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]االفتتاحية[

فإن من يتأمل حديث القرآن الكثير 
والكثيف عن النفاق والمنافقين، يدرك 
أنه يتناول خطرًا ماحقًا وضررًا مفجعًا 

استحق أمر التحذير منه والتوجيه 
إلى مواجهته استغراق صفات النفاق 
آيات كثيرة، حيث كان الحديث عنهم 

في القرآن في 17 سورة مدنية من 
30 سورة، واستغرق ذلك قرابة 340 

آية، حتى قال ابن القيم - رحمه اهلل 
-: )كاد القرآن أن يكون كله في 

شأنهم))1).

)1) مدارك السالكني البن القيم 347/1.

العـــدو
الذي لم نحذره

بس��م اهلل، والحمد هلل، والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى 
بهداه، وبعد:

أصل النفاق يرجع إلى اختالف السريرة والعالنية، وقد 
فّصل الق���رآن حديثه عن املنافقني ألنه���م ازدادوا عن بقية 
أنواع الكفار بالكذب واملراوغة واخلداع، فجاء هذا التفصيل 
حت���ى ميكن جتنب اخلداع والتضليل ال���ذي طاملا ظنوا أنهم 
ْم َوَما  به يخادعون الله والذي���ن آمنوا }َوَما َيْخَدُع������وَن إلاَّ َأنُفَسُ

َيْشُعُروَن{ ]البقرة: ٩[.
وقد رّكز القرآن عل���ى إظهار صفات املنافقني لئال يغتر 
بظاهر أمرهم املؤمنون، فيقع بذلك فس���اد عريض من عدم 
االحتراز منهم، واالعتقاد بصالحهم، وهم فجرة وفسدة في 
نفس األمر، وهذا من احملذورات الكّبار أن يظن بأهل الفجور 

خير، أو ينتظر من أهل الفساد إصالح.
إن ع���داء املنافقني قد يظهر في ص���ورة عداوة لبعض 
املس���لمني، لكنه في حقيقته عداء لله ولرسوله ولكتابه.. إن 
عداءهم يرجع لإلس���الم ذاته، قال اب���ن القيم: »فلله كم من 
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معقل لإلسالم قد هدموه، وكم من حصن له قد قلعوا أساسه 
وخربوه، وكم من َعلَم له قد طمسوه، وكم ضربوا مبعاول الّشبه 
في أصول غراس���ه ليقلعوها، فال يزال اإلس���الم وأهله منهم 
في محنة وبلية، وال يزال يطرقه من شبههم سرّية بعد سرّية، 
ُهْم ُهُم اْل�ُمْفِس������ُدوَن َوَلِكن لاَّ  يزعمون أنهم بذلك مصلحون، }َأل إناَّ

َيْشُعُروَن{ ]البقرة: ١٢[«)1(.
تنوَّعت صور النفاق عبر التاريخ، فكانت في بعض األحيان 
تخرج في شكل فرق منحرفة ونحل ضالة ترتدي ثياب الدين 
وهي مارقة منه، أو ال تظهر انحرافاً في العقيدة لكن تفضحها 
مواقفها من الشريعة، أما في عصرنا فإن شأن النفاق عجيب، 
فقد بلغ من اجلرأة والوقاحة أن خلع رداء الدين بكل خس���ة 
وبجاحة، وذل���ك عندما رفع املنافقون في عصرنا ش���عارات 
العلماني���ة الداعية إلى فصل الدين ع���ن الدنيا باملرة، وكأن 
الناس بعد هذه الدنيا س���يصيرون إلى عدم!.. ال س���ؤال وال 

حساب.. ال ثواب وال عقاب!
ف على العلمانية في بالد املسلمني - فكراً ومنهجاً  من تعرَّ
- ثم تأمل حدي���ث القرآن عن النفاق واملنافقني - س���لوكاً 
وتطبيق���اً -؛ يجد تطابقاً عجيباً، وكأن الكتاب املبني يتحدث 
مباش���رة عن أصناف العلماني���ني، فالعلمانية في عصرنا – 
متثل التحقيق  بكل صنوفها وتياراتها الغربية والش���رقية – 
النظري والتطبيق العمل���ي للنفاق بدرجاته كلها، فالعتاة من 
رموزها ومفكريها، والطغاة من قادتها ومتآمريها؛ يجّسدون 
النفاق األكبر بكل ما يحمل من مالمح، ثم هؤالء ينش���طون 
بكل ما يس���تطيعون لتكوين كتل عظيمة من أصحاب النفاق 
األصغر؛ ليكونوا أنصاراً لهم، وجدراناً من اخلش���ب املسندة 
التي تقف خلفهم، فأكبر هموم املنافقني العلمانيني أن يكون 
النفاق األصغر بكل ُشعبه الس���مَة الغالبة للشعوب املسلمة، 
حيث يدأبون إلخراج الناس بنفاقهم من النور إلى الظلمات، 
َكَفُروا َفَتُكوُنوَن  َكَما  كما قال الله تعالى عنهم: }َودُّوا َلْو َتْكُفُروَن 

َسَواًء{ ]النساء: ٨٩[.
إن مصيبة املس���لمني في أكابر املنافق���ني من العلمانيني 
وغيرهم، تعظم على كل مصيبة؛ فهم وراء كل بالء، إما أصالة 
أو ش���راكة، ومن تأّمل أحوال األمة ط���وال تاريخها يجد آثار 
الدمار الذي أحلقوه بأمتنا في العقائد والش���رائع واألخالق، 
وفي األرض والعرض، وفي كل ش���ؤون املجتمع والفرد.. »بلية 

)1) مدارك السالكني البن القيم 347/1.

املس���لم بهم أعظم من بليته بالكف���ار املجاهرين، ولهذا قال 
تعالى في حقهم: }ُه������ُم اْلَعُدوُّ َفاْحَذْرُه������ْم{ ]املنافقون: ٤[، ومثل 
هذا اللفظ يقتضي احلص���ر، أي ال عدو إال هم، لكن لم يرد 
ها هنا حلصر العداوة فيهم وأنه ال عدو للمس���لمني سواهم، 
بل هذا م���ن إثبات األولية واألحقية له���م في هذا الوصف، 
وأنه ال يُتوهم بانتس���ابهم إلى املسلمني ظاهراً ومواالتهم لهم 
ومخالطتهم إياهم أنهم ليسوا بأعدائهم، بل هم أحق بالعداوة 
ممن باينهم في الدار، ونصب لهم العداوة وجاهرهم بها؛ فإن 
ض���رر هؤالء املخالطني لهم املعاش���رين لهم وهم في الباطن 
على خالف دينهم أشد عليهم من ضرر من جاهرهم بالعداوة 
وألزم وأدوم؛ ألن احلرب مع أولئك س���اعة أو أيام ثم تنقضي 
ويعقبه���ا النصر والظف���ر، وهؤالء معهم ف���ي الديار واملنازل 
صباحاً ومس���اًء، يدلون العدو على عوراتهم، ويتربصون بهم 
الدوائ���ر، وال ميكنهم مناجزتهم، فهم أحق بالعداوة من املباين 

املجاهر«)2(.
رأينا ذلك في عصرنا وسمعنا عنه قبل عصرنا، فمنذ أن 
افتتح )ابن س���لول( طريق النفاق، سارت فيه من بعده أفواج 
املنافقني عبر التاريخ، وف���ي عصرنا الراهن ال تخطئ العني 
مالمح النف���اق الظاهر املتظاهر م���ع الكافرين في القضايا 
الكبرى التي تخّص املسلمني؛ رأينا ذلك في تركيا قبل سقوط 
اخلالفة وبعد س���قوطها منذ أكثر م���ن 90 عاماً، ورأيناه في 
فلس���طني بعد احتاللها منذ ما يزيد عل���ى 65 عاماً، كما ال 
نزال نرى صوراً من ذلك في أكثر بلدان املسلمني التي سلخها 
املنافقون حلس���اب الكافرين عن هويتها اإلس���المية وبنيتها 

االعتقادية.
وبني ح���ني وآخر نفجع بأحداث يك���ون للمنافقني الدور 
األب���رز في إدارة مآس���يها، كما حدث وال ي���زال يحدث في 
أفغانستان وفلس���طني والعراق والبوسنة وباكستان والشيشان 
والصومال، وغيره���ا من البلدان التي يتهيَّ���أ املنافقون فيها 
كل م���رة جلولة جديدة من قهر األم���ة وإذاللها أمام أعدائها 
مبس���ّوغات متعددة، ال يقف خلفها شيء من املبادئ والثوابت 
إال الثبات أو الوصول إلى مقاعد الس���يادة وكراس���ي القيادة 
ملمارسة اإلفس���اد في األرض، ولذلك يهون عندهم في سبيل 
الكراسي كل شيء، ويحل ألجل الوصول إليها كل شيء، ويحرم 

دون املساس بها أي شيء!

))) طريق الهجرتني 404 .
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وفي ظل غياب الش���ريعة عن احلكم في الغالب األعم من 
أوطان اإلسالم، وفي ظل ضياع الضوابط التي يُختبر بها من 
يَْصلُح ومن ال يَْصلُح لقيادة املس���لمني؛ خال اجلو لكل طاغية 
اك من أهل النفاق ألن يركب شعباً من الشعوب بعد الوثوب  أفَّ
ة احلكم، عبر طرق ومسالك وعرة، يعرف املنافقون  إلى س���دَّ
وحدهم كيف يذّللونها ويسبرون غورها ويعبرون من فوقها إلى 

القمة التي ال يسقطهم من فوقها إال هازم اللذات.
يقوم املنافقون في كل مرة ينجحون فيها في ركوب شعب 
من الش���عوب، بدور عدائي مزدوج يس���تهدف أمرين ال ثالث 
لهما: اس���تمداد أس���باب البقاء على القمة من ظهير خارجي 
مقاب���ل إمداد ذلك الظهير بأس���باب اس���تبقاء املصالح في 
الداخ���ل الوطني، وما عدا ذلك كله تفاصيل؛ فكيفية احلكم.. 
ودس���تور التحاكم.. ومتثيل الفئات.. والنيابة عن الش���عب.. 
واملعارضة باس���م الشعب.. واخلطط اخلمس���ية.. واملشاريع 
التنموي���ة.. والصراع���ات احلزبي���ة.. واملع���ارك اجلانبية.. 
وخارجي���ة أو داخلي���ة؛ قصة واحدة، واحملصل���ة في النهاية 
َما َنْحُن ُمْصِلُحوَن #^١١^#( َأل  واح���دة، وهي دعواهم العريضة: }إناَّ

ُهْم ُهُم اْل�ُمْفِسُدوَن َوَلِكن لاَّ َيْشُعُروَن{ ]البقرة: ١١، ١٢[. إناَّ

خطأ التقدير لخطر التحذير:

عندما حذر القرآن م���ن خطر النفاق في قول الله تعالى 
ع���ن املنافقني: }ُهُم اْلَع������ُدوُّ َفاْحَذْرُهْم{ ]املنافق������ون: ٤[، يبدو أن 
املس���لمني املعاصرين لم يأخذوا ه���ذا التحذير على احململ 
الواجب، ولم يقّدروا األمر حق قدره، فاستهانوا بخطر النفاق، 
وقعدوا عن جهاد املنافقني الذين قال الله عنهم وعن أوليائهم 
اَر َواْل�ُمَناِفِقنَي َواْغُلْظ  ِبُّ َجاِهِد اْلُكفاَّ َها الناَّ من الكفار الظاهرين: }َيا َأيُّ
ُ َوِبْئ������َس اْل�َمِصرُي{ ]التوب������ة: ٧٣[.. لم يجاهد  َعَلْيِه������ْم َوَمْأَواُهْم َجَهناَّ
املس���لمون هؤالء في الله حق جهاده، باحلجة واللسان، فضاًل 
عمن يستوجب منهم السيف والسنان، وقد كان من نتائج سوء 
التقدير أن س���اءت إدارة املعركة معه���م، لدرجة أن كثيراً من 
اإلسالميني أنفسهم اس���تهانوا بخطر املنافقني، حتى وضعوا 
الثقة بزعمائهم، إلى أن وقعوا فرائس خلداعهم، وقد كشفت 
األحداث التي أعقب���ت الثورات العربية - وبخاصة في مصر 
- أن املنافق���ني العلماني���ني قد جنحوا ف���ي صناعة »قواعد 
ش���عبية« من العلمانيني العوام، الذي���ن رمبا ال يعرفون معنى 
العلمانية، لكنهم في أفعاله���م وأقوالهم ومواقفهم وأخالقهم 

ميثلون تصويراً مطابقاً ألح���وال املنافقني وصفاتهم، فالكثير 
منهم يجمعون أو يس���تكثرون من ش���عب النفاق األصغر حتى 
ع���مَّ ذلك فيهم وطمَّ بفعل اتس���اع تأثير التش���كيل العلماني 
النفاق���ي والنفعي للمفاهيم واألفكار؛ فصفات الكذب، وخلف 
الوعد، والرياء، واخليانة، واجلنب، وترك اجلهاد مع السخرية 
من املجاهدين، والش���ح بالعطاء مع التهكم على األس���خياء، 
والشماتة في املسلمني والفرح مبا يحل بأرواحهم وأعراضهم 
وأموالهم من جوائح ونكب���ات، مع محبة أعداء الدين وكراهة 
املتدّينني، والهزء بالش���عائر واالس���تهانة بالش���رائع، والفرح 
بانتصار املفسدين، واملساءة بارتفاع شأن الصاحلني؛ كل ذلك 
صار ميثل ظواهر مرضية عامة في قطاعات ال يس���تهان بها 
من الشعوب التي صارت أجزاء غير قليلة منها تخرج للتشاجر 

أو التظاهر ضد اإلسالميني وضد شعاراتهم ومشروعاتهم!
إن األمر يحت���اج صراحة إلعادة تق���ومي تقديرنا خلطر 
النف���اق الذي تعّب���ر العلمانية عنه أوضح تعبي���ر، وذلك في 
ضوء نصوص الوحي ودروس التاريخ؛ إلعادة الوعي ونش���ره 
بالتكييف الشرعي لتلك العلمانية وللمواقف الواجبة جتاهها، 
والستعادة التخطيط الواقعي ملواجهة خطرها الذي دهمنا في 
عقر ديارنا مبا لم يكن في حس���باننا، فعقر من شعوبنا فئاماً 
وأقوام���اً ما كنا نظن أنهم على هذا الق���در من خفة العقول 
وس���فه األحالم وس���وء األخالق التي اكتس���بوها من منافذ 
اإلع���الم والتعليم التي غفلنا كثيراً عن وصفها مبا تس���تحق، 

والتعامل معها مبا يجب.
ر اإلس���الميون، ومن ثم سائر املسلمني؛ في أخذ  هل قصَّ
احلذر ممن قال الله عنهم: }ُهُم اْلَعُدوُّ َفاْحَذْرُهْم{؟.. هل بذلوا 
وس���عهم في التعريف بالعلمانية وخطرها وخططها ورموزها 
ومش���اريعها وروافد إمدادها ومنافذ انتشارها وكيفية نفوذها 

إلى أجيال جديدة من الدهماء والعامة؟
قد نكون قد تفاجأنا ب���أن العلمانيني لم يعودوا في بالد 
املس���لمني مقتصرين على بضع عش���رات أو حتى مئات من 
النخب الفاس���دة التي ينبغي تطهير كل مجتمع مس���لم منها، 
لكنه���م صاروا قطاعات من الش���عوب الت���ي أصبحت فعاًل 
منقس���مة إلى )علمانيني( و)إس���الميني(!.. ه���ل جاء ذلك 
مصادفة أو من دون جهد منهم في ذلك التغيير؟.. سؤال كبير 

يحتاج منا إلى كثير من التفكير!
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أ. د. ناصر القفاري)*( ■

@prof_alqefari 

ش���اع في اإلعالم وعلى ألس���نة املثقفني املهتمني بشأن 
الفرق واملذاهب، مصطلح »التش���يع الصف���وي«، وكثير من 
الناس يجهلون حقيقة »التشيع الصفوي« الذي ترجع أصوله 
إلى السبئية األولى، فقد خرج من شيعة أمير املؤمنني علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه طائفتان غاليتان، األولى: اخلوارج 
الذين كّفروا علّياً رضي الل���ه عنه، بل أجمعوا بكافة فرقهم 
على كفره، كما يقول اإلمام األش���عري في »مقاالته«)1(، وقد 
حاربهم علي رض���ي الله عنه ملا اعت���دوا وقتلوا؛ واألخرى: 
الغالة الذي���ن غلَوا في علي رضي الله عنه، فمنهم من جعله 
إلهاً، وهؤالء بنيَّ علي رضي الله عنه لهم احلق واس���تتابهم، 
له  وم���ن أصر منهم على غلوه أحرقه بالن���ار، ومنهم من فضَّ
على اخلليفتني أبي بكر وعمر – رضي الله عنهما -، وهؤالء 

)*( أستاذ الدراسات العليا، قسم العقيدة واملذاهب املعاصرة.
)1) »مقاالت اإلسالميني« )86/1).

] العقيدة والشريعة[ 

���ع ال���ت���ش���يُّ
ال���ص���ف���وي
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توّعدهم علي رضي الله عنه بقوله: »ال أوتى بأحد يفضلني 
على أبي بكر وعمر إال ضربت���ه حد املفتري«)1(، وقد تواتر 
عنه أنه كان يقول عل���ى منبر الكوفة: »خير هذه األمة بعد 
نبيه���ا أبو بكر ثم عمر«، وروي هذا عنه من ثمانني وجهاً)2(، 
ثم إن هؤالء الغالة بعد الضربة العلوية اس���تتروا والذوا في 

سراديب العمل الطائفي السري.
غي���ر أن ه���ؤالء بعد مقتل احلس���ني رض���ي الله 
عنه، وتأّثر عموم املس���لمني مبقتله؛ اندس���وا في عموم 
املناصرين للحسني واملتشيعني له واملنتسبني إليه، ولذلك 
ذهب بعض الباحثني إلى أن مقتل احلس���ني هو البذرة 
والبداية التاريخية لنش���أة التش���يع كعقيدة، ثم إنه في 
سنة 121-122ه� ظهرت حقيقتهم، وانكشفت طويتهم، 
وذلك بعد رفضهم وتركهم زيد بن علي بعد ترضيه على 
أبي بكر وعم���ر – رضي الله عنهما –، ولذا س���ماهم 
زيد »الرافضة«، وكانوا يس���مون »السبئية«، ثم لقبوا ب� 
»الصفوية«، ولقبوا أنفس���هم في عصرنا ب� »الش���يعة«، 
روا جميع املس���لمني حتى املعتدلني منهم؛ كالزيدية،  وكفَّ
وبدأوا يظهرون في كل بلد من بلدان املس���لمني باس���م 
لهم إلخفاء حقيقتهم، ولذا قال الشهرستاني ب� »أن لهم 
دعوة في كل زمان، ومقالة جديدة بكل لسان«)3(، والعلماء 
يفرق���ون بينهم وبني عموم الش���يعة، ولذلك قال اإلمام 
الذهبي: »فالشيعي الغالي في زمان السلف وعرفهم هو 
م���ن تكلم في عثمان، والزبير، وطلحة، ومعاوية، وطائفة 
ممن حارب علّياً رضي الله عنه وتعرض لسبهم، والغالي 
في زمننا وُعرفنا هو الذي يكفر هؤالء السادة، ويتبرأ من 

الشيخني، فهذا ضال مفتر«)4(.
ثم إن هؤالء الغالة اعتمدوا على مصادر لهم في التلقي 
انعزلوا بها عن أمة اإلس���الم، وكانت هذه املصادر س���رية 
الت���داول بينه���م، ولعل أول ظهور لها أو وق���وف عليها كان 
في القرن العاش���ر، فقد رأيت أن أول إشارة لها جاءت من 
أح���د الباحثني اإليرانيني في القرن العاش���ر، وهو مخدوم 

)1) »منهاج السنة« )19/1)-0))).
))) وانظر من الروايات في هذا املعنى: »صحيح البخاري« )مع فتح الباري( )0/7)(، 
 ،837  ،836  ،835  ،834  ،833 رقم  شاكر(  أحمد  )بتحقيق  أحمد  اإلمام  مسند 

 .((33 ،164 ،161 ،149 ،148 /(( 1054 ،880 ،879 ،878 ،871
)3) »امللل والنحل« )1/)19).

)4) »ميزان االعتدال« )6-5/1).

الش���يرازي)5(، حيث ذكر أن من هفوات الروافض إنكارهم 
كتب األحاديث الصحاح التي تلقتها األمة بالقبول، وإميانهم 
مبقابل ذلك بأربعة كت���ب، جمع فيها كثير من األكاذيب مع 

بعض األحاديث وأقوال األئمة)6(.
أما انتسابهم أو نسبتهم ل� »التشيع الصفوي«، فهو نسبة 
إلى الدولة الصفوية في إيران التي كانت من بالد السنة حتى 
بليت باحلكم الصفوي الذي استمر من سنة 1905إلى سنة 
1148ه�)7(، والتي أسسها الشاه إسماعيل الصفوي وفرض 
التشيع »االثنا عشري« على اإليرانيني قسراً، وجعله املذهب 
الرسمي إليران، وكان إسماعيل قاسياً متعطشاً للدماء إلى 
حد ال يكاد يصدق)8(، ويش���يع عن نفسه أنه معصوم وليس 
بينه وبني املهدي فاصل، وأنه ال يتحرك إال مبقتضى أوامر 

األئمة االثني عشر)9(.
ولقد تقلد س���يفه وأعمله في أهل الس���نة، وكان يتخذ 
سب اخللفاء الثالثة وسيلة المتحان اإليرانيني، فمن يسمع 
الس���ب منهم يجب عليه أن يهتف قائاًل: »بيش باد كم باد«، 
هذه العبارة تعني في اللغة األذربيجانية أن الس���امع يوافق 
على الس���ب ويطلب املزيد منه، أما إذا امتنع الس���امع عن 
النط���ق بهذه العب���ارة قطعت رقبته حاالً، وقد أمر الش���اه 
أن يُعلن السب في الش���وارع واألسواق وعلى املنابر، منذراً 
املعاندي���ن بقطع رقابهم)10(، وكان إذا فتح مدينة أرغم أهلها 

على اعتناق الرفض فوراً بقوة السالح.
ويروى عنه أن���ه عندما فتح تبريز في بداية أمره وأراد 
فرض التش���يع على أهلها بالقوة، أشار عليه بعض شيوخهم 
بأن يتريث؛ ألن ثلثي س���كان املدينة من أهل السنة، وأنهم ال 
يصبرون على سب اخللفاء الثالثة على املنابر، لكنه أجابهم: 
»إذا وجدت من الناس كلمة اعتراض ش���هرت سيفي بعون 

الله فال أبقي منهم أحداً حياً«)11(.

)5) وقد عاش في وسط الرافضة، واضطر أن يتلقى تعليمه بينهم، فعرف من أمورهم 
- كما يقول - ما يخفى على الكثير، ولزمته مخالطتهم ومطالعة كتبهم، وقد اطلع 

بسبب ذلك على كثير من ضالالتهم وأباطيلهم.
 )انظر: »النواقض« الورقة 87، 151 مخطوط(.

)6) »النواقض« )ص 109، 110( مخطوط.
)7) »الشيعة في امليزان« مغنية )ص )18).

)8) »حملات اجتماعية من تاريخ العراق احلديث« علي الوردي )ص 56).
)9) »الفكر الشيعي والنزعات الصوفية حتى مطلع القرن الثاني عشر الهجري« كامل 

مصطفى الشيبي )ص 413).
)10) »املصدر السابق« )ص 58).

)11) »الفكر الشيعي والنزعات الصوفية حتى مطلع القرن الثاني عشر الهجري« )ص 
58(، وانظر: »تاريخ الصفويني« )ص 55).
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ومن ناحية أخرى، اتخذ مس���ألة قتل احلس���ني وسيلة 
للتأثير النفسي، إضافة إلى أسلوب التهديد واإلرهاب، فأمر 
بتنظيم االحتفال بذكر مقتل احلس���ني على النحو الذي يّتبع 
اآلن عنده���م)1(، وأضاف إليه فيما يق���ال مجالس التعزية، 
وهي التي يسمونها اآلن »الشبيه«، ويجرى فيها متثيل مقتل 
احلس���ني، فكان لهذا أثره على أولئ���ك األعاجم حتى رأى 
بعضهم أنه من أهل العوامل في نش���ر التش���يع في إيران؛ 
ألن ما فيه من مظاهر احلزن والبكاء وما يصاحبه من كثرة 
األعالم ودق الطبول وغيرهما؛ يؤدي إلى تغلغل العقيدة في 

أعماق النفس والضرب على أوتارها الكامنة)2(.
ولقد آزر شيوخ الروافض سالطني الصفويني في األخذ 
بالتشيع إلى مراحل من الغلو وفرض ذلك على مسلمي إيران 

بقوة احلديد والنار.
وكان من أبرز هؤالء الش���يوخ ش���يخهم علي الكركي)3(، 
الذي يلقبه الش���يعة باحملق���ق الثاني، والذي قربه الش���اه 
طهماس���ب، ابن الشاه إس���ماعيل، وجعله اآلمر املطاع في 
الدولة، فاس���تحدث هذا الكركي بدعاً جديدة في التشيع، 
فكان منه���ا: التربة التي يس���جد عليها الش���يعة اآلن في 
صلواتهم، وقد ألف فيها رس���الة سنة )933ه�()4(، كما ألف 
رس���الة في جتويز السجود للعبد)5(، وذلك مسايرة للسلطان 
إس���ماعيل الصفوي الذي كان يغلو فيه أصحابه حتى إنهم 
يعبدونه ويس���جدون له، ولذا قال احليدري بأن إس���ماعيل 
خرج ع���ن جادة الرفض، وادَّعى الربوبية، وكان يس���جد له 

عسكره)6(.
وكان���ت بدعه الكثي���رة في املذهب الش���يعي داعية 
للمصنفني من غير الشيعة إلى تلقيبه مبخترع الشيعة)7(، 
وقد ألف رسالة في لعن الشيخني - رضي الله عنهما - 
سماها »نفحات الالهوت في لعن اجلبت والطاغوت«)8(، 
ويقال: إنه هو الذي ش���رع الس���ب في املس���اجد أيام 

اجلمع)9(.

)1) »الفكر الشيعي« )ص 415).
))) »حملات اجتماعية« )ص 59).

)3) علي بن هالل الكركي، هلك سنة )948هـ(.
)4) »الفكر الشيعي« )ص 416( عن ترجمته في »روضات اجلنات« )ص 404).

)5) »حملات اجتماعية« )ص 63).
)6) »عنوان املجد« )ص 117-116).

)7) »النواقض« الورقة 98ب.
)8) »الفكر الشيعي« )ص 416).
)9) »الفكر الشيعي« )ص 416).

كذلك كان من ش���يوخ الدولة الصفوية املجلسي، والذي 
شارك السلطة في التأثير على املسلمني في إيران حتى يقال 
بأن كتابه »حق اليقني« كان سبباً في تشيع سبعني ألف سني 
من اإليرانيني)10(، واألقرب أن هذا من مبالغات الشيعة، فإن 
الرفض ف���ي إيران لم يجد مكان���ه إال بالقوة واإلرهاب، ال 

بالفكر واإلقناع.
ثم نشأ اجليل الالحق في جو املآمت احلسينية السنوية التي 
طورها الصفويون ليمتلئ الناش���ئ بتأثيرها حقداً وغيظاً حتى 
ال يكاد يس���تمع بس���بب ذلك إلى حجة أو برهان، وكان لكتاب 
املجلسي »بحار األنوار« أثره في إشاعة الغلو بني الشيعة، حيث 
جاء قراء التعزية وخطباء املنابر فصاروا يأخذون منه ما يروق 

لهم، وميلؤون أذهان العامة بالغلو واخلرافة.
وقد كان هذا الكتاب من أوائل املؤلفات التي طبعت على 
نطاق واسع في العهد القاجاري، وقد وردت منه إلى العراق 
نس���خ كثيرة، ما أدى إلى انتشار معلوماته الغثة في أوساط 

الشعب العراقي على منوال ما حدث في إيران)11(.
كذلك ال ينسى اجلانب اآلخر من آثار الدولة الصفوية، 
وذلك في حروبها لدولة اخلالفة اإلس���المية، وتعاونها مع 
األعداء من البرتغال ثم اإلجنليز ضد املس���لمني، وتشجيعها 
بن���اء الكنائس ودخول املبش���رين والقس���س، مع محاربتهم 

السنة وأهلها)12(.
ومن كلمات شيخ اإلس���الم ابن تيمية )اخلالدة( واملهمة 
في هذا املوضوع، والتي إذا طبقتها على الواقع واس���تقرأت 
م���ن خاللها وقائع التاريخ؛ رأيت صدقها كالش���مس، حيث 
ق���ال - رحمه الل���ه -: »فلينظر كل عاق���ل فيما يحدث في 
زمانه، وما يقرب من زمانه من الفنت والش���رور والفساد في 
اإلس���الم، فإنه يجد معظم ذلك من قبل الرافضة، وجتدهم 
من أعظم الناس فتناً وش���ّراً، وأنهم ال يقعدون عما ميكنهم 

من الفنت والشرور وإيقاع الفساد بني األمة«)13(.
ونحن ق���د علمنا باملعاينة والتواتر أن الفنت والش���رور 

العظيمة التي ال تشابهها فنت، إمنا تخرج عنهم)14(.

)10) »عقيدة الشيعة« دونلد سن )ص )30).
)11) »حملات اجتماعية« )ص 78-77).

))1) انظر تفاصيل ذلك في: »تاريخ الصفويني« )ص 93( وما بعدها، وانظر: »حاضر 
العالم اإلسالمي« للدكتور جميل املصري )ص 117).

)13) »منهاج السنة« )43/3)).

)14) »منهاج السنة« )45/3)).
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اعتمد علماء اإلسالم في توثيق األحاديث 
المروّية عن رسول اهلل # على اإلسناد، 

وذلك لالطمئنان والتأكد من صحته 
ونسبته إليه، إثباتًا أو نفيًا؛ ألن طبيعة 

اإلسناد تقتضي رفع كل خبر وإيصاله إلى 
قائله، فيقال حدثنا فالن عن فالن عن فالن، 
ومن هنا ُعدَّ اإلسناد طريقًا إلى المتن، أي 

ما ينتهي إليه السند من الكالم.

واإلسناد في حقيقة أمره هو الحكاية 
عن طريق متن الحديث، أو رفع الحديث 

إلى قائله، أو بمعنى آخر توثيق الخبر 
وتقويته؛ وكل هذا مشعر بالصدق من 

جهة، وباألمانة من جهة أخرى، وهو 
معيار لألخذ به وقبوله، أو رده ورفضه.

]العقيدة والشريعة[ 

حجية التشيع
دحض
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)*( اخلرطوم، جامعة النيلني - كلية اآلداب - شعبة الفلسفة.
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وال يعد احلديث املنس���وب إلى رسول الله # صحيحاً 
في نظرهم إال إذا تتابعت سلس���لة اإلسناد من غير انقطاع، 
وكان���ت تتألف من أفراد يوثق بروايتهم. وحتقيق اإلس���ناد 
جعلهم يقتلون األمر بحثاً، ولم يكتفوا فقط بتحقيق أس���ماء 
ال���رواة وأحوالهم ملعرفة الوقت الذي عاش���وا فيه وأحوال 
معاشهم ومكان وجودهم ومن منهم كان على معرفة شخصية 
باآلخر؛ بل بحثوا أيضاً ع���ن قيمة احملدث صدقاً أو كذباً، 
وع���ن مقدار حتريه الدقة واألمانة في نقل املتون؛ ليحكموا 

أي الرواة كان ثقة بروايته.
وصحة اإلس���ناد هي التي تقام عليها احلجة الدالة على 
صدق الرواية أو كذبه���ا، فلو جتادل متجادالن فإن املفاضلة 
بينهم���ا ال تتم إال باحلجة، وال تقام احلجة إال برواية أو خبر 
يثبت أنه مسند إسناداً تقوم عليه احلجة املرادفة للدليل، وإذا 
لم يُعلم له إس���ناد فال يثبت وال يقام عليه الدليل، ألجل هذا 

قيل: إن اخلبر الذي ال سند له كاللقيط الذي ال نسب له.
ولعل تلك القاع���دة الصارمة والدقيقة لتحري الصحة 
في كل رواية وخبر هي مما أكرم الله به األمة اإلس���المية، 
وخصَّ به اإلسالم دون سائر األديان؛ حفاظاً للدين ورعاية 
له، حتى ُعدَّ اإلس���ناد سنة من السنن التي بها يترجح احلق 
من الباط���ل، وبها يعلو الصدق على الكذب، فيطمئن القلب 

وتسكن النفس.
يقول ابن املبارك: »اإلس���ناد من الدين، ولوال اإلس���ناد 

لقال من شاء ما شاء، فإذا سئل وقف وحتير«.
وعلى أي حال فإن األخبار والروايات املسندة إسناداً ال 
ش���ك فيه، قد حظيت بصفة فوق صفة العلم واملعرفة، أي 
اليقني، وهو أيضاً مما تفردت به األمة اإلسالمية دون سائر 
األمم.. واليق���ني كما يعرفه الغزالي: »الذي ينكش���ف فيه 
املعلوم انكش���افاً ال يبقى معه ريب، وال يقارنه إمكان الغلط 
والوهم، وال يصاحبه االضطراب، وال يتس���ع القلب لتقدير 
ذل���ك، بل األمان من اخلطأ ينبغ���ي أن يكون مقارناً لليقني 
مقارنًة ل���و حتدى بإظهار بطالنه مث���اًل كأن يقلب احلجر 
ذهباً والعصا ثعباناً، لم يورث ذلك ش���كاً وإنكاراً، وشاهدت 
ذلك منه، لم أش���ك بسببه في معرفتي، ولم يحصل لي منه 
إال التعجب من كيفية قدرته، فأما الشك فيما علمته فال«.

