم يتحول إلى مادة ثورة صـناعية تنتج ما يقابل ويكافئ السالح األوروبي احلديث

الذي استخدم الستئصال وجودهم من على التراب األمريكي!
(1) , , 1976 house Ivan Van Sertima They Came before Columbus: The African Presence in Ancient
America Random..
: Michael Bradley, The Black Discovery of America: Amazingوراجع كذلك الكتاب التحقيقي القيم بعنوان
Evidence of Daring Voyages by Ancient West African Mariners, Personal Library, Toronto, Canada,
1981, P.P. 418-.
(2) Samuel E. Morison, Journals and Other Documents on the Life and Voyages of Christopher Columbus,
, Heritage Press, New York 1963 P 237.
(3) The Journal of Christopher Columbus, Translated By Cecil Jane ,Clarkson N. Potter , New York 1969
P. 4142-.
((( وكان كولومبوس في احلقيقة طليعة حملة صليبية جديدة نوعية الطابع رنت إلى الوصول إلى القدس عن طريق الهند ،فوصلت من حيث لم
تتوقع إلى ما يعرف بأمريكا اليوم! راجع في تفاصيل ذلك Rafael A. Guevara Bazan , Some notes For History Of :ذلك
Relations Between Latin America , The Arabs And Islam > “ The Muslem World ‘ October , 1971 , P.
.287-286
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آثار الموريسكيين:
وفي ظروف التضييق على مس���لمي األندلس من قبل محاكم
التفتيش النصرانية ،فرت أعداد متكاثرة منهم إلى املغرب العربي،
حيث استقروا هناك ،بيد أن أعداداً وفيرة أخرى قطعت احمليط
األطلسي واستقرت في أمريكا.
وهؤالء ُوجدت آثار لغته���م العربية مختلطة  -حتى اليوم! -

بلغة الهنود احلمر ،س���كان أمريكا األصليني ،كما أكد ذلك بشكل
قاطع أستاذ جامعة هارفارد األسبق البروفيسور ليو واينر ،الذي
كان معروفاً بإجادته لعلم اللغات وإجادته ألكثر من  12لغة عاملية.
وق���د ذكر كوملبس [يُ َّط���رد في كتابة االس���م] أيضاً أنه رأى
أقواماً يشبهون أهل األندلس ،واستغرب من انتشار احلجاب في
أوساط نسائهم .وذكر مكتشف إسباني آخر هو هيرناندو كورتيز
أن أولئك النس���وة كن يرتدين البراقع التي كانت ترتديها نس���اء
األندلس .وذكر املكتشف اإلس���باني فيرناند كولومبس أنهن كن
يرتدين مالبس متاثل مالبس نس���اء غرناطة ،بينما كان أطفالهن
يرتدون أيضاً أزياء أطفال غرناطة(((.
وبدهي أن أمثال أولئك املس���تضعفني الفارين بدينهم ودنياهم
ال يرجتى لهم مس���تقبل آمن في ظل م���ا دهمهم بوصول حمالت
أعدائهم اإلسبان إلى الدنيا اجلديدة ،فقد استؤصل وجودهم بعد
ذل���ك بوقت قليل ،وقد مت ذلك قبل أن يتم اس���تئصال أصدقائهم
ِس���وا بهم في الغرب���ة من الهنود احلم���ر ..فمن أولئك
الذي���ن أَن ُ

األندلس���يني املعذبني من اس���تتيب وقبل اعتناق النصرانية على
مس���توى الظاهر على األقل ،ومنهم من أُعدم حرقاً بالنار ،ومنهم
من أعيد إلى إس���بانيا ليحاكم هناك أمام محاكم التفتيش ..فقد
كان املطلوب كما تقول الوثائق« :أال يوجد أي مجال لنش���ر الدين
احملمدي»((( عن طريقهم في أمريكا.
وكما يقول لوي كاردياك فإن« :ديوان التحقيق لم يفتش فقط
عن القضايا املتعلقة باملس���لمني ،بل ما وراء كل أثر إسالمي لدى
الفرد املسيحي» في العالم اجلديد((( .فكان املقصود في اجلملة
منع تأثير املسلمني في عقائد النصارى األمريكيني ولو من بعيد.
(1) Youssef Mrouch, Pre – Columbian Muslims in America, “The
Message” July, 1997. P. 1 9.
((( جاء هذا النص في خطاب رسمي أرسله املسؤولون اإلسبان إلى أحد والتهم بأمريكا،
وقد ضمه الكتاب التوثيقي القيم« :املوريسكيون األندلسيون واملسيحيون :املجابهة
اجلدلية (1640-1492م)» ،مع ملحق بدراسة عن املوريسكيني بأمريكا ،من تأليف لوي
كاردياك ،ترجمة عبد اجلليل التميمي (تونس -زغوان :نشر مركز الدراسات والبحوث
العثمانية واملوريسكية1989 ،م) ص .152
((( املصدر السابق ،ص .155

استرقاق األفارقة المسلمين:
وبعد استقرار أوضاع املهاجرين األوروبيني على
نحو ما في أمريكا ،اجتلبوا عن طريق جتارة الرقيق
ماليني الس���ود اإلفريقيني إلى هناك ،ثم واصلوا
مهمة اقتالع اإلس�ل�ام ولغته العربية من أوس���اط
أولئك املس���ترقني ،فقد كان أكثر من نصف أولئك
األرقاء األفارقة مسلمني انتزعوا من ممالك غرب
إفريقيا التي كانت حواضر عامرة في ذلك احلني.
وق���د صم���د أكثر أف���راد اجلي���ل األول من
املسترقني على دينهم ،إال أن أهوال الرق وأحكامه
املذلة املهينة التي بعثرت أسرهم وبددت وحداتهم
الصغيرة بدأت تزعزع انتماء األجيال الالحقة منهم
إلى دين اإلسالم ،وذلك إلى أن اندثر انتماؤهم إليه
نهائياً مع مطالع القرن العشرين!
وقد حفظت لنا وثائق قليلة س���يراً ذاتية مثيرة