فجملة معاني اليقني إذن تدور حول ارتفاع الش���ك عن 

املعل���وم ارتفاعاً ال يدخله الريب وال اجلهل والظن والنقص، 
وثبات العلم على حالة واحدة ال يتغير وال يتحول وال يتبدل، 
ثم يتغلغل ف���ي الذات فيبقى فيه من املعارف والعلوم حالها 
وصفته���ا، أي اليقني، ومنه يتولد األم���ان، وهو الطمأنينة 
وس���كون النفس واس���تقرارها، فيرى الغائب وكأنه معاين، 

والرؤية العيانية هي املنبع األخير لكل يقني.
بيد أن يقني األم���ة في معارفها وعلومها ينس���ب إلى 
املعارف نفس���ها، وال ينس���ب لألمة وال عقولها املدركة وال 
يص���در عنها، وإضافة صف���ة اليقني إليها ه���ي من قبيل 
حتصيل احلاص���ل؛ ألن اليقني داخل ف���ي مفهوم املعارف 
والعلوم ومتضمن فيها، وهو منها مبنزلة الروح من اجلسد، 
ليكون علم���اً عليها وحاالً وصفة جتده���ا األمة في نفوس 
أفراده���ا بأنه م���ن عند الله، فيظهر فيها ش���يء جديد به 

تسكن النفس ويطمئن القلب.
وإلى املعنى الس���ابق أشار الرس���ول # حني قال: »ما 

أعطيت أمة من اليقني أفضل مما أعطيت أمتي«.
فأم���ة محمد # نالت من الفضل والش���رف واإلكرام 
عل���ى األمم باليقني الذي أيدت به ف���ي علومها ومعارفها، 
وبه انكش���فت لها احلجب والغيوب، حتى صارت احلقائق 
لها مش���اهدة ومعاينة، وبه عصم الل���ه األمة وحفظها من 
االعتقادات الباطلة واملع���ارف والعلوم التي تضر وال تنفع، 

فعبدت الله وكأنه حاضر بينها.
ف���ال عجب إن اقترن���ت أعمال األم���ة بيقينها، واحتد 
اليقني باألعمال في وحدة ال انفصام لها، فخرجت أعمالهم 
مطيبة باليقني، فيقول السهروردي معّبراً عن شدة االرتباط 
بني اليقني والعمل عند أمة محمد #: »ال يس���تطاع العمل 
إال باليق���ني، وال يعمل املرء إال بقدر يقينه، وال يقصر عامل 
حتى يقصر يقينه، فكأن اليقني أفضل العمل؛ ألنه أدعى إلى 
العمل، وما كان أدعى إلى العمل كان أدعى إلى العبودية، وما 
كان أدعى إلى العبودية كان أدعى إلى القيام بحق الربوبية«.

إن معارف وعلوم أمة محمد # تتَّحد وعلى نحو مباشر 
باإلميان، فيكونان نوراً واحداً، ال فرق بينهما، اللهم كالفرق 
بني األعمى والبصير إذا أخبرا بطلوع الش���مس؛ فإن إخبار 
البصير باملشاهدة بخالف إخبار األعمى، لكن املشاهدة هنا 
والرؤية بالقلب تسمى يقيناً، واليقني في القلب كالبصر في 
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العني، فيرى القلب ويشاهد ما غاب عن البصر.
الش���يعة كاليهود والنصارى ال يكترث���ون كثيراً بصحة 
املنقول حديث���اً كان أو خبراً ورواية، وبالتالي فال عناية لهم 
وال اهتمام باإلسناد، وال خبرة لهم باألسانيد وطرق التمييز 
بني رواة األحاديث واألخبار وعدالتهم التي هي قوام الصحة 
وعمود اإلس���ناد، وال س���ائر األدلة التي يُعرف بها صحيح 
املنق���ول من الكاذب والضعي���ف.. أي ال توجد عندهم على 
اإلطالق أسانيد صحيحة وال روايات متصلة يحتج بها عند 

اخلالف وبها يكتمل الدين والتدين.
يقول ابن تيمية عن هذه احلقيقة البارزة في التش���يع: 
»الرافضة أقل الناس معرفة باإلس���ناد، وه���م أقل معرفة 
وعناية به، إذ كانوا ال ينظرون في اإلس���ناد وال في س���ائر 
األدلة الشرعية الفعلية هل توافق ذلك أو ال توافقه، ولهذا ال 
يوجد لهم أسانيد متصلة صحيحة، بل كل إسناد متصل لهم 
فال بد أن يكون فيه ما هو معروف بالكذب أو كثرة الغلط«.
ويق���ول أيضاً: »ليس للش���يعة أس���انيد متصلة برجال 
معروفني مثل أس���انيد أهل الس���نة حتى ينظر في اإلسناد 
وعدالة الرجال، بل إمنا ه���ي منقوالت متقطعة في طائفة 

ُعرف فيها كثرة الكذب وكثرة التناقض في النقل«.
ومعنى هذا أن الش���يعة ال اهتمام لهم مبعرفة احلديث 
صحيحه م���ن كاذبه، وال يحفلون بآثار الصحابة حتى يقفوا 
عل���ى طرقهم ويرّدون كل ما تنازعوا فيه إلى الله ورس���وله، 
وجل اعتمادهم على روايات منقولة أو منس���وبة آلل البيت 

فيها الصادق والكاذب.
وملا تنبَّه الشيعة فيما بعد إلى هذا اخللل اخلطير الذي 
ق���د يفضي إلى جتريد املذهب برمت���ه من الصدق ويدمغه 
بالك���ذب؛ وضعوا لصح���ة األخبار والرواي���ات املنقولة عن 
أئمتهم ثالثة أصول تقوم مقام اإلس���ناد عند أهل الس���نة، 

وهي:
• أن يكون احلديث منقوالً عن أحد األئمة املعصومني، 
إذ هم مبنزلة النبي # ال يقولون إال حقاً، وقول النبي حجة، 

وكل حديث لهم هو قطعي الصدور، فال يحتاج إلى سند.
• إن كل ما يقوله واحد من هؤالء فإمنا يقوله نقاًل عن 
الرس���ول #، وقد روى عن كل واحد منهم قوله: »أنا أنقل 
لك���م ما أقوله ع���ن النبي«، أي أن كل م���ا قاله واحد منهم 

فالنبي قائله، فالناس أخذوا عن الناس، أما هم فأخذوا عن 
رسول الله #.

• إن إجم���اع فقهائهم هو قطع���اً إجماع آل البيت، وكل 
منقول أو مروي عن أحدهم فهو مبنزلة إجماعهم عليه.

وبطبيعة احلال فأصولهم تل���ك باطلة ال يعتمدون فيها 
على القرآن أو السنة أو اإلجماع، لكن على إمامهم املعصوم 
وحده، وعصمته هي احلجة والبرهان في صحة املروي عنه، 
وليس هذا من اإلس���ناد الذي تقوم عليه احلجة، ويقوى به 
البرهان؛ ألن اخلبر أو املنقول ال يعد صحيحاً إال إذا تتابعت 
فيه سلسلة اإلسناد من غير انقطاع، أي صحة النقل، وهذا 

ما ال يعرفه الشيعة وال يعلمون به.
فإذا كانت تلك هي حجية املنقول واملروي عند الشيعة، 
فإن األدلة التي س���اقها فقهاء املذهب لبيان صدقه وإثبات 

صحته ال تخرج في مجملها عن اثنني:
1 يك���ون الدلي���ل فيها صحيح���اً وصواب���اً، وذلك 

كاس���تدالالتهم على إثبات املتعة واخُلم���س وغيرهما مما 
ورد ذك���ره في القرآن، لكنهم يؤولونها على مقتضى مذهبهم 
تأوياًل ال يعرفه علماء السنة وال نقلة الشريعة، وجلها مردود 
عليهم، ومطعون فيه، وبعيد متاماً عن تأويالتهم، وال تس���لم 
في الغالب من االعتراض والتفنيد والدحض، وال تفيد على 

اإلطالق العلم اليقيني.
2 الوض���ع أو االختالق البني والكذب الصريح، وهذا 

الن���وع من األدلة هو الذي بُني عليه التش���يع، وعليه ارتكز، 
وفوق دعائم���ه أقيم، وهو الذي ضمن ل���ه البقاء وتكّفل له 

مبواجهة اخلصوم واملعارضني.
فوضعوا الروايات واألحاديث على لسان رسول الله # 
وعلى ألسنة أئمتهم املعصومني، دون اكتراث لتحري الصدق 
واألمانة والعدل، وبال اهتمام بطرق التوثيق العلمي املتعارف 
عليها؛ فملؤوا كتبهم عن آخرها باألكاذيب واألباطيل واألوهام 
واملستحيالت بكثرة مذهلة، وجسارة فريدة، ووقاحة مفرطة، 
جتعل رواة الصدق وطالب العل���م يجفلون فزعاً وخوفاً من 
س���ماعها. أما إقامة احلق الذي دعا إليه األنبياء واحلكماء 

واملصلحون، فهو آخر ما كانوا يفكرون فيه.
وال يس���تند التوثيق عندهم إال إلى التش���يع والعصبية 
والهوى والبغض واحلب، فيخترعون من عند أنفسهم كل ما 
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فيه تعضيض أو دفاع عن التش���يع أو نصرة له، ثم ينسبونه 
إلى الرسول أو واحد من أئمتهم، فكان الواحد منهم يرى أن 
تش���يعه ال يكتمل إال إذا أضاف إليه من عنده ما يعتقد بأن 
في ذلك تعزيز وتقوية له، حتى اش���تهروا بأنهم أكثر الفرق 
املنتسبة إلى اإلسالم كذباً وتزويراً وافتراء، وبلغوا فيه درجة 
حيَّ���رت العقالء ودفعت بكثير من جهابذة أهل الس���نة إلى 

التحذير من رواياتهم والتنبيه إلى كذبهم.
فيقول ابن تيمية ناق���اًل ما أجمع عليه الناس من قبله: 
»وق���د اتفق أهل العل���م بالنقل والرواية واإلس���ناد على أن 
الرافضة أكذب الطوائف، والك���ذب فيهم قدمي، ولهذا كان 

أئمة اإلسالم يعلمون امتيازهم بكثرة الكذب«.
ويقول شريك القاضي، وكان معروفاً بالتشيع مع اعتدال 
فيه: »احمل عن كل من لقيت���ه إال الرافضة، فإنهم يضعون 

احلديث ويتخذونه ديناً«.
وس���ئل اإلمام مالك عن الرافضة فقال: »ال تكلمهم، وال 

ترد عليهم، فإنهم يكذبون«.
وفي املعنى نفس���ه يقول س���عيد بن هارون: »يكتب عن 
كل صاح���ب بدعة إذا لم يكن داعي���ة، إال الرافضة، فإنهم 

يكذبون«.
وقال ابن املبارك معّبراً عن شدة ارتباط الكذب بالشيعة: »الدين 

ألهل احلديث، والكالم واحليل ألهل الرأي، والكذب للرافضة«.
ويقول األعمش في معنى قريب من ذلك: »أدركت الناس 

وما يسّمونهم إال الكذابني«.
وقال الش���افعي في ش���هادته عنهم: »ما رأيت في أهل 

األهواء قوماً أشد بالزور من الرافضة«.
وقد أدت كثرة الكذب على األئمة املعصومني إلى نتيجة 
طبيعية هي كثرة املتناقضات في الرواية الواحدة واحلديث 
الواحد، والتي تصل في بعض األحيان إلى العش���رات، وفي 
أحي���ان كثيرة تتض���ارب فيما بينها إلى ح���د ال ميكن معه 

التوفيق بينها وال االهتداء إلى الصادق منها والكاذب.
غير أن اخلالف فيما بينه���ا ليس خالفاً عادياً، بل هو 
خالف في كل ش���يء وعلى كل شيء، وال يقتصر فقط على 
املس���ائل الفقهية، بل ميتد إلى دعائم التش���يع ومرتكزاته 
األصلية، بحيث لم يسلم شيء من االختالف حوله، وتضاربت 

اآلراء فيه حتى غدا اآلن من املسلمات، وهو أنه:

• ال توجد عند الشيعة مسألة واحدة إال وبإزائها مسألة 
تناقضه���ا، وال خبر إال وفي مقابله ما يضاده، وال حديث إال 
وهناك ما يعارضه.. ومنها خلص كثير من علماء املس���لمني 
إلى أن الش���يعة يختلفون في املسألة الواحدة إلى 20 أو 30 
قوالً أو أزيد، بل لم تبَق مس���ألة فرعية لم يختلفوا فيها أو 

بعض متعلّقاتها.

واعترف علماء الش���يعة أنفسهم بهذه املسلّمة، فقال أبو 
جعفر الطوس���ي: »ذاكرني بعض األصدق���اء أبره الله ممن 
أوج���ب حقه علين���ا بأحاديث أصحابنا أيده���م الله ورحم 
الس���لف منهم، وما وقع فيها من االختالف والتباين واملنافاة 
والتض���اد، حتى جعل مخالفونا ذلك من أعظم الطعون على 

مذهبنا، وتوافوا بذلك إلى إبطال معتقدنا.
وذكروا أنه لم يزل شيوخكم السلف واخللف يطعنون على 
مخالفيهم باالختالف الذي يدينون الله تعالى به، ويش���نعون 
عليه���م بافتراق كلمتهم في الفروع، ويذكرون أن هذا مما ال 

يجوز أن يتعبد به احلكيم، وال أن يبيح العمل به احلليم.
وقد وجدناكم أشد اختالفاً من مخالفيكم، ووجوب هذا 
االختالف منكم مع اعتقادهم بطالن ذلك دليل على بطالن 
األصل، حتى دخل علّي جماعة ممن ليس لهم قوة في العلم، 
وال بصيرة بوج���وه النظر ومعاني األلفاظ، وكثير منهم رجع 
عن اعتقاد احلق ملا اش���تبه عليه الوجه في ذلك وعجز عن 

حل الشبه فيه«.
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وقال الس���بحاني عن الفقه الش���يعي وحده دون غيره: 
»عندما نطالع كتابي الوس���ائل واملس���تدرك مثاًل، نرى أنه 
ما من باب من أبواب الفق���ه إال وفيه اختالف في رواياته، 
وهذا أدى إلى رجوع بعض ممن استبصروا ذلك عن مذهب 

اإلمامية«.
ولم يق���ف األمر عند حد االعتراف بكثرة الكذب وحده 
في مروياتهم ع���ن أئمتهم املعصومني، بل إن العالمة احللي 
جم���ع اختالفات علماء الش���يعة وفقهائهم منذ بداية ظهور 
التشيع إلى زمانه في كتاب سماه )مختلف الشيعة(، بلغ عدد 

أجزائه عشرة حوت جميع أبواب الفقه.
وفيه أظه���ر بوضوح ال لبس في���ه كل االختالفات بني 
الفقه���اء التي لم تقتصر على مس���ائل بعينه���ا تتيح بحكم 
طبيعته���ا اجلدلية تع���دد اآلراء، بل امتدت لتش���مل جميع 
موضوعات الفقه بغير اس���تثناء، واخل���الف حولها خالف 
ش���ديد وحاد قد يصل في أحيان كثي���رة ألن يفتي بعضهم 

بالتحليل والبعض اآلخر بالتحرمي.
يق���ول العالم���ة احلل���ي في مقدم���ة كتاب���ه عن تلك 
اخلالف���ات: »فإني ملا وقفت على كت���ب أصحابنا املتقدين، 
ومقاالت علمائنا الس���ابقني في علم الفق���ه، وجدت بينهم 
خالفاً في مس���ائل كثيرة متعددة ومطالب عظيمة متبددة، 
فأحببت إيراد تلك املسائل في دستور يحتوي على ما وصل 
إلينا من خالفاتهم في األحكام الشرعية واملسائل الفقهية«.
ويكفي لبيان س���عة ذلك االختالف في الروايات وتعدد 
أوجهها، ذكر ش���واهد قليلة من الدعائ���م التي أقيم عليها 
التشيع، ومنها تفرعت سائر أدبياته، بادئني بتحريف القرآن:
فمن املع���روف أن عقيدة حتريف الق���رآن من العقائد 
التي رسخت في املذهب الشيعي حتى غدت لثباتها وتوقف 
التشيع نفسه عليها من املسلمات، وبلغت الروايات املتداولة 
عن جوانب التحريف في القرآن حداً من الكثرة والشيوع في 
مؤلفات الفقهاء والعلماء أغرى النوري الطبرسي بجمعها في 
كتاب أس���ماه وعلى وجه القطع واليقني )فصل اخلطاب في 
إثب���ات حتريف كتاب رب األرباب(، غير أن هناك من فقهاء 
وعلم���اء املذهب في القرون األولى للهجرة من ينكر حتريف 
القرآن، منهم: الس���يد املرتضى مؤلف )نهج البالغة(، وأبو 
جعفر الطوسي، وأبو علي الطبرسي صاحب تفسير )مجمع 

البيان(، وابن بابويه القمي امللق���ب بالصدوق، وهو القائل: 
»إن من نسب للشيعة هذا القول - أي حتريف القرآن - فهو 
كاذب، ألنه لم يسمع مبثل هذه الروايات، ولو كانت موجودة 

فعاًل لعلم بها أو سمع بها«.
وهو أيضاً ما يصر عليه املعاصرون من علمائهم، فيقول 
اخلوئي: »إن حديث حتريف القرآن حديث خرافة وخيال ال 
يقول به إال من ضعف عقله، وأما القائل املنصف املتدبر فال 

يشك في بطالنه وخرافته«.
وال يش���ذ زواج املتعة في كثير عن حتريف القرآن، فهو 
أيضاً من املمارس���ات املتأّصلة في املذه���ب ومن دعائمه، 
ويحظى بالرضا والقبول لدى اجلمهرة العظمى من الفقهاء، 
بل وحّث ش���يعتهم عليه ملا فيه من األجر والثواب، ومع ذلك 
فهن���اك كثير من الروايات عن األئمة املعصومني تذهب إلى 
حترمي���ه وتصفه بأقبح األوصاف، منها قول اإلمام الصادق 

عندما سئل عن املتعة، فرد قائاًل: »ذلك الزنا«.
وقوله أيضاً إجابة عن الس���ؤال نفس���ه: »ال تدنس بها 

نفسك«.
أي ه���ي محرمة حترمياً قاطعاً تفضي مبن يواقعها إلى 

تلطيخ نفسه باألوساخ.
وكان إضافة إلى ذلك يعّنف شيعته ويحذرهم من املتعة 
قائاًل: »أال يستحي أحدكم أن يرى موضعاً فيحمل ذلك على 

صاحلي إخوانه وأصحابه«.
أم���ا اخُلمس فهو ح���ق آلل البيت في أموال ش���يعتهم 
ومكاسبهم، لكن هناك روايات عن األئمة املعصومني أجمعت 
عل���ى إعفائهم منه، وهي روايات متداول���ة في أمهات كتب 
الفقهاء املتقدمني واملتأخرين، وظلت اآلراء مختلفة ومتضاربة 
حول اخُلمس حلني قيام الدولة الصفوية، فأوكل عبد العال 

الكركي مهمة صرف حق اإلمام إلى احلاكم الشرعي.
وأخيراً انتهت االجتهادات إلى ضرورة تس���ليم اخُلمس 
إلى الفقيه، ليس باعتباره نائب���اً عن اإلمام، وإمنا باعتباره 

ولياً وزعيماً وإماماً للشيعة.
ومما تفرع عن دعائم التشيع وال يزال اخلالف محتدماً 
حول���ه إلى يومنا ه���ذا، وجوب صالة اجلمع���ة التي كانت 
الش���يعة تقيمها وحتافظ عليها حتى أواخر القرن اخلامس 
الهجري، ولم يش���ترط الفقهاء فيها غير بلوغ عدد املصلني 
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كماله املعروف، دون ذكر أي ش���رط حلضور اإلمام املعصوم 
أو من ينوب عنه في الوالية واإلمامة.

وفي فترة الحقة قفز ش���رط اإلم���ام العادل كأحد أهم 
ش���روط إقامة اجلمعة، مع حصر داللة اسم اإلمام العادل 
في ش���خص اإلمام املعصوم وحده، عندها اش���ترط بعض 
الفقهاء حضور اإلمام أو من ينوب عنه، ومبا أن اإلمام غائب 
غيبت���ه الكبرى، وال يعرف له تاريخ مع���ني لظهوره؛ فاعتبر 
بناء على ذلك انتفاء أحد ش���روط صالة اجلمعة، وهو إذن 
اإلم���ام املهدي، وملا كان ذلك مس���تحياًل خلص الفقهاء إلى 
جتميد صالة اجلمعة، أو عدم وجوبها، أو التصريح املباشر 

بحرمتها، وتقوم مقامها صالة الظهر.
غير أن هناك قلة من الفقهاء، مثل احلر العاملي، ممن 
أفتوا بوجوب صالة اجلمعة في عصر الغيبة، في حني مالت 
األكثري���ة أمام قطعية النص الصريح بوج���وب إقامتها إلى 
إضافة شرط جديد وهو حضور اإلمام شخصياً، وفي غيبته 
تس���قط اجلمعة من الوجوب العيني، فيكون للشيعة اخليار 

بني إقامتها أو صالة الظهر.
وتش���دد الصفويون إبان فترة حكمه���م على إقامة صالة 
اجلمعة، وكان املسجد الرئيس���ي في عصرهم يسمى مسجد 
اجلمعة، وال توجد مدينة كبيرة في إيران إال وفيها مسجد من 
هذا النوع، وكان إمام تلك املساجد يلقب بإمام اجلمعة، ويعنّي 
مبرسوم خاص من امللوك الصفويني، وكان املنصب على درجة 
عالية من األهمية، بحيث ال يناط به إال كبار العلماء والفقهاء.

عل���ى أن اخلالف ظل كما هو علي���ه بني فقهاء العصر 
الصفوي أنفس���هم، كالش���يخ إبراهيم القطيفي، الذي أفتى 
بحرمة صالة اجلمع���ة في عصر الغيبة، معارضاً بهذا عبد 
العال الكركي ال���ذي رأى إباحتها، وج���ّوز للفقهاء إقامتها 

بوصفهم نواباً عن اإلمام.
وال يزال اخلالف قائماً إلى يومنا هذا بني فقهاء الشيعة، 
���ك  فمنهم من يعارض إقامة صالة اجلمعة، ومنهم من يتمسَّ
باالجتهادات القدمية، فتارة تقام في مساجدهم، وتارة تترك 
فيصلون بدالً عنه���ا الظهر، ومنهم من يحتاط فيجمع بينها 

وبني الظهر.
وخالص����ة الق����ول وصفوت����ه أن تل����ك اخلالف����ات 
واملتناقضات، زائداً عليها افتقار روايات األئمة املعصومني 
وأحاديثهم لإلسناد؛ هي التي أدت مباشرة إلى عجز التشيع 
برمته ع����ن الثبات عند أدنى ح����دود الفحص والتدقيق، 
وضعفه وتهافته أم����ام التحقيق املتأني املتروي، ومن هذا 
حال����ه ومنزلته فال حظ له من احلق واحلقيقة، وهو متام 
معنى الباطل؛ وذلك ألن الباطل هو ما ال اس����تقرار له وال 
مكث، وكل ما ال استقرار له وال مكث له على حالة واحدة 
هو بغير ش����ك ضائع هدراً، وكل ضائع هدراً هو في حكم 
املعدوم املنتفي، أو مبعنى أوس����ع هو ما ال ينتفع به أصاًل، 
حتى ُش����ّبه في غالب أحواله بالقبيح الذي يضر وال ينفع، 
ما دفع بالتش����يع في النهاية ليح����ل محله الطبيعي ضمن 

املعدوم، وفي دائرة كل ما ال نفع فيه.



ة«  »األقلي���ة« في اللغة ض���د »األكثري���ة«، و»الِقلَّ
في اللغة العربية تقابل »الكثرة«، وهما يدالن على 
معن���ى عددي ليس إال، ومنها القليل، واألقل. وفي 
القرآن الكرمي: }َحتاَّ إَذا َرَأْوا َما يُوَعُدوَن َفَس������َيْعَلُموَن َمْن 

ا َوَأَقلُّ َعَدًدا{ ]اجلن: ٢٤[. َأْضَعُف َناِصً
ف���ي  ش���ائع  مصطل���ح  »األقلي���ة«  ومصطل���ح 
املج���االت: العلمي���ة واإلعامي���ة والسياس���ية، ولم 
يت���م اس���تخدام هذا االش���تقاق مبفهوم���ه املعاصر 
إال ف���ي الق���رن العش���رين، حيث لم يرد ل���ه أي ذكر 
في مصادر اللغة والتراث. وقد ظهر هذا املصطلح 
كتعبير سياس���ي يعّبر عن تكوي���ن عضوي )أصغر( 
يختل���ف ع���ن املجتمع احلاضن )األكب���ر( عرقيًا أو 
دينيًا أو طائفيًا. واملصطلح يحمل دالالت وصفية 
بوج���ود تباي���ن بالض���رورة بني ه���ذا التكوين وذلك 
املجتمع، وهي حقيقة اجتماعية ال ينكرها العقل 
الس���ليم في أي بيئة بش���رية. ومن ث���مَّ فإن طبيعة 

العاقة ب���ني العضو )الصغير( واجلس���د )الكبير( 
قد تأخذ أش���كااًل متعددة من أقصى صور التاحم 

واالرتباط إلى أقصى صور التنافر والصراع.
ووج���ود أقلية م���ا يعني وج���ود حتديات صعبة 
تتعل���ق بالهوي���ة والقانون واالندم���اج االجتماعي. 
لذل���ك؛ فق���د توزعت الدراس���ات املعاص���رة في هذا 
واألنثروبولوجي���ا  االجتم���اع  عل���وم  عل���ى  الش���أن 

والسياسة واحلضارة والثقافة والوراثة والنفس.
ف���ي  اإلس���امي  التص���ور  قضاي���ا  أه���م  وم���ن 
العقي���دة والدعوة والتش���ريع، وأوضحه���ا حضورًا؛ 
مس���ألة األقلي���ة الديني���ة، س���واء في إط���ار التدين 
مقابل االنحراف، أو في إطار مس���توى هذا التدين 
داخ���ل املجتمع املتدي���ن ذاته. وألن ه���ذه احلقيقة 
س���نة كوني���ة دائم���ة، فقد واج���ه املس���لمون في هذا 
العص���ر أش���كااًل منها، وظهر ما ب���ات يعرف ب� »فقه 
األقليات املس���لمة« استجابة لنش���وء هذه الظاهرة 

في نطاق واسع.

قراءة في مفهوم األقلية 

بالقرآن الكريم

]السياسة الشرعية[

)*( رئيس مركز اجلزيرة العربية للدراسات والبحوث - صنعاء.
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إن من بني السنن االجتماعية التي تقابل األنبياء 
وورثتهم في كل مرحلة زمنية تعود فيها البشرية إلى 
درك االنحط���اط، هي قلة األتب���اع وكثرة املخالفني. 
لذل���ك؛ فمفهوم القلة – أو ما يُعب���ر عنها حديثاً ب� 
)األقلية( - مفهوم حاض���ر ومتكرر في القرآن، وهو 
ميي���ز لنا البش���رية وفقاً لتصنيفها عل���ى قيم العلم 

واإلميان والعمل إلى قسمني: أقلية وأكثرية.
ففي ش���أن العلم يخبرنا الق���رآن أن أكثر الناس 
}لاَّ َيْعَلُموَن{ بأكثر م���ن صيغة)1(، وهذا العلم املنفي 
عنهم هو العلم املتعلق بالرس���الة واإلميان والس���نن 
اإللهية والش���رائع الس���ماوية، وليس العلم الدنيوي، 
لذلك يق���ول تعالى: }بَْل َأْكَثُرُهْم ل َيْعَلُم������وَن اْل�َحقاَّ َفُهم 
ْعِرُض������وَن{ ]األنبي������اء: ٢٤[؛ فغالبية أمم األرض خلَّفت  مُّ
من العمران واآلثار واملعارف ما يدل على أن البشرية 
تس���جل تفوقها في هذا املجال في كل دورة تاريخية 
ُ َوْع������َدُه َولَِكناَّ َأْكَثَر  ِ ل يُْخِلُف اللاَّ تنهض منها: }َوْع������َد اللاَّ
ْنَيا َوُهْم  َن اْل�َحَياِة الدُّ ������اِس ل َيْعَلُموَن #!٦!#( َيْعَلُموَن ظَاِهًرا ِمّ الناَّ
َع������ِن اآلِخَرِة ُهْم َغاِفلُوَن{ ]ال������روم: ٦، ٧[. وإذا كانت هذه 
األكثري���ة تبني معارفها الدنيوية على اليقني، إال أنها 
في شأن الغيب واآلخرة تخبط خبط عشواء، وتلتمس 
ِبُع َأْكَثُرُهْم إلاَّ ظَنًّا إناَّ الظاَّناَّ ل  الهدى في الظنون: }َوَما َيتاَّ
َ َعِلمٌي ِبَما َيْفَعلُوَن{ ]يونس: ٣٦[. يُْغِن ِمَن اْل�َحِقّ َشْيًئا إناَّ اللاَّ

وبالرغم من أن رساالت األنبياء - جميعاً - تتوافق 
مع مقررات الفطرة وبدهيات العقول، إال أن البشرية 
غالباً ما واجهت الرس���ل بالتكذيب: }اتاَِّبعُ������وا َما ُأنِزَل 
ُروَن{  ا َتَذكاَّ ِبعُوا ِمن دُوِنِه َأْولَِياَء َقِليًل ماَّ ِبُّكْم َول َتتاَّ إلَْيُكم ِمّن راَّ
 ِ َع اللاَّ ]األعراف: ٣[، وأنكرت احلقيقة الكبرى: }...َأإَلٌ ماَّ
ُروَن{ ]امنلل: ٦٢[؛ وذلك رغم ما أقيم عليهم  ا َتَذكاَّ َقِليًل ماَّ
������ُروا َفَأبَى َأْكَثُر  كاَّ ْفَناُه بَْيَنُهْم لَِيذاَّ من البراهني: }َولََق������ْد َصاَّ
������اِس إلاَّ ُكُفوًرا{ ]الفرقان: ٥٠[. لذلك؛ يس���لي القرآن  الناَّ
على خاطر الرسول # بهذا التقرير: }َأْم َتْحَسُب َأناَّ 
َأْكَثَرُهْم َيْس������َمُعوَن َأْو َيْعِقلُ������وَن إْن ُهْم إلاَّ َكألَْنَعاِم بَْل ُهْم َأَضلُّ 

السجدة:   ،30  ،6 الروم:   ،68  ،40  ،(1 يوسف:   ،187 األعراف:  انظر:   (1(
38، سبأ: 8)، غافر: 57، اجلاثية: 6)، األنعام: 37، األنفال: 34، يونس: 
55، القصص: 57، الدخان: 39، النمل: 61، السجدة: 75، 101، الزمر: 

.(9

 ِ َسِبيًل{ ]الفرقان: ٤٤[، }َولَِكناَّ الاَِّذيَن َكَفُروا َيْفَتُروَن َعَل اللاَّ
اْلَكِذَب َوَأْكَثُرُهْم ل َيْعِقلُوَن{)2(.

وإزاء هذا اإلن���كار وتغييب العقل، تتفق النتيجة 
مع املقدم���ات.. ف� }لََقْد َح������قاَّ اْلَقْوُل َع������َل َأْكَثِرِهْم َفُهْم 
������اِس َولَْو َحَرْصَت  ل يُْؤِمنُ������وَن{ ]يس: ٧[، }َوَم������ا َأْكَثُر الناَّ
ِبُمْؤِمِن������نَي{ ]يوس������ف: ١٠٣[)3(، وإن آمنوا ف� }َوَما يُْؤِمُن 
ُكوَن{ ]يوسف: ١٠٦[. وإذا غاب  ِ إلاَّ َوُهم مُّْشِ َأْكَثُرُهم ِباللاَّ
اإلميان غابت ثمرته )العمل الصالح(، ولم تُس���تَْخَدم 
النع���م وتوظف الطاقات فيما وهب���ت ألجله: }َوإناَّ 
������اِس َولَِكناَّ َأْكَثَرُهْم ل َيْش������ُكُروَن{  َرباََّك لَ������ُذو َفْضٍل َعَل الناَّ
]امنلل: ٧٣[، رغ���م إقرارهم بنعم الله عليهم: }َيْعِرفُوَن 
ِ ثُماَّ يُنِكُروَنَها َوَأْكَثُرُهُم اْلَكاِفُروَن{ ]النحل: ٨٣[،  ِنْعَمَت اللاَّ
ويصدق في الناس قوله س���بحانه: }َوَقِليٌل ِمّْن ِعَباِدَي 

ُكوُر{ ]سبأ: ١٣[)4(. الشاَّ
بهذه املقابلة يتحدث القرآن عن األقلية واألكثرية، 
وليس في ظل املقاييس العرقية أو اإلثنية أو السياسية، 
إنها األقلي���ة العاملة واملؤمنة والش���اكرة، التي قاومت 
ْمَت َعَلاَّ لَِئْن  َكراَّ إغواءات الشيطان: }َقاَل َأَرَأْيَتَك َهَذا الاَِّذي 
ياََّت������ُه إلاَّ َقِليًل{ ]اإلرساء:  ْرَتِن إَل َي������ْوِم اْلِقَياَمِة ألَْحَتِنَكناَّ ُذِرّ َأخاَّ
٦٢[)5(، واهت���دت بفضل الله تعالى عليها: }َولَْول َفْضُل 
������ْيَطاَن إلاَّ َقِليًل{ ]النساء: ٨٣[،  ِ َعَلْيُكْم َوَرْحَمُتُه لتاََّبْعُتُ الشاَّ اللاَّ
فكانت الناجية في مس���يرة الدع���وة عبر التاريخ، من 
لدن نوح الذي: }َوَما آَمَن َمَعُه إلاَّ َقِليٌل{ ]هود: ٤٠[، حتى 
َكَن  يرث الله األرض ومن عليه���ا، يقول تعالى: }َفَلْول 
ٍة َيْنَهْوَن َعِن اْلَفَساِد ِف األَْرِض إلاَّ  ِمَن اْلُقُروِن ِمن َقْبِلُكْم ُأْولُوا بَِقياَّ
ْن َأجنَْيَنا ِمْنُه������ْم َواتاََّبَع الاَِّذيَن ظََلمُوا َما ُأْتِرفُوا ِفيِه َوَكنُوا  َقِليًل ِمّماَّ

ُمْجِرِمنَي{ ]هود: ١١٦[.

))) املائدة: 103؛ وانظر: العنكبوت: 63.
اِس ل ُيْؤِمُنوَن{ ]هود: ١٧[، الرعد: 1؛ ويقول  )3) ويقول تعالى: }َوَلِكناَّ َأْكَثَر الناَّ
ْؤِمِننَي{ الشعراء: 67، و103، و1)1،  مُّ َأْكَثُرُهم  َكَن  َوَما   ...{ سبحانه: 

و139، و158، و174، و190.
اِس ل َيْشُكُروَن{ البقرة: 43)، يوسف:  )4) يقول تعالى: }... َوَلِكناَّ َأْكَثَر الناَّ
38؛ ويقول: }... َوَلِكناَّ َأْكَثَرُهْم ل َيْشُكُروَن{ ]يونس: ٦٠[، وفي املقابل 
 ،78 املؤمنون:   ،10 األعراف:  َتْشُكُروَن{  ا  ماَّ }َقِليًل  سبحانه:  يخبر 

السجدة: 9.
)5) لقد جترأ الشيطان في اإلعالن عن حقده لبني آدم سالكاً في غوايتهم كل 
ِئِلِهْم  ْن َبنْيِ َأْيِدهِيْم َوِمْن َخْلِفِهْم َوَعْن َأْيَماِنِهْم َوَعن َشَ ُهم ِمّ السبل: }ُثماَّ آلِتَيناَّ
ْدُحوًرا لاَّ�َمن َتِبَعَك  َول َتِجُد َأْكَثَرُهْم َشاِكِريَن #^١٧^#( َقاَل اْخُرْج ِمْنَها َمْذُءوًما ماَّ

َ ِمنُكْم َأْجَمِعنَي{ ]األعراف: ١٧، ١٨[. ِمْنُهْم أَلْمأَلناَّ َجَهناَّ

القلة في مفهوم القرآن الكريم
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َق َعَلْيِه������ْم إْبِليُس ظَناَُّه  ويقابلها األكثرية التي: }َصداَّ
َن اْل�ُمْؤِمِننَي{ ]س������بأ: ٢٠[، والتي قابلت  َفاتاََّبعُوُه إلاَّ َفِريًقا ِمّ
الرسالة باملوروث مهما كان زيفه وضالله: }إناَُّهْم َأْلَفْوا 
آبَاَءُهْم َضالنَِّي #^٦٩^#( َفُهْم َعَل آَثاِرِهْم يُْهَرُعوَن #^٧٠^#( َولََقْد َضلاَّ 
لنَِي{ ]الصافات: ٦٩ - ٧١[، وأبت االستماع  َقْبَلُهْم َأْكَثُر األَواَّ
ا لَِّقْوٍم َيْعَلُموَن #!٣!#(  َلْت آَياتُُه ُقْرآنًا َعَرِبيًّ للحق: }ِكَتاٌب فُِصّ
بَِشرًيا َوَنِذيًرا َفَأْعَرَض َأْكَثُرُهْم َفُهْم ل َيْسَمُعوَن{ ]فصلت: ٣، 
٤[، وكفرت بلقاء اآلخرة: }َوإناَّ َكِثرًيا ِمَّن الناَّاِس ِبِلَقاِء َرِبِّهْم 

لََكاِفُروَن{ ]الروم: ٨[.
وكم���ا يُجري القرآن الك���رمي مقابلة بني الفئتني 
في الدنيا، يُجري املقابل���ة بينهما في اآلخرة. فتلك 
القلة املؤمنة التي استعلت بإميانها، وقامت بواجبها، 
واس���تجابت لن���داء الفطرة ودعوة الرس���ل؛ جتزى 
بُوَن  َك اْل�ُمَقراَّ ������اِبُقوَن #^١٠^#( ُأْوَلِ ������اِبُقوَن الساَّ باجلنة: }َوالساَّ
لنَِي #^١٣^#( َوَقِليٌل  ������َن األَواَّ ������اِت الناَِّعمِي #^١٢^#( ثُلاٌَّة ِمّ #^١١^#( ِف َجناَّ
ِمَّن اآلِخِري������َن{ ]الواقعة: ١٠ - ١٤[، }َوَأْصَح������اُب اْلَيِمنِي َما 
َأْصَحاُب اْلَيِمنِي #^٢٧^#( ِف ِس������ْدٍر ماَّْخُضوٍد #^٢٨^#( َوطَْل�ٍح ماَّنُضوٍد 
ْس������كُوٍب #^٣١^#( َوَفاِكَهٍة  ْم������ُدوٍد #^٣٠^#( َوَماٍء ماَّ #^٢٩^#( َوِظ������ٍلّ ماَّ
ْرفُوَعٍة  َكِث������رَيٍة #^٣٢^#( ل َمْقطُوَعٍة َول َمْمنُوَع������ٍة #^٣٣^#( َوفُُرٍش ماَّ
#^٣٤^#( إناَّا َأنَش������ْأَناُهناَّ إنَش������اًء #^٣٥^#( َفَجَعْلَناُهناَّ َأْبَكاًرا #^٣٦^#( 
لنَِي  ُعُربً������ا َأْتَرابًا #^٣٧^#( ألَْصَح������اِب اْلَيِمنِي #^٣٨^#( ثُلاَّ������ٌة ِمَّن األَواَّ
#^٣٩^#( َوثُلاَّ������ٌة ِمَّن اآلِخِريَن{ ]الواقع������ة: ٢٧ - ٤٠[؛ في حني 
أن تلك الكثرة تواجه اللوم اإللهي: }َألَْم َأْعَهْد إلَْيُكْم َيا 
������ْيَطاَن إناَُّه لَُك������ْم َعُدوٌّ مُِّبنٌي #^٦٠^#( َوَأِن  بَِن آَدَم َأن لاَّ َتْعُبُدوا الشاَّ
َكِثرًيا  اٌط مُّْسَتِقمٌي #^٦١^#( َولََقْد َأَضلاَّ ِمنُكْم ِجِبلًّ  اْعُبُدوِن َهَذا ِصَ
َأَفَلْم َتكُونُ������وا َتْعِقلُوَن{ ]ي������س: ٦٠ - ٦٢[، }َوَيْوَم َيْحُشُُهْم 
َجِميًعا َيا َمْعَشَ اْل�ِجِنّ َقِد اْسَتْكَثْرتُم ِمَّن اإلنِس َوَقاَل َأْولَِياُؤُهم 
ْلَت  ِمَّن اإلنِس َرباََّنا اْسَتْمَتَع بَْعُضَنا ِبَبْعٍض َوبََلْغَنا َأَجَلَنا الاَِّذي َأجاَّ
ُ إناَّ َرباََّك َحِكمٌي  لََنا َقاَل الناَّاُر َمْثَواُكْم َخالِِديَن ِفهيَا إلاَّ َما َش������اَء اللاَّ
َعِل������مٌي{ ]األنع������ام: ١٢٨[. إنه اجلزاء الوفاق على مواقف 
هذه األكثرية التي لم تنتفع مب���ا منحت: }َولََقْد َذَرْأَنا 
َن اْل�ِج������ِنّ َواإلنِس لَُهْم ُقلُ������وٌب لاَّ َيْفَقُهوَن ِبَها  َكِثرًيا ِمّ  َ لِ�َجَه������ناَّ
َك  َولَُه������ْم َأْعنُيٌ لاَّ يُْبِصُوَن ِبَها َولَُهْم آَذاٌن لاَّ َيْس������َمُعوَن ِبَها ُأْوَلِ
َك ُهُم اْلَغاِفلُوَن{ ]األعراف: ١٧٩[.  َكألَْنَع������اِم بَْل ُهْم أَضلُّ ُأْوَلِ
وهو اجلزاء الذي توّعد الله به إبليس وأتباعه: }َقاَل 
ِتَك ألُْغِوَيناَُّهْم َأْجَمِعنَي #^٨٢^#( إلاَّ ِعَباَدَك ِمْنُهُم اْل�ُمْخَلِصنَي  َفِبِعزاَّ

َ ِمنَك  #^٨٣^#( َق������اَل َفاْل�َح������قُّ َواْل�َحقاَّ َأُقوُل #^٨٤^#( ألَْم������أَلناَّ َجَهناَّ
ن َتِبَعَك ِمْنُهْم َأْجَمِعنَي{ ]ص: ٨٢ - ٨٥[. َوِمماَّ

ُل في بي���ان موقف هذه األكثرية  إن الق���رآن يَُفصِّ
الهالكة التي تع���ددت عليها احلج���ج والبراهني مبا 
ْفَن������ا ِلناَّاِس ِف َه������َذا اْلُقْرآِن ِمن  يكفي لهدايته���ا، }َولََقْد َصاَّ
ُكُف������وًرا{ ]اإلرساء: ٨٩[، حني  ُكِّ َمَث������ٍل َفَأبَى َأْكَث������ُر الناَّاِس إلاَّ 
يش���ير إلى الدافع لتكذيبها باحلق: }بَْل َجاَءُهم ِباْل�َحِقّ 
َكِرُهوَن{ ]املؤمن������ون: ٧٠[. لذلك؛ يحذر  َوَأْكَثُرُه������ْم ِلْ�َح������ِقّ 
القرآن الرسول وأتباعه من إطاعة املخالفني للحق وإن 
كانوا كثرة بقوله س���بحانه: }َوإن تُِطْع َأْكَثَر َمن ِف األَْرِض 
ِ{ ]األنعام: ١١٦[)1(، كما يحذرهم من  يُِضلُّوَك َعن َسِبيِل اللاَّ
االغترار بهذه الكثرة: }ُقل لاَّ َيْس������َتِوي اْل�َخِبيُث َوالطاَِّيُّب 

َكْثَرُة اْل�َخِبيِث{ ]املائدة: ١٠٠[. َولَْو َأْعَجَبَك 
واحلكمة في استطراد القرآن لبيان هذه السنة 
الكونية تتجلى في أمور عدة، منها - والله أعلم -:

- أن في هذا البالغ املبني لهذه الظاهرة اإلنسانية 
تأكيد لألنبياء وورثتهم على صعوبة املهمة التي يقومون 
به���ا، حيث إنها بطيئة النتائج، وقليلة الثمرة، وباهظة 
التكاليف، لذلك؛ فإن عليهم أن يوطنوا أنفس���هم على 
صور التكذيب واجلحود، والس���خرية واالس���تهزاء، 

واإليذاء والتعذيب، والعدوان والبغي.
ففي ش���أن التعنت والتكذيب والتش���كيك يقول 
ُ َأْو َتْأِتيَنا آَيٌة  تعالى: }َوَقاَل الاَِّذيَن ل َيْعَلُموَن لَْول يَُكِلّ�ُمَنا اللاَّ
ْثَل َقْولِِهْم َتَش������ابََهْت ُقلُوبُُهْم َقْد  َكَذلَِك َقاَل الاَِّذيَن ِمن َقْبِلِهم ِمّ
ناَّا اآلَياِت لَِقْوٍم يُوِقنُوَن{ ]البقرة: ١١٨[، ويقول: }َوَكَذلَِك  بَياَّ
������ن ناَِّذيٍر إلاَّ َق������اَل ُمْتَرفُوَها إناَّا  َما َأْرَس������ْلَنا ِم������ن َقْبِلَك ِف َقْرَيٍة ِمّ
ْقَتُدوَن #^٢٣^#( َقاَل َأَو لَْو  ٍة َوإناَّا َعَل آَثاِرِهم مُّ َوَجْدَن������ا آبَاَءَنا َعَل ُأماَّ
ا َوَجدتُّْم َعَلْيِه آبَاَءُكْم َقالُوا إناَّا ِبَما ُأْرِسْلُت ِبِه  ِجْئُتُكم ِبَأْهَدى ِمماَّ

َكِفُروَن{ ]الزخرف: ٢٣، ٢٤[.
وفي ش���أن السخرية واالس���تهزاء يقول تعالى: 
}َولََقِد اْس������ُتْهِزَئ ِبُرُسٍل ِمّن َقْبِلَك َفَحاَق ِبالاَِّذيَن َسِخُروا ِمْنُهم 
ا َكنُوا ِبِه َيْس������َتْهِزُءوَن{ ]األنعام: ١٠[، ويقول: }َكَذلَِك َما  ماَّ
ُسوٍل إلاَّ َقالُوا َساِحٌر َأْو َمْجنُوٌن #^٥٢^#(  َأَت الاَِّذيَن ِمن َقْبِلِهم ِمّن راَّ

َأَتَواَصْوا ِبِه بَْل ُهْم َقْوٌم طَاُغوَن{ ]الذاريات: ٥٢، ٥٣[.

َكِثرًيا لاَُّيِضلُّوَن ِبَأْهَواِئِهم ِبَغْيِر ِعْلٍم إناَّ  )1) وقد أكد املعنى ذاته قوله تعالى: }َوإناَّ 
َرباََّك ُهَو َأْعَلُم ِباْل�ُمْعَتِديَن{ ]األنعام: ١٩٩[.
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بَْت  وفي شأن اإليذاء والتعذيب يقول تعالى: }َكذاَّ
ٍة ِبَرُس������ولِِهْم  َقْبَلُهْم َقْوُم نُوٍح َواألَْحَزاُب ِمْن بَْعِدِهْم َوَهاَّْت ُكُّ ُأماَّ
لَِيْأُخُذوُه َوَجاَدلُوا ِباْلَباِطِل لُِيْدِحُضوا ِبِه اْل�َحقاَّ َفَأَخْذتُُهْم َفَكْيَف 
بَْت ُرُس������ٌل ِمّن  ُكِذّ َكَن ِعَق������اِب{ ]غافر: ٥[، ويقول: }َولََقْد 
َل  َنا َول ُمَبِدّ بُوا َوُأوذُوا َحتاَّ َأَتاُهْم َنْصُ ُكِذّ َقْبِلَك َفَصَب������ُروا َعَل َما 

ِ َولََقْد َجاَءَك ِمن ناََّبِأ اْل�ُمْرَسِلنَي{ ]األنعام: ٣٤[. لَِكِلَماِت اللاَّ
وفي شأن العدوان والبغي يحكي القرآن مواجهة 
املرس���لني وأتباعهم لبغ���ي أعدائهم كع���ادة جارية: 
ّ َقاَتَل َمَعُه ِرِبّيُّوَن َكِثرٌي َفَما َوَهنُوا لِ�َما َأَصابَُهْم  }َوَكَأِيّ������ن ِمّن ناَِّبٍ
اِبِريَن{  ُ يُِحبُّ الصاَّ ِ َوَما َضُعُفوا َوَما اْسَتَكانُوا َواللاَّ ِف َس������ِبيِل اللاَّ

]آل عمران: ١٤٦[.
- كم���ا أنَّ فيه تهيئة لنفوس���هم، حتى ال يدخل 
عليه���م اليأس والقنوط ابتداء، وه���م يرون األكثرية 
تعرض عنه���م، ظانني أن جناح رس���التهم أمام الله 
يقاس بكثرة األتباع، ما ق���د يُدِخُل احلزن والهم في 
نفوس���هم. لذلك؛ جاء اخلطاب القرآني للرسول # 
وورثته من بعده بالتوجيه إل���ى القيام بالبالغ وترك 
شأن الهداية لله، يقول تعالى: }َفإْن َأْعَرُضوا َفَما َأْرَسْلَناَك 
َعَلْيِهْم َحِفيًظا إْن َعَلْيَك إلاَّ اْلَبلُغ..{ ]الشورى: ٤٨[؛ فَقَدُر 
الله الكوني ماٍض على كل أمة في هداية من يستحق 
ُكِّ  الهداية وغواية من يستحق الغواية: }َولََقْد بََعْثَنا ِف 
ْن َهَدى  َ َواْجَتِنبُ������وا الطاَّاغُوَت َفِمْنُهم ماَّ ُس������وًل َأِن اْعُبُدوا اللاَّ ٍة راَّ ُأماَّ
للَُة َفِس������ريُوا ِف األَْرِض َفانظُُروا  ْت َعَلْيِه الضاَّ ْن َحقاَّ ُ َوِمْنُه������م ماَّ اللاَّ
ِبنَي #^٣٦^#( إن َتْحِرْص َعَل ُهَداُهْم َفإناَّ  َكَن َعاِقَب������ُة اْل�ُمَكِذّ َكْيَف 
يَن{ ]النحل: ٣٦،  ������ن ناَّاِصِ َ ل َيْه������ِدي َمن يُِضلُّ َوَما لَُهم ِمّ اللاَّ
٣٧[. لذلك قيل للرسول الكرمي مع حرصه على هداية 
الناس: }َوَما َأْكَثُر الناَّاِس َولَْو َحَرْصَت ِبُمْؤِمِننَي{ ]يوسف: 
١٠٣[، ومع محبته ذلك: }إناََّك ل َتْهِدي َمْن َأْحَبْبَت َولَِكناَّ 
َ َيْهِدي َمن َيَش������اُء َوُهَو َأْعَلُم ِباْل�ُمْهَتِديَن{ ]القصص: ٥٦[؛  اللاَّ
كما نهي ع���ن احلزن على أهل الضاللة في أكثر من 
خطاب، فقد قال تعالى في سورة احلجر: }َول َتْحَزْن 
َعَلْيِهْم{ ]احلجر: ٨٨[، وفي سورة النحل: }اْدُع إَل َسِبيِل 
َرِبَّك ِباْل�ِحْكَمِة َواْل�َمْوِعَظِة اْل�َحَس������َنِة َوَجاِدْلُهم ِبالاَِّت ِهَي َأْحَسُن 
إناَّ َرباَّ������َك ُهَو َأْعَلُم ِبَمن َضلاَّ َعن َس������ِبيِلِه َوُهَو َأْعَلُم ِباْل�ُمْهَتِديَن 
#١٢٥#( َوإْن َعاَقْبُتْ َفَعاِقبُوا ِبِمْثِل َما عُوِقْبُت ِبِه َولَِئن َصَبْرتُْم لَُهَو 
ِ َول َتْحَزْن  اِبِريَن #١٢٦#( َواْصِبْر َوَما َصْب������ُرَك إلاَّ ِباللاَّ صاَّ َخْي������ٌر ِلّ

َ َمَع الاَِّذيَن  ا َيْمُكُروَن #١٢٧#( إناَّ اللاَّ َعَلْيِه������ْم َول َتُك ِف َضْيٍق ِمّماَّ
الاَِّذيَن ُهم مُّْحِس������نُوَن{ ]النح������ل: ١٢٥ - ١٢٨[، وفي  اتاَّقَ������وا واَّ
ا  س���ورة النمل: }َول َتْح������َزْن َعَلْيِهْم َول َتُك������ن ِف َضْيٍق ِمّماَّ
َيْمُك������ُروَن{ ]امنل������ل: ٧٠[. وقد جاء ه���ذا النهي بعد أن 
بلغ الهم برس���ول الله # من تكذيب قومه له مبلغه: 
}َفَلَعلاََّك بَاِخٌع ناَّْفَسَك َعَل آَثاِرِهْم إن لاَّْم يُْؤِمنُوا ِبَهَذا اْل�َحِديِث 
َأَس������ًفا{ ]الكهف: ٦[، حتى ناقشه ربه في هذا التكلف 
منه # في مطلع س���ورة الش���عراء)1(؛ وكان التفكير 
أخذ برس���ول الله مأخذاً عاتبه فيه رب���ه: }َفَلَعلاََّك 
َت������اِرٌك بَْعَض َما يُوَحى إلَْيَك َوَضاِئٌق ِبِه َص������ْدُرَك َأن َيقُولُوا لَْول 
ُأنِزَل َعَلْي������ِه َكزنٌ َأْو َجاَء َمَعُه َمَلٌك إناََّما َأنَت َنِذيٌر ...{ ]هود: 
١٢[، وخاطب���ه في موضع آخر بلغة أش���د: }َوإن َكَن 
َكُبَر َعَلْيَك إْعَراُضُْم َفإِن اْس������َتَطْعَت َأن َتْبَتِغَي َنَفًقا ِف األَْرِض َأْو 
ُ لَ�َجَمَعُهْم َعَل اْلُهَدى  ِء َفَتْأِتَيُهم ِبآَيٍة َولَْو َشاَء اللاَّ َ ُس������لاًَّما ِف الساَّ
َف������ل َتكُوَنناَّ ِمَن اْل�َجاِهِلنَي{ ]األنعام: ٣٥[؛ وجاءت الوصية 
اإللهية له بالقناعة الواقعية: }َواْصِبْر َنْفَس������َك َمَع الاَِّذيَن 
ّ يُِريُدوَن َوْجَه������ُه َول َتْعُد َعْيَناَك  َيْدُعوَن َرباَُّه������م ِباْلَغَداِة َواْلَعِشِ
ِبُّكْم  َعْنُهْم{ ]الكه������ف: ٢٨[؛ ثم قال: }َوُقِل اْل�َح������قُّ ِمن راَّ
َفَمن َش������اَء َفْلُيْؤِمن َوَمن َشاَء َفْلَيْكُفْر{ ]الكهف: ٢٩[، }َفإناَّ 
َ يُِضلُّ َمن َيَشاُء َوَيْهِدي َمن َيَشاُء َفل َتْذَهْب َنْفُسَك َعَلْيِهْم  اللاَّ

َ َعِلمٌي ِبَما َيْصَنُعوَن{ ]فاطر: ٨[. اٍت إناَّ اللاَّ َحَسَ
- أن ال يستوحش األنبياء بِقلَّتهم، أو يشعروا في 
ظل هذه القلة بالذل والهوان، فيستس���لموا إحساساً 
بالضعف امل���ادي، ويتخلوا عن نصرة دعوتهم.. يقول 
تعالى مخاطباً الصحابة، وهم يومئذ قليل: }َول َتِهنُوا 
َول َتْحَزنُ������وا َوَأنُتُ األَْعَلْوَن إن ُكنُت مُّْؤِمِننَي{ ]آل عمران: ١٩٣[، 
وبشرهم بس���نته الكونية: }إناَّا لََننُصُ ُرُسَلَنا َوالاَِّذيَن آَمنُوا 
������اُد{ ]غافر: ٥١[، وقصَّ  ْنَي������ا َوَيْوَم َيُقوُم األَْشَ ِف اْل�َحَي������اِة الدُّ
عليهم قصة القل���ة املؤمنة التي ثبتت مع طالوت في 
اَِّذيَن َكَفُروا  جهاده)2(، وتوع���د عدوهم بالهزمية: }ُقل ِلّ
َ َوِبْئَس اْل�ِمَه������اُد #^١٢^#( َقْد َكَن  َس������ُتْغَلُبوَن َوتُْح������َشُوَن إَل َجَهناَّ
َكِفَرٌة  ِ َوُأْخَرى  لَُكْم آَيٌة ِف ِفَئَتنْيِ اْلَتَقَتا ِفَئٌة تَُقاِتُل ِف َس������ِبيِل اللاَّ
ِه َمن َيَشاُء إناَّ ِف َذلَِك  ُ يَُؤِيُّد ِبَنْصِ ْثَلْيِهْم َرْأَي اْلَعنْيِ َواللاَّ َيَرْوَنُهم ِمّ
لَِعْب������َرًة ألُْوِل األَْبَص������اِر{ ]آل عمران: ١٢، ١٣[؛ وامنت عليهم 

)1) اآليات: 1- 9.
))) في سورة البقرة.
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بتحقيق هذه السنة في معركتهم الفاصلة مع أعدائهم 
 َ ُ ِبَبْدٍر َوَأنُتْ َأِذلاٌَّة َفاتاَّقُوا اللاَّ ُكُم اللاَّ )يوم الفرقان(: }َولََقْد َنَصَ
لََعلاَُّكْم َتْشُكُروَن{... إلى أن قال: }َوَما الناَّْصُ إلاَّ ِمْن ِعنِد 
ِ اْلَعِزيِز اْل�َحِكمِي{ ]آل عمران: ١٢٣ - ١٢٦[، والذلة املشار  اللاَّ
إليها في اآلية ذلة العدد كما قال سبحانه: }َواْذُكُروا 
ْس������َتْضَعُفوَن ِف األَْرِض َتَخافُ������وَن َأن َيَتَخطاََّفُكُم  إْذ َأن������ُتْ َقِليٌل مُّ

الناَّاُس{ ]األنفال: ٢٦[.
- أن يأخ���ذ األنبي���اء وأتباعهم له���ذه احلقيقة 
تدبيره���ا السياس���ي، بحيث ال يوغل���وا في األماني 
واألح���الم الكاذبة بعيداً عن أرض الواقع، وال يقوموا 
بعمل يقضي على وجودهم ودعوتهم في مهدها، وال 
وا إلى شيء من ذل؛ فهم مطالبون برعاية هذه  يُْستََفزُّ
احلقيقة في حتركهم في الوس���ط االجتماعي وعلى 
الصعيد السياس���ي بش���كل متزن، فال رهبة وخوف 
راً،  ُمْقِعداً، وال يأس وقنوط ُمحِبط���اً، وال تَطلُّع ُمتَهوِّ
ل ُمهِلكاً، بل سياس���ة شرعية حكيمة تراعي  وال تَعجُّ

القدرات والظروف والفرص.
ومن املؤسف أن بعضاً ممن يتصدر لتوجيه العمل 
اإلسالمي يخطئ في فهم مس���يرة األنبياء الدعوية 
ومنهجه���م احلركي، حي���ث يقوم بق���راءة التكاليف 

احلركية الشرعية منفصاًل عن عدة أمور، منها:
- اإلمكان���ات والق���درات التي امتلكها الرس���ل 
وأتباعهم عند مخاطبتهم بأي تكليف خوطبوا به، حيث 
إن التكليف اإللهي لعباده منوط بالقدرة واالستطاعة، 
ُ َنْفًس������ا إلاَّ ُوْس������َعَها{ ]البقرة:  يقول تعالى: }ل يَُكِلُّف اللاَّ
َف  ٢٨٦[، وفي ش���أن اإلميان يقول سبحانه: }اآلَن َخفاَّ
اَئٌة َصاِبَرٌة  ُ َعنُك������ْم َوَعِلَم َأناَّ ِفيُكْم َضْعًفا َف������إن َيُكن ِمّنُكم ِمّ اللاَّ
 ُ ِ َواللاَّ َيْغِلبُوا ِماَئَتنْيِ َوإن َيُك������ن ِمّنُكْم َأْلٌف َيْغِلبُوا َأْلَفنْيِ ِبإْذِن اللاَّ

اِبِريَن{ ]األنفال: ٦٦[. َمَع الصاَّ
- الظ���روف والبيئ���ة التي أحاط���ت زمن قيام 
التكليف، فاخلطاب اإللهي راعى هذا اجلانب، فأوامر 
املولى تعالى للبشر واقعية، تالمس األحوال واألوضاع 
التي حتي���ط باملكلفني، كما تراعي التغير فيها، يقول 
َكَفُروا َوَصدُّوُكْم َعِن اْل�َمْس������ِجِد اْل�َحَراِم  تعالى: }ُهُم الاَِّذي������َن 
ْؤِمنُوَن َوِنَس������اٌء  َواْلَه������ْدَي َمْعكُوًف������ا َأن َيْبلَُغ َمِحلاَُّه َولَْول ِرَجاٌل مُّ
ٌة ِبَغْيِر  َعراَّ ْنُهم ماَّ ْؤِمَناٌت لاَّْم َتْعَلمُوُه������ْم َأن َتَطئُوُهْم َفُتِصيَبُكم ِمّ مُّ

ْبَنا الاَِّذيَن  ُ ِف َرْحَمِتِه َمن َيَش������اُء لَ������ْو َتَزياَّلُوا لََعذاَّ ِعْلٍم لُِّيْدِخَل اللاَّ
َكَفُروا ِمْنُهْم َعَذابًا َألِيًما{ ]الفتح: ٢٥[، ويقول: }ُأِحلاَّ لَُكْم 
َفُث إَل ِنَس������اِئُكْم ُهناَّ لَِباٌس لاَُّكْم َوَأنُتْ لَِباٌس لاَُّهناَّ  َياِم الراَّ لَْيَلَة الِصّ
ُ َأناَُّكْم ُكنُتْ َتْخَتانُوَن َأنُفَسُكْم َفَتاَب َعَلْيُكْم َوَعَفا َعنُكْم  َعِلَم اللاَّ

ُ لَُكْم{ ]البقرة: ١٨٧[. َكَتَب اللاَّ َفاآلَن بَاِشُوُهناَّ َواْبَتغُوا َما 
- املقاص���د والغاي���ات التي ش���رعت لها هذه 
التكاليف، وه���ذا يتطلب قدراً من فقه مآالت األمور 
ومدى تطاب���ق النتائج مع هذه املقاص���د والغايات. 
ِكنَي َعْهٌد  ولنتأم���ل قول الله تعالى: }َكْيَف َيُك������وُن ِلُْمْشِ
ِ َوِعنَد َرُس������ولِِه إلاَّ الاَِّذيَن َعاَهدتُّْم ِعنَد اْل�َمْسِجِد اْل�َحَراِم  ِعنَد اللاَّ
ِقنَي  َ يُِح������بُّ اْل�ُمتاَّ َفَما اْس������َتَقامُوا لَُكْم َفاْس������َتِقيمُوا لَُه������ْم إناَّ اللاَّ
ًة  َكْيَف َوإن َيْظَه������ُروا َعَلْيُكْم ل َيْرُقبُوا ِفيُكْم إلًّ َول ِذماَّ  )#!٧!#
يُْرُضوَنُكم ِبَأْفَواِهِهْم َوَتْأبَى ُقلُوبُُهْم َوَأْكَثُرُهْم َفاِس������ُقوَن #!٨!#( 
وا َعن َس������ِبيِلِه إناَُّهْم َساَء َما  ِ َثَمًنا َقِليًل َفَصدُّ اْش������َتَرْوا ِبآَياِت اللاَّ
َك  ًة َوُأْوَلِ َكنُوا َيْعَملُ������وَن #!٩!#( ل َيْرُقُبوَن ِف ُمْؤِمٍن إلًّ َول ِذماَّ
َكَة  ������لَة َوآَتُوا الزاَّ ُه������ُم اْل�ُمْعَت������ُدوَن #^١٠^#( َفإن َتابُوا َوَأَقامُوا الصاَّ
ُل اآلَياِت لَِقْوٍم َيْعَلُموَن #^١١^#( َوإن  ي������ِن َونَُفِصّ َفإْخَوانُُكْم ِف الِدّ
َة  ناََّكثُ������وا َأْيَماَنُهم ِمّْن بَْعِد َعْهِدِهْم َوطََعنُوا ِف ِديِنُكْم َفَقاِتلُوا َأِئماَّ
اْلُكْف������ِر إناَُّهْم ل َأْيَماَن لَُهْم لََعلاَُّهْم َينَتُه������وَن #^١٢^#( َأل تَُقاِتلُوَن 
َل  ُس������وِل َوُهم بََدءُوُكْم َأواَّ َقْوًم������ا ناََّكثُوا َأْيَماَنُهْم َوَهُّوا ِبإْخَراِج الراَّ
ْؤِمِننَي #^١٣^#(  ُكنُت مُّ ُ َأَحقُّ َأن َتْخَشْوُه إن  ٍة َأَتْخَش������ْوَنُهْم َفاللاَّ َمراَّ
ُكْم َعَلْيِهْم  ُ ِبَأْيِديُكْم َويُْخِزِه������ْم َوَينُصْ ْبُه������ُم اللاَّ َقاِتلُوُه������ْم يَُعِذّ
ْؤِمِن������نَي #^١٤^#( َويُْذِهْب َغْي������َظ ُقلُوِبِهْم  َوَيْش������ِف ُصُدوَر َق������ْوٍم مُّ
ُ َعِلمٌي َحِكمٌي{ ]التوبة: ٧ - ١٥[؛  ُ َعَل َمن َيَش������اُء َواللاَّ َوَيتُوُب اللاَّ
ن���رى كيف يأتي التكليف في إط���ار املقاصد العادلة 

والغايات املشروعة.
- الش���روط املوضوعية الت���ي يأتي التكليف في 
ضوئها، فال يجوز بتر اخلطاب الش���رعي بعضه عن 
بعض، وعن الرؤية الكلي���ة للدين بجوانبها وأبعادها 
النفسية واإلنسانية والسننية، وعن الضوابط واملعايير 
التي يجب أن تتوافر في منوذج التطبيق البشري لتلك 
ْبُتْ ِف  التكاليف، يقول تعالى: }َي������ا َأيَُّها الاَِّذيَن آَمنُوا إَذا َضَ
������لَم لَْسَت  نُوا َول َتقُولُوا لِ�َمْن َأْلَقى إلَْيُكُم الساَّ ِ َفَتَبياَّ َس������ِبيِل اللاَّ
ِ َمَغاِنُم َكِثرَيٌة َكَذلَِك  ْنَيا َفِعنَد اللاَّ ُمْؤِمًنا َتْبَتُغوَن َعَرَض اْل�َحَياِة الدُّ
َ َكَن ِبَما َتْعَملُوَن  نُوا إناَّ اللاَّ ُ َعَلْيُك������ْم َفَتَبياَّ ُكن������ُت ِمّن َقْبُل َفَمناَّ اللاَّ