كتب���ت باللغة العربية ألفراد م���ن اجليل اإلفريقي
املسلم األول الذي اجتلب إلى أمريكا وحافظ على
إميانه((( ،كما حفظت لنا وثائق أخرى قصص حتول
ذراريهم عن دين اإلسالم ..وحتفظ سجالت أسماء
الس���ود األمريكيني احلاليني  -وغالبيتهم من غير
املسلمني  -أسماء عربية كثيرة في أوساطهم تشير
إلى أصولهم اإلسالمية العربية القدمية املندثرة.
((( ميكن مراجعة مناذج من السير الذاتية للرقيق اإلسالمي في أمريكا في
عدة كتب صدرت خالل العقدين األخيرين ،أهمها وأوسعها:
Austin Allan D. African Muslims in Antebellum
America : A Sourcebook, Garland Publishing ,
.New York ,1984
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الهجرات العربية األولى:
وفي نهايات القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين
جاءت الهجرات العربية األولى من سورية القدمية (تعادل
لبنان وفلس���طني وسورية واألردن في اجلغرافيا احلالية)
بأفواج كبيرة م���ن الفارين من القهر السياس���ي التركي
والراغبني في حتسني أوضاعهم املعيشية ،وكانت غالبية
أولئك املهاجرين من أش���باه األميني وأنصاف املتعلمني،
وانخرط معظمهم في األعمال الهامشية والتجارة باملفرق،
ال هشاً
وتزوج الكثير منهم باألمريكيات وأجنبوا منهن جي ً
واهناً لم يتزود باملقومات الثقافية العربية اإلسالمية التي
تكفي لصموده في بوتقة اإلذابة الثقافية األمريكية ،وكان
نفوذ األمه���ات أكبر من نفوذ اآلباء على ذلك اجليل ،فلم
يكتب ألكثره أن يحافظ على تراث اآلباء.
وتذكر بعض األدبي���ات التي تناولت بالتحـليل أحوال
ذلك اجليل ،أن معـظم أفراده لم يهتموا بش���يء يذكر من
الشعائر الدينية ،ولو على سبيل احملافظة التقليدية على
املظاهر واألعراف؛ وملا اتخذ بعض احملللني االجتماعيني
واألنثروبولوجي�ي�ن من أداء صالة اجلمعة وصوم رمضان
معيارين ألدنى درجة من درج���ات االلتزام الديني ،كانت
حصيلة ذلك اجليل منها ضعيفة للغاية ،وبذلك ترش���حوا
بجدارة لقدر الذوبان(((.
ويذكر بعض من درسوا تلك املرحلة أن أبناء املسلمني
فقدوا بس���رعة ملكة التحدث باللغ���ة العربية ،واتخذوا
أس���ما ًء نصرانية اتقاء ملشاعر التمييز ،وتزوجوا من غير

املسلمات ،وبخروج أولئك األبناء عن نطاق أسرهم نسوا
كل ما يتعل���ق بالعروبة أو اإلس�ل�ام ،وكانت احملصلة أن
ُهجرت املس���اجد القليلة التي بناها جيل اآلباء ،بحيث لم
جتد من يغشاها في أواخر األربعينيات.

ويذكر البروفيس���ور نبيل إبراه���ام الذي عاش منذ
طفولته بديترويت ،أن مساجد تلك الناحية أضحت أماكن

الواسعة لتلك األغراض .
(((

وقد تا َح لكاتب هذه السطور في عام 1989م أن يزور

مسجدين قدميني بالشمال األمريكي بيع أحدهما وحتول
جزء منه إلى صالة رقص ،وآخر خصصت إحدى قاعاته
للرقص املختل���ط .وقد متكن املس���لمون بحمد الله من
تطهير املسجد الثاني ،واستخالصه للصالة ،وتبقى عليهم
أن يستعيدوا املسجد األول عن طريق الشراء بعد أن باعه
أحفاد املهاجرين األلبان تخلصاً منه بعد أن هجروا فرض
الصالة واتبعوا الشهوات.

هذا وقد اس���تغلت جهات التنصير األوضاع الالهية
باملس���اجد ،كما يذكر بعض من تابع���وا تاريخ تلك الفترة،
فدخلوها من أجل أن ينصروا املسلمني من داخلها ،فكانت
تلك ذروة املأساة أن يالحق املسلمون في مساجدهم ،وأن
يُذ َّوبوا من هناك في املصهر األمريكي .
(((

للتسلية واللهو والتصدية ،حيث استغلت ساحات املسجد

(1) Sameer Abraham & nabeel Abraham, Eds Arabs in The
New World : Studies on Arab American Communities
Wayne State University , Detroit , 1981 P. 114.

88

العدد 315

(2) Nabeel Abraham & Andrew Shryoch ,Eds. Arab Detroit
:From Margin to Mainstream, Wayne state University
Press ,Detroit, 2000, P. 296.
(3) El- Kholy, M. M. The Arab Moslims in the United States of
America: Religion and Assimilation. College University.
College University, New Haven, Conn 1966, p.296.

اإلس�ل�ام ،وال دخول معابد تلك النحلة العجيبة التي نزعت
فيما بع���د نحو العنف والتمرد وإنش���اء مجتمع منعزل عن
املجتمع األمريكي األبيض ،وش َّوشت بتلك النـزعات الوخيمة

على مضامني الرسالة اإلس�ل�امية ومستقبل الدعوة إليها،
حيث ب���دا لكثير من األمريكيني أن اإلس�ل�ام دين عنصري
خاص باجلنس األسود.
يقص���ر بعض غالة قادة احلركة اإلس�ل�امية التي
ولم ِّ

تدعى بالسوداء في مجهود تنفير البيض من اإلسالم عندما
أعلنوا أن إس�ل�ام البيض غير مقب���ول؛ ألنهم جنس ملعون

عوقب ببياض اللون ومس���خ خلقه بعد أن كان أس���ود سوياً

يوم اخللق.
وحاول بعض الدعاة املس���لمني اجلسورين في صفوف
البيض أن يتجاوزوا تلك العقبات من غير كثير توفيق ،وأولهم
هو الداعية محمد الكسندر رسل ويب1916 -1847 ،م ،ذلك
الرائد لم تدرس إسهاماته التاريخية حتى اآلن.

أمة اإلسالم الضائعة في أمريكا:
وفي األوان الذي ش���هد تساقط املس���لمني املهاجرين
وذوبانهم ،كانت تنش���أ في أمريكا حركات إسالمية داخلية
وس���ط األقلية الس���وداء التي خرجت لتوها من ربقة الرق،
وتأسس���ت عدة حركات لنشر اإلسالم وسطهم ،من أهمها:
حركة املس���لمني املوريسكيني التي تأسست بنواحي نيو آرك
ف���ي عام 1913م ،وقد تزعمها نوب���ل ودرو [درو] علي الذي
قام بترجمة القرآن ترجمة زائفة أفسدت مراميه ومعانيه(((.
ثم أفس���د رس���الته بادعائه النبوة زاعماً أنه رسول الله إلى
الس���ود مثلما كان محمد صلى الله عليه وس���لم رسول الله
إلى البيض!
ولم تخل احلركات اإلس���ـالمية وس���ط السـود من مثل
هذا التخليط ،ال س���يما احلركة التي حملت أسماء متعددة،
أهمها :أمة اإلسالم الضائعة ،وقد تزعمها أليجا محمد في
ديترويت ،وقد تأسس���ت في 1934م ف���ي رد فعل عنصري
واضح يقول بتفوق اجلنس األس���ود عل���ى األبيض ،ويقصر
اعتناق الرسالة اإلسالمية عليه ،حيث ال يجوز للبيض اعتناق
((( عنوان تلك الترجمة هوThe Holy Koran of the Moorish Science :
 .Temple of Americaوالغريب أن بعض الدارسني يستخدمها على أنها
ترجمة صحيحة للقرآن الكرمي!

ول���د في نيوي���ورك في عام 1847م ألب كان يعمل بنش���ر
الصح���ف ،وملا كان الوال���د غنياً مقتدراً فقد بع���ث بابنه إلى
املدارس ذات املس���توى التعليمي والتثقيفي الراقي ،وفيها طور
حس���اً أدبياً واستولى عليه غرام القراءة والكتابة البحثية
االبن َّ
والفكرية واألدبية ،ونش���ر عدداً وفي���راً من املقاالت واألبحاث
والقصص القصيرة ،وورث مهنة أبيه في نش���ر الصحف ،وزاد
عليها بشرائه صحيفة  ،The Missouri Republicanوهي إحدى
كبريات الصحف األمريكية في ذلك األوان ،وظل يصدرها ملدة
ثالث س���نوات ،ورأس حترير عدة صحف بعد ذلك في كل من
سانت لويس وشيكاغو.
وفي ع���ام 1886م عينه الرئي���س األمريكي كليفالند
ً
قنص�ل�ا بالبعث���ة الدبلوماس���ية األمريكي���ة بالفلبني ،ولم
يستغرقه العمل الدبلوماسي ،إذ طغى عقله الفياض فشمل
بتأمالته األديان الش���رقية التي تع َّرف عليها هناك ،وانفعل
فخصها مبزيد من الدرس ،وقرر
بعقائد الدين اإلس�ل�امي،
َّ
أن يعتنق اإلسالم ،ولم يَ ُر َّده عن ذلك ال منصبه الدبلوماسي
الراق���ي وال َو ْهلَة قومه البيض واس���تغرابهم مل���ا اعتراه،
وخطا خط���وة أخرى باتخاذه قراراً باالس���تقالة من العمل
الدبلوماس���ي ليتفرغ بالكلية لنش���ر العقائد اإلسالمية في
الواليات املتحدة.
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مؤشرات التأسيس والتوطين:
وظل حظ الدعوات اإلسالمية بكافة أطيافها من
النجاح بس���يطاً في املعترك األمريكي إلى ستينيات
القرن املاضي ،حيث بدأ منط الهجرات اإلس�ل�امية
يأخذ في التح���ول اإليجابي ،فأصب���ح الغالب على
املهاجرين أنهم من أصح���اب التعليم األفضل ،حتى
باملقارنة مع املس���توى األمريكي العام ،ونال الكثيرون
منهم مراكز مهنية وعملية مرموقة ،ومتتعوا مبستويات
اقتصادية ممت���ازة ..وقد كانت تلك هي احلقبة التي
انبثق وتعالى فيها نور الصحوة اإلسالمية في املشرق،
فحمله أخيار املهاجرين معهم إلى املغرب.
وقد تزود لتلك املهمة بزاد فكري وعلمي واسع ،وعقد
حلقة اتصاالت شملت مفكرين إسالميني هنوداً مثل الشيخ
بدر الدين عبد الله خير ،ودعاة من اجلزيرة العربية مثل
الشيخ احلاج عبد الله عرب وهو تاجر من املدينة املنورة
تبرع بثلث ثروته لصالح مشروع نشر اإلسالم في أمريكا،
وأنشأ محمد عقب رجوعه إلى بالده منظمة خيرية دعوية

سماها ،The American Islamic Propaganda :وألف كتاباً
لطيفاً من نحو سبعني صفحة أسماه:

Islam in America

((( كرس���ه بكامله لتعريف األمريكيني باإلس�ل�ام ودحض
الشبهات املنتشرة بينهم عن عقائد اإلسالم وشرائعه.
ورغم قوة العارضة الفكرية لرسل ،واقتداره الصحفي
العالي ،وكثرة أمواله ،ومكانته امللحوظة في طبقات املجتمع
األمريكي؛ فقد كان ح���ظ دعوته من النجاح ضئي ً
ال ،ولم
يتمـكن من تأس���يس حركة إس�ل�امية يعتد بها ،وال بناء