َخِبرًيا{ ]النساء: ٩٤[.
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- صيغة القيام به���ذا التكليف، وهي غالباً صيغ 
اجتهادي���ة في هذا الباب، حيُث يُت���رُك للفئة املؤمنة 
فرصة التش���اور وتدبير األمر تربي���ة لها على القيام 
مبس���ؤوليتها اعتماداً على الذات وأخذاً باألس���باب 
واستناداً للخبرة واملعرفة واملهارة، حيث يخلط البعض 
ب���ني التكليف وبني صيغة القي���ام به، فيحيل الصيغة 
إلى تكلي���ف )إلهي( ظناً منه أنَّ ُصور حركة اجلماعة 
املس���لمة للقيام مبصاحلها توقيفية باألصل! وهذا ما 
يش���ير إليه توجيه الله تعالى لرسوله #: }َفِبَما َرْحَمٍة 
وا ِمْن  ُكن������َت َفظًّا َغِليَظ اْلَقْل������ِب لنَفضُّ ِ لِنَت لَُهْم َولَْو  ������َن اللاَّ ِمّ
َحْولَِك َفاْعُف َعْنُهْم َواْسَتْغِفْر لَُهْم َوَشاِوْرُهْم ِف األَْمِر َفإَذا َعَزْمَت 

ِلنَي{ ]آل عمران: ١٥٩[. َ يُِحبُّ اْل�ُمَتَوِكّ ِ إناَّ اللاَّ ْ َعَل اللاَّ َفَتَوكاَّ
- اعتب���ار عامل الزمن في حتقيقها، ذلك أن أي 
تكليف مرتبط بزمن بالضرورة، فهناك تكليف مضيق 
وآخر موسع، وآخر آني أو مشروط. وتضييق البعض 
للموسع جلب على األمة النكبات وأوقعها في املطبات، 
وتوس���يع املضي���ق عند آخرين ف���وت عليها الفرص 
وكرس من حالة االنهيار الذي تعيشه والسقوط الذي 

تنحدر فيه.
وف���ي العموم، فالقرآن الك���رمي مصدر ثري في 
تكييف عالق���ة القلة بالكث���رة، باعتب���ار أنه معني 
بالدرجة األولى بضب���ط إيقاع حركة الفئة املؤمنة –
وهي القلة دائم���اً - في احلياة بجميع صورها، وفي 
كل جوانبها، ومع كل حتوالتها وتقلباتها، حفاظاً عليها 
م���ن الذوبان وصيانة لها من التآكل وس���عياً بها إلى 

البقاء والنمو.
وقد قدم القرآن للرس���ول الكرمي وأتباعه سجاًل 
حافاًل باخلبرة واألس���وة للقلة املس���لمة في القدمي، 
بنماذج متعددة، وظروف مختلفة، ومعطيات متباينة، 
لكي يتيح لهذه األم���ة أكبر قدر من الثراء في النظر 
والتفكير فيما يالئمها خالل مس���يرتها التي ستمتد 

قروناً حتى يرث الله األرض ومن عليها.
والقرآن ابتداء يبطل النظرة الوضعية التي متيز 
األقلي���ة في ضوء اجلنس والعرق واللغة، بل يراها –

في نسقها الطبيعي - عامل إثراء ودلياًل على القدرة 
اإللهية، يقول تعالى: }َي������ا َأيَُّها الناَّاُس اتاَّقُ������وا َرباَُّكُم الاَِّذي 

َخَلَقُك������م ِمّن ناَّْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمْنَها َزْوَجَها َوبَثاَّ ِمْنُهَما ِرَجاًل 
َكِثرًيا َوِنَس������اًء...{ ]النس������اء: ١[. ثمَّ يخبر س���بحانه أن 
التنوع الذي حصل في اللغات واألعراق إمنا هو بفعل 
مشيئته سبحانه للتدليل على كمال قدرته: }َوِمْن آَياِتِه 
������َمَواِت َواألَْرِض َواْخِتلُف َأْلِس������َنِتُكْم َوَأْلَواِنُكْم إناَّ ِف  َخْلُق الساَّ
َْعالِ�ِمنَي{ ]الروم: ٢٢[، ومقتضى ذلك تقبل  َذلَِك آلَي������اٍت ِلّ
هذا التنوع واالختالف الكوني والتعامل معه في ضوء 
احلكمة اإللهية: }َيا َأيَُّها الناَّاُس إناَّا َخَلْقَناُكم ِمّن َذَكٍر َوُأنَث 
ِ َأْتَقاُكْم  َوَجَعْلَناُكْم ُشعُوبًا َوَقَباِئَل لَِتَعاَرفُوا إناَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَد اللاَّ
َ َعِل������مٌي َخِبرٌي{ ]احلجرات: ١٣[، لذلك نهى عن كل ما  إناَّ اللاَّ
يثير هذه النظرات العنصرية: }َيا َأيَُّه������ا الاَِّذيَن آَمنُوا ل 
ْنُهْم َول ِنَساٌء ِمّن  َيْس������َخْر َقْوٌم ِمّن َقْوٍم َعَس َأن َيكُونُوا َخْيًرا ِمّ
ْنُهناَّ َول َتْلِمُزوا َأنُفَسُكْم َول َتَنابَُزوا  ِنَّساٍء َعَس َأن َيُكناَّ َخْيًرا ِمّ
َك  ِباألَْلَقاِب ِبْئَس الْسُ اْلُفُسوُق بَْعَد اإلميَاِن َوَمن لاَّْم َيُتْب َفأُْوَلِ

ُهُم الظاَّالِ�ُموَن{ ]احلجرات: ١١[.
وس���نة الله تعالى في الدعوات أن يبعث األنبياء 
في أقوامهم، وبني جنسهم، وبلغتهم، ملتحمني معهم 
في حياتهم وعيش���هم، وذلك أدعى للقبول وأبعد من 
اتخاذ الناس االختالف في اجلنس أو العرق أو اللغة 
تبري���راً للرفض ومتكًأ لإلع���راض – كما هو منظور 
البش���ر الوضعي -. لذلك مل����ا كان موس���ى – عليه 
الصالة والسالم - من بني إسرائيل، وهم في منظور 
فرع���ون وملئه دخالء عل���ى أرض مصر، اتهمه املأل 
بالتآمر على أهل مصر إلخراجهم، وجعل فرعون من 
هذه التهمة متكًأ لعدوانه على موسى ومن معه: )َقاَل 
امل��أََلُ ِمن َقوِم ِفْرَعوَن ِإنَّ َهَذا لََساِحٌر َعِليٌم، يُِريُد أَن 
يُْخِرَجُكم ِمن أَْرِضُكم َفَم���اَذا تَْأُمُروَن؛ وقال فرعون: 
آََمنتُم ِبِه َقبْ���َل أَن آََذَن لَُكم ِإنَّ َهَذا مَلَْكٌر َمَكْرمُتُوهُ ِفي 

امل��َِدينَِة ِلتُْخِرُجوا ِمنَها أَْهلََها َفَسوَف تَْعلَُموَن()1(.
واملتأمل في اخلط���اب اإللهي إخب���اراً وتكليفاً 
واعتباراً، يرى مدى اعتب���ار ميزان القلة والكثرة في 
مس���يرة التدافع والصراع الدائم بني احلق والباطل 
والصالح والفس���اد والعدل والظلم واخلير والشر.. 

والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس ال يعلمون.

)1) األعراف: 109- 3)1.
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ْص���َرُة: ه���ي طل���ب النص���ر والع���ون. واألس���باب الت���ي  النُّ
يحصل بها النصر نوعان:

أسباب مادية ملموس���ة، وهذا النوع هو املشار إليه في قوله 
وا  ٍة{ ]األنفال: ٦٠[، أي: َوأَِعدُّ ا اْس������َتَطْعُت ِمّن ُق������واَّ وا لَُهم ماَّ تعالى: }َوَأِعدُّ
ألعدائكم كل ما تقدرون عليه م���ن القوة العقلية والبدنية وأنواع 

األسلحة واآلالت ونحو ذلك مما يعني على قتال هم.
ويالحظ أَنَّ هذا النوع هو الذي يغلب على قلوب أكثر اخللق، 
ويعلّقون به وح���ده حصول النصر والرزق، وف���ي هذا من ِقَصَر 
النظ���ر وضعف اإلميان وقلّة الثقة بوعد الل���ه وكفايته ما الله به 
ا هو بيد  علي���م. فالنصر ليس بكثرة َعَدٍد وال ُعَدٍد، وِإمنَّ
الله الواحد القهار، الذي يخذل َمْن يريد خذالنهم 
مهما بلغوا ِم���ْن الكثرة والقوة. وفي هذا تنبيه 
لنا أالَّ نعتمد على األس���باب مهما بلغت، فما 
ه���ي إال طمأنينة للقل���وب وتَثِْبيت لها على 
ا النص���ر احلقيقي الذي  اخلير واحلق، أَمَّ
ال مع���ارض له فهو من عن���د الله، كما قال 

]قضايا دعوية[

النصرة بالضعفاء 
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ِ اْلَعِزيِز اْل�َحِكمِي{ ]آل  جّل ش���أنه: }َوَما الناَّْصُ إلاَّ ِمْن ِعنِد اللاَّ
عمران: ١٢٦[.

ولهذا أدب الله عز وجل صحابة نَِبيِِّه - وهم خيار 
اخللق - حني أُْعِجَب بعضهم بكثرتهم في غزوة حنني 
حت����ى قال قائلهم: »لَْن نُْغلََب الي����وم َعْن ِقلٍَّة«، َفُوِكلُوا 
ِإلَ����ى هذه الكلمة، َفَكانت الَْهِزمَي����ة ِفي ااِلبِْتَداِء، وفّر 
معظم املس����لمني من امليدان، واشتدت عليهم األزمة 
حت����ى ضاقت عليهم األرض - على رحبها وس����عتها 
-، ث����م ولوا منهزمني، ِإالَّ رس����ول الله؛ فِإنَّه ثبت ولم 
يَِفّر، وصمد ولم يتخ����اذل، بل كان يدعو ربه بدعائه 
اخلاشع قائاًل: »اللَُّهمَّ أَنَْت َعُضِدي َوأَنَْت نَِصيِري ِبَك 
أَُحوُل َوِبَك أَُصوُل َوِبَك أقاتل«.. فلما زال الُْعْجُب عن 
الصحابة وعرفوا ضعفهم، أنزل الله السكينة عليهم، 
وأنزل جن����وداً من عنده يثبتونهم ويبش����رونهم حتى 

حتقق النصر.
وأّم���ا الن���وع الثان���ي: فهو األس���باب املعنوّية، وهي 
قّوة التوكل عل���ى الله، وكمال الثقة ب���ه، وقّوة التوّجه 
إليه والطلب منه. وهذه األمور تقوى جّداً من الضعفاء 
العاجزين الذين أجلأته���م الضرورة إلى أن يعلموا حّق 
العلم أّن كفايتهم ورزقهم ونصرهم من عند الله، وأّنهم 
في غاية العجز، فتنكس���ر بذل���ك قلوبهم، وتتوّجه إلى 
الله ثقة به وطمعاً في فضل���ه وبّره ورجاء ملا في يديه 

الكرميتني.
فيُنْ���ِزل الله لهم م���ن نصره ورزقه م���ا ال يدركه 
القادرون، بل ييّسر للقادرين بسببهم من أسباب النصر 
وال���رزق ما لم يخطر لهم بب���ال، وال دار لهم يوماً في 

خيال.
والسر في ذلك أَنَّ ِللَِّه جنود السماوات واألرض، 
جميعها في ملكه، وحتت تدبيره وقهره، وهي لفرط 
كثرته���ا ال يعلم حقيقتها وعدده���ا وقدرتها إال هو 
سبحانه، فهو وحده الذي يكشف عما يريد الكشف 
عن���ه من أمرها، في الوقت ال���ذي يريد وبالطريقة 
والهيئة التي يريدها، لذا فهي غيب كما قال تعالى: 
 } }َوَم������ا َيْعَلُم ُجنُ������وَد َرِبَّك إلاَّ ُهَو َوَما ِه������َي إلاَّ ِذْكَرى ِلَْبَشِ

]املدثر: ٣١[.

وقد يَْعَجُب اإلنسان حني يعلم أَنَّ ِمْن هذه اجلنود: 
الضعفاء واملرض���ى وذوي االحتياجات اخلاصة، ولوال 
ورود النصوص الصحيح���ة في ذلك لكان األمر محور 

، وأسوق من هذه النصوص اثنني: جدل وأخذ وَردٍّ
األول: ما أخرجه اإلمام البخاري في ِكتَاب اجِلَهاِد 
َعَفاِء  ���َيِر من صحيحه - بَاب: َمِن اْس���تََعاَن ِبالضُّ َوالسِّ
ٍد، َقاَل:  ْرب - عن ُمْصَعِب بِْن َس���عْ نَي ِفي احْلَ احِلِ َوالصَّ
اٍص، َرِضَي اللَُّه َعنُْه، أَنَّ لَُه َفْضاًل  َرأَى َس���ْعٌد بن أَِبي َوقَّ
َعلَى َمْن ُدونَُه، َفَقاَل النَِّبيُّ #: »َهْل تُنَْصُروَن َوتُْرَزُقوَن 

ِإالَّ ِبُضَعَفاِئُكْم«.
أراد # بذلك حضَّ س���عد عل���ى التواضع ونفي 

الزهو على غيره وترك احتقار املسلم في كل حالة.
والسؤال الذي قد يتبادر إلى الذهن: ما املنزلة التي 

أراد سعد أَْن يتميز بها عن ِإخوانه؟
جند اجلواب شافياً وتتضح لنا الصورة كاملة حني 
نض���م الروايات بعضها إلى بعض، فف���ي رواية اإلمام 
اِق: قال سعد يا رسول الله: أرأيت رجاًل يكون  زَّ َعبْد الرَّ
حامية القوم ويدفع عن أصحابه أيكون نصيبه كنصيب 
غيره؟ َفَذَكَر احلديث، وعلى هذا فاملراد بالفضل - كما 
يقول احلافظ ابن حج���ر - إرادة الزيادة من الغنيمة، 
فأعلمه # أَنَّ س���هام املقاتلة س���واء، فإْن كان القوي 
يترجح بفضل ش���جاعته، فِإنَّ الضعيف يترجح بفضل 

دعائه وإخالصه.
واالس���تفهام في احلديث للتقرير، أي ليس النصر 
وإدرار الرزق إال ببركتهم، فأبرزه في صورة االس���تفهام 

ليدل على مزيد التقرير والتوبيخ.
الثاني: ما أخرجه اإلمام أحمد والترمذي َعْن أَِبي 
ْرَداِء، قاَل: َس���ِمْعُت َرُس���وَل اللِه # يَُقوُل: »أَبُْغوِني  الدَّ

َا تُْرَزُقوَن َوتُنَْصُروَن ِبُضَعَفاِئُكْم«. ُضَعَفاَءُكْم، َفِإنَُّكْم ِإمنَّ
ومعنى »أَبُْغوِن���ي« أي اْطلُبُوا ِرَضاَي ِفي ُضَعَفاِئُكْم، 
وتقّرب���وا ِإلَيَّ بالتق���رب إليهم وتفق���د حالهم وحفظ 
حقوقهم واإلحس���ان إليهم قوالً وفعاًل واستنصاراً بهم، 

فهم األَحقُّ مبجالستي وبالقرب مني.
ا  ا تنصرون وترزقون بضعفائكم: أي ِإمنَّ ومعنى ِإمنَّ
ن���ون من االنتفاع مبا أخرجنا لك���م وتعانون على  مُتَكَّ



العدد 28317

عدوكم ويدفع عنكم البالء واألذى بسبب وجود ضعفائكم 
بني أظهركم، أو بس���بب رعايتكم لهم أو ببركة دعائهم، 
وذلك ألنهم أش���د إخالصاً ف���ي الدعاء وأكثر خضوعاً 
ف���ي العبادة جلالء قلوبهم عن التعل���ق بزخرف الدنيا، 
ومن هنا اس���تدل بعض العلماء على اس���تحباب إخراج 
الشيوخ والصبيان في صالة االستسقاء؛ فالضعيف إذا 
رأى عجزه وعدم قوته تبّرأ عن احلول والقوة بإخالص، 
ورّق قلبه واس���تكان لربه وتضرع إليه، فيس���تجيب الله 
دع���اءه ويحقق له رجاءه، وكم م���ن فئة قليلة غلبت فئة 
كثيرة بإذن الله، بخالف القوي فإنه يظن أنه إمنا يغلب 
الرج���ال بقوته، فيكله الله إلى نفس���ه على قدر عجبه، 

ويكون ذلك َسَبباً للخذالن.
واملقصود بالضعفاء: َمْن يكون ضعفه في بدنه )املرض 
اجلس���ماني(، أو في نفس���ه )املرض الذهني والنفسي(، 
أو في حاله )الفقر وقلة ذات اليد(؛ والنصوص تش���مل 
األنواع الثالث���ة، فِإْن قيل بَأنَّ املقصود بالضعفاء هم من 
يس���تضعفهم الناس لفقرهم ورثاثته���م، ألنهم هم الذين 
يس���تطيعون الدعاء والصالة، كما في رواية النس���ائي: 
»قال #: ِإمنا ينُصر الله هذه األمَة بضعيفها: بدعوِتهم، 

وصالِتهم، وِإخالصهم«.
فاجل���واب أَنَّ الدعاء والص���الة واإلخالص قد 
تتحقق في النوعني اآلخرين ليس من املريض نفس���ه، 
ْن يقوم على رعايته، فكم من مريض يتضرع  َا مِمَّ وِإمنَّ
أهله إلى الله وتنكس���ر له قلوبه���م أكثر من صاحب 

املرض ذاته.

الجمع بين التوكل واليقين وبين األخذ 
باألسباب:

قد يظ���ن القارئ الك���رمي أَنَّ هناك تعارضاً 
ب���ني النصوص الس���ابقة والنصوص التي متدح 
املؤمن القوي وتأمره باألخذ بالقوة واالس���تعداد 
لألعداء. وعند التأّمل جن���د أَنَّه ال تعارض، إذ 
املراد أَنَّه متى متّكن املس���لم من األخذ بأسباب 
���رت له، فعليه أْن يس���ارع وال  القوة املادية وتيسَّ

يفرط وال يقصر.

وقد ورد اجلمع ب���ني األمرين في قول الله عز وجل 
لنبيه: }َواْعُبْد َرباََّك َحتاَّ َيْأِتَيَك اْلَيِقنُي{ ]احلجر: ٩٩[.

واملعنى: اس���تمر في جميع األوقات على التقرب إلى 
الله بأنواع العبادات البدنية واملالية والقلبية، حتى يأتيك 
املوت وأنت على ذلك، وقد امتثل أمَر ربه بأبي هو وأمي 
#، فلم يزل دائب���اً في العبادة بجميع أنواعها حتى أتاه 

اليقني.
كما جمع النبي الكرمي بني األمرين في قوله: »امْلُْؤِمُن 
ِعيِف، وفي  الَْق���ِويُّ َخيٌْر َوأََحبُّ ِإلى اللَّه ِم���َن امْلُْؤِمِن الضَّ
كلٍّ َخيْ���ٌر. اْحِرْص على م���ا يَنَْفُعَك، واْس���تَِعْن بالله وال 

تَْعَجز.....«.
فقوله: »اْحِرْص على ما ينفعك« أمر بكل سبب ديني 
ودنيوي، بل أمر باجلد واالجتهاد فيه واحلرص عليه، نية 

وهمة، فعاًل وتدبيراً.
وقوله: »واس���تعن بالله« أمر باالعتماد التام على الله 
ف���ي جلب املصالح ودفع املضار، مع الثقة التامة بتحقيق 

ذلك.
ن املسلم من اجلمع بني األمرين - كأن  ا ِإذا لم يتمكَّ أَمَّ
حبسه املرض في نفسه أو غيره -، فعليه خفض اجلناح 

ورقة القلب واالنكسار مبشاهدة جالل اجلبار.
واخلالص���ة أَنَّ قلب العبد وجوارح���ه في حالة 
اس���تنفار تام في ذات الله؛ فاجلوارح تستفرغ الوسع 
في األس���باب حتى يحس صاحبها من نفس���ه أنَّه ال 
مزيد، والقلب يستجلب رضا الله وعونه وثقته ورجاءه 
والطمع فيه، فِإْن حدث وقعدت به األسباب فليتحرك 
بقلبه إلى الله، فِإنَّ الله منجز له ما وعد، وليس هذا 
َرْت ينابيع احلكمة من قلبه على  فحسب، بل رمبا تََفجَّ

لسانه.
نَِّة،  فلنح���رص على تذكير الضعفاء وذويه���م بهذه امْلِ
وأن يقبلوا من الله صدقته، وأالَّ يس���تصغروا جهودهم، 
فدعاؤه���م ال يقل تأثيراً في األع���داء عن تأثير املدافع 

والدبابات.
اللهم أَْصِلْح لنا َشْأنَنَا ُكلَُّه، وال تَِكلْنَا ِإلى أَنُْفِسنَا َطْرَفَة 

، وال ِإلى أََحٍد ِمْن َخلِْقَك. َعنْيٍ
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اليف بن محود الصاعدي ■
Lafi855@gmail.com

الصحابة ل��دى  األسئلة  ف��نُّ 

هن���اك قوالن لصحابَينْي جليلني ميّثالن منهجًا متكاماًل في 
هما اشترطا »الّتعقَل« قبل السؤال وبعده! فنِّ األسئلة؛ ذلك أنَّ

ُل هذين القوَلنْيِ هو قول اب���ن عباٍس – رضي الله عنهما  ف���أوَّ
اٍس َكْيَف َأَصْب���َت َهَذا اْلِعْلَم؟  –: فَع���ْن ُمِغي���َرَة َقاَل: ِقي���َل اِلْبِن َعبَّ
َق���اَل: »ِبِلَس���اٍن َس���ُؤوٍل، َوَقْل���ٍب َعُق���وٍل«. أخرجه اإلم���ام أحمد في 

كتاب فضائل الصحابة 970/2.
إذن امل���دح ف���ي اجتم���اع هاتني الصفتني )لس���اٍن س���ؤوٍل وقلٍب 
���ل اإلنس���ان علم���ًا كثي���رًا، لك���ْن إذا انف���كَّ  عق���وٍل(، وبهم���ا ُيَحصِّ
أحدهم���ا ع���ن اآلخر زال���ت صفُة امل���دح، ونقص من علم اإلنس���ان 

بقدر ما نقص منهما!
وفي قول ابن عباٍس هذا ردٌّ على الفالسفة وامللحدين الذين 
جعلوا إيراد األس���ئلة في حّد ذاته غايًة، فتراهم يحرصون على 
تكثير األسئلة، وال ُيجهدون أنفسهم بالبحث عن اجلواب عنها!
فإذا وقع اجلواب عن أسئلتهم، لم يتعّقلوا املعنى، بل حاولوا 
توا اجلواب، ويشاغبوا عليه، بأْن يستنبتوا منه عشرات  أن يش���تِّ

األسئلة؛ حتى تضيع قّوة اجلواب ومتاسكه!
والس���بُب في ذلك: أنَّ قلوَب ه���ؤالء امللحدين ليس فيها أدنى 
ٍة  مس���كٍة من عقٍل حتى تستقرَّ فيه املعرفة، وليس فيها مثقاُل ذرَّ
م���ن يقني حتى تثب���ت عليه ق���دُم العلم، فقلوبهم مليئٌة بالش���كِّ 

واحليرة واالضطراب والتناقض!

���ا الق���ول اآلخر: فهو ق���وُل َأَنِس ْبِن َماِلٍك رض���ي الله عنه:  وأمَّ
)ُنِهيَنا َأْن َنْس���َأَل َرُسوَل اللِه # َعْن َشْيٍء، َفَكاَن ُيْعِجُبَنا َأْن َيجيَء 
ُجُل ِمْن َأْهِل اْلَباِدَيِة اْلَعاِقُل، َفَيْسَأَلُه، َوَنْحُن َنْسَمُع...( أخرجه  الرَّ

مسلم برقم )12( في كتاب اإلميان.
هم يس���ألون  ���ى أنٌس رضي الله عنه أس���ئلَة العقالء؛ ألنَّ فتمنَّ
عّم���ا ينفعه���م، وعّما يحتاجون إلي���ه، كما أنَّ العق���الء  في العادة 
يس���ألون عن األش���ياء الدقيق���ة والعميقة، والتي ه���ي فعاًل محلُّ 

استشكال!
وف���ي ق���ول أن���ٍس ه���ذا ردٌّ عل���ى امللحدي���ن والفالس���فة؛ ألنَّ 
ة  ا أسئلٌة بدهيَّ أسئلتهم ال َيسأل عنها العقالء في العادة، فهي إمَّ
بات مّما  ���ة امُلغيَّ ال حتت���اج إل���ى إعمال العقل، أو أس���ئلٌة ع���ن  كيفيَّ
ه���و خ���ارج ع���ن طاق���ة العق���ل البش���ري والواج���ب في���ه اإلمي���ان 

والتصديق!
���ا هو معلوٌم  فالبدهي���ُة كأس���ئلتهم عن وج���ود الله ونحوه ممَّ
ات  بات، كس���ؤالهم عن كيفيَّ ة امُلغيَّ بالفطرة.. واألس���ئلة عن كيفيَّ

صفات الله، وكيفيات اليوم اآلخر، ونحوهما!
فأسئلتهم دون مستوى العقل أو فوق طاقته وقدرته!

]قضايا دعوية[
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خالد سعيد آل سامل ■

تس���مع في الطريق وعند اإلش���ارات م���ن يرفع صوت 
ا  املوس���يقى الصاخبة واألغاني املاجنة وال يس���تحي، وِمنَّ
م���ن يكتفي برفع نافذة الس���يارة وهو بجواره وال ينصحه 
حي���اًء من���ه أو من الناس.. بل ونس���ير ح���ول محات بيع 
األغان���ي وأصواته���ا الفاجرة مدوية با حياء، ونس���تحي 
أن نناص���ح البائع وننكر عليه، وقْل مثل ذلك في محات 
صت لبيع آالت املوس���يقى وبي���ع األطباق الفضائية  ُخصِّ

املنحرفة.
يش���رب الس���م الزعاف االنتح���ار البط���يء )الدخان( 
ويل���وث اله���واء النق���ي وال يس���تحي، ومن���ر م���ن جانب���ه 
ومح���ات  البق���االت  وندخ���ل  نصح���ه،  م���ن  ونس���تحي 
التموينات ونرى هذا الس���م ُيب���اع جهرًا بل وخانته األبرز 
وال يهّمن���ا إال م���ا نش���تريه وال نناص���ح، بل ونس���ير حول 
ل والشيشة  صت لبيع س���موم اجلراك واملعسِّ محات ُخصِّ

أو مقاهيها وكأن األمر ال يعنينا.

]قضايا تربوية[

ي���س���ت���ح���ي���ون 
م����ن اإلج���ه���ار 

ن����س����ت����ح����ي 
م����ن اإلن����ك����ار

وال
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ويناطح املرابون احلرب علناً مع جبار السموات واألرض 
في بنوكهم الباس���قة بني أظهرنا، وننظر إليها، ونس���ير من 
جوارها لياًل ونهاراً، وال نكلِّف أنفسنا بوقت بسيط ملناصحة 
مسؤوليهم حول هذه الكبيرة ال�ُمهلكة واجلرمية االقتصادية 

ال�ُمعلَنة.
وقْس على ذلك ما نراه ونس���مع به من منكرات ُمنكَرة 
ومع���اص فاجرة جاهرة، بل وال يتمّعر أحدنا وجهه من ذلك 

خشيًة لله تعالى فضاًل عن أن يُنكر، إاّل ما رحم الله.
بل وما نقرأه في بعض ُصحفنا من تطاول بعض الكتَّاب 
على ش���رع الله وسنة رسوله # سامحاً وآذناً لهم محّررهم 
بحجة حرية الفكر، ولم يعلم أنها حرية الكفر، ولو كانت هذه 
احلري���ة - كما زعموا - ُصرفت لإلنكار على أمر ما ممنوع 
رس���مياً؛ ل�ُمنع املقال بل ورمبا ُفصل كاتبه ورئيس التحرير 

ِ َوَقاًرا{ ]نوح: ١٣[. من عمله: }َما لَُكْم ل َتْرُجوَن لِلاَّ
إنن���ا أحوج ما نحتاج إليه في هذا العصر الذي طغى فيه 
الفس���اد بكل ألوانه علناً وجهراً، إلى التذكير بسفينة النجاة 
وشعيرة اإلنقاذ )األمر باملعروف والنهي عن املنكر(، والتي قد 
ها بعض أهل العلم الركن السادس من أركان ديننا العظيم. عدَّ
التذكير بهذه الش���عيرة العظيمة والذي تهاون فيها من 
يعقد عليه األمل في القيام بها من بعض من ينتسب للتدين 
في ظاهره ويرى املنكرات أمامه جهاراً بال حياء وهو ُمطرق 
رأسه حياء، أال يخشى أن يدخل ضمن الشياطني ال�ُخرس، 
فالساكت عن احلق شيطان أخرس، بل أال يخشى أن يكون 
له نصيب من هذا الوعيد الش���ديد من ه���ذه اآلية: }لُِعَن 
اِئيَل َعَل لَِس������اِن َداُووَد َوِعيَس اْبِن َمْرَيَم َذلَِك  الاَِّذي������َن َكَفُروا ِمْن بَِن إرْسَ
َكنُوا َيْعَت������ُدوَن #^٧٨^#( َكنُوا ل َيَتَناَه������ْوَن َعن مُّنَكٍر َفَعلُوُه  ِبَم������ا َعَصْوا واَّ
َكنُوا َيْفَعلُوَن{ ]املائدة: ٧٨، ٧٩[.. أال يرحم نفس���ه من  لَِبْئَس َما 
كان صاحلاً في نفسه دون إصالح ما حوله وما يستطيع، أال 
يرحم نفس���ه من الهالك والعذاب.. قالت زينب بنت جحش 
- رضي الل���ه عنها - كما في الصحيحني: يا رس���ول الله 
أنهلك وفينا الصاحلون؟ قال عليه الصالة والس���الم: نعم؛ 

إذا كثر  اخَلَبْث)1(.
فلم تقل رضي الله عنها املصلحون، إمنا الصاحلون.

وصح عند أب���ي داود قوله #: »ما من قوم يُعمُل فيهم 

)1) متفق عليه.

هم  باملعاصي، هم أعزُّ وأكثُر ممن يعمله، ثم لم يغيروه، إالَّ عمَّ
الله تعالى منه بعقاب«)2(.

أال نخش���ى الهالك والعذاب مع أهل الفس���اد واملنكر 
بصمتنا وسلبيتنا واكتفائنا بهم أنفسنا، ألم يخبرنا الله جلَّ 
جالله بخبر أصحاب القرية وكيف أجنى اآلمرين باملعروف 
والناه���ني عن املنكر وأهلك مع املفس���دين الس���اكتني عن 
اإلن���كار كما ذك���ر ابن عباس - رضي الل���ه عنهما - حيث 
ق���ال: »إن الطائفة التي لم تنه ولم تعِص هلكت مع العاصية 
كََنْت  عقوبة على ترك النهي«)3(.. }َواْس������َئْلُهْم َع������ِن اْلَقْرَيِة الاَِّت 
ًعا  ْبِت إْذ َتْأِتهِيْم ِحيَتانُُهْم َيْوَم َسْبِتِهْم ُشاَّ َة اْلَبْحِر إْذ َيْعُدوَن ِف الساَّ َحاِضَ
َوَيْوَم ل َيْسِبُتوَن ل َتْأِتهِيْم َكَذلَِك َنْبلُوُهم ِبَما َكنُوا َيْفُسُقوَن #١٦٣#( َوإْذ 
بُُهْم َعَذابًا َش������ِديًدا  ُ ُمْهِلُكُهْم َأْو ُمَعِذّ ْنُهْم لَِم َتِعظُوَن َقْوًما اللاَّ ٌة ِمّ َقالَْت ُأماَّ
ُروا ِبِه  ا َنُس������وا َما ُذِكّ َقالُوا َمْع������ِذَرًة إَل َرِبُّكْم َولََعلاَُّهْم َيتاَُّقوَن #١٦٤#( َفَلماَّ
������وِء َوَأَخْذَنا الاَِّذيَن ظََلمُوا ِبَعَذاٍب بَِئيٍس ِبَما  َأجنَْيَنا الاَِّذيَن َيْنَهْوَن َعِن السُّ

َكنُوا َيْفُسُقوَن{ ]األعراف: ١٦٣ - ١٦٥[.
أضف إل���ى احلرمان األليم من إجاب���ة دعوة الرحمن 
الرحيم، َفتحل بالساكت والتارك لهذه الشعيرة اجلليلة نكبة 
ونكبات ويدعو ويجأر بالدعاء ولكن ال يُس���تجاب له، ألهذا 
احلد، نع���م - والعياذ بالل���ه -.. روى حذيفة بن اليمان - 
رضي الله عنه - عن النبي # قوله: »والذي نفس���ي بيده 
لتأُم���رّن باملعروف ولتنهوّن عن املنكر، أو ليوش���َكنَّ الله أن 

يبعث عليكم عقاباً منه ثم تدعونه فال يُستجاب لكم«)4(.
وفوق ذلك تس���لّط األعداء واش���تداد البالء، والتاريخ 

يشهد على ذلك، وهي سنن اجلبَّار جلَّ في عاله ال تتبدل.
أال نعل���م أن الله عز  وجل ب���دأ في كتابه العظيم مبيناً 
خيرية األمة بهذه الش���عيرة اجلليلة قبل اإلميان به: }ُكنُتْ 
������ٍة ُأْخِرَجْت ِلناَّاِس َتْأُم������ُروَن ِباْل�َمْعُروِف َوَتْنَه������ْوَن َعِن اْل�ُمنَكِر  َخْيَر ُأماَّ

ِ{ ]آل عمران: ١١٠[. َوتُْؤِمنُوَن ِباللاَّ
قال ابن كثير - رحمه الله - في تفس���يرها: )قال قتادة 
- رحم���ه الله - بلغنا أن عمر بن اخلطاب - رضي الله عنه 
- في َحّجة َحجها رأى من الناس سرعة فقرأ هذه اآلية ثم 
قال: ومن سّره أن يكون من تلك األمة فليؤِد شرط الله فيها( 

))) سنن أبي داود برقم 4338، وصححه األلباني في صحيح اجلامع برقم 5749.
)3) انظر تفسير القرطبي عند تفسيره لآليات من 163 إلى 165 من سورة األعراف.