مساجد أو مؤسس���ات تعليمية ثابتة ،ولم يخلف أنصاراً

أقوياء يحملون دعوته من بعده ،وكل ما بقي من آثاره هو
كتابه ذو القيمة التاريخي���ة واألثر الريادي لتلك احملاولة
اجلسورة القتحام البيض مجال الدعوة اإلسالمية.
(1) Mohammed Alexander Russell Webb, Islam in America:
A Brief Statement of Islam and Outline of American
Islamic Propaganda, Edit. by Muhammed Abdullah alAhari Bektashi Magribine Press of Chicago,.
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وعل���ى أيدي ه���ؤالء بدأت مجهودات تأس���يس
وتوطني العمل اإلسالمي باملهجر ،حيث ترسخ وجوده
بع���د مجاهدات كثي���رة مبنظمات قوي���ة مثل احتاد
الطالب املسلمني

The Muslim students Association

 ،of The United States & Canadaواحللقة اإلسالمية
لشمال أمريكا ،The Islamic Circle of North America
واحتاد العلماء االجتماعيني املسلمني

The American

 ،Muslim Social Scientistsواحتاد األطباء املسلمني
 ،The Islamic Medical Associationونشأت املدارس
اإلسالمية ذات الدوام الكامل من صف احلضانة إلى
صفوف الدكتوراه.
وتوجد بأنح���اء الواليات املتحدة األمريكية اليوم
نحو ثالثمائة مدرسة إس�ل�امية للتعليم العام ،وعدة
مؤسس���ات للدراس���ات اجلامعية ،منه���ا :اجلامعة
األمريكي���ة املفتوحة ،واجلامعة اإلس�ل�امية العاملية،
وجامعة اإلنترنت ،واجلامعة اإلس�ل�امية بش���يكاغو،
ومدرس���ة الدراس���ات العلي���ا للعل���وم االجتماعية
واإلس�ل�امية ،كما أنش���ئت بعض املراك���ز البحثية
املتقدم���ة املتخصصة في الفكر اإلس�ل�امي ،أهمها:
املعهد العاملي للفكر اإلسالمي بفرجينيا.
وتضاعف عدد املساجد واملراكز اإلسالمية ،حيث
بلغ نحواً من ألفي مسجد ومركز إسالمي.

[الباب المفتوح]

فضل الغدو
ل�ل�م�س��اج��د
وع �م��ارت �ه��ا
■ ■عبد العزيز مصطفى الشامي

فضل تعلق القلب بالمساجد:
المس��اجد بيوت اهلل ف��ي األرض ،خي��ر البقاع
وأزكاها ،وأطيب األماكن وأفضلها ،مهوى أفئدة
الصالحي��ن ،وبه��ا تتعل��ق قل��وب المؤمنين ،على
أبوابه��ا تق��ف الفت��ن ،ويحرص المس��لم العاقل
على بنائها إن استطاع ،وعلى عمارتها وتنظيفها
وتطييبه��ا ،فه��ي أع��ز عليه م��ن بيته ،وق��د ر َّتب
الشرع الشريف على ذلك كله أجورًا عظيمة.
ولم��ا اعت��اض كثير م��ن الناس عن المس��اجد
وإتيانها ولزموا الشاشات ،وعكفوا على المباريات،
وغاب كثير من الناس عن المساجد ،وتركوا ِحلق
الذك��ر ومصاحب��ة العلم��اء به��ا ،وانش��غلوا عن
عمارتها؛ كانت هذه الكلمات تذكيرًا.

في احلديث عن أَبِي ُه َريْ َرةَ رضي الله عنه أَنّ َر ُسو َل
«س���بْ َع ٌة يُ ِظلُّ ُه ُم اللَّ ُه فِ ي ِظلِّهِ يَ ْو َم الَ ِظ َّل ِإ َّال
اللَّهِ َ #قا َلَ :
���اب نَ َش��� َأ فِ ي ِع َبا َد ِة اللَّهِ تَ َعالَى،
ِظلُّهُِ ...إ َما ٌم َعادِ ٌلَ ،و َش ٌّ
َو َر ُج��� ٌل َذ َك َر اللَّ َه َخالِياً َفف َ
َاض ْت َعيْنَ���اهَُ ،و َر ُج ٌل َكا َن َقلْبُ ُه
(((
ُم َعلَّقاً ِبالمْ َ ْس ِجدِ ِإ َذا َخ َر َج مِ نْ ُه َحتَّى يَ ُعو َد ِإلَيْهِ . »...

فهذا العب���د ملا آثر طاعة الله تعال���ى ،وغلب عليه
حبه؛ صار قلبه معلقاً باملس���اجد ،ملتفت���اً إليها يحبها
ويألفها؛ ألنه يج���د فيها حالوة القرب���ة ،ولذة العبادة،
وأُنس الطاعة ،ينشرح فيها صدره ،وتطيب نفسه ،وتقر
عينه ،فهو ال يحب اخلروج منها ،وإذا خرج تعلق بها حتى
يعود إليها.
((( متفق عليه.
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وهذا إمن���ا يحصل ملن ملك نفس���ه وقادها إلى
طاعة الله ج ّل وعال فانقادت له ،فال يقصر نفس���ه
على محبة بقاع العبادة إال من خالف هواه ،وقدم عليه
محبة مواله جل في عاله .أما من غلبته نفسه األ ّمارة
بالس���وء ،فقلبه معلّ ٌق باجللوس في الطرقات ،واملشي
محب ملواضع الله���و واللعب ،وأماكن
في األس���واق،
ٌ

التجارة واكتساب األموال.
وعن أَبِي أ ُ َما َم َة رضي الله عنه أَنَّ َر ُسو َل اللَّهِ #
ص َ
الةٍ َم ْكتُوبَ ٍة؛
َقا َلَ « :م ْن َخ َر َج مِ ْن بَيْتِ���هِ ُمت ََط ِّهراً ِإلَى َ
ِيح
َف َأ ْج��� ُرهُ َك َأ ْجرِ الحْ َ ا ِّج المْحُ ْرِ ِمَ ،و َم ْن َخ َر َج ِإلَى ت َْس���ب ِ
الض َحى الَ يُن ِْصبُ��� ُه ِإ َّال ِإ َّياهُ؛ َف َأ ْج ُرهُ َك َأ ْج���رِ المْ ُ ْعتَمِ رِ ،
ُّ
ص َ
ص َ
َاب فِ ي
�ل�اةٍ الَ لَ ْغ َو بَيْنَ ُه َم���ا كِ ت ٌ
�ل�اةٌ َعلَ���ى أَثَرِ َ
َو َ

ِعلِّ ِّينيَ»(((.

املعد له عند خروجه
فلينظر احملب لعظم األجر
ّ
من بيته متطه���راً ليؤدي فريضة م���ن فرائض الله،

مخلصاً ال يخرج رياء وال س���معة ،بل يؤديها خالصاً
به���ا قلبه متوجهاً إليه وحده راغباً فيما عنده ،فأجره
كأجر احلاج احملرم ،ومن خرج إلى ُسنة الضحى يعود

بأجر املعتمر ،فما بال كثير منا يزهد في أجر كهذا؟!
وي���زاد هذا األجر ي���وم اجلمعة ،ف َع��� ْن أَ ْو ِس بْنِ
أَ ْو ٍس ال َّثقَفِ ِّي رضي الله عنه َقا َلَ :س���مِ ْع ُت َر ُسو َل اللَّهِ

صلَّى اللَّ ُه َعلَيْهِ َو َس���لَّ َم يَقُو ُلَ « :م ْن َغ َّس َل َو ْ
اغت ََس َل يَ ْو َم
َ
الجْ ُ ُم َعةِ َ ،وبَ َّك َر َوابْتَ َك َرَ ،و َم َش���ى َولَ��� ْم يَ ْر َك ْبَ ،ف َدنَا مِ ْن
اس���تَ َم َع َولَ ْم يَلْغُ؛ َكا َن لَ ُه ِب ُك ِّل خُ ْط َوةٍ أَ ْج ُر َسن ٍَة
الإْ ِ َم ِامَ ،و ْ

ِص َيامِ َها َوقِ َيامِ َها»(((.

ه���ذا األج���ر العظيم ف���ي إتيان املس���اجد يوم

اجلمع���ة ،حتى صارت اخلطوة الواح���دة تعدل أجر
حتصل أجر صيام  360يوماً وقيام  360ليلة،
س���نة،
ّ

مباذا؟ باالغتس���ال قبل الغدو إلى املساجد ،والتبكير

الجوار المبارك:
وردت ع���ن النبي  #وعن أصحابه الك���رام أحاديث وآثار
كثيرة في احلض على لزوم املس���اجد ،وإتيانها ،واألجر العظيم
في ذلك ،ومنها:
أن النبي  #قال« :إن الله لينادي يوم القيامة :أين جيراني،
أين جيراني؟ فتق���ول املالئكة :ربنا! وم���ن ينبغي أن يجاورك؟
فيقول :أين ُع ّمار املساجد؟»(((.

وعن أب���ي هريرة رضي الله عنه ،عن النبي  #قال« :أحب

البالد إلى الله مساجدها ،وأبغض البالد إلى الله أسواقها»(((.

وعن َعبْد اللَّهِ بْن َم ْس��� ُع ٍود رضي الله عنه قالَ « :م ْن َس��� َّرهُ
الصل َ َو ِ
ات َحيْثُ
أَ ْن يَلْقَى اللَّ َه َغداً ُم ْس���لِماً؛ َفلْيُ َحافِ ْظ َعلَى َهؤُالءِ َّ
يُنَا َدى بِهِ َّنَ ،فإِنَّ اللَّ َه َش َ���ر َع ِلنَ ِب ِّي ُك ْم ُ #س َ نَ
�َن� الْ ُه َدىَ ،و ِإ َّن ُه َّن مِ ْن
صلِّي َه َذا المْ ُت ََخلِّ ُ
ف
صلَّيْتُ ْم فِ ي بُيُو ِت ُك ْم َك َما يُ َ
ُسننَ ِ الْ ُه َدىَ ،ولَ ْو أَ َّن ُك ْم َ
فِ ي بَيْتِهِ  ،لَتَ َر ْكتُ ْم ُس��� َّن َة نَ ِب ِّي ُك ْمَ ،ولَ ْو تَ َر ْكتُ ْم ُس َّن َة نَ ِب ِّي ُك ْم لَ َ
ضلَلْتُ ْمَ ،و َما
مِ ْن َر ُج ٍل يَت ََط َّه ُرَ ،فيُ ْح ِس��� ُن ُّ
الط ُهو َرَ ،ويَ ْع َم ُد ِإلَى َم ْس ِج ٍد مِ ْن َهذِ ِه

وها َح َسنَ ًةَ ،و َر َف َع ُه ِب َها
المْ َ َس ِ
اجدِ ِ ،إ َّال َكت ََب اللَّ ُه لَ ُه ِب ُك ِّل خُ ْط َوةٍ يَخْ ُط َ
َد َر َج ًةَ ،و َح َّط َعنْ ُه ِب َها َس��� ِّيئَ ًةَ ،ولَ َق ْد َرأَيْتُنَ���ا َو َما يَت ََخلَّ ُ
ف َعنْ َها ِإ َّال
ُمنَافِ ٌق َم ْعلُو ٌم ِنفَا ُقهَُ ،ولَ َق ْد َكا َن ال َّر ُج ُل يُ ْؤتَى ِبهِ يُ َهادِ ي بَينْ َ ال َّر ُجلَينْ ِ
الص ِّف»(((.
َحتَّى يُقَا َم فِ ي َّ

إلى املس���اجد ،واالس���تماع واإلنصات عند املوعظة،

في األحاديث الثالثة فضل املجاورة ولزوم املساجد ،وأن ذلك
ش���عار الصاحلني ،ويورث صاحبه مقاماً عظيماً عند الله تبارك

ترجح بحسنة،
العمل الصالح؟ فلعل كفة احلس���نات ّ

تأخيرها؛ ش���ؤم في النفس ،وضيق في الرزق ،وجهد في البدن،

وصالة ما كتب الله لك ،فلماذا ال يحرص العبد على
والعبد منا ال يدري بأي عمل يدخل اجلنة.