األلباني: حسن لغيره، وفي صحيح  الترمذي برقم 169)، وغيره، وقال  )4) أخرجه 
الترغيب والترهيب برقم 313).
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رواه ابن جرير. فمن اتصف م���ن هذه األمة بهذه الصفات 
دخل معهم في هذا الثناء عليهم واملدح لهم، ومن لم يتصف 
هم الله تعالى بقوله: }َكنُوا  بذلك أشبه أهل الكتاب الذين ذمَّ
َكنُوا َيْفَعلُوَن{ ]املائدة: ٧٩[)1(. ل َيَتَناَهْوَن َعن مُّنَكٍر َفَعلُوُه لَِبْئَس َما 

مة عبد العزيز بن باز - رحمه  قال سماحة الشيخ العالَّ
الل���ه - في معرض كالمه عن س���بب تقدمي األمر باملعروف 
والنهي عن املنكر قبل اإلميان: )تأمل أيها املسلم الذي يهّمه 
دينه وصالح مجتمعه كيف بدأ الله س���بحانه في هذه اآلية 
بذكر األمر باملعروف والنهي عن املنكر قبل اإلميان، مع كون 
اإلميان شرطاً لصحة جميع العبادات، يتبنيَّ لك ِعظم شأن 
م ذكره ملا يترتب عليه من  هذا الواجب، وأنه سبحانه إمنا قدَّ

الصالح العام()2(.
ب���ل وأول وصف وصفه الله تعال���ى للمؤمنني واملؤمنات 
قب���ل أركان الدين: }َواْل�ُمْؤِمنُوَن َواْل�ُمْؤِمَن������اُت بَْعُضُْم َأْولَِياُء بَْعٍض 
لَة َويُْؤتُوَن  َيْأُم������ُروَن ِباْل�َمْعُروِف َوَيْنَه������ْوَن َعِن اْل�ُمنَكِر َويُِقيُم������وَن الصاَّ
َ َوَرُس������ولَُه{ ]التوبة: ٧١[، بل وختم لهم بخامتة  َكَة َويُِطيُعوَن اللاَّ الزاَّ
الس���عادة في الدنيا واآلخرة أال وهي رحمة أرحم الراحمني 
َك  والتي من تداركته َس���َعد وفلح وجنا ف���ي الدارين: }ُأْوَلِ

ُ{ ]التوبة: ٧١[. َسَيْرَحُمُهُم اللاَّ
وحثَّ املصطفى صلوات الله وس���المه عليه كل مس���لم 
على اإلنكار بقدر اس���تطاعته، وفي ذل���ك رّد بليغ على من 
حكر اإلنكار على الهيئة أو على س���لطة أو صاحب منصب 
ه عليه الصالة والسالم قوله  أو بل حتى على متدّين، بل وجَّ
لكل مس���لم ولو كان فاس���قاً: )من رأى منكم منكراً فليغيره 
بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، ومن لم يستطع فبقلبه، وذلك 
أضع���ف اإلميان()3(، قال اإلمام الن���ووي - رحمه الله - في 
شرحه للحديث الس���ابق في قوله # )فليغّيره(: »فهو أمر 
إيجاب���ي بإجماع األم���ة«، وقال: وقد تتطاب���ق على وجوب 
األم���ر باملعروف والنهي عن املنكر الكتاب والس���نة وإجماع 
األم���ة، وهو أيضاً م���ن النصيحة التي ه���ي الدين)4(، وقال 
اإلمام اجلّصاص: )فرض الله تعالى األمر باملعروف والنهي 

)1) تفسير ابن كثير )/105.
))) من إمالءات سماحة الشيخ - رحمه الله -.. انظر املوقع الرسمي لسماحته على هذا 

.www.binbaz.org.sa :الرابط
)3) صحيح مسلم برقم 49.

)4) شرح صحيح مسلم للنووي )/)).

ع���ن املنكر في مواضع من كتابه، وبّينه رس���ول الله # في 
أخبار متواترة عنه فيه، وأجمع السلف وفقهاء األمصار على 

وجوبه()5(.
إل���ى هن���ا أقف في إيراد ما س���بق م���ن نصوص أدلة 
الكتاب والسنة وذكر اإلجماع، فاملوضوع ال يُقَصد به اجلمع 
واإلحاط���ة بكل النصوص في ذلك؛ فهي كثيرة ومتكاثرة، بل 
وقد صنَّف العلماء األجالء قدمي����اً وحديثاً كتباً ومجلدات 
في ذلك، إمنا قصدت أحث نفسي وإخواني على ِعَظم هذا 
األمر الذي تساهلنا فيه، ونخشى أن يُصيبنا ما تُوّعد به من 

رأى ما ال يرضي الله تعالى ولم يقم بأدنى تغيير.
على أن هذه الش���عيرة اجلليلة حتّفه���ا ضوابط مهمة 

وقواعد مقررة كما ذكر أهل العلم، منها )باختصار(:
- ك���ون املنكر مما ُعِلم نهي الش���رع عن���ه كاحملرمات 
ا إن كان  املش���هورة أو ترك للواجبات الظاهرة املعلومة، وأمَّ
من دقائق األفعال واألقوال التي ال مييز حكمها إال أهل العلم 

فيرجع إليهم في ذلك.
- كون املنكر أو الواجب املتروك ظاهراً من غير جتسس، 

أو يغلب على الظن وقوعه وآثاره واضحة.
- أن ال يترت���ب على إنكاره ُمنكر أكبر منه، أو مفس���دة 
أرج���ح منه، ولهذا قيل: )ليكن أم���رك باملعروف ونهيك عن 

املنكر غير ُمنكر(.
- إذا متك���ن تغيي���ر املنكر باليد ول���م يترّتب على ذلك 
مفس���دة أقوى منه وجب تغييره، أو كانت سلطته في التغيير 
أق���وى؛ مثل: األب في منزله، أو املدير في إدارته، أو التاجر 

في متجره، أو املعلّم في فصله، أو املوظف في مكتبه.
ن من تغيير املنك���ر باليد فيُنتقل للمرتبة  - إن ل���م يتمكَّ
الثانية وهي الوعظ باللسان بالرفق واحلكمة، وإن استدعى 

األمر فباحلزم إذا كان في موعظة.
- وأما التغيير بالقلب )مبعنى لم يستطع التغيير باللسان 
والبيان لكون اإلنكار يترتَّب عليه مفسدة أرجح من املنكر أو 
عجز عن ذلك لفوات وقته أو لتكاس���له وإهماله(؛ فالتغيير 
بالقل���ب يجب بكل حال، إذ ال ضرر في فعله؛ ألنه عبارة عن 
ضيق قلبه م���ن املنكر، ومن لم يتغّير قلبه من املنكر ويضيق 
منه فليس مبؤمن كما قال صلوات الله وسالمه عليه: »وذلك 

اص 154/4. )5) أحكام القرآن للجصَّ
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أدنى - أو - أضعف اإلميان«)1(، وقال عليه الصالة والسالم: 
»ولي���س وراء ذلك م���ن اإلميان حبة خ���ردل«)2(، وقيل البن 
مس���عود - رضي الله عنه - من ميُت األحياء؟ فقال: »الذي 

ال يعرف معروفاً وال يُنكر منكراً«)3(.
- األم���ر باملعروف يكون واجب���اً إن أُمر بواجب، ويكون 
ُمستحباً إن أُمر مُبستحب، والنهي عن املنكر يكون واجباً إن 

نُهي عن محرم، ويكون ُمستحباً إن نُهي عن مكروه)4(.
- ومما يستدعي ذكره التنبيه إلى بعض الشبه التي قد 
تُعَرض على فريق من الناس م���ن مثل قوله تعالى: }َيا َأيَُّها 
ُكم ماَّن َضلاَّ إَذا اْهَتَدْيُتْ{ ]املائدة:  الاَِّذيَن آَمنُوا َعَلْيُكْم َأنُفَس������ُكْم ل َيُضُّ
١٠٥[، فقد يترك بعض اخليرين املنكر بحجة تأويل هذه اآلية 
ه���ا الصديق أبو بكر - رضي  تأوي���اًل خاطئاً، بينما قد جالَّ
الله عنه - في خطبته؛ حيث قال: )إنكم تقرؤون هذه اآلية: 
ُكم ماَّن َضلاَّ إَذا اْهَتَدْيُتْ{ وإنكم تضعونها  }َعَلْيُكْم َأنُفَس������ُكْم ل َيُضُّ
في غير موضعها، وإني س���معت رس���ول الله # يقول: »إن 
الناس إذا رأوا املنكر فلم يُغّيروه أوشك أن يعّمهم الله بعقاب 

منه«()5(.
- وم���ن مثل حديث: »يؤتى بالرج���ل يوم القيامة فيُلقى 
في النار فتندلق أقتابه في النار فيدور بها كما يدور احلمار 
برحاه فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: أي فالن ما شأنك؟ 
ألم تكن تأمرن���ا باملعروف وتنهانا عن املنكر؟ قال: بلى كنت 
آمر باملعروف وال آتيه، وأنه���ى عن املنكر وآتيه«)6(. فجواب 
من يشتبه عليه ذلك في احلديث ذاته، إذ إنه لم يعاقب على 
قيامه باألمر باملعروف والنهي عن املنكر، إمنا لتركه ما أمر 

الله به وارتكاب ما نهى الله عنه.
- وم���ن مثل قوله تعالى: }َأَتْأُم������ُروَن الناَّاَس ِباْلِبِرّ َوَتنَس������ْوَن 
َأنُفَس������ُكْم{ ]البقرة: ٤٤[، فه���ي ال تعني: ترك األمر باملعروف 
والنه���ي عن املنك���ر بحجة التقصير كما يستمس���ك بذلك 
م���ن هَو ُمفرِّط في بعض ما أم���ر الله به أو ارتكاب ما نُهي 

)1) سبق تخريجه.
))) أخرجه مسلم برقم 50، وأخرجه غيره من أئمة احلديث.

)3) أخرجه مسلم، جامع األصول 1/10)1.
)4) انظر تلك الضوابط والقواعد من رسالة األمر باملعروف والنهي عن املنكر وأثرهما 
تيمية  البن  فتاوى  مجموع  وانظر  املسعودي،  العزيز  عبد  د.  لـ:  األمة  حفظ  في 

7)8/1)-)3. )وقد سيقت باختصار وتصّرف(.
)5) انظر تفسير البغوي لآلية 105 من سورة املائدة.

)6) أخرجه البخاري برقم 3397، ومسلم برقم 3989.

عنه، إمنا كما ذكر أهل العلم وأنت ترش���د الناس وتوّجههم 
فال تهمل نفس���ك، وليس في اآلي���ة داللة على ترك النصح 

والتوجيه واإلنكار.
- وم���ن مثل ما يش���يع عند البعض ال���ذي تأثَّر ببعض 
املفاهي���م الغربية م���ن دعوى: أن األمر والنه���ي تَدّخل في 
احلرية والش���ؤون اخلاصة أو الش���خصية، وهذه الش���بهة 
الواهية ترّدها بسهولة النصوص املتظافرة من الكتاب والسنة 
وإجماع األمة، وإمنا يكون التدخل في الش���ؤون اخلاصة إذا 
كان املرء قد أغلق على نفس���ه الباب في بيته من دون قرائن 

تدّل على ارتكابه املنكرات أو تركه الواجبات.
- ويُق���اس على هذه الش���بهات التي يلّب���س إبليس بها 
البعض أي ش���بهة تُع���رض من خالل نص أو أث���ر ال تُفَهم 
داللته، فالواجب حينئٍذ عرضها عل���ى أهل العلم لتجليتها، 
ال التس���ليم لها لتبرير التقاعس والتكاس���ل عن القيام بهذه 

الشعيرة اجلليلة والفريضة النبيلة.
- وكذلك.. إن مما يُستحسن اإلشارة إليه حتى ال يدب 

الفتور إلى نفس من يرى املنكر وال يغيره: 
- أن يق���وي إميانه دوم���اً بالتقرب إل���ى الله عز وجل 
بالطاع���ات واالبتعاد عن املنهيات حتى ال يكون إنكاره فقط 
تغي���ر قلبه، كما في احلديث: »وذل���ك أضعف اإلميان«. وال 
يعن���ي ذلك أن ال يخطئ املصل���ح أو يكون كاماًل متاماً أو ال 
ينك���ر إالَّ من كان على درجة من التدين، ال ليس املراد، فقد 
ُروي حديث »مروا باملعروف وإن لم تعملوا به كله، وانهوا عن 
املنكر وإن لم تنتهوا عنه كله«)7(، وإن كان ُروي بسند ضعيف 
لكن يُستأنس به في ذلك، ولكن في املقابل ال يعني التساهل 
في الوقوع في اآلثام أو الزهد في شيء من الواجبات بحجة 
أن اإلنس���ان ليس بكامل، إمنا يسدد املصلح نفسه ويقارب 
للخير ما أمكنه، فإن وقع ف���ي زلة أو ترك واجباً فليجاهد 
نفس���ه وال يترك األمر باملعروف والنهي ع���ن املنكر تعلياًل 

لذلك.
- ومم���ا يعني ال�ُمصلح عل���ى إصالحه وأمره باملعروف 
ونهيه عن املنكر أن يش���وِّق نفسه للفضائل التي تترتب على 
نبل مهمته الش���ريفة، وباملقابل يخوِّف نفس���ه ويردعها من 

العقوبات ال�ُمهلكة التي تنتظره عندما يترك ذلك.

)7) مجمع الزوائد 80/7).
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- وليعلم علم اليقني أن ِعَظم فضيلة ال�ُمصلح ال يقارن 
بالصالح لنفسه فحس���ب، يقول فضيلة الشيخ عبد العزيز 
الطريف���ي - وفقه الله -: )مصل���ح واحد أحب إلى الله من 
آالف الصاحلني، ألن املصلح يحم���ي الله به أُمة، والصالح 
يكتفي بحماية نفس���ه(. وقال أيض���اً ُمبيِّناً جاللة أثر األمر 
باملع���روف والنهي عن املنكر: )األمر باملعروف يجلب اخلير، 
والنهي عن املنكر يدفع الش���ر، وهما كّفتا ميزان العدل، فإن 
نقص أحدهما اختل اآلخر وظهر الظلم في الدين والدنيا(.

- وأخيراً.. فلنعّود أنفس���نا - فالنفس على ما عّودتها 
عليه - على إحياء هذه الش���عيرة اجلليل���ة واملهمة النبيلة، 
خاص���ًة في عصرن���ا الذي جاهر فيه العص���اة مبعاصيهم 
وفس���قهم عندما سكتنا عنهم، بل وخشي البعض أو استحيا 
منه���م أو من الناس، وقد قال حبيبنا صلوات الله عليه: »أال 
ال مينعن رجاًل هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه«)1(، وقال 
عليه الصالة والس���الم: »إن الله ليس���أل العبد يوم القيامة 
ن الله  حتى يقول: ما منعك إذ رأيت املنكر أن تنكره؟ فإذا لقَّ
عب���داً حجته قال: يا رب رجوتك وفرقت من الناس«)2(. فال 
تخ���ف أخي منهم إمنا هم بش���ر مثلك ال يضرونك إال بإذن 
خالقهم، وعلّق قلبك بالذي بيده ملكوت السموات واألرض، 
ف���إذا رأيت صاحب املنكر ال�ُمجاِهر الذي لم يس���تحي من 
خالقه وال من خلقه، ِفعظه بين���ك وبينه برفق، وذّكره بقول 
خير اخللق صلوات الله وس���المه عليه: »كل أُمتي ُمعافى إالَّ 
املجاهري���ن«)3(، ووّضح له معنى ذلك - كما ذكر أهل العلم - 
أي كل مس���لم أقرب إلى أن يعف���و الله عن ذنبه إاّل املجاهر 

بذنبه وفسقه.
- وما ذلك إاّل ألنها اس���تخفاف بأوام���ر الله عز وجل 
ونواهيه، كما أنه���ا تؤدي إلى اعتياد القبائح واس���تمرائها 
وكأنه���ا أمور عادية ال ش���يء فيها، بل وه���ي مبثابة دعوة 
للغير إلى ارتكاب املعاصي وإش���اعة الفساد ونشر املنكرات، 
واملجاهر بذلك ال يخلو من سوء اخُللق والوقاحة وقلة األدب 

مع قسوة قلبه واستحكام غفلته.

)1) أخرجه ابن ماجه برقم 4007، وصححه األلباني في صحيح سنن ابن ماجه برقم 
.3(37

))) أخرجه ابن ماجه برقم 4017، وصححه األلباني في صحيح سنن ابن ماجه برقم 
.3(44

)3) أخرجه البخاري واللفظ له برقم 6069، ومسلم برقم 990).

فاعلم أيه���ا الناصح اآلمر باملع���روف واخلير والناهي 
عن املنكر والش���ر أنك العزيز بطاعة موالك وقيامك بهذه 
الفريضة اجلليلة، فال تذّل نفس���ك وتأمر وتنهى مبس���كنة 
واس���تحياء، وال يعني ذل���ك الغلظة والفظاظ���ة، إمنا يعني 
االعت���زاز مبا أكرمك أكرم األكرمني ب���ه بأن جعلك الطائع 

الذي توعظه وليس هو الذي يوعظك.
- ولنتذكر كذلك ختاماً أن وس���ائل ذلك متعددة خاصًة 
ف���ي ِظل ثورة تقنية التواصل االجتماعي من رس���ائل جوال 
ووات���س آب وفيس بوك وتويتر وم���ا جّد من احلديث منها، 
فليك���ن لنا دور في إحياء اخلير فيها وإنكار ما ميكن إنكاره 
من صور فاتنة أو مقاطع ماجنة أو معازف فاسقة أو أخبار 
خاطئة أو أحاديث باطلة أو بدع ُمستحس���نة، مع سؤال أهل 
ا يُشكل علينا، كما يُنّبه على وسيلة البرقية الهاتفية  العلم عمَّ
969 عن طري���ق الهاتف الثابت أو اجلوال لإلرس���ال لوالة 
األمر أو املس���ؤولني في دعوتهم للخير وتنبيههم لرفع ُمنكر 

حادث.

وقبل ذلك وبعده ال نهمل ِعَظم أهمية االس���تعانة باملعني 
جلَّ وعال وكثرة دعائه بأن يصلح حال املجتمعات، وأن يهدي 
ضال املسلمني والناس، وأن يعيننا على حسن القيام بنصحهم 
وتوجيههم وحسن اإلنكار كما يحب سبحانه وتعالى ويرضى.

مع أهمية حتميس أنفس���نا بني فت���رة وأخرى باالطالع 
على سير املصلحني وقائدي سفينة النجاة )األمر باملعروف 
والنه���ي عن املنكر( وعمق آثار صالحه���م على مجتمعاتهم 

وِعَظم أجورهم عند ربهم جل وعال.
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د. توفيق علي زبادي ■

َم���ْن تدبر ف���ي آي القرآن وج���د تازمًا وثيق���ًا في عدد 
م���ن آيات���ه بني األمن ورغد العيش م���ن جهة، وبني اخلوف 
واجل���وع من جه���ة أخرى، وقد ق���رن الله س���بحانه وتعالى 
بينهما، وهما نعمتان من أعظم النعم التي تشبع حاجتني 

أساسيتني من حاجات البشر، وهما:

1 - الكفاية من العيش.

2 - واألمن من الخوف.
ق���ال تعالى ممتناً على قري���ش: }َفْلَيْعُبُدوا َرباَّ َه������َذا اْلَبْيِت 

#!٣!#( الاَِّذي َأْطَعَمُهم ِمّن جُوٍع َوآَمَنُهم ِمّْن َخْوٍف{ ]قريش: ٣، ٤[.
َكَنْت آِمَنًة مُّْطَمِئناًَّة َيْأِتهيَا  ُ َمَثًل َقْرَي������ًة  َب اللاَّ وقال تعالى: }َوَضَ
ُ لَِباَس اْل�جُوِع  ِ َفَأَذاَقَها اللاَّ ِرْزُقَه������ا َرَغًدا ِمّن ُكِّ َمَكاٍن َفَكَف������َرْت ِبَأْنُعِم اللاَّ

َكنُوا َيْصَنُعوَن{ ]النحل: ١١٢[. َواْل�َخْوِف ِبَما 
َن اْل�َخْوِف َواْل�جُوِع َوَنْقٍص ِمَّن  ٍء ِمّ وقال تعالى: }َولََنْبلَُوناَُّكم ِبَشْ

اِبِريَن{ ]البقرة: ١٥٥[. ِ الصاَّ َمَراِت َوبَِشّ األَْمَواِل َواألَنُفِس َوالثاَّ
وشر ما يبتلى به مجتمع أن يُسلب هاتني النعمتني، فيصاب 
باجلوع واخلوف، وهما من أكبر النعم الدنيوية املوجبة لش���كر 

الله تعالى)1(.
ومن هنا نفهم أن عدم توافر األمن الغذائي هو سبب عدم 

توافر األمن االجتماعي في معظم املجتمعات.
ب���ل إن الظامل���ني املس���تبدين إذا أرادوا أن مُيِْعنُ���وا في 
عذاب شعب س���لبوا منه هاتني النعمتني، معتقدين أنهم بذلك 
يس���تطيعون أن يسيطروا على ش���عوبهم، وأنَّى لهم ذلك، فما 

)1) السعدي: 935.

قامت ثورة من الثورات إال بسبب فقد إحدى هاتني النعمتني أو 
كالهما، وما ثورة اخلبز، وثورة اجلوع، وثورة تونس... وغيرها؛ 

إال بسبب ذلك.
وقد جعل اإلس���الم ضمان االحتياج���ات الغذائية أو ما 
يُعرف بح���د الكفاية )األمن الغذائي(؛ م���ن واجبات املجتمع 
والدولة نحو أفرادها الذين ال ميلكون االحتياجات األساسية، 
حتى يستقيم أمر الدنيا والدين.. ويوضح ذلك اإلمام الغزالي 
بقوله: »فاملقتصر على قدر الضرورة واملهم ال يجوز أن ينسب 
إلى الدنيا، بل ذلك القدر من الدنيا هو عني الدين؛ ألنه شرط 

الدين والشرط من جملة املشروط«)2(.
وق���د حافظ اخللفاء من بعد رس���ول الله # على تأمني 
االحتياج���ات الغذائية الضرورية، وُعرف ذلك في عهد مروان 
بن احلكم بطع���ام اجلار، حيث يعطى للمحتاجني في ش���كل 
صكوك يس���تلمونه من بيت امل���ال، وكان بيت املال فيه مخازن 

للطعام تصرف للمحتاجني وقت احلاجة.
ومن هنا يُفهم أن توفير األمن الغذائي يعد املدخل لتحقيق 
األم���ن االجتماع���ي. وإن التزام املجتمع، ممث���اًل في الدولة، 
بواجب���ه نحو أفراده بضمان احلد األدنى من األمن الغذائي أو 
م���ا يعرف بحد الكفاف، هو احل���د األدنى مما يجب أن يلتزم 
به من العقد االجتماعي بينه وبني األفراد، والشرط األساسي 
اللتزام األفراد بذلك العقد والتقيد مبا فيه من قواعد الضبط 
االجتماعي. وفي حالة عجز املجتمع عن توفير األمن الغذائي 
واالحتياجات الغذائية الضرورية ألي سبب من األسباب، يجد 

))) العيادي: ص 305.

]قضايا تربوية[

اقتران الخوف والجوع 
في القرآن

 حكم وأسرار
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األفراد أنفس���هم في ِحلٍّ من االلتزام بذلك العقد االجتماعي 
وما يتضمنه من قواعد لتحقي���ق الضبط واألمن االجتماعي، 
وال أدل عل���ى ذلك من أن اإلس���الم يبيح بع���ض احملظورات 
ويعطل بعض أحكام الش���ريعة اإلسالمية في حق اجلائع، قال 
َم َولَ�ْح������َم اْل�ِخزِنيِر َوَما  َم َعَلْيُك������ُم اْل�َمْيَتَة َوالداَّ الل���ه تعالى: }إناََّما َحراَّ
ِحمٌي{  َ َغُفوٌر راَّ ِ ِبِه َفَمِن اْضطُراَّ َغْيَر بَاٍغ َول َعاٍد َف������إناَّ اللاَّ ُأِه������لاَّ لَِغْي������ِر اللاَّ
]النحل: ١١٥[. وعندما انتشرت املجاعة وتدهور األمن الغذائي 
واش���تدت حاجة الناس للطعام في عام الرمادة، لم يطبق عمر 

بن اخلطاب رضي الله عنه حد السرقة.
بل إن الرس���ول الكرمي كان يس���تعيذ من اجلوع، فَعْن أَِبي 
ُهَريَْرةَ َقاَل: َكاَن َرُس���وُل اللَِّه # يَُقوُل: اللَُّهمَّ ِإنِّى أَُعوُذ ِبَك ِمَن 

ِجيُع)1(. وِع َفِإنَُّه ِبئَْس الضَّ اجْلُ
وُع الَِّذي مَيْنَُعك ِمْن َوَظاِئف الِْعَباَدات  َحاب اجْلُ أَْي ِبئَْس الصِّ
وع يُْضِعُف  يِبيُّ َرِحَم���ُه اللَُّه: اجْلُ ُكوع. َوَقاَل الطِّ ���ُجوِد َوالرُّ َكالسُّ
َماغ َفيُِثيُر أَْفَكاًرا َرِديًَّة َوَخيَّااَلت َفاِس���َدة،  الُْقَوى َويَُش���وُِّش الدِّ
ِجيِع  َفيُِخلُّ ِبَوَظاِئف الِْعبَ���اَدات َوامْلَُراَقَبات، َوِلَذِلَك َخصَّ ِبالضَّ

الَِّذي ياَُلِزُمُه لَياْل)2(.

اقتران الجوع والخوف في الحديث النبوي
، َعْن أَِبيِه،  َعْن َس���لََمَة بِْن ُعَبيِْد اللِه بِْن ِمْحَصٍن األَنَْصاِريِّ
َقاَل: َقاَل َرُس���وُل اللِه #: َمْن أَْصَبَح ِمنُْكْم ُمَعاًفى ِفي َجَسِدِه، 

نَْيا)3(. َا ِحيَزْت لَُه الدُّ آِمًنا ِفي ِسْرِبِه، ِعنَْدهُ ُقوُت يَْوِمِه، َفَكَأمنَّ
أي: م����ن جمع الله له بني عافية بدنه وأمن قلبه حيث توجه 
وكفاف عيشه بقوت يومه وسالمة أهله، فقد جمع الله له جميع 
النع����م التي من ملك الدنيا لم يحصل على غيرها، فينبغي أن ال 
يس����تقبل يومه ذلك إال بشكرها بأن يصرفها في طاعة املنعم ال 
في معصية وال يفتر عن ذكره، فكأمنا أعطي الدنيا بأسرها)4(.

فيجب على كل فرد أو شعب تتوافر له هاتان النعمتان أن 
يشكر ربه عليهما، فالشكر حافظ للنعم.

ِد بِْن َكْعٍب الُْقَرِظ����يِّ َقاَل: َقاَل َفًتى ِمنَّا ِمْن أَْهِل  وَعْن ُمَحمَّ
َذيَْفَة بِْن الَْيَماِن: يَا أَبَا َعبِْد اللِه، َرأَيْتُْم َرُسوَل اللِه #  الُْكوَفِة حِلُ
َوَصِحبْتُُم����وهُ؟ َقاَل: نََعْم يَا ابَْن أَِخي، َقاَل: َفَكيَْف ُكنْتُْم تَْصنَُعوَن؟ 
َهُد، َقاَل: َواللَِّه لَْو أَْدَرْكنَاهُ َما تََرْكنَاهُ مَيِْشي  َقاَل: َواللَِّه لََقْد ُكنَّا جَنْ
َعلْنَاهُ َعلَى أَْعنَاِقنَا، َقاَل: َفَقاَل ُحَذيَْفُة: يَا ابَْن  َعلَ����ى األَْرِض، َوجَلَ
نَْدِق، َوَصلَّى َرُسوُل  أَِخي، َواللَِّه لََقْد َرأَيْتُنَا َمَع َرُسوِل اللِه # ِباخْلَ

)1) سنن أبي داود: باب: في االستعاذة، )1549(، وقال األلباني: حديث صحيح.
))) عون املعبود: 4/ 406.

)3) سنن ابن ماجه: الزهد، )4141(، وقال األلباني: حديث حسن.
)4) فيض القدير: 6/ 88.

الل����ِه # ِمَن اللَّيِْل َهِوّيًا، ثُمَّ الْتََفَت ِإلَيْنَ����ا َفَقاَل: َمْن َرُجٌل يَُقوُم 
َفَينُْظَر لَنَا َما َفَعَل الَْقْوُم يَْش����ُرُط لَُه َرُس����وُل اللِه # أَنَُّه يَْرِجُع 
نََّة، َفَما َقاَم َرُجٌل، ثُمَّ َصلَّى َرُس����وُل اللِه # َهِوّيًا  أَْدَخلَُه اللَُّه اجْلَ
ِم����َن اللَّيِْل، ثُمَّ الْتََفَت ِإلَيْنَا َفَقاَل: َمْن َرُج����ٌل يَُقوُم َفَينُْظَر لَنَا َما 
ْجَعَة، أَْسَأُل  َفَعَل الَْقْوُم، ثُمَّ يَْرِجُع يَْش����ِرُط لَُه َرُسوُل اللِه # الرَّ
ِة  نَِّة، َفَما َقاَم َرُجٌل ِمَن الَْقْوِم َمَع ِشدَّ اللََّه أَْن يَُكوَن َرِفيِقي ِفي اجْلَ
ا لَْم يَُقْم أََحٌد َدَعاِني  ِة الَْبْرِد، َفلَمَّ وِع، َوِش����دَّ ِة اجْلُ ْوِف، َوِشدَّ اخْلَ
َرُسوُل اللِه #، َفلَْم يَُكْن ِلي بُدٌّ ِمَن الِْقَياِم ِحنَي َدَعاِني، َفَقاَل: يَا 
ِدثَنَّ  ُحَذيَْفُة، َفاْذَهْب َفاْدُخْل ِفي الَْقْوِم َفانُْظْر َما يَْفَعلُوَن، َوالَ حُتْ
يُح  َش����يًْئا َحتَّى تَْأِتَينَا، َق����اَل: َفَذَهبُْت َفَدَخلُْت ِف����ي الَْقْوِم، َوالرِّ
َوُجنُ����وُد اللِه تَْفَعُل َما تَْفَعُل الَ تَِقرُّ لَُه����ْم ِقْدًرا، َوالَ نَاًرا َوالَ ِبنَاًء، 
َفَقاَم أَبُو ُس����ْفَياَن بُْن َحْرٍب َفَقاَل: يَا َمْعَشَر ُقَريٍْش، ِلَينُْظْر اْمُرٌؤ 
ُجِل الَِّذي ِإلَى َجنِْبي،  َمْن َجِليُسُه، َفَقاَل ُحَذيَْفُة: َفَأَخْذُت ِبَيِد الرَّ
َفُقلْ����ُت: َمْن أَنَْت؟ َقاَل: أَنَا ُفاَلُن بُْن ُفاَلٍن، ثُمَّ َقاَل أَبُو ُس����ْفَياَن: 
يَا َمْعَش����َر ُقَريٍْش، ِإنَُّكْم َواللَِّه َم����ا أَْصَبْحتُْم ِبَداِر ُمَقاٍم لََقْد َهلََك 
الُْكَراُع، َوأَْخلََفتْنَا بَنُو ُقَريَْظَة، َوبَلََغنَا َعنُْهُم الَِّذي نَْكَرهُ، َولَِقينَا ِمْن 
يِح َما تََرْوَن، َواللَِّه َما تَْطَمِئنُّ لَنَا ِقْدٌر، َوالَ تَُقوُم لَنَا نَاٌر،  َه����ِذِه الرِّ
ٌل، ثُمَّ َقاَم ِإلَى َجَمِلِه  لُوا َفِإنِّي ُمْرحَتِ َوالَ يَْستَْمِسُك لَنَا ِبنَاءٌ، َفاْرحَتِ
َوُهَو َمْعُقوٌل َفَجلََس َعلَيِْه، ثُمَّ َضَربَُه َفَوثََب َعلَى ثاََلٍث، َفَما أَْطلََق 
ِدْث َشيًْئا  ِعَقالَُه ِإالَّ َوُهَو َقاِئٌم، َولَْوالَ َعْهُد َرُس����وِل اللِه # الَ حُتْ
َحتَّى تَْأِتَيِني، ثُمَّ ِشئُْت لََقتَلْتُُه ِبَسْهٍم، َقاَل ُحَذيَْفُة: ثُمَّ َرَجْعُت ِإلَى 
ٍل،  َرُسوِل اللِه # َوُهَو َقاِئٌم يَُصلِّي ِفي ِمْرٍط ِلَبْعِض ِنَساِئِه ُمَرحَّ
ْرِط، ثُمَّ َرَكَع  ����ا َرآِني أَْدَخلَِني ِإلَى َرْحِلِه، َوَطَرَح َعلَيَّ َطَرَف امْلِ َفلَمَّ
َبَر، َوَسِمَعْت َغَطَفاُن مِبَا  ا َسلََّم أَْخَبْرتُُه اخْلَ َوَسَجَد َوِإنَُّه لَِفيِه، َفلَمَّ

َفَعلَْت ُقَريٌْش، َفانَْشَمُروا ِإلَى ِباَلِدِهْم)5(.
فانظ���ر إلى هذا احلديث وما يدل عليه من أن ش���دة اجلوع 
وش���دة اخلوف كانتا سبباً من أس���باب ضعف االستجابة لندب 
الرس���ول # الصحابة رضي الله عنهم لإلتي���ان بخبر القوم مع 
توافر ضمانات العودة ودخول اجلنة ورفقة احلبيب املصطفى #.