((( أبو داود  ،558وحسنه األلباني.
((( أحمد  ،16962والترمذي  ،496وابن ماجه  ،1087وصححه األلباني.
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وتعالى .وفي التخلف عن املساجد ،ومن ثَم إضاعة الصلوات أو
وعسر في اخللق ،والعكس بالعكس ،واجلزاء من جنس العمل.
((( أبو نعيم في حلية األولياء  ،213/10وصححه األلباني في الصحيحة .2728
((( مسلم .671
((( مسلم .654

فضل التبكير إلى الصالة:
كم في املبادرة والتبكير إلى صالة اجلماعة في املسجد
من األجر العظيم!! فمن ذلك:

 1أن اجلالس قبل الصالة في املس���جد ،انتظاراً لتلك
الص�ل�اة؛ هو في صالة  -أي ل���ه ثوابها  -ما دامت
الصالة حتبسه ..فعن أنس رضي الله عنه أن النبي
 #ملا أخّ ر صالة العش���اء اآلخ���رة ،ثم خرج فصلى
بهم ،قال لهم« :إنكم لم تزالوا في صالة ما انتظرمت
الصالة»(((.
 2أن املالئك���ة تدعو له ما دام في انتظار الصالة ،فعن
أب���ي هريرة رضي الله عنه أن رس���ول الله  #قال:
«املالئكة تصلي على أحدكم ما دام في مصاله ما لم
يحدث :اللهم اغفر له ،اللهم ارحمه»(((.
 3أن املبكر يتمكن من أداء السنة الراتبة  -في صالتي
الفجر والظهر  -ويصل���ي نافلة في غيرهما ..ففي
الصحيحني عن عبد الله بن مغفل املزني رضي الله
عنه قال :قال رسول الله « :#بني كل أذانني صالة،
قالها ثالثاً ،قال في الثالثة :ملن شاء»(((.
 4أن املبكر للصالة ميكنه استغالل ذلك الوقت لقراءة
القرآن الكرمي؛ فقد ال يتيسر له ذلك في أوقات أخر.
 5أن ه���ذا الوقت م���ن مواطن إجاب���ة الدعاء ..ففي
احلدي���ث عن أنس رضي الله عنه قال :قال رس���ول
الله « :#الدعاء ال يُر ّد بني األذان واإلقامة»(((.
 6أنه يدرك الصف األول ،ويصلي قريباً من اإلمام ،عن

الد َر َج ِ
ات؟»َ .قالُوا:
يمَ ْ ُحو اللَّ ُه ِب���هِ الخْ َ َطايَا َويَ ْر َف ُع ِبهِ َّ
ضوءِ َعلَى المْ َ َكارِ هِ،
ِس َبا ُغ الْ ُو ُ
بَلَى يَا َر ُسو َل اللَّهِ َ .قا َل« :إ ْ

���اجدِ َ ،وانْت َ
الص َ
ال ِة بَ ْع َد
َو َكثْ َرةُ الخْ ُ َطا ِإلَى المْ َ َس ِ
ِظ���ا ُر َّ
الص َ
الةَِ ،ف َذ ِل ُك ُم ال ِّربَ ُ
اط»(((.
َّ

وختام���اً ،فإن التأخر في احلضور إلى الصالة كما أنه
يف ّوت أجوراً كثيرة ،فه���و أيضاً يفتح باب التهاون بالصالة

ويجر في النهاية إلى ترك صالة اجلماعة ،فعن أبي سعيد
رضي الله عنه أن النبي  #رأى في أصحابه تأخراً ،فقال
لهم« :تقدموا فأمتوا بي ولي���أمت بكم من بعدكم ،وال يزال
قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله»(((.
لقد أصبحت املس���اجد تش���كو من قلة املرتادين لها
واجلالس�ي�ن فيها لذك���ر الله ،لقد فق���دت الرجال الذين
يسبحون الله فيها بالغدو واآلصال ال تلهيهم جتارة وال بيع
عن ذكر الله وإقام الصالة وإيتاء الزكاة يخافون يوماً تتقلب
فيه القلوب واألبصار.

فقدت العاكفني والر َّكع الس���جود الذين يعمرونها آناء

ميينه ،وفي احلديث« :إن الله ومالئكته يصلون على

اللي���ل وأطراف النه���ار ،فقد كانت املس���اجد فيما مضى
بيوتاً للعبادة ومدارس للعلم وملتقى للمس���لمني ومنطلقهم،

 7أنه ي���درك التكبيرة األولى مع اإلمام ،والتأمني معه،

فيها يتعارفون ويتآلفون ،ومنها يس���تمدون الزاد األخروي

الصف األول»(((.
ويحصل له فضل صالة اجلماعة.
 8وهو نوع رباط في سبيل الله ،فعن أَبِي ُه َريْ َرةَ رضي
الله عنه أَنَّ َر ُس���و َل اللَّهِ َ #قا َل« :أَالَ أَ ُدلُّ ُك ْم َعلَى َما
((( متفق عليه.
((( متفق عليه.
((( متفق عليه.
((( الترمذي  ،212وصححه األلباني.
((( ابن ماجه  ،997وصححه األلباني.

ونور اإلميان وقوة اليقني ،به���ا تعلقت قلوبهم وإليها تهوى
أفئدتهم ،هي أح���ب إليهم من بيوتهم وأموالهم ،فال ميلون
اجللوس فيها وإن طالت مدته ،وال يس���أمون التردد عليها
وإن بعدت مس���افتها ،يحتسبون خطاهم إليها ويستثمرون
وقتهم فيها فيتسابقون في التبكير إليها.
((( مسلم .251
((( مسلم .438
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إمام إفريقيا
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■ ■خالد بن عبداهلل الفواز

(*)

@kafawaz

رزئت األمة اإلس�ل�امية وقط���اع العمل اخليري
بفقد ش���خصية بارزة من شخصيات العمل اخليري
الدولي الذين أس���هموا في ريادة العمل اخليري في
إفريقيا ،حيث أس���س جلنة مس���لمي إفريقيا التي
أصبحت فيما بعد جمعية العون املباشر ،وظل طول
سنني حياته يبني هذا الكيان لبنة لبنة وخطوة خطوة
حتى أقام مؤسسة خيرية يشار إليها بالبنان ،كما أنه
بنى منظومة من منظوم���ات العمل اخليري الدولي
في القارة اإلفريقية اتسمت بصورة ُمثلى باملصداقية

واحلضور امليداني الفاعل ،ورس���مت صورة مشرقة
من صور العمل اخليري ،وكان لها قصب السبق في
يسر الله
كثير من املجاالت في العمل اخليري .وقد َّ

ل���ي اللقاء بالدكتور عبدالرحمن الس���ميط في عدة
مناسبات ،س���واء عند زيارتنا له في الكويت أو عند
زيارته لن���ا في الرياض ،وكذلك املش���اركة معه في
ع���دد من املؤمترات اخلليجية والدولية ،وملا ملس���ته
في ش���خصية الدكتور عبدالرحمن السميط القائد
والداعي���ة والطبيب واإلداري واألب؛ فإني أس���طر
هذه الوقفات ح���ول جتربته اخليرية والدعوية ..لن
أحتدث عن اجلوائز العاملية التي حصل عليها وال عن
مؤلفاته ولن أع���دد منجزاته ،فقد كفاني هذا األمر
الكثير ممن كتب عن الفقيد؛ لكني س���أقف وقفات
حول ش���خصيته التي اتضحت لي من خالل لقاءاتي
به ،على أن تفيدني وتفيد من يقرأ هذه الكلمات:
(خ���ادم الدعوة ف���ي إفريقيا) ل���م يتخرج من
اجلامعة اإلسالمية باملدينة وال من أم القرى وال من
األزهر ،وإمن���ا تخرج من جامعة بغداد ،وهي جامعة
عريقة في تخصصاته���ا ،لكنها كانت في فترة حكم
حزب البعث العربي في العراق الذي ُعرف مبحاربته

ألي اجتاه متدين ،ليس في اجلامعة فحسب ،بل في
نواحي العراق.
(*) أمني عام املنتدى اإلسالمي.

عاش الس���ميط رج ً
ال بسيطاً في هيئته وفي مسكنه وفي
حركته وفي تعامله مع الناس ،ما حفر محبته في قلوب الناس
كبيرهم وصغيرهم مس���ؤولهم وفقيرهم ،فرس���م بذلك صورة
للداعية احملس���ن الذي يرى اآلخرين ه���م أصحاب املعروف
عليه ،س���واء كانوا محس���نني أم كانوا فقراء محتاجني ،ورمبا
يكون هذا سراً من أسرار القبول الذي وهبه الله لهذا الرجل.

رغم بساطة السميط وتواضعه إال أنه كان قوياً في احلق

ال يرضى أن يهان العمل اخليري ،ويس���تميت في الدفاع عنه
ومواجه���ة أعتى العتاة ،وقد حدثن���ي بقصة أذكرها «وهي أن

حكومة الس���نغال في عهد الرئيس عبدو ضيوف أغلقت عدداً
من اجلمعيات اخليرية اإلسالمية في ظل التوجه الفرانكفوني
الذي تنتهجه احلكومة ،وكان من بني من ش���ملها القرار مكتب
(جلنة مسلمي إفريقيا) ،فغب السميط من هذا القرار األهوج
القاضي بإغ�ل�اق هذه اجلمعيات التي ج���اءت لتحمل اخلير
للمجتمع السنغالي ،وكانت للجنة مسلمي إفريقيا جهود مباركة
في إقليم (كازامانس) الذي تنشط فيه حركة انفصالية يقودها
مس���يحيون يطالبون باالنفصال عن الس���نغال ،فثار األهالي
املسلمون من قرار اإلغالق (وهم املؤيدون للحكومة) ،وضغطوا
على احلكومة بأن مش���اريع جلنة مسلمي إفريقيا التنموية في
املنطقة هي أهم عوامل االس���تقرار للمس���لمني في املنطقة،
وبالتال���ي مواجهة دعاوى االنفصاليني ،فوافقت احلكومة على

إعادة افتتاح املكتب ،لكن الس���ميط رفض افتتاح املكتب تأديباً
للحكومة ،ف���ازداد ضغط األهالي عل���ى احلكومة ما اضطر
الرئيس عبدو ضيوف إلى االتصال بالشيخ جابر (رحمه الله)
للتوس���ط لدى الس���ميط بإعادة افتتاح املكتب ،ما كان له أبلغ

األثر في تأديب حكومة السنغال من جراء هذا القرار األهوج».
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كان الدكتور عبدالرحمن الس���ميط يركز على املش���اريع

السميط ،لكنه لم يستسلم وظل ينافح حتى حصل على موافقة

طويلة املدى التي تهتم ببناء اإلنس���ان واالستثمار في تنميته،

(تعتبر اس���تثنائية) من الش���يخ جابر  -رحمه الله  -إلنش���اء

وه���ي من املش���اريع النوعية التي حتتاج لط���ول نفس وصبر

جمعية العون املباش���ر عام 1999م ،وهذا أعطى لهذا املشروع

ومثاب���رة قد ال يقوى عليها كثير م���ن النفوس التي تبحث عن

قوة قانونية وتس���ويقية س��� ّهلت للجمعية االنطالق إلى آفاق

الواضح في التنمية وحتس�ي�ن ح���ال املجتمعات الفقيرة ،ومن

لم يعش عبد الرحمن السميط ه َّم العمل اخليري لوحده،

الثمار الس���ريعة؛ لذا فقد كان لهذا النوع من املش���اريع األثر

جديدة من العمل اخليري الرحب.