فال تنتظر من شعب ُسِلَبت منه هاتان النعمتان أن يقوم بنهضة 
أو إقالة عثرة، ما لم يقم بنفسه بانتزاع هاتني النعمتني ممن سلبهما 
منه، مضحياً في سبيل ذلك بالغالي والنفيس، كما قال الله سبحانه 
ُر َما ِبَقْوٍم َحتاَّ يَُغِيُّروا َما ِبَأنُفِسِْم{ ]الرعد: ١١[،  َ ل يَُغِيّ وتعال���ى: }إناَّ اللاَّ
ًرا ِنّْعَمًة َأْنَعَمَها َعَل  َ لَْم َيُك ُمَغِيّ وكما قال جلَّ في عاله: }َذلَِك ِب������َأناَّ اللاَّ

يٌع َعِلمٌي{ ]األنفال: ٥٣[. َ َسِ َقْوٍم َحتاَّ يَُغِيُّروا َما ِبَأنُفِسِْم َوَأناَّ اللاَّ
وآخر دعوانا أن احلمد لله رب العاملني.

)5) مسند أحمد: حديث حذيفة بن اليمان، ))338)(. تعليق شعيب األرناؤوط: حديث 
صحيح، وهذا إسناد حسن.
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��دي ي���ا ش���راي���َن ال�����دِم ال��ع��رب��ي  ت��ف��صَّ
غ��ض��ًب��ا امُل��ص��ط��ل��ي  زاُد  ال�����دُم   ف��إمن��ا 
 ل���ع���ل ق����ط����رَة ن������زٍف م���ن���ِك ح��ان��ق��ة

ضمائرنا ف��ي  ح���سٍّ  س����ؤرُة  ت��ب��َق   ل��م 

سيرتها ال���ده���ر  س���ْم���ُع  َم����جَّ  أم����ة   ي���ا 
 ق��د ك���ان ي��ط��رب م��ن ت��ص��ه��ال��ه��ا ِح��ق��ًب��ا

نخوتهْم ه����اَم  واَروا  ل��أع��اري��ب   م��ا 
ل���و أن��ه��ا ُدِف���ن���ْت ف���ي م��ن��ب��ٍت َخ��ِص��ٍب

 

قذًى صفحتاِك  ران��ْت  ال��ُع��ْرِب  نخوة   يا 
صولتهْم الشْجب  بضجيج  تدفعي   ال 
شرٍف في  امل��وِت  ص��اَب  احل��رُّ   َيستْعِذُب 

انتفاضة
فهد بن علي العبودي ■

والتهبي منه  َتَبق��ّى  م��ا   واس��ت��ن��زف��ي 
َيطِب( لم  َيْجِر  لم  وإن  ط��اَب  س��اَل   )إْن 
اخل��ِرِب وجداننا  ف��ي  ال���روَح  تبعث   أن 

 ك���أمن���ا ث��ِم��ل��ْت م���ن خ���م���رة ال���َوَص���ِب

 ف��ل��م ت���ُع���ْد ت��س��ت��ب��ي��ه ن��ش��وة ال��ط��رِب
احِلقِب في  األص���داء  س��وى  منه  يبق   لم 

العطِب؟ جنى  فاشتاروا  الذل  حمأة   في 

 ألث���م���رْت ُح��م��ًم��ا م���ن واب����ل ال��غ��ض��ِب
وتنتصبي ��وأى  ال��سُّ رَه���َج   فلتنفضي 
الصخِب( م��ن  أن��ب��اًء  أص���دُق   )ف��ال��ع��زُم 
ُيَشِب إْن  العيش  شهُد  َي��ع��ذُب  وليس 

]نص شعري[

بعدما فرغُت من قراءة قصة )بنات العرب في إسرائيل)*((، تداَعْت 
كلمات هذه القصيدة:

)*( من كتاب )قصص من احلياة( للشيخ علي الطنطاوي - رحمه الله -.
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المشرق  تقسيم  فكرة  تطور 
العربي

د. بشير زين العابدين

ما وراء التوجه الصهيوني لفرض 
المسجد  اليهودية على  السـيادة 
األقصى؟             د. صالح النعامي

ــة  ــرك ــي وح ــوب ــجــن ـــراك ال ـــح ال
الحوثي.. تقارب المصالح وتباعد 
األيديولوجيات     أحمد الصباحي

روحاني ومعاناة أهل السنة في 
إيران

صباح املوسوي

عامه  يــدخــل  غـــــزة  حصـــار 
السادس

أحمد أبو دقة

مرصد األحداث
عمرو عبد البديع

مكاسب إقليمية محتملة بين 
ثنايا »الَغَزل اإليراني«

محمد سليمان الزواوي
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تطور فكرة تقسيم المشرق العربي
]المسلمون والعالم[

د. بشري زين العابدين)*( ■
zein73@hotmail.com

ملخص تنفيذي

 في مراكز الفكر الغربية  )2013-2001(

تتناول هذه الدراس��ة أهم ما نشرته مراكز الفكر الغربية 
حول مشاريع التقسيم وإعادة رسم الخريطة السياسية 
كح��ل لألزمات الت��ي تواجهها الكيان��ات الجمهورية في 
المشرق العربي، ويمكن تلمس تطور مفاهيم التقسيم 
ومقترحات إعادة رس��م خريطة المنطقة من خالل ثالث 

مراحل رئيسة، هي:

)�) باحث وأكادميي سوري.
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1 ظهور فكرة التقس���يم من خالل التس���ويق ملشاريع 

احلكم الفيدرالي ودعم القوى املجتمعية خالل الفترة 2001-
2006، وذل���ك بالتزامن مع تركز االس���تراتيجية الغربية في 
التعامل مع املنطقة العربية على دعامتي »دعم الدميقراطية« 
و»متك���ني األقليات«، حيث تقدمت العدي���د من هذه املراكز 
مبجموع���ة خرائط كان أبرزها: دراس���ة »حدود الدم« التي 
نش���رها النائب األسبق لرئيس هيئة األركان األمريكي رالف 
بيترز في مجلة القوات املس���لحة األمريكية وتس���ببت بإثارة 

لغط كبير في املنطقة العربية.
2 دعوة عدي���د من مراكز البح���ث الغربية إلى دعم 

مطالب املعارضة الراديكالية باالنفصال السياس���ي واحلكم 
الذاتي ف���ي املرحلة 2007-2010، والتي برزت فيها مظاهر 
التعاون بني املؤسسات الرس���مية الغربية وبعض اجلماعات 
املتطرف���ة التي أخ���ذت تدعو إل���ى االنفصال السياس���ي 
واالس���تقالل اإلداري، ما ش���جع بعض الباحث���ني الغربيني 
للتقدم بأطروحات أكثر جرأة فيما يتعلق بإعادة رسم خريطة 

املشرق العربي على أسس إثنية ومذهبية.
3 ظهور مفه���وم »التجزئة داخل احلدود« في مرحلة 

الث���ورات الش���عبية الراهن���ة )2011-2013(، حيث تبّنت 
العدي���د من مراكز البحث الغربية أطروحات جديدة تتضمن 
الدعوة إلى تأس���يس كيان���ات فيدرالية أو إل���ى إعادة فرز 
القوى املجتمعية وف���ق معادلة تفتيتية تقوم على احملاصصة 

السياسية للقوى املجتمعية داخل إطار الدولة.
وبالنظر إلى ضحالة بعض األطروحات الغربية، وعجز كثير 
من الباحثني الغربيني عن فهم طبيعة املجتمعات الشرقية؛ فقد 
دعت الدراسة إلى ضرورة مبادرة مراكز البحث العربية لتقدمي 
أطروحات جادة للتعامل مع األزمات السياس���ية واالجتماعية، 
وملء الف���راغ الثقافي في الس���احة العربية عب���ر طرح رؤى 
استراتيجية ناضجة ملستقبل الهوية السياسية للكيانات العربية 

في هذه املرحلة احلرجة من التحول البنيوي.

تطور فكرة تقسيم المشرق العربي في 
مراكز الفكر الغربية )2013-2001(

تناولت العديد من املصنفات احلديثة ظاهرة تأثير األزمات 
الداخلية في بل���دان العالم العربي عل���ى األمن الدولي، حيث 
مثلت هشاشة البنى التحتية للجمهوريات العربية احلديثة منذ 
تأسيس���ها منوذجاً حلالة انعدام االستقرار الذي ميكن أن يؤثر 

على منظومات األمن اإلقليمي.
وتأتي هشاش���ة البنى التحتية له���ذه اجلمهوريات كنتيجة 
حتمية النعدام التوازن بني مفهومي »الدولة« )state( و»األمة« 
)nation(، خاصة أن معظم اجلمهوريات العربية قد نش���أت 
على أس���اس صفقات بني قوى اس���تعمارية ف���ي مطلع القرن 
 nation( »العش���رين دون مراعاة ملفه���وم »الدولة القومي���ة
state(، ما أدى إل���ى خضوع هذه الدول لألنظمة العس���كرية 
الشمولية بعد خروج املس���تعمر، واندالع النزاعات احلدودية، 
وتدهور العالقة ب���ني الدولة ومختلف فئات املجتمع إثر ارتكاز 

السلطة على قواعد ضيقة من الفئات املستفيدة)1(.
ونظراً لضعف مؤسس���ات اإلدارة وأجهزة احلكم في هذه 
ال���دول، فإن املهددات التي تواجهه���ا غالباً ما تأتي من عوامل 
داخلي���ة، وذلك نتيجة عجزها عن تش���كيل عالقة متوازنة بني 
الس���لطة واملجتمع، ثم تأتي عوامل: الضعف االقتصادي، وسوء 
توزي���ع الثروة، والتوتر بني مختلف املجموعات اإلثنية واملذهبية 
داخل املجتمع كعوامل تنخر في جس���د هذه الدول، ومتنعها من 

تشكيل نظام أمني متوازن.
وبن���اء على هذه املعطيات فقد ذهب بعض املنظرين الغربيني 
إلى أن اخلالفات احلدودية وتدهور العالقة بني املذاهب واإلثنيات 
داخ���ل الدولة، ميكن أن تهدد منظومات األمن الدولية برمتها، ما 
يستدعي التدخل اخلارجي ملعاجلة بؤر التوتر احمللية لبعض الدول 
الشرقية بهدف درء هذه املخاطر، خاصة أن أحداث احلادي عشر 
من س���بتمبر 2001 قد دفعت باملجتمع الدولي لالعتراف بتنامي 
خطر اجلماعات املتطرفة العابرة للحدود، وإمكانية تعرض طرق 
اإلمداد ومصادر الطاقة للتهديد من قبل جماعات راديكالية تتخذ 

من بعض الدول الهشة قواعد ارتكاز لها)2(.

(1) Mohammed Ayoob, Regional Security in the Third World 
(Colorado: Westview Press, 1986), 6.

(2) Benjamin Miller, States, Nations, and the Great Powers 
(Cambridge Studies in International Relations, 2007), 
1215-.
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 non state( وساعد بروز القوى الفاعلة خارج إطار الدول
actors( على ترس���يخ االرتب���اط بني األم���ن اإلقليمي واألمن 
الدول���ي؛ حيث مثلت حادثة تفجير برجي التجارة العامليني نقطة 
حتول في تبني واشنطن استراتيجية أمنية جديدة ملواجهة الفكر 
املتطرف الذي انتش���ر في بعض دول الشرق األوسط، وذلك من 
خالل العمل عل���ى توظيف القوى املجتمعي���ة داخل هذه الدول 

لفرض تغييرات في بنية مؤسسات اإلدارة واحلكم.
وميكن تلمس تلك التوجهات من خالل رصد الدراسات التي 
نش���رها باحثون مقربون من دوائر اتخاذ القرار السياس���ي في 
الغرب، وعلى الرغم من عدم تبّني احلكومات الغربية أياً من هذه 
الدراسات؛ إال أن املشاريع التي تقدمت بها معاهد الفكر إلعادة 
رسم خريطة الشرق األوسط قد ُعرضت على كبار املسؤولني في 
احلكومات الغربية املتعاقبة منذ عام 2001 وحظيت باهتمامهم، 
كما أنها نوقشت على مستوى مؤسسات التخطيط االستراتيجي 
وصنع القرار، وميكن تفصيل تطور فكرة تقسيم املنطقة العربية 

فيما يأتي:

تطور فكرة التقسيم والتسويق لمشاريع 
الحكم الفيدرالي عبر دعم القوى 

المجتمعية )2006-2001(

ارتك���زت األطروحات املتعلقة بضرورة إعادة رس���م خريطة 
املش���رق العربي على نق���د مخرجات معاهدة »س���ايكس بيكو« 
)1916(، والتي نصت على منح فرنس���ا كاًل من: املوصل وسورية 
ولبن���ان، ومنح بريطانيا جنوب بالد الش���ام وص���والً إلى بغداد 
والبصرة، وجاءت بع���د ذلك معاهدة »س���يفر« )1920( إلقرار 
احلدود التي مت ترسيمها من قبل، ومن ثم معاهدة »سان رميون« 
في العام نفس���ه، والتي نصت على وضع س���ورية والعراق حتت 

االنتداب الفرنسي والبريطاني تباعاً.

وعلى إثر انعتاق اجلمهوريات العربية من االنتداب األوروبي؛ 
انتشرت ظاهرة االنقالبات العس���كرية واحلكم الشمولي، فيما 
اندلعت الصراعات احلدودية بني هذه الدول نظراً لعدم رضاها 
بالتركة التي توافقت عليها الدول الغربية القتسام مناطق النفوذ 
فيما بينها، وواجهت هذه الدول مشاكل كبيرة في ترسيخ مفهوم 
املواطنة ضمن إطار الدولة، وذلك في مقابل انتشار األطروحات 
األممي���ة واإلثنية، وأخ���ذت العديد من الق���وى املجتمعية تعزز 
وجودها السياس���ي واإلعالمي خارج إطار الدولة إثر انحس���ار 
امل���د القومي، وتنامي تيارات التطرف الديني، خاصة في العراق 

وسورية ودول اخلليج العربي.
وكان أول من طرح فكرة تغيير البنية اجليو-سياسية للشرق 
األوسط في مطلع األلفية الثالثة؛ الضابط املتقاعد رالف بيترز 
الذي نش���ر دراس���ة ذكر فيها أن احلرب على اإلرهاب ستبقى 
ناقصة ما لم تت���م معاجلة »قضايا اإلرهاب األصولي والتخريب 
والكراهية الص���ادرة من الدول احملافظة الت���ي لعبت دوراً في 
تقويض األنظمة العلمانية ونش���ر التطرف في العالم اإلسالمي 

وإعادة حقوق اإلنسان إلى الوراء«)1(.
وفي هذه األثناء ب���دأت الصحافة ومراكز البحث الغربية 
املقربة تتقدم بأطروحات إلعادة رسم خريطة املنطقة العربية 
كحل ملواجهة التشدد الديني وإمكانية استخدام القوة العسكرية 
لتحقيق ذلك؛ ففي ورقة مقدمة إلى وزارة الدفاع األمريكية في 
شهر يونيو 2002، دعا اخلبير االستراتيجي مبؤسسة »راند«، 
ل���وران موري���س، اإلدارة األمريكية إلى تبني حلول عس���كرية 

متشددة إذا فشلت جهود اإلصالح في املنطقة العربية)2(.
وفي الفت���رة ذاتها؛ ش���ارك القيادي في أوس���اط احملافظني 
اجلدد، وليام كريستول، في مؤمتر بإيطاليا )يونيو 2002(، وحتدث 
في مداخلته عن وجود أجندة أمريكية س���تبدأ باحلرب على العراق 
وتنتهي »بإسقاط األنظمة امللكية في اخلليج العربي«، وذكرت صحيفة 
»واشنطن بوس���ت« األمريكية أن املستمعني من النخبة األوروبية قد 

صعقوا من صراحة كريستول وأسلوبه املباشر في الطرح)3(.
وتزامنت تلك األطروحات املتطرفة مع نش���ر تقرير تقدم به 
مؤسس معهد »هدسون« للدراسات االستراتيجية، ماكس سنجر، 
لوزارة الدفاع األمريكية )أغس���طس 2002(، يتلخص في الدعوة 
(1) Ralph Peters, “The Saudi Threat,” Wall Street Journal, (4th 

January 2002).
(2) A briefing at the Pentagon to the Defense Policy Board by 

Rand Corporation, prepared by Laurent Murawice, on 10th 
July 2002.

(3) Richard Cohen, “Kristol Unwelcome Message,” The 
Washington Post, 11th June 2002.
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إلى إس���قاط األنظمة امللكية ودعم املعارضة في اخلارج إلنشاء 
جمهورية مستقلة في شرقي شبه اجلزيرة العربية، وذكر املتحدث 
باسم البنتاغون اللفتنانت مايكل هوم أن سنجر قد اجتمع بأندرو 
مارش���ال، وهو أحد املقربني من وزير الدفاع األمريكي األسبق، 
ودار احلديث بينهما حول إمكانية إنش���اء كيان جديد على أسس 

طائفية في اخلليج العربي)1(.
وفي الفترة التي ظهرت فيها التقارير الداعية إلى إعادة رسم 
اخلريطة العربية عام 2002؛ كانت اإلدارة األمريكية منهمكة في 
إعداد خططها لغزو العراق، الذي تأس���س فيه منذ عام 2003 
نظام سياس���ي يقوم على محاصصة إثنية-طائفية شبه رسمية، 
وأصبح االنقسام العرقي والطائفي في احملافظات العراقية أمراً 

ال ميكن جتاهله على أرض الواقع.
ومن���ذ ذلك احلني ب���دأت تتض���ح مالمح االس���تراتيجية 
األمريكية اجلديدة للشرق األوسط، والتي ارتكزت على دعامتي 
»دعم الدميقراطية« و»متكني األقليات«، ابتداء من العراق وانتهاء 
ب���دول اخلليج العربية؛ ففي ش���هر مارس 2003 نش���ر الرئيس 
الفخ���ري ملجلس العالقات اخلارجية األمريكي، ليس���لي غليب، 
مقاالً بعنوان: »العراق.. حل الدول الثالث«، دعا فيه إلى تقسيم 
العراق إلى ثالث دول على أس���اس عرق���ي وطائفي، وقد تبّنت 
جلن���ة بيكر هذا املقترح الذي أيده أب���رز أعضاء املجلس، ودعا 
غليب في مقاله إلى إنش���اء دولة جديدة على أسس مذهبية في 

اخلليج العربي بعد إجناز مشروع تقسيم العراق)2(.
وفي ش���هر أبريل 2006، نش���ر معهد »غلوبال ريسيرتش« 
الكن���دي مقاالً لغاري هلبرت حتدث في���ه عن وجود مخططات 
أمريكية لتقس���يم منطقة الش���رق األوس���ط على أس���س إثنية 
وطائفية. وأكدت الدراس���ة أن نائب الرئيس األسبق ديك تشيني 
ونائب وزير الدفاع األس���بق بول ولفويتز، كانا من أبرز املؤيدين 
لفكرة التقس���يم. كما نش���ر املعهد تقريراً آخر في شهر نوفمبر 
من العام نفسه حتدث الكاتب فيه عن إمكانية أن تشهد املرحلة 
املقبلة بذل جهود اس���تخباراتية لتش���جيع األقليات في املنطقة 

للمطالبة بكيانات سياسية مستقلة)3(.
وتزام���ن صدور هذا املق���ال املثير للجدل م���ع قيام مركز 
»س���تراتفور« للدراسات اجليوسياسية بنش���ر تقرير يشير إلى 

(1) USA Today and the Financial Times, 21st August 2002.
(2) L. Glib, President of the Foreign Affairs Committee (2004) 

“Iraq: Three States Solution,” New York Times, 10th March 
2004.

(3) Mahdi Darius Nazemroaya, “Plans for Redrawing the Middle 
East,” (Global Research, 18th November 2006).

اعتزام اإلدارة األمريكية تقس���يم الع���راق إلى ثالث دول؛ بحيث 
يكون القسم األول وسط العراق وعاصمته بغداد، والقسم الثاني 
في إقليم »كردستان العراق« الذي ميكن أن يتحول إلى دولة تتمتع 
بحكم ذاتي، أما القس���م الثالث فيقع جن���وب العراق وعاصمته 
البص���رة ويقوم على أس���س مذهبية بحت���ة، وورد احلديث عن 
إمكانية أن يضم القس���م الثالث أجزاء من اخلليج العربي، وأكد 
التقرير أن هذه املقترحات قد طرحت للنقاش في لندن مع بعض 

الساسة العراقيني في شهر يوليو 2005)4(.
وفي شهر يوليو 2006 نشرت مجلة القوات املسلحة األمريكية 
دراس���ة للنائب األس���بق لرئيس هيئة األركان األمريكي، رالف 
بيترز، دعا فيها إلى إعادة رس���م خريطة الشرق األوسط، وعلى 
الرغم من أن هذه اخلطة لم تعتمد من قبل اإلدارة األمريكية، إال 
أنها ُعرضت للنقاش في كلية حلف شمال األطلسي، ومت تداولها 
في دوائر رس���مية عدة بالواليات املتحدة األمريكية، وأكد أحد 
الباحثني في معهد الدراس���ات الدولي���ة وجود خرائط أخرى ال 
تقل أهمية عن خريطة بيترز، إال أنها لم تتسرب إلى الصحافة، 
وقد أدى نش���ر هذه اخلريطة ومناقش���تها في أروقة الناتو إلى 
احتج���اج رئيس هيئة األركان التركي ل���دى نظيره األمريكي من 
التجاوز اخلطير املتمثل في الدعوة إلى إنش���اء دولة كردية على 

حساب تركيا)5(.

الدعوة إلى دعم مطالب المعارضة 
الراديكالية باالنفصال السياسي والحكم 

الذاتي )2010-2007(

بحل���ول ع���ام 2007، بدأت تظه���ر مالمح تفاع���ل القوى 
املجتمعية األكثر تش���دداً في املشرق العربي مع دعوات التقسيم 
الغربية؛ وبدا ذل���ك جلياً في تعالي أصوات اجلماعات املتطرفة 
للمطالبة باالنفصال السياسي، حيث نشرت مجلة »ميدل إيست 
بوليس���ي« في عدده���ا الصادر بتاريخ 22 يوني���و 2007 تقريراً 
يؤكد أن األنظمة العربية باتت تش���عر بالقلق من تنامي نش���اط 
التنظيم���ات املتطرفة املرتبطة بإيران، م���ا دفع بعدد من القادة 
والزعم���اء العرب لتحذير الدول الغربي���ة من مخاطر دعم هذه 
اجلماعات التي تهدد حالة الس���لم االجتماعي وتتسبب في شرخ 

خطير في العالقات اإلقليمية)6(.

(4) Stratfor Center for Geopolitical Studies, April 2006.
(5) Ralph Peters, “Blood Borders: How a Better Middle East 

Look,” Armed Forces Journal, (July 2006).
(6) Maximilian Terhalle, «Are the Shia Rising?» Middle East 

Policy, (June 22nd 2007).
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وفي مطلع ع���ام 2008 صّعدت طهران موقفها ضد اململكة 
العربية الس���عودية ودولة اإلم���ارات العربية املتح���دة، وكررت 
ادعاءاته���ا بتبعية البحرين إليران، وذل���ك بالتزامن مع مطالبة 
زعماء احلركات الراديكالية بتقس���يم الدول العربية على أسس 
مذهبي���ة، ونقلت وكالة رويترز عن أح���د زعماء هذه اجلماعات 
املتطرف���ة قول���ه: »عندما يس���تقر الوضع في العراق وتس���ود 
دميقراطية حقيقية، سيسود كيان شيعي آخر في املنطقة إضافة 
إلى إيران«. وأكد احمللل األملاني ماكس���ميالن تيرهال أن أنظار 
هذه اجلماعات في شرقي شبه اجلزيرة العربية ترنو إلى حتقيق 

احلكم الذاتي)1(.
في هذه األثناء واجهت مؤسس���ات دعم الدميقراطية تهماً 
رس���مية بدعم اجلماعات الراديكالية م���ن خالل: إقامة ندوات 
حوارية وعقد اجتماعات تنس���يقية مع زعماء هذه اجلماعات)2(، 
وتنظيم برامج تدريبية لهم في دول عربية وغربية، كبرنامج »قادة 
الدميقراطي���ة« الذي رعته وزارة اخلارجية األمريكية عام 2008 
وش���ارك فيه عدد من قادة اجلماعات املتطرف���ة التي ال تؤمن 

بالدميقراطية من حيث املبدأ)3(.
 ،)NED( »وتعتبر مؤسس���ة »الوقف القوم���ي للدميقراطية
إحدى أبرز املؤسس���ات التي اتهمت بدع���م جماعات املعارضة 
املتطرف���ة ومتويلها فيما يخالف قانون الدول التي تنش���ط فيها 
هذه اجلماعات، وقد واجهت هذه املؤسسة - التي تعمل في أكثر 
من 100 دولة حول العالم - تهماً بخرق قوانني البالد التي تعمل 

فيها، خاصة فيما يتعلق بتمويل هذه اجلماعات)4(.

(1)  Ibid, p. 71.
في  الدميقراطية  دعم  مجال  في  تعمل  أمريكية  مؤسسات  خمس  عن  احلديث  ميكن   (((
شبه  مؤسسة  وهي   :)NED( للدميقراطية  القومي  الوقف  هي:  األوسط،  الشرق 
حول  الدميقراطية  املؤسسات  متويل  إلى  وتهدف   ،1983 عام  تأسست  رسمية، 
العالم دون احلاجة إلى الدعم احلكومي املباشر؛ واملعهد القومي الدميقراطي للشؤون 
 ،)NED( وهي مؤسسة غير ربحية يتم متويل أنشطتها من قبل :)NDI( اخلارجية
واملعهد  العالم؛  دول  مختلف  في  مؤسساتها  وترسيخ  الدميقراطية  دعم  وهدفها 
جهود  ودعم  احلرية،  مفاهيم  ترسيخ  إلى  يهدف  الذي   :)IRI( الدولي  اجلمهوري 
متويله  على  ويحصل  العالم،  دول  مختلف  في  القانون  دور  وتعزيز  الذاتي،  احلكم 
 :)MEPI( الشرق أوسطية الشراكة  للدميقراطية؛ ومبادرة  القومي  الوقف  من قبل 
دعم  إلى  وتهدف  األمريكية،  اخلارجية  وزارة  تديرها  برامج  خالل  من  تعمل  التي 
األمريكية  والوكالة  األوسط؛  الشرق  في  والتربوي  واالقتصادي  السياسي  التطور 
في  واالقتصادي  السياسي  التطور  دعم  إلى  وتهدف   :)USAID( الدولي  للتطوير 

مختلف دول العالم.
(3) Congressional Research Service, Bahrain: Political Structure, 

Reform and Human Rights, Kenneth Katzman, (28th 
February 2011).

 115 السنوية:   )National Endowment for Democracy( ميزانية  بلغت   (4(
مليون دوالر عام 009)، و118 مليون دوالر عام 010)، و105 ماليني دوالر عام 
011)، وبلغ مجموع ما أنفقته )NED( في الشرق األوسط عام 009) على برامج 
أنفقت 0،000)15،4 دوالر على  الدميقراطية 1،000)17،8 دوالر، في حني  دعم 

هذه البرامج عام 010).

وعلى هامش برامج »دعم الدميقراطية« و»متكني األقليات«، 
شهدت الفترة املمتدة ما بني عامي 2008 و2010 لقاءات مكثفة 
بني مس���ؤولني غربيني وزعماء جماعات راديكالية تناولت سبل 
دعم هذه اجلماعات في ممارس���ة دور أكثر فاعلية في ش���ؤون 
املنطقة، ومناقش���ة إمكانية تأس���يس كيان جديد في ش���رقي 
اجلزيرة العربية على أسس مذهبية، وقد أكد هذه احلقيقة أحد 
املعارضني في اخلارج بقوله: »حني أثير موضوع تقس���يم اململكة 
ركز املواطنون الش���يعة على موضوع اإلصالح السياسي والبقاء 
ضمن البوتقة الوطنية رغم اإلغراءات الكثيرة التي حاولت بعض 
اجلهات األمريكية الدخول من خاللها لتفتيت الوضع احمللي«)5(.
وشهد عام 2009 بصفة خاصة محاوالت حثيثة من قبل هذه 
املجموعات لتأزمي املوقف السياس���ي ف���ي دول اخلليج العربية، 
واملطالبة بتش���كيل كيانات مس���تقلة، ونظمت ه���ذه اجلماعات 
حمالت احتجاجية اتس���مت بالعنف وتتّوجت بدعوة أحد رجال 
الدين املتش���ددين إلى االنفصال السياس���ي، وحض أتباعه على 
حمل الس���الح ضد الدولة قائاًل: »كرامتنا أغلى من وحدة هذه 

البالد... لن تنالوا عدالً إال باجلهاد«)6(.
وقد دأب عديد من احملللني الغربيني على دراس���ة مظاهر 
الدعم األمريكي لهذه اجلماعات املتطرفة وإبداء التفهم ملطالبها 
باالنفصال السياسي أو احلكم الذاتي، ومن أبرز هذه الدراسات: 
كتاب���ات الباحث األمريكي من أصل إيراني ولي نصر، الذي أكد 
أن الواليات املتح���دة األمريكية قد تبّنت مبدأ »متكني األقليات« 
في العالم العرب���ي منذ عام 2003، وقد فرض ذلك عليها وضع 
سياس���ة جديدة للتعامل مع األقليات في املنطقة املمتدة ما بني 

لبنان وباكستان)7(.
ورأى نص���ر أن مصالح الواليات املتح���دة قد ارتبطت منذ 
ذل���ك احلني بجماعات إثنية وطائفية متحمس���ة ملش���اريع دعم 
الدميقراطي���ة األمريكية، مؤكداً أن مفتاح التغيير في الش���رق 
األوس���ط ينبع من العراق الت���ي مت تغيير موازي���ن القوى فيها 
بص���ورة »أكثر واقعية«، حيث يضمح���ل دور احلركات العلمانية 
فيها وتندرس معالم األيديولوجيا والفكر، في حني تفرز العمليات 

)5) حمزة احلسن، »عالقة شيعة السعودية اخلارجية مذهبياً وسياسياً«، موقع اجلزيرة 
نت، ))1 يناير 008)).

(6) Sarah Leah Whitson, “Denied Dignity: Systematic 
Discrimination and Hostility toward Saudi Shia Citizens,” 
Human Rights Watch, (3rd September 2009).

السياسة  في  األستاذية  درجة  يحمل  إيراني،  أصل  من  أمريكي  باحث  نصر:  ولي   (7(
الدولية، وهو عضو مبجلس العالقات الدولية األمريكي، ومجلس الشؤون األمريكية 
أعضاء  من  وعدد  األمريكية  اإلدارة  أقطاب  مع  وثيقة  بصلة  يتمتع  كما  اإليرانية، 
الكونغرس، وقد اهتم مركز الدراسات االستراتيجية والدولية األمريكي بنشر أبحاثه.
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االنتخابي���ة ممثلني ع���ن األعراق والطوائف بدالً من منس���وبي 
األحزاب واحلركات السياس���ية، مش���يراً إل���ى أن هذه القوى 
املجتمعية هي التي س���تهيمن على الساحة السياسية في الشرق 
األوس���ط وستس���تحوذ على املوارد والثروات في مرحلة ما بعد 

اإلطاحة بالدكتاتوريات)1(.
وفي دراسة حول ارتباط املصالح األمريكية باألقليات؛ توقع 
الباحث األمريكي جيمس لي زيادة تأثير األقليات على الش���ؤون 
السياس���ية واالقتصادية في منطقة اخللي���ج العربي، خاصة أن 
إي���ران هي الدولة األكبر في املنطقة ومت���ارس نفوذاً على عدد 
من اجلماعات املرتبطة بها فكري���اً وعقائدياً، ورأى لي أنه بات 
من املتعنّي على الدول الغربي���ة أن تبدي اهتماماً أكبر بالعوامل 
اجليوسياسية في اخلليج العربي بدالً من االقتصار على سياسة 

الضغط االقتصادي والسياسي على إيران)2(.
وفي عام 2011 نش���رت مجلة »فورين بوليس���ي« األمريكية 
دراس���ة للباحث »أ. بينات« انتقد فيها نزوع األنظمة امللكية إلى 
احملافظ���ة على الوض���ع القائم مما ينذر بعواق���ب وخيمة على 
األوضاع األمنية في املنطقة. وأش���ار الباح���ث إلى إمكانية أن 
تتع���اون اإلدارة األمريكي���ة مع إيران لدع���م جماعات املعارضة 

بهدف تعزيز الدميقراطية في هذه الدول)3(.
وقد مثلت مرحلة الربيع العربي فرصة س���انحة ألن يتقدم 
مجموعة من الباحث���ني الغربيني بأطروح���ات أكثر جرأة فيما 
يتعل���ق بإعادة رس���م خريطة املنطقة العربية على أس���س إثنية 
ومذهبي���ة؛ ففي الوقت الذي ركزت فيه احلركات الش���عبية في 
اجلمهوريات العربية على تعزيز احلريات العامة وإصالح أنظمة 
اإلدارة واحلكم؛ انخرطت بعض مراك���ز الفكر الغربية في دعم 
توجهات جماعات اللوبي اإليراني واإلسرائيلي ملناقشة املشاريع 
التفتيتية وترجيح كفة مطالب اجلماعات املتشددة باحلكم الذاتي 

واالنفصال السياسي.
وميكن القول بأن املرحلة 2011-2013 قد مثلت حتوالً كبيراً 
في الفكر الغربي نحو ترجيح مشاريع إعادة تشكيل املنطقة على 
أس���س فيدرالية، وذلك في ظل اضمحالل دور الدولة وانحسار 
األيديولوجيا وعجز املجتمعات العربية عن إفراز نخب سياس���ية 

ناضجة لتحل محل األحزاب الشمولية البائدة.

 Vali Nasr، “Regional Implications of the Shia Revival in Iraq،”  (1(
.(4-7 :)(004( The Washington Quarterly، Summer

(2) James Leigh, “Shia Islam and Oil Geopolitics,” Energy 
Bulletin, (23rd Dec. 2008).

(3) A. Bayyenat, “U.S. Policy Towards Bahrain and the Iran 
Factor,” Foreign Policy Journal, (8th June 2011).

مرحلة الثورات الشعبية وظهور مفهوم 
»التجزئة داخل الحدود« )2013-2011(

في أتون حال���ة الفوضى التي انتاب���ت اجلمهوريات العربية 
ابتداء من عام 2011، تنامت ظاهرة الولع الغربي بخريطة املنطقة 
العربي���ة؛ إذ بدأت تظهر رس���ومات جديدة وخرائط مس���تحدثة 
إلعادة تقسيم املنطقة وفق مصالح القوى الدولية املتنافسة، ومثل 
املش���هد اإلنساني املروع لألزمة الس���ورية فرصة لتناول الثورات 
العربية من منظور جديد؛ ففي محاضرة مبدرس���ة »جيرالد فورد 
للسياسة العامة« طرح عراب السياسة اخلارجية األمريكية هنري 
كيس���نجر فكرة تقسيم سورية على أس���س إثنية وطائفية، قائاًل: 
»هنالك ثالث نتائج ممكنة: انتصار األس���د، أو انتصار السّنة، أو 
نتيجة تنطوي على قبول مختل���ف القوميات بالتعايش معاً، ولكن 
في مناطق مس���تقلة ذاتياً على نحو أو آخر، بحيث ال تقمع بعضها 

البعض، وهذه هي النتيجة التي أفّضل رؤيتها تتحقق«)4(.

واحلقيقة هي أن رؤية كيس���نجر حلل األزمة الس���ورية عبر 
تقس���يم الكيان اجلمهوري على أسس إثنية ومذهبية ال تنبع من 
مح���ض هواجس ذاتية لدى وزير اخلارجية األمريكي األس���بق؛ 
ب���ل تأتي ضمن مراجعات جتريها مراك���ز الفكر الغربية وبعض 
اجلهات الرس���مية التي بدأت تدعو في مرحلة الثورات العربية 
إلى إعادة فرز القوى السياس���ية وفق معادلة تفتيتية تقوم على 

احملاصصة داخل إطار الدولة.
فقد رأى الباحث في جامعة هارفرد، »روجر أوين«، أن التسوية 
الغربي����ة للمنطقة العربية عقب احلرب العاملية األولى أنتجت دوالً 
مصطنعة ال يزال حتقيق االس����تقرار متعذراً دون حكم عس����كري 
اس����تبدادي، ما يدفع باملجتمع الدولي الي����وم للبحث عن ترتيبات 

(4) Henry Kissinger characterizes Syrian war as «ethnic and 
sectarian conflict,» discusses other foreign policy issues at 
Gerald Ford centennial event, http://www.fordschool.umich.
edu/news/?news_id=1111 (Monday, July 1, 2013).
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جديدة تهدف إلى حتقيق االس����تقرار بص����ورة أكثر واقعية، وذلك 
من خالل إعادة تقسيم املنطقة وفق حدود جديدة حتظى باعتراف 
عاملي كما وقع في الس����ودان، أو من خالل تطبيق مفهوم »التجزئة 
ضمن احلدود« كما هو احلال في العراق، ورأى أوين أن السيناريو 
األخير هو األفضل بالنسبة للحالة السورية، إذ إن البديل قد يتمثل 

في نشوء دولة فاشلة ميكن أن تؤثر سلباً على جيرانها)1(.
وفي دراس���ة موازية أش���ار الكاتب في صحيفة »نيويورك 
بوس���ت«، أرنولد ألرت، إلى ظهور عوام���ل التحلل على خريطة 
املنطقة العربية بعد مرور نحو قرن ساد فيه احلكم االستعماري 
ثم العسكري الش���مولي، ورأى ألرت أن الصورة األنسب لضمان 
استقرار الكيان اجلمهوري في س���ورية تكمن في تأسيس نظام 
»ترويكا« تتوزع السلطة فيه بني السنة واألكراد والعلويني، مشدداً 
على ضرورة وضع املصالح األمريكية على قمة احلس���ابات في 

ترتيبات املرحلة القادمة للبالد)2(.
وعلى نهج سابقيه نشر الباحث بجامعة »جورج تاون«، غبريال 
شينمان، بحثاً أشار فيه إلى أن الشرق األوسط يدفع ثمن أخطاء 
الدول الغربية عندما رس���مت خريطة املنطق���ة في مطلع القرن 
العش���رين، مؤكداً أن مفتاح حل األزمات السياس���ية في مرحلة 
الربيع العربي يكمن في إعادة رسم خريطة املنطقة فيما يتناسب 
مع طموحات األقليات اإلثنية واملذهبية، مستشهداً مببادئ ولسون 
األربعة عش���ر التي أقرت حق الشعوب في تقرير مصيرها خالل 

مفاوضات السالم التي أعقبت احلرب العاملية األولى)3(.
جدي����ر بالذك����ر أن املؤسس����ات اإلعالمية ومراك����ز البحث 
اإلس����رائيلية بادرت من جهتها إلى تبّني مفهوم إعادة رسم خريطة 
املش����رق العربي وفق مفهوم »التجزئة ضم����ن احلدود« باعتبارها 
حلقة في سلسلة الترتيبات النهائية لعملية السالم؛ فقد نشر رئيس 
حتري����ر صحيفة »هآرتز« العبرية، ألوف بن، مقاالً أكد فيه ضرورة 
أن تس����فر تطورات املنطقة عن صياغة خريطة سياس����ية جديدة 
حتترم حقوق الش����عوب في تقرير مصيرها، وذلك عبر تأس����يس 
كيانات سياس����ية جديدة، وهو األمر الذي سيكسر عزلة إسرائيل 
ويتيح لها مجال املناورة ويعزز فرص تواصلها مع ش����عوب املنطقة، 
واختتم بن مقالته بالقول: »ال نس����تطيع جتاهل أن إس����رائيل هي 

احلدود«،  ضمن  التجزئة  إلى  احلدود  ترسيم  من  العربي:  »املشرق  أوين،  روجر   (1(
صحيفة احلياة، 31 مايو 013).

(2) Arnold Ahlert, “Obama’s Iraq Surrender,” Frontpage Mag,  
http://frontpagemag.com/2013/arnold-ahlert/obamas-iraq-
surrender-brings-mideast-meltdown/  (May 31 2013).

(3) Gabriel Scheinmann, “The Map that Ruined the Middle 
East,” The Tower, http://www.thetower.org/article/the-map-
that-ruined-the-middle-east/ (July 2013).

العب أساس����ي في السعي نحو إقامة الدولة الفلسطينية املستقلة 
وترس����يم حدودها، وفي سياق متصل لن تكون إسرائيل مبنأى عن 
تأثيرات تفكك الدول املجاورة لها، ال سيما األردن وسورية واململكة 
العربية الس����عودية، حيث ميكن إلس����رائيل أن تتبّنى سياسة ذكية 
متكنها من حتديد الفرص الكامنة النبثاق دول جديدة، وتساعدها 
على اس����تغالل هذه الفرص، وجتعلها قادرة عل����ى احتواء عملية 

التحول احلتمي بهدف تعزيز قوتها ونفوذها في املنطقة«)4(.
ومنذ ظهور مؤلَّفه »كيف تدي���ر العالم« عام 2011)5(؛ يعتبر 
الباحث في مؤسس���ة »أمريكا اجلدي���دة«، باراج خانا، أحد أبرز 
املنادين بإعادة رس���م خريطة الشرق األوس���ط، حيث توقع أن 
يصل عدد الدول املس���تقلة في العالم خالل الفترة القادمة إلى 
300 دول���ة بدالً من 200 دولة اليوم، وبن���اء على ذلك فقد دعا 
خانا في مقال نش���ر بصحيفة »نيويورك تاميز« إلى التعامل مع 
األزمات السياس���ية في املنطقة من خالل حلول جذرية تتلخص 
في تأسيس دول علوية وكردية، وأخرى قومية في آسيا الوسطى 

حتت مسمى »أذربيجان الكبرى«)6(.
وفي مقال آخر نش���رته مجل���ة »فورين بوليس���ي« بعنوان: 
»االنفص���ال قد يك���ون مفيداً«، رأى خان���ا أن والدة دولة جنوب 
الس���ودان متثل بداية الترتيبات لوالدة دول جديدة في الش���رق 
األوسط على أس���س إثنية ومذهبية. واقترح الباحث حزمة من 
اآلليات االقتصادية والسياس���ية واالجتماعية لضمان استمرار 
هذه الدول واس���تقرارها، منبهاً إلى ض���رورة املزج بني املرونة 
والقس���وة في حتقيق طموحات ش���عوب املنطقة، إذ إن البديل 
الوحي���د حلالة »الصراع الدائم« داخل هذه الدول يكمن في منح 
الشعوب حق تقرير املصير مهما كانت التكلفة. ودعا الغربية إلى 
تقدمي الدعم للهيئات اإلقليمية واجلماعات االنفصالية لتأهيلها 

حتى تكون قادرة على إجناز عملية إعادة التقسيم)7(.
وميك���ن القول إن األزمة الس���ورية الراهنة مثلت منوذجاً لدى 
عدي���د من مراكز الفك���ر الغربية لتطبيق مفه���وم »التجزئة ضمن 
احلدود« وفق النس���ق العراقي، حيث نش���رت في األشهر الثالثة 
املاضية مجموعة من الدراسات التي تقترح حل األزمة السورية على 
أس���اس إعادة الفرز اجليو-سياس���ي ضمن إطار احلدود القائمة، 

(4) Aluf Benn, “Caution: Middle East under Construction,” 
Haaretz, 25th March 2011.

(5) Parag Khanna , How to Run the World: Charting the Course 
to the Next Renaissance, Random House (2011).

(6) Parag Khanna and Frank Jacobs, “The New World,” The New 
York Times, September. 22, 2012.

(7) Parag Khanna “Breaking Up is Good to Do,” Foreign Policy, 
(13 January 2011).
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ولعل أبرزها اخلريطة التي نشرها »معهد دراسات احلرب«، والتي 
توقعت تقس���يم الكيان اجلمهوري إلى ثالثة أقس���ام: رقعة شمالية 
شرقية يس���يطر عليها األكراد، وأخرى وسط وشمال غربي البالد 
تس���يطر عليها املعارضة في حلب، وذلك مقابل االعتراف الدولي 

بسيطرة النظام على دمشق وحمص والالذقية وطرطوس)1(.

مشاريع التقسيم وإشكالية الهوية 
السياسية لدى الجمهوريات العربية

اس���تعرضت هذه الدراس���ة تطور وجهات نظر بعض مراكز 
البحث الغربية في املستقبل السياس���ي للمنطقة العربية خالل 

الفترة 2001-2013، من خالل االستراتيجيات الثالث التالية:
1 طرحت مؤسس���ات أمريكية مقربة م���ن دوائر اتخاذ 

الق���رار في وزارتي اخلارجية والدف���اع األمريكيتني فكرة إعادة 
رس���م اخلريطة العربية، عبر استنساخ التجربة العراقية وإعادة 
تطبيقها ف���ي اخلليج العربي، وقد اس���تقطبت هذه املخططات 
اهتمام عدد من املس���ؤولني األمريكيني في الفترة 2007-2003، 
إال أنه ال تتوافر دالئل واقعية تثبت اقتناع املوقف الرس���مي بأي 
من هذه املش���اريع، وال ش���ك أن تدهور األوضاع األمنية عقب 
االنس���حاب األمريكي من العراق قد دف���ع مبراكز البحث لتبني 

خيارات أخرى إلعادة الفرز السياسي في املنطقة.
2  في مقابل مش���اريع التقسيم التي طرحتها مراكز الفكر، 

تبّنت احلكومات الغربية مفاهيم تعزيز اإلصالح السياسي في البالد 
العربية كخيار استراتيجي، وترتكز هذه السياسة على إعادة صياغة 
األنظمة السياس���ية من خالل إضعاف مؤسس���ات احلكم املركزي 
ودعم املجموعات اإلثنية واملذهبية التي تطالب بدور أكبر في إدارة 
شؤونها ضمن إطار الدولة، وفي الفترة املمتدة ما بني 2007 و2010 
ظه���رت مالمح التعاون بني اإلدارة األمريكية وبعض املنظمات التي 
متتلك أجندات مذهبية، ما أدى إلى تنامي مشاعر القلق لدى بعض 
احلكومات العربية، خاصة أن هذه اجلماعات تغلغلت في مؤسسات 
صنع القرار الغربي ومتكنت من توصيل منظومة من األفكار املتعلقة 

برفع وتيرة متثيلها السياسي في املنطقة.
3  في مرحلة الثورات الشعبية التي اجتاحت املنطقة في الفترة 

2011 - 2013، بدأت تظهر مفاهيم جديدة في تطبيقات التقسيم والتي 
ميكن تسميتها: »التجزئة داخل احلدود«، والتي تنطلق من القناعة بعدم 

جدوى مشاريع التقسيم في ظل املعادلة اإلقليمية املعقدة.

(1) Will Fulton, Joseph Holliday and Sam Wyer, “Iranian 
Strategy in Syria,”joint report by AEI’s Critical Threats 
Project and the Institute for the Study of War, (May 2013).

لكن املعضلة األكبر تكمن في عج���ز النخب العربية املثقفة 
ع���ن التقدم بأطروحات ناضجة للتعامل مع املش���اكل املجتمعية 
وحتدي���ات اإلص���الح السياس���ي، وذلك في ظ���ل تنامي الفكر 

املتطرف واضمحالل دور الدولة ومؤسسات احلكم املركزي.
وفي ظل غياب الدراس���ات العربية اجلادة ملعاجلة مش���اكل 
الهوية السياس���ية ف���ي املنطق���ة العربية ومس���تقبل الكيانات 
اجلمهوري���ة؛ تنتج مراك���ز البحث الغربية دراس���ات تنطلق من 
منظور قاصر عن استيعاب املجتمعات العربية وبنيتها التعددية؛ 
حيث يعم���د الباحثون الغربيون إلى عق���د مقارنات خاطئة بني 
تش���كل الدول العربية وتش���كل الدول القومية ف���ي البلقان إثر 
انهيار اإلمبراطوريتني: العثمانية والنمساوية - الهنغارية، ويظهر 
اخللط لدى الباحث���ني الغربيني بني مفهوم »الدولة القومية« من 

جهة، والدولة »اإلثنية« و»املذهبية« من جهة أخرى.
وس���واء كان ذلك اخللط متعم���داً أو ناجتاً عن ضحالة في 
الرؤية لدى الباحث���ني الغربيني احملدثني؛ فإنه يجدر التنبيه إلى 
أن تشكل الدول احلديثة شرقي أوروبا قد تزامن مع وقوع حربني 
عامليت���ني كلفتا أوروبا ماليني األرواح، وج���اءت حروب التطهير 
الديني والعرقي في يوغوس���الفيا خالل الفترة 1991 - 1999 
لتذكر املجتمع الدولي بأن دول أوروبا الشرقية ال تزال بعيدة عن 

حتقيق االستقرار السياسي واالزدهار االقتصادي.
أما في املنطقة العربية فإنه ال ميكن تصور قيام دول مستقلة 
على أس���اس مذهبي أو إثني؛ إذ إن املجتمعات العربية تتس���م 
بالتعددية، في حني يغلب على املدن العربية ظاهرة االختالط بني 
مختلف املجموعات، ما يجعل مفاهيم الفرز السياسي على أسس 
إثنية ومذهبية أمراً متعذراً، وقد حاولت فرنس���ا إنشاء منظومة 
من الدول الطائفية في س���ورية خالل الفترة 1920 - 1936، إال 

أن جميع محاوالتها باءت بالفشل)2(.
وفي مقابل هذه األطروح���ات التفتيتية التي تتبّناها معاهد 
الغرب؛ ميكن القول بأن الوقت قد حان لتقصي النماذج الناجحة 
ف���ي مجال التكامل اإلقليمي، وحتفيز النخب العربية مللء الفراغ 
واخل���روج بأطروحات علمي���ة جادة ملعاجلة الهوية السياس���ية 

للكيانات العربية في هذه املرحلة احلرجة من التحول البنيوي.

))) متثل املشروع الفرنسي في إعالن: دولة لبنان الكبير في غرة سبتمبر سنة 0)19، ودولة حلب 
في 8 سبتمبر سنة 0)19، ودولة العلويني في 3) سبتمبر 0)19، ودولة جبل الدروز في 
0) أبريل سنة 1)19، ودولة دمشق التي اتخذت من العاصمة اسماً لها، لكن هذه الدويالت 
الطائفية لم يكتب لها النجاح، فقد أثبتت التجربة أن عملية إنشاء خمسة أجهزة إدارية متكاملة 
من مسؤولني وموظفني وعسكريني، وتأسيس بنية حتتية وخدمات بلدية وصحية وبريدية 
في كل دولة من هذه الدويالت؛ كانت عملية باهظة التكاليف، فانضمت دولتا حلب ودمشق في 

4)19، واتخذ قرار ضم مناطق الدروز والعلويني للدولة السورية في 1936.
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ما وراء التوجه الصهيوني لفرض الســــــــــــــــيادة اليهودية على المسجد األقصى

تتجه إسرائيل بخطوات ثابتة ومتسارعة نحو تهويد المسجد األقصى، بعد أن قطعت 
شوطاً كبيراً في تهويد مدينة القدس. ومن المفارقة أن يتزامن تسارع خطوات 

تهويد المسجد األقصى، التي تتم تحت غطاء حكومي مباشر وغير مباشر، مع تواصل 
المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. وما يثير االستهجان أن أحداً في 

السلطة الفلسطينية وفي النظام الرسمي العربي بشكل عام، ال يجد في اإلجراءات 
الصهيونية ما يدعو للقلق على مصير أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. 

وقبل الخوض في حصر وسرد مظاهر وأنماط عمليات التهويد التي تستهدف 
األقصى نفسه، ال حاجة هنا للتذكير بأن الشريعة اليهودية المحرَّفة ترى في الحرم 
القدسي الشريف المكان الذي يضم تحت جنباته الهيكل المزعوم، حيث يقدرون 
أنه يقع تماماً تحت مسجد "القبة المشرفة". ونحن هنا سنحاول التدليل على طابع 

اإلجراءات التي تعكف عليها إسرائيل وتهدف لتهويد الحرم القدسي الشريف.

]المسلمون والعالم[

د. صاحل النعامي)*( ■
@salehelneemi 

)�) باحث في الشؤون اإلسرائيلية.
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مشاريع قوانين برلمانية لفرض السيادة 
اليهودية على الحرم

إن أخطر مظاه���ر التحرك الصهيوني لتهويد املس���جد 
األقص���ى تتمثل في املب���ادرة التي يعكف عليه���ا حالياً وزراء 
ون���واب في االئت���الف احلاكم، والهادفة إلى مترير مش���روع 
قانون في البرملان اإلس���رائيلي )الكنيست( ينص على فرض 
السيادة اليهودية على املس���جد األقصى. وقد بادر إلى طرح 
الفكرة ن���واب من حزب "البيت اليهودي" الذي يرأس���ه نائب 
رئيس الوزراء ووزير االقتص���اد، نفتالي بنت، وهو ثالث أكبر 
حزب في االئت���الف احلاكم. وعلى الرغ���م من عدم وضوح 
االس���تحقاقات املترتبة على ه���ذا القانون في حال أقر، فإنه 
بكل تأكيد س���يفضي إل���ى نزع صالحيات إدارت���ه من دائرة 
األوقاف اإلس���المية، وتس���ليمها لوزارة األديان الصهيونية. 
وكما يُس���تدل من اجلدل الدائر في الكنيست حول مسوغات 
القانون، فإن املتحّمس���ني له يرون أنه يهدف إلى توفير مسوغ 
قانوني ودس���توري يس���مح بإحداث نقلة كبي���رة في تعاطي 
احلكومة اإلس���رائيلية مع املس���جد األقص���ى، وميّهد لتبّني 
سياسات تهويد أكثر وضوحاً، وفي املقابل يقلص من احلضور 
اإلس���المي فيه. وعلى الرغم من أن دي���وان نتنياهو يتحفظ 
على مش���روع القانون، إال أن املفارقة تكم���ن في حقيقة أن 
أكثر املتحمسني لسّن القانون هم حتديداً نواب حزب "الليكود" 
الذي يرأسه نتنياهو نفس���ه؛ وعلى رأس هؤالء: زئيف إلكني، 
نائب وزير اخلارجية، وداني دانون، نائب وزير احلرب، وأوفير 
أوكينوس، نائب وزير اإلسكان. ويحظى مشروع القانون بدعم 
حزب "إسرائيل بيتنا" الذي يتزعمه أفيغدور ليبرمان؛ مع العلم 
أن البرنام���ج االنتخابي لهذا احل���زب تضمن بنداً ينص على 
التزام احلزب بفرض السيادة اليهودية على املسجد األقصى.

محاولة تكريس حق اليهود بالصالة في 
"األقصى"

على الرغم من أن الس���لطات الصهيونية تس���مح لليهود 
بتدنيس املس���جد األقصى منذ أن مت احتالل املدينة املقدسة 
خالل ح���رب 1967، إال أنها في املقاب���ل حرصت على عدم 
الس���ماح لهم بالصالة في املس���جد األقصى، وذلك ملسوغني 

أساسيني:
أوالً: مسوغ سياسي: لقد خشيت احلكومات اإلسرائيلية 
املتعاقبة أن يؤدي السماح لليهود بالصالة في املسجد األقصى 
إلى ردة فعل فلسطينية وعربية وإسالمية عارمة متّس باألمن 
"القوم���ي" الصهيون���ي وتزيد م���ن وتيرة عملي���ات املقاومة 
ومس���وغاتها، انطالق���اً من األراضي احملتل���ة وعبر احلدود 
مع الدول العربية، وخش���ية أن يتم توظي���ف األمر في تبرير 
ضرب األهداف اإلسرائيلية واليهودية في العالم. وقد كان من 

?
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الواضح أن إسرائيل خشيت املّس مبكانتها الدولية واإلقليمية 
بس���بب ردات الفعل املتوقعة على القمع الذي ستواجه به آلة 

احلرب الصهيونية الغضب الفلسطيني.
ثانياً: مس���وغ "فقهي": لقد أصدرت احلاخامية اليهودية 
الكب���رى، التي متثل املؤسس���ة الدينية الرس���مية في الكيان 
الصهيون���ي، فتوى حتظ���ر على اليهود الصالة في املس���جد 
األقص���ى. وقد زعمت الفتوى، التي ص���درت عام 1968، أن 
رفات احلاخام���ات واليهود الذين قتلوا أثن���اء تدمير الهيكل 
الثاني قد اختلطت بتراب احلرم القدسي، لذا؛ فإن الصالة ال 
جتوز إال بعد إعادة بناء الهيكل وإعادة دفن رفات احلاخامات 
واليه���ود. لقد التزمت جميع املرجعيات الدينية اليهودية بهذه 
الفت���وى حتى عام 2008، حيث ش���كل هذا العام نقطة حتول 
في املوقف "الفقهي" من مس���ألة صالة اليهود في املس���جد 
ع العش���رات من حاخامات املدن على فتوى  األقصى؛ فقد وقَّ
تؤكد أنه ميكن جتاوز املسوغات التي استندت إليها احلاخامية 
الكبرى في حترمي الصالة في احلرم القدسي الشريف. ومنذ 
2008 حت���ى اآلن أصبحت املرجعي���ات الدينية اليهودية التي 

حتث على الصالة في املسجد األقصى متثل األغلبية.
وق���د اس���تندت التنظيمات اليهودي���ة املتطرفة إلى هذه 
الفتاوى في تبرير عمليات اقتحام املس���جد األقصى والصالة 

فيه عنوة.
إن التط���ور اخلطير الذي حدث على ه���ذا الصعيد هو 
توجه وزراء في احلكومة ون���واب من االئتالف احلاكم للقيام 
بدور رئيس في تنفيذ عمليات االقتحام والصالة في املسجد 
األقصى عنوة ودون التنسيق مع الشرطة اإلسرائيلية نفسها، 
مس���تغلني احلصانة البرملانية. وقد برز وزير اإلسكان، أوري 
أرئي���ل، الرجل الثاني ف���ي حزب "البيت اليه���ودي" املتدين، 
بش���كل خاص في تنظي���م وقيادة عمليات اقتحام للمس���جد 
األقص���ى، حيث نظم وق���اد مؤخراً ثالث عملي���ات القتحام 
األقصى، مبشاركة ساسة ونشطاء من حزبه. ولم يكتِف أرئيل 
باقتح���ام األقصى، بل قام بأداء ما يع���رف ب� "صالة بركات 
كوهنيم" قبالة قبة الصخرة املش���رفة. وعرض أرئيل شريط 
فيديو يوث���ق أداءه الصالة على موقع "مفجاش"، الذي يديره، 
واملتخصص ف���ي التحريض على اقتحام املس���جد األقصى. 

وعلى خطى »أرئيل« س���ار »موشيه فايغلني«، النائب عن حزب 
الليكود احلاكم، وزعيم معس���كر "القيادة اليهودية"، أحد أهم 
املعس���كرات داخل احلزب، الذي صرح مراراً بأنه "من العار 
أن يبق���ى جبل الهيكل حتت س���يطرة املس���لمني". وقد تعّهد 
فايغلني، الذي تنافس أم���ام نتنياهو على زعامة الليكود، بأن 
يكون إعالن السيادة اليهودية على املسجد األقصى أول قرار 
يتخذه في حال وصل إلى رئاسة احلكومة في إسرائيل. وتلعب 
نائبة الوزير املتدينة، تسيفي حوتبيلي، من حزب الليكود؛ دوراً 
مهماً في التحريض واملش���اركة في عمليات اقتحام املس���جد 
األقصى، حيث اختارت قبل خمس���ة أش���هر أن حتتفل بعقد 
قرانها في داخل املس���جد األقصى وحتت حراس���ة الشرطة 
اإلس���رائيلية. وتعد حوتبيلي من القيادات الشابة التي جتاهر 
بتطلّعها للصعود إلى قمة الهرم القيادي لليكود واحلكومة. في 
هذه األثناء، تعاظمت الدعوات داخل الكنيست واحلكومة وفي 
أوس���اط النخب اليهودية، وضمنها النخب العلمانية؛ لتقاسم 
مواعيد الصالة بني املس���لمني واليهود في املس���جد األقصى 
على غرار ما مت في املس���جد اإلبراهيمي في اخلليل. وجترى 
حالياً مداوالت بني ممثلي األح���زاب اليمينية والدينية حول 
س���ّن قانون يلزم احلكومة بتقسيم مواعيد الصالة في احلرم 
القدسي. وال تقتصر الدعوات القتحام املسجد األقصى على 
القيادات السياس���ية املتدينة، بل تعّدتها للقيادات العلمانية؛ 
فقد دعا اجلنرال املتقاعد عوزي ديان، الذي شغل في السابق 
منصب نائب رئيس أركان اجليش ورئيس شعبة االستخبارات 
العسكرية، طالب املدارس واجلامعات اإلسرائيلية لالنقضاض 
على املس���جد األقصى من أجل تكريس ما أس���ماه "العالقة 

األزلية بني الشعب اليهودي وهذا املكان".

الدعوة لتدمير المسجد األقصى

م���اذا يحدث لو دعا رجل دين مس���لم ف���ي بلد عربي أو 
إس���المي إلى تدمير الكنائس في هذا البلد؟ بكل تأكيد فإن 
التنديد والشجب سينطلق من القيادات الدينية اإلسالمية قبل 
غيرها ضد مثل هذه الدعوات. لكن في إسرائيل تبدو األمور 
مختلفة متاماً، فمرجعيات دينية وازنة ومؤثرة تدعو جهاراً نهاراً 
إلى تدمير املس���جد األقصى، وبعض هذه املرجعيات مرتبطة 
باحلكومة وباألحزاب املش���اركة فيها.. فعلى سبيل املثال، يعد 
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احلاخام دوف ليئور، حاخام مستوطنة "كريات أربع"، املرجعية 
الديني���ة األبرز حلزب "البيت اليه���ودي" الذي يحتفظ بأربع 
حقائب وزارية في حكوم���ة نتنياهو، وقد أفتى هذا احلاخام 
صراحة بوجوب العمل على تدمير املسجد األقصى في أسرع 
وقت. وقد تبنَّت معظم املرجعيات الدينية الفتوى التي أصدرها 
احلاخام مردخاي إلياهو، الذي كان احلاخام الش���رقي األكبر 
إلس���رائيل، والتي نصت على أن "صف���اء احلياة اليهودية في 
أرض إس���رائيل تتوقف على إعادة بناء الهيكل". وعلى الرغم 
من أن مردخاي لم يتحدث عن تدمير املسجد األقصى بشكل 
صريح، إال أن هذه الفتوى تتضمن دعوة ضمنية لتدميره، على 

اعتبار أن إعادة بناء الهيكل تتطلب تدمير احلرم.
وقد ص���در مؤخراً كتاب في إس���رائيل يتناول املنظمات 
اليهودي���ة التي تُعنى بتدمير املس���جد األقصى، حيث أحصى 
الكتاب 30 منظمة، وضمنها منظمات نسوية. وبحسب الكتاب، 
فإن اختصاصات هذه املنظمات تتفاوت بني التخطيط الفعلي 
واملادي لتدمير املسجد األقصى، وهي تعمل بشكل سري، في 
حني تتخصص منظمات أخرى في "تأصيل املسوغات الفقهية" 
التي توجب تدمير املس���جد األقصى ونشرها وتسويقها لدى 
اجلمهور الصهيوني، في مسعى لتكريس رأي عام داعم لتنفيذ 
هذا املخطط وحتّمل تبعاته؛ في حني أن هناك منظمات تُعنى 
بضمان توافر الدعم املادي واملالي لتحقيق هذه الغاية.. فعلى 
سبيل املثال، هناك منظمة نسائية يطلق عليها "نساء الهيكل" 
تختص بجمع احلل���ي واملجوهرات التي س���يزيَّن بها الهيكل 

الثالث بعد إعادة بنائه.

تهويد محيط األقصى

من املعروف أن اآلالف من العقارات واملنازل الفلسطينية 
التي حتيط باملس���جد األقصى قد تركه���ا أهلها في أعقاب 
حرب ع���ام 1967، حيث ف���رَّ بعضهم إلى الضف���ة الغربية، 
في حني ن���زح البعض اآلخر إلى ال���دول العربية. وقد أقدم 
البرملان اإلس���رائيلي على سّن قانون "أمالك الغائبني"، والذي 
منح احلكومة الصهيونية ح���ق التصرف احلصري في جميع 
أمالك الغائبني الفلسطينيني، حيث استُغلت هذه املنازل وتلك 
العقارات في بناء جي���وب يهودية في قلب البلدة القدمية من 
القدس، وحتدي���داً في محيط املس���جد األقصى؛ لعزله عن 

األحياء الفلس���طينية. وم���ن الالفت أن هن���اك تعاوناً وثيقاً 
بني احلكوم���ة الصهيونية وجماع���ات يهودية متخصصة في 
تنفيذ مش���اريع التهويد في املدينة املقدسة، ال سيما منظمة 
"عطي���رات كوهنيم"، الت���ي ميّول جميع أنش���طتها امللياردير 
اليهودي األمريكي أورفينغ ميسكوفتيش، الذي جمع ثروته من 
خالل إدارة صاالت القم���ار في أرجاء الواليات املتحدة. وقد 
تلقت مشاريع التهويد التي تستهدف محيط املسجد األقصى 
دفعة قوية األس���بوع املاضي، عندما ردت احملكمة الصهيونية 
العليا دعاوى ضد التمييز الذي تّتبعه احلكومة اإلس���رائيلية 
ف���ي تطبيق قانون "أمالك الغائب���ني"، حيث إن القانون يطبَّق 
بش���كل انتقائي، بحيث إن احلكومة ال تضع يدها على أمالك 
الغائب���ني اخلاصة باليهود، بل عل���ى العكس، تظل عهدة لدى 

بلدية االحتالل.

تهويٌد بحماية المفاوضات

من الواضح أنه لم يكن ليتس���نَّى إلسرائيل أن تقدم على 
ما تق���دم عليه من جرائم بحق املس���جد األقص���ى ومدينة 
القدس م���ن دون توظيف املفاوضات التي جتريها الس���لطة 
الفلس���طينية معها، حيث إنه ال ميكن لطرف عاملي أو إقليمي 
أن يوجه نقداً إلس���رائيل بسبب سياس���اتها في القدس، في 
الوقت الذي جتري فيه السلطة الفلسطينية املفاوضات معها، 
دون أن حترك قيادتها س���اكناً، بل على العكس، يكافئ رئيس 
الس���لطة، محمود عباس، إس���رائيل بتعميق وتكثيف التعاون 
األمني الذي يس���تهدف حركات املقاومة في الضفة الغربية. 
املفارقة أن س���لوك السلطة شجع إس���رائيل التخاذ مزيد من 
اخلطوات لتكريس إخ���راج قضية القدس من قائمة القضايا 
التي ستُبحث في املفاوضات؛ فقد قررت احلكومة اإلسرائيلية 
أن طرح قضية القدس على طاولة التفاوض لن يتسنَّى إال في 
حال وافق على ذلك ثلثا أعضاء البرملان الصهيوني، مع العلم 
أن اليمني الديني واليمني العلماني يس���يطران على 70% من 
املقاع���د في البرملان، وهذا يعن���ي أن مواصلة التفاوض بعد 

صدور هذا القرار تفريط واضح بالقدس ومقدساتها.
ناق���وس اخلطر يدق في القدس، األقصى في خطر، فهل 

من مغيث؟!
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مكاسب إقليمية محتملة
بين ثنايا 

»الَغَزل اإليراني«

فتل���ك املكاملة لم تك���ن حدثاً عاب���راً منبتاً عن 
السياقني اإلقليمي والدولي، فقد ملست دول اخلليج 
العربية حتوالً ف���ي املواقف األمريكي���ة فيما يتعلق 
بإقليم الش���رق األوسط؛ بداية من انحسار االهتمام 
األمريك���ي باملنطقة الذي تزامن مع انس���حابها من 
العراق وتس���ليمه فعلي���اً لدائرة النف���وذ اإليرانية، 
وم���ا أعقبه من رفع يد الوالي���ات املتحدة في حقبة 
أوباما عن ملف القضية الفلس���طينية وسالم الشرق 
األوس���ط، وانتهاًء مب���ا مّثل ضرب���ة قاصمة للقوى 
اخلليجي���ة، وهو عدم إيفاء الواليات املتحدة بوعدها 
بضرب نظام بش���ار األس���د في حالة تخطيه اخلط 
األحمر واستخدامه األسلحة الكيميائية ضد شعبه.