األمثل���ة الواضحة في ذلك :كفالة األيت���ام التي تراعي تكامل
البناء اإلنس���اني للفرد ،وال أدل على أن من بني األيتام الذين

بل ع ّيش معه في دعمه ومس���اندته وتنشئة أبنائه ،أسرته التي

كان لدور زوجته (أم صهيب) أبلغ األثر في حب العمل اخليري

تربوا في مشاريع اجلمعية من تولى مناصب وزارية في دولهم،
ومن أصبح سفيراً لبلده في الكويت ،وهذا النوع من االستثمار

واملساهمة فيه .وقد كان الصطحاب السميط أسرته معه في
إفريقيا ولفترات طويلة ،أبلغ األثر في حتويل األس���رة جميعها

مت قطف نتائجه.

إلى خلية نحل في خدمة هذه الرس���الة اخلالدة ،وهذا بدوره
يسهل على الداعية مهمته الكبيرة ،وتتحول أسرته بدالً من أن

في رأس املال البش���ري ال شك في أنه أخذ وقتاً طوي ً
ال حتى
كان الس����ميط يعيش لقضيته وحتقيق أه����داف جمعيته؛

تكون ش��� ّكاءة من انش���غاله وكثرة غيابه إلى أن تكون سنداً له
ومعيناً في حتقيق رسالته.

في تسويق مش����اريعه ،وال أذكر أني التقيت السميط إال وكانت

كان من توفيق الله للدكتور عبد الرحمن السميط انطالق

بصحبته مشاريع ليس ّوقها للجمعية ،ورجل بهذه املواصفات وهذا

عمله اخليري من بيئة حاضنة للعمل اخليري ومش���جعة عليه

ل����ذا كانت تأكل وتش����رب معه في كل أوقاته ،م����ا أورثه براعة

االستيعاب الكامل للتفاصيل كان خير مس ّوق لهذه اجلمعية.
كان السميط مستوعباً لكثير من تفاصيل العمل الذي تقوم

كالبيئة الكويتية ،فحب العمل اخليري واملس���اهمة فيه إحدى
سمات املجتمع الكويتي ،وال أدري هل البيئة الكويتية هي التي

به اجلمعية ،فلم تعد تفرق بني الس���ميط واجلمعية ،إذ إنهما

دعمت السميط ،أم أن الس���ميط هو الذي أسهم في تفصيل
املجتمع الكويتي مع العمل اخليري أم هما معاً؟

القدرة العالية على متثيل اجلمعية في مختلف احملافل ،بل كان

أس���هم عبد الرحمن السميط في تس���ويق اسم الكويت
عاملياً ،ما ه َّيأ لها س���معة في احملاف���ل الدولية تفوق حجمها

اس���مان لكيان واحد ،وهذا االستيعاب الكامل أورث السميط
خير من يتحدث عن جمعيته.

اجلغرافي والس���كاني ،وأذكر أني التقيت وفداً برملانياً كويتياً

اس���تثمر الدكتور عبدالرحمن السميط كثيراً في التعليم؛
ش���عوراً منه بالعوز الذي تعيش���ه املجتمعات اإلس�ل�امية في

في إحدى الدول اإلفريقية فقالوا لي لقد شهدنا عن قرب أثر

إفريقيا ف���ي موضوع التعليم وضعف تأهيل أبناء املس���لمني،

العمل اخليري الكويتي في تسويق اسم الكويت وحتقيق امتداد

وبالتالي ضعف مس���تواهم االقتصادي وضعف مستوى التأثير

شعبي ودولي للكويت بسبب عملنا اخليري ،ومن أكبر رواده د.

ف���ي مجتمعاته���م ،ومن هنا فقد ركز على إنش���اء املش���اريع
التعليمية املميزة في مختلف املراحل ،س���واء في التعليم العام

وقدرت للدكتور
عبد الرحمن الس���ميط .ولقد حفظت الكويت َّ
الس���ميط هذا اجلهد املبارك ولغيره من رجال جمعيات العمل

أو التعليم اجلامعي أو املهني ،كما أنه انتهج سياسة راشدة في

اخليري الكويتي.

أن هذه املنشآت التعليمية تس ّير نفسها بنفسها فال تشكل عبئاً
تشغيلياً على اجلمعية مما يعيق التوسع في مشاريع مماثلة.

رغم أن نش���اط الس���ميط بدأ حتت مظلة (جلنة مسلمي
إفريقي���ا) ،وهي إحدى جلان جمعية النج���اة اخليرية؛ إال أن
النم���و املطرد لهذه اللجنة أوصلها إلى حال أنها أصبحت أكبر

وفي اخلتام :كلمات مترابطة ال تس���تطيع أن تفصل بينها:
(الس���ميط ،إفريقيا ،العمل اخليري ،الكويت) ،س���طرها في
سجل التاريخ رجل نحبه والله حسيبه وال نزكي على الله أحداً،
باع دنياه بآخرته ،فكسب الدنيا واآلخرة.

أس���أل الله أن ير ّفه درجته في علي�ي�ن ،وأن يجزيه خير

من اجلمعية األم وأكثر ش���هرة منها ،وق���د كان عامل إيقاف

اجل���زاء على ما قدم ،وأن يبارك في ذريته وفي منارات اخلير

تس���جيل جمعيات خيرية جديدة في الكويت حجر عثرة أمام

التي بناها ،وأن يسكنه فسيح جناته ،إنه سميع مجيب.
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