]المسلمون والعالم[

حممد سليمان الزواوي)*(  ■

zawawy@yahoo.com

)�( مدير وحدة العالقات الدولية، املركز العربي للدراسات اإلنسانية بالقاهرة.

أحدثت املكاملة الهاتفية بني حسن روحاين، الرئيس 
اإليراين املنتخب حديثًا، وبني الرئيس األمريكي 

باراك أوباما؛ جلبة كثرية على الساحتني الدولية 
واإلقليمية، فيما اعتربه مراقبون أنه »غزل إيراين« 

للواليات املتحدة؛ حيث إنها مثلت عالمة فارقة يف 
تاريخ العالقات بني البلدين، كما أنها اعُتربت مؤشرًا 

على انفراجة جديدة فيما يتعلق بالعالقات األمريكية 
اإليرانية. لكن تلك املكاملة أغضبت أطرافًا إقليمية 

أخرى؛ ألنها قد متّثل من اجلانب اآلخر حتواًل يف 
املنظومة األمنية قد يؤدي إىل عواقب وخيمة، ال سيما 
بالنسبة للمنظومة اخلليجية، وأيضًا الكيان الصهيوين.
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وتلك اخلطوة األخيرة اس���تدّرت غضباً سعودياً متثل في 
ع���دم إلقائها كلمتها في األمم املتحدة، وكذلك رفضها مقعداً 
في مجلس األمن، وتلك اخلطوات االحتجاجية تعد مؤش���راً 
على مدى وصول العالقات األمريكية - السعودية إلى منحنى 
ح���رج؛ فيما تتصاعد أصوات من داخ���ل اململكة ومقّربة من 
النظام احلاكم بأن الوقت قد حان لكي تعتمد الس���عودية على 
نفس���ها دون االلتف���ات إلى الواليات املتح���دة، وأن تكون لها 
سياس���تها اخلارجية املستقلة، وأن تتصرف كما لو أن أمريكا 
غير موج���ودة في املنطقة، وحينئذ س���تتبع الواليات املتحدة 
سياسة الس���عودية في املنطقة وليس العكس، وذلك استباقاً 
إلمكانية قيام حتالف غربي إيراني محتمل أو صفقات س���رية 

يتم عقدها ضد مصلحة دول اخلليج.
لذلك؛ فإن الصورة األوس���ع لتل���ك املكاملة التاريخية بني 
الرئيس���ني األمريكي واإليراني، هي أن املنطقة يعاد تشّكلها 
وفق���اً للمصلحة اإلس���رائيلية من جديد: انس���حاب أمريكي 
من أجل مالحقة القضاي���ا األخطر على األمن األمريكي في 
احمليط الهادئ، وت���رك املنطقة تتجاذبها األطراف الس���نية 
الشيعية، وتعادل القوة بني الفريقني سيحقق األمن إلسرائيل 
وسيبعد غبار املعارك عنها، فيما تدور رحى الصراع اإلقليمي 
بعيداً عن س���احتها اخللفية، وذلك لن يتم باألس���اس إال في 

إطار صفقة أمريكية إيرانية.
فإيران تلعب دوراً وظيفياً مهماً لسياسات الواليات املتحدة 
في املنطقة، فبعد التالحم العربي في حرب أكتوبر 1973 ضد 
الكيان الصهيوني، بزغت إي���ران بعد ثورتها عام 1979 كثقل 
م���وازن لدول اخلليج والعراق، وحت���ول االهتمام إلى مواجهة 
ذلك اخلطر القادم من الش���رق، واستنزفت منذ ذلك الوقت 
قدرات تلك الدول، سواء في حرب طاحنة بني العراق وإيران، 
أو في س���باق التس���لح الذي تال ذلك وكان للواليات املتحدة 
النصيب األكبر من تلك الصفقات التي ال تزال مستمرة حتى 

يومنا هذا.
واليوم، فإنه في غي���ر املصلحة األمريكية أن تنهار إيران 
اقتصادياً إلى حد الكس���ر وزوال ذلك »البعبع الشرقي« الذي 
يس���حب العرب بعيداً عن إس���رائيل، فقد أثبت���ت العقوبات 
االقتصادي���ة الغربية فعاليتها على قطاع���ي الطاقة والبنوك 

اإليرانية، وتصاعد أنني الش���عب اإليراني من تلك العقوبات 
إلى احلد الذي جعله يستغيث في النهاية باملرشح اإلصالحي 
حس���ن روحاني، والذي جنح من اجلولة األولى متفوقاً بفارق 
شاسع عن أقرب منافس���يه األكثر تشدداً وقرباً من خامنئي؛ 
فقد ج���اء روحاني ببرنامج يدفع التع���اون الغربي والتعايش 
في املنطق���ة مع دول اجلوار وإنعاش االقتصاد، مع االحتفاظ 
بحق���وق بالده في تخصيب اليوراني���وم، الذي يعد خطوة من 

أجل تعزيز نفوذ بالده اإلقليمي.
لذلك؛ فإن رؤية روحاني هي أن القدرات النووية وس���يلة 
وليست غاية، فالنفوذ اإلقليمي هو الغاية، لكن في تلك احلالة 
فماذا ستفعل الوسيلة »السالح النووي« للنفوذ اإلقليمي إذا انهار 
االقتصاد وأصبحت إيران دولة على حافة االنهيار السياس���ي 
واملجتمعي على حد سواء؟ لذلك جاءت تلك املكاملة التاريخية 
لتدشن عصراً جديداً في العالقات بني إيران والغرب، وذوبان 
اجلليد في العالقة بني البلدين أزعج األطراف اخلليجية التي 

رأت الصورة تتشكل في غير صاحلها.
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فعلى النطاق األوس���ع للصورة أيضاً أضيف محدد جديد 
للمعادلة، وهو أمن الطاقة األمريكي؛ فبعد اكتشاف مخزونات 
هائلة من الغاز الصخري األمريكي، والتي رمبا جتعل الواليات 
املتحدة من أكبر مصدري الطاق���ة في العالم، وتوقعت وكالة 
الطاق���ة الدولية، التي متثل مصال���ح الطاقة ألغنى 35 دولة 
ف���ي العالم، أن تصبح الواليات املتحدة أول منتج عاملي للنفط 
بعد أربع س���نوات، متجاوزة السعودية وروسيا، وأنها ستحقق 
االس���تقاللية على مس���توى الطاقة بحلول عام 2023)1(؛ فإن 
االهتمام األمريكي املس���تقبلي باملنطقة ب���دا أنه في طريقه 
للتراجع، ال س���يما أن الصني أيضاً اكتشفت مخزونات هائلة 
من ذلك الغاز، وهو ما سيجعل املعادلة كالتالي: انحسار أهمية 
الشرق األوسط كمصدر للطاقة واملشكالت معاً، وزيادة قدرة 
الصني املس���تقبلية على أن تهدد عرش الواليات املتحدة بعد 
أن أصبحت عمالقاً اقتصادي���اً وأثبتت قدرتها على التصنيع 
العس���كري، واليوم ستصبح لديها مخزونات هائلة من الطاقة 
أيض���اً، وهو ما يجعل الواليات املتح���دة تبدأ االهتمام بذلك 
امل���ارد اجلديد الذي بدأ بالتش���كل، وتنتق���ل أولويات األمن 
القومي األمريكي إلى البحر األصفر وإلى ش���رق آسيا وإلى 

كيفية إحاطة ذلك املارد قبل أن يخرج من قمقمه.
لذلك من املصلحة األمريكية وهي تغادر الشرق األوسط، 
أن تنظر إليه من بعيد وهو يحطم بعضه بعضاً، وأن يسهم توازن 
القوى في حفظ أمن إسرائيل باحلفاظ على النفوذ اإلقليمي 
اإليراني، الذي يلعب دوراً وظيفياً كمثل ذلك الذي يلعبه نظام 
بشار في سورية، لذلك كان تأجيل الضربة األمريكية لدمشق 
محسوباً ومقدراً باحلفاظ على املنطقة كأحجية Puzzle غير 
مكتملة؛ فاكتمال األحجية لصالح أحد األطراف يعني تهديداً 
ألمن إس���رائيل، وزوال إيران كدولة مهددة للخليج بانهيارها 
اقتصادياً سيس���هم في التحام ش���طري الوط���ن العربي من 
جديد، ورمب���ا إعادة ظهور التيار القومي الذي يريد االنبعاث 

من رماد جتربة اإلسالم السياسي املصرية من جديد.
وعلى اجلان���ب اآلخر م���ن اخلليج، فإن إي���ران مقتلها 
االقتصاد، أما هدفها األسمى فهو النفوذ اإلقليمي، ومن أجل 

»الغاز  بعنوان:  العربي  القدس  نشرته   ،(013 سبتمبر   (4 الفرنسية،  األنباء  وكالة   (1(
من  خليجية  ومخاوف  بالطاقة..  ذاتي  اكتفاء  بتحقيق  أمريكا  أحالم  يبعث  الصخري 

تقلص السوق والعائدات«، على الرابط التالي:
 http://www.alquds.co.uk/?p=87299.

حتقيق تلك املعادلة الصعبة يج���ب عليها أن تتحول إلى حية 
ناعمة تتوّدد إلى اجلميع عرباً وعجماً، وذلك من أجل ش���راء 
الوقت وم���ن أجل إنعاش اقتصادها وكذل���ك حتقيق نفوذها 
اإلقليمي الناعم، فاالصطدام اخلشن السابق مع الغرب أنهك 
اقتصادها دون حتقيق فائدة تذكر، ما دفع الش���عب اإليراني 
الختي���ار روحاني أماًل في مس���تقبل أفضل على املس���توى 
الداخلي، في حتدٍّ خلامنئي الذي ال ميلك اآلن سوى أن ينحني 
للعاصفة لكي ال ينهار نظام املاللي برمته حتت وطأة تش���دده 

وعدم قدرته على إنعاش االقتصاد.
فبالرغم من سيطرة خامنئي على النظام السياسي بأذرعه 
املختلفة وأهمه���ا احلرس الثوري، مبا ميث���ل القلب الصلب 
للنظام السياسي اإليراني؛ إال أن كبح جماح روحاني ومبادراته 
الناعمة سيؤدي إلى انتكاس���ة سياسية داخلية، وسيؤدي إلى 
قالقل ش���عبية ال ميكن خلامنئي أن يتحمله���ا حالياً في ظل 
التدهور االقتصادي؛ لذلك فإن فرص جناح مبادرات روحاني 
مدفوعاً بتأييد شعبي تتزايد يوماً بعد يوم، فيما يتبقى الرهان 
اإلقليمي على قبول تلك اليد املمدودة من روحاني بالس���الم 

اإلقليمي رهاناً صعباً.
فإيران تستش���عر الرغبة األمريكية في االنس���حاب من 
املنطق���ة؛ لذلك فإن خي���ار روحاني هو »مس���اعدتها« على 
استكمال انسحابها بعيداً، وذلك بعقد صفقة بشأن برنامجها 
النووي، وبذلك تستعيد إيران عافية اقتصادها برفع العقوبات، 
وتستكمل نفوذها اإلقليمي الذي عطلته العقوبات االقتصادية، 
فيما متد يدها بالس���الم اإلقليمي؛ فقد مارس روحاني غزالً 
إقليمياً في االجتاه اآلخر، حيث وصف السعودية بأنها »دولة 
صديقة وشقيقة« للجمهورية اإلس���المية في املنطقة، داعياً 
إلى رفع مس���توى العالقات بني طهران والرياض، وقال خالل 
اس���تقباله مسؤولي بعثة احلج اإليرانية: إن »هناك الكثير من 
املشتركات واملصالح بني البلدين«، مؤكداً »ضرورة التحرك في 

مسار رفع مستوى العالقات والتعاطي بني البلدين«)2(.
أما على اجلانب السعودي، فيبدو أن الرياض عازمة على 
تدش���ني حقبة جديدة في سياس���تها اخلارجية باالستقاللية 
عن الواليات املتحدة، استش���رافاً أيضاً ملا هو آت من انحسار 

))) سي إن إن العربية في 19 سبتمبر 013) على الرابط التالي:
 http://arabic.cnn.com/2013/middle_east/919//iran.rohani.saudia/.
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االعتم���اد األمريكي على مصادر الطاقة الش���رق أوس���طية 
مس���تقباًل، وقد هنَّأ ملك السعودية الرئيس اإليراني اجلديد 
بفوزه في انتخابات الرئاس���ة في إيران، مش���يداً بتصريحاته 
بشأن حتس���ني العالقات بني البلدين، وعّبرت البرقية، التي 
نشرتها وكالة األنباء الس���عودية، عن متنيات اململكة والشعب 
السعودي مبوفور الصحة والسعادة للرئيس اجلديد، والتقدم 
واالزدهار للشعب اإليراني »الشقيق«، كما أشادت بتصريحات 
روحاني بش���أن »حرصه على التعاون وحتسني العالقات بني 

البلدين الشقيقني«)1(.
فهل يؤدي االنسحاب األمريكي من املنطقة إلى دفع القوى 
اإلقليمية للعمل مع���اً من أجل إنهاء امللف���ات العالقة، والتي 
معظمها طائفي���ة، بأن تتقارب األجندات والعمل على التعاون 
اإلقليمي ال سيما في ظل اعتماد اقتصادات املنطقة األحادية 

على النفط املهدد عرشه بالزوال؟
هناك مس���اران للمنطقة بعد التح���والت األخيرة: إما أن 
يس���عى كل فريق إلى مالحقة نفوذه اإلقليمي على حس���اب 
اآلخر وتغليب املذهبية والطائفية على املصالح القومية العليا 
لشعوب املنطقة، وهنا ميكن للمنطقة أن حتطم بعضها بعضاً.
وإما أن تدفع املصالح املشتركة والتهديدات املشتركة أيضاً 
اجلمي���ع إلى العمل معاً من أج���ل تذويب اخلالفات املذهبية 
ورفع مصالح الشعوب فوق مستوى اخلالفات الضيقة والعمل 
على االس���تقرار والتعاون االقتصادي وانتش���ال اقتصادات 
املنطقة من االعتماد املطلق على الغرب وتوس���يع نش���اطاتها 
االقتصادية في مختلف املج���االت األخرى غير تلك املعتمدة 

على النفط وصناعاته املشتقة منه.
رمبا تدفع اخلطوات األمريكية األخيرة بتغليبها مصاحلها 
على مبادئها فيما يتعلق بالكيماوي السوري، األطراف اإلقليمية 
هي األخرى إلى املسار الثاني، والذي يتطلب دبلوماسية شعبية 
أكثر من مج���رد حتركات نخبوية على مس���توى احلكومات؛ 
فمؤشرات فوز روحاني الساحق وتياره اإلصالحي في املجمل 
تعد مؤشرات مهمة يجب استثمارها على املستويات الشعبية 
لتقري���ب وجهات النظر بني ش���اطئي اخلليج، كما أن اعتالل 
صحة خامنئي ومس���ألة خالفته قد تدفع مبقعد آية الله ملن 

)1) اجلزيرة نت في 17 يونيو 013)، على الرابط التالي:
 http://www.aljazeera.net/news/pages/c60fa27088-d44777--a346-

fe9cff82d47a.

يكون أكثر عقالنية ورشاداً وعدم رغبة في املتاجرة باملذهبية 
على حساب الشعوب، وعلى اجلانب اآلخر رمبا ميثل التقارب 
األمريكي اإليراني و»الصفق���ة املرتقبة« فرصة لدول اخلليج 
المت���الك برنامجها الن���ووي هي األخرى، م���ن أجل حتقيق 
التوازن األمني في املنطقة، وأن يعمل اجلميع على النظر إلى 

املصالح القومية العليا لشعوب املنطقة.
رمبا مّثل���ت تلك املكاملة الهاتفية نقط���ة فاصلة في تاريخ 
العالقات األمريكية اإليراني���ة، لكنها باإلضافة إلى اخلطوات 
األمريكية بعدم ضرب س���ورية ورعايته���ا مصاحلها العليا، مع 
بدء انس���حابها من املنطقة وزيادة اهتمامها بش���رق آسيا، مع 
مخزونات الطاقة األمريكية اجلديدة؛ كلها تعد عوامل متضافرة 
من أج���ل أن تدفع القوى اإلقليمية للعم���ل معاً من أجل أمنها 
ومصاحلها املشتركة، ورمبا يبزغ عن ذلك االنسحاب األمريكي 
تقارب إقليمي ش���بيه لذلك الذي كان دع���ا إليه نظام الدكتور 
مرسي، بتشكيل جلنة رباعية س���عودية مصرية تركية إيرانية، 
من أجل حل املشكالت العالقة منذ عقود، لتكون تلك املنظومة 

الرباعية بدياًل للهيمنة األمريكية على سياسات املنطقة.
لذل���ك؛ فإن الكرة اآلن في ملعب روحاني، انتظاراً ملبادرة 
حقيقية جتّسد قدرته على حتقيق وعوده بالتقارب اإلقليمي، 
ورمبا تسهم تركيا أيضاً في حتقيق وساطة من نوع ما بتوّجهها 
الس���ابق الذي يهدف إل���ى تعظيم التع���اون اإلقليمي وإزالة 
احلواجز في العالقات بني دول املنطقة وتصفير املش���كالت، 
كما أننا بانتظار تش���كل مالمح السياسة اخلارجية السعودية 
اجلديدة وإذا كانت بالفعل ستعمد إلى سياسة املبادأة واملبادرة، 
ال سيما بالسير في مس���ار متواٍز يحقق االستقرار اإلقليمي: 
تطوير عالقاتها مع إيران إلى آفاق جديدة، والبدء ببرنامجها 

النووي السلمي على حد سواء.
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بإلقاء نظرة على اخلريطة الس���كانية إليران، ميكن مشاهدة 
اآلثار الس���لبية التي خلفتها وال تزال تخلفها سياسات املسؤولني 
العنصري���ني على مكون���ات املجتمع اإليران���ي.. فإيران كما هو 
معروف بلد يتشكل من أقوام وشعوب مختلفة األعراق والديانات 
واملذاهب، والشعب الفارس���ي ليس إال واحداً من هذه املكونات 
املتع���ددة للدولة اإليرانية احلديثة الت���ي كانت تعرف ب� »مملكة 
فارس« قبل أن يغّير اس���مها الش���اه رضا بهلوي في ثالثينيات 
الق���رن املاضي بعد انقالبه على احلك���م القاجاري إلى »الدولة 
الشاهنش���اهية اإليرانية«، وذلك بعد إخضاعه املناطق واألقاليم 
الت���ي كانت تعيش في زم���ن األنظمة التي س���بقته )القاجارية، 
اإلفش���ارية، الصفوية( بني احلكم الذاتي والال مركزية املوسعة، 
إلى س���لطة طهران املباشرة التي اتسمت في عهده بالدكتاتورية 
املطلق���ة، والتي أرخى فيها العنان للعنصريني الفرس ملمارس���ة 
سياسة التمييز العنصري والطائفي ضد أبناء الشعوب والقوميات 
غير الفارس���ية، وهو م���ا دفع أبناء تلك األقلي���ات إلى مواجهة 
سياس���ات رضا خان بهلوي عبر االنتفاضات والثورات الشعبية 
وحركات التمرد املس���لحة، إال أن تلك االحتجاجات س���رعان ما 
كانت تخمد نتيجة القمع الش���ديد ال���ذي كانت تواجهه من قبل 

احلكومة املركزية التي كانت حتظى بدعم القوى العظمى.
بعد انتصار الثورة اإلس���المية ش���اعت أجواء من التفاؤل 
بني الش���عوب والقومي���ات اإليرانية، وذلك اعتق���اداً منها أن 

السياس���ات العنصرية والطائفية التي كانت متارس ضدها قد 
ولت وس���وف لن يكون لها أثر في عه���د النظام اجلديد الذي 
اتخذ من »اإلس���الم« عنواناً له. وعلى الرغم مما وعد به قادة 
النظام اجلديد وما حمله دس���تور اجلمهورية اإليرانية من مواد 
تنص على ج���زء من احلقوق الثقافية للقومي���ات؛ إال أن ذلك 
لم يلِغ تذمر أبناء الش���عوب والقوميات اإليرانية من السياسات 
التمييزي���ة ضدهم، مس���تدلني على ذلك بجملة م���ن الوقائع 
والوثائق التي يعرضونها كدالئل ملموسة على صحة ما يتهمون 
به نظام اجلمهورية اإليرانية الذي لم يطبق املواد الدس���تورية 
الت���ي تنص على نب���ذ التمييز الطائفي والعرق���ي، واالعتراف 
باحلقوق الثقافية والقومية لإلثنيات اإليرانية، ومنها على وجه 
التحديد املواد الدس���تورية رق���م 15 و19 و48 التي تنص على 
أن يتمتع أفراد الش���عب اإليراني من أي قومية أو عشيرة كانوا 
باملس���اواة في احلقوق، وال يعتبر الل���ون والعنصر أو اللغة وما 
ش���ابه ذلك س���بباً لالمتياز، كما ال يجوز التمييز بني مختلف 
احملافظات واملناطق في مجال استغالل املصادر الطبيعية للثروة 
واملوارد الوطنية العامة، وتنظيم وتقس���يم النشاط االقتصادي 
ف���ي مختلف احملافظات ومناطق الب���الد بحيث يوظف في كل 
منطق���ة رأس املال واإلمكانات الضروري���ة في حدود حاجاتها 
واس���تعدادها للنمو. وقد نصت املادة 15 من الدستور على حق 
القوميات اإليراني���ة بأن تكون لها صحفها ووس���ائل إعالمها 
وتدريس آدابها ولغاتها إلى جانب اللغة الرسمية، أي الفارسية، 

]المسلمون والعالم[

 صباح املوسوي)*( ■
@sabahalmousawi 

)�) مركز دراسات احملمرة للثقافة واإلعالم.

روحاني
 ومعاناة أهل 

السنة في إيران
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في جميع املراحل الدراسية، إال أن تلك املواد الدستورية ورغم 
مض���ي ربع قرن من عمر اجلمهوري���ة اإليرانية، ال تزال مجرد 
حبر على ورق، علماً أن الوعود بتحقيق تلك املواد الدس���تورية 
كانت من أهم الش���عارات االنتخابية حلمل���ة الرئيس اإليراني 
الس���ابق محمد خامتي، 1997 - 2005م، الذي ورغم ما حظي 
به من شعبية طوال مدة رئاسته التي استمرت ثماني سنوات، إال 
أنه لم يتمكن من تطبيق تلك املواد املعطلة، وذلك بسبب النفوذ 
القوي للحركة الش���عوبية املتطرفة واملتغلغلة في أحشاء النظام 
اإليراني بحسب ما يعتقده نش���طاء احلركات السياسية ألبناء 
الش���عوب والقوميات غير الفارسية التي حتّمل النظام اإليراني 
مس���ؤولية ما يحدث أحياناً من احتجاجات وأعمال عنف دامية 
في أقاليمها ومناطقها، والتي ش���هدت فيها إيران خالل العقود 
املاضي���ة وقوع عديد منه���ا، وكان أبرزها قد وق���ع في أقاليم 

أذربيجان وبلوشستان واألحواز وكردستان.
ويشكو الس���نة اإليرانيون عامة من سياسة التمييز ضدهم 
وهم يتساءلون عن السبب الذي يجعل السلطات اإليرانية تلجأ 
إلى هذه السياسة رغم أن أهل السنة الذين يقدر عددهم بأكثر 
من عشرين مليون نسمة لهم مساهمات كبيرة في انتصار الثورة 
ضد الش���اه وقي���ام النظام اجلمهوري احلال���ي، ولكن مع ذلك 
جند أن الس���نة يعاملون كمواطنني من الدرجة الثالثة؛ فدستور 
اجلمهورية اإليرانية يحّرم على الس���ني تبوؤ املناصب العليا في 
الدولة، كمنصب رئاس���ة اجلمهورية أو رئاسة البرملان أو قيادة 
اجليش أو الش���رطة أو مجلس األمن القومي أو االستخبارات. 
وقد خلت احلكومات اإليرانية املتعاقبة من وجود أي وزير سني، 
كما لم يتم تعيني محافظ أو س���فير س���ني واحد طوال العقود 
الثالثة تقريباً من عمر اجلمهورية اإليرانية. أما أعضاء مجلس 
الرقابة الدستورية الذين يبلغ عددهم 12 عضواً، فجميعهم من 
الشيعة وليس فيهم سني واحد. وهناك كثير من األمثلة األخرى 

الدالة على السياسة التمييزية ضد أهل السنة.
يذكر أن أهل الس���نة في طهران وحدها يبلغ عددهم أكثر 
من مليون نس���مة، غير أنهم محرومون من بناء مس���جد واحد، 

حيث تعارض السلطات احلكومية السماح لهم ببناء مسجد.
ف���ي ظل الصخب اإلعالمي ال���ذي تطاير من طهران ومن 
مختلف العواص���م الغربية عقب فوز الرئيس اجلديد حس���ن 
روحان���ي الذي وص���ف بأنه »رجل دين معت���دل« والذي يعتقد 
اإلع���الم الغربي أن يك���ون مفتاحاً حللحلة كثي���ر من األزمات 
الت���ي متر بها إيران على الصعيدي���ن الداخلي واخلارجي؛ في 

ظل هذا الصخب اإلعالمي غابت مأس���اة املئات من السجناء 
وعش���رات احملكوم���ني باإلعدام من أبناء الس���نة ف���ي إيران 
مبختلف قومياتهم، فقد تزايدت في اآلونة األخيرة، ال س���يما 
بعد تش���كيل حكومة روحاني، هجمة إص���دار أحكام اإلعدام 
وتنفيذ اإلعدامات بحق الدعاة والنش���طاء السياسيني من أهل 
الس���نة وعرب األحواز، وذلك في الوقت الذي كان قد وعد فيه 
روحاني بأن سياس���ته س���تكون مغايرة لسياسة سلفه أحمدي 
جناد، غير أن ما متخض حلد اآلن بالنس���بة ملمارسة ومواقف 
حكومته من القوميات غير الفارسية عامة، وأهل السنة خاصة؛ 
يبعث على التش���اؤم؛ فتزامناً مع ذه���اب الرئيس روحاني إلى 
الوالي���ات املتحدة األمريكية حلضور اجتم���اع اجلمعية العامة 
لألمم املتحدة وإجراء مش���اورات مع اإلدارة األمريكية، أصدر 
املرش���د األعلى للثورة والنظام في إي���ران »علي خامنئي« أمراً 
باإلفراج عن املئات من الس���جناء واملعتقلني السياس���يني، وقد 
أعلن مستشارو روحاني أن اإلفراج عن هؤالء السجناء جاء بناء 
على اقتراح من الرئيس روحاني، لكن س���واء املقترح أو اإلفراج 
لم يشمل أياً من املعتقلني والسجناء السنة أو العرب األحوازيني، 
علماً أن هناك أكثر من مائة محكوم باإلعدام من أهل الس���نة 
من أكراد وبلوش وعرب قد صادق مجلس القضاء األعلى على 
أحكامهم وبعضهم قد مت عزلهم عن س���ائر الس���جناء متهيداً 
لتنفيذ األحكام بحقهم، علماً أن من بني هؤالء احملكومني طلبة 
علم شرعي ودعاة وحفظة قرآن مش���هورين في إيران.. ورغم 
املناشدات التي قدمها أهالي احملكومني واملناشدات التي تقدم 
بها زعيم أهل الس���نة في إيران الشيخ عبد احلميد إسماعيل 
زهي إلى مرش���د الثورة علي خامنئي ورئيس اجلمهورية حسن 
روحاني ورئيس الس���لطة القضائية ص���ادق الريجاني وغيرهم 
من املراجع واملس���ؤولني في النظام اإليراني؛ إال أن الس���لطات 
اإليرانية لم تع���نِت بهذه النداءات واملناش���دات املطالبة بوقف 
اإلعدامات بحق أبناء الس���نة، بل إن هذه الس���لطات زادت من 
وتيرة أحكام اإلعدام وتنفيذها بحق عديد من أبناء السنة على 
مختلف قومياتهم، وذلك في ظل سكوت الرئيس املسمى املعتدل 

حسن روحاني، وفي ظل سكوت عربي ودولي مخجل.
لقد انتهجت الدولة اإليرانية عبر أنظمتها وحكوماتها املتعاقبة، 
استخدام اإلعدامات وسيلة إلس���كات أصوات الشعوب والقوميات 
املطالبة بحقوقها املش���روعة، لكنها فش���لت في ذلك.. فهل يستمر 
الرئي���س حس���ن روحاني على نهج أس���الفه في تطبيق سياس���ة 
اإلعدامات بحق أهل السنة وعرب األحواز، أم سيكون أفضل منهم؟
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الحراك الجنوبي 

وحركة الحوثي.. 

تقارب المصالح
 وتباعد

 األيديولوجيات

]المسلمون والعالم[

أمحد الصباحي ■
mosleh484@gmail.com

@AlsabahiAhmed  

بع���د أن أفاق���ت اليمن م���ن صحوتها في ظل نظام احلكم الس���ابق ال���ذي أثخن في صنع 
املشكات وابتكار احلروب في كل أرجاء اليمن السعيد - الذي لم يعد سعيدًا -؛ خرج الرئيس 
السابق من احلكم بعد ثورة شعبية شبابية كادت أن تدخل البلد في عمق الهاوية لوال تدخل 
املبادرة اخلليجية التي فتحت الباب واس���عًا للدخول في حوار ش���عبي ش���امل يكاد يصل إلى 

مرحلته النهائية.
وي���رى كثير أن املش���كات التي يتحاور حولها أعضاء مؤمتر احل���وار الوطني، كانت نتائج 
د مش���كلة في اجلن���وب )احلراك  حتمي���ة للسياس���ات الت���ي اتخذها النظام الس���ابق، الذي ولَّ

اجلنوبي(، وأخرى في الشمال )التمرد احلوثي(.
وتكمن الكارثة في أن تلك املشاكل واحلروب املفتعلة أصبحت املهدد األول ألمن واستقرار 
اليم���ن واملنطق���ة بأكمله���ا، حي���ث أصبح احلراك اجلنوبي يش���كل خط���رًا كبيرًا ف���ي اجلنوب 
نتيجة مطالباته الواس���عة بفصل جنوب اليمن عن ش���ماله، وأصبحت حركة التمرد احلوثية 
في الش���مال تش���كل عبئًا كبيرًا على صنعاء، بس���بب احلروب التي تش���نها في مناطق متفرقة 
من محافظات الشمال )اجلوف، حجة، عمران، وإب(، واألكثر خطورة أن جتتمع املشاكل حتت 

سقف ومظلة واحدة عندما تتقارب وتتحد األهداف واملصالح املشتركة.
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عالقة وثيقة وتنسيق مشترك

رغ���م نفي احلراك اجلنوبي عالقته مع جماع���ة احلوثي )أنصار الله()1(، 
وحج���م الدعم الذي يتلقونه من إيران، وواحدية األهداف التي يريد الطرفان 
الس���عي لتحقيقها، والوضع العام الشائك الذي يريدون إيصال اليمن إليه؛ إال 
أن مجريات الواقع وتتابع األحداث تثبت مبا ال يدع مجاالً للش���ك صحة هذه 
العالقة الوثيقة بني الطرفني، ب���ل إن تصريحات كثيرة لقيادات من الطرفني 

وحقائق ووثائق تثبت هذه الفرضية.
على اجلانب احلراكي نش���رت كثير من وسائل اإلعالم تصريحات كثيرة 
تؤكد ُحسن العالقة بني احلراك اجلنوبي واحلوثيني، فقد كشف القيادي البارز 
في احلراك اجلنوبي، حس���ن زيد بن يحيى، عن زيارات متبادلة لناشطني في 
احل���راك اجلنوبي وقيادات حركة احلوثي، معتب���راً أن احلوثيني رفاق نضال 
مش���ترك، وأن تلك الزي���ارات تعبير صادق على عم���ق العالقة النضالية بني 
الطرفني، مؤكداً أن هناك حتالفاً استراتيجياً بني احلوثيني واحلراك اجلنوبي، 

وأنه ذاهب نحو التطور)2(.
ب���ل إن ممثل جماعة احلوثي في احلوار الوطني، عبدالكرمي جدبان، أكد 
وجود عالقة بني جماعة احلوثي واحلراك اجلنوبي، حيث وصفها ب� »اجليدة«، 

وأنها جتمع طرفني »تعرضا للظلم من قبل السلطة«.
ويقول جدبان في تصريح نش���ره موقع »اجلزيرة ن���ت«: تربطنا عالقات 

طيبة بكل املكونات السياسية واألحزاب في احلوار وخارجه)3(.
أما القيادي في احلراك اجلنوبي، محمد مس���عد العقلة، فقد أكد وجود 
عالق���ة جيدة لفصيل علي س���الم البيض في احل���راك اجلنوبي مع جماعة 
احلوثي، ونق���ل موقع »اجلزيرة نت« عن العقلة قوله: »إن هناك ش���راكة بني 
الطرفني للعمل املش���ترك على مس���توى الس���احة اليمنية عموماً وليس في 

اجلنوب فقط«)4(.
كثي���رة هي التصريحات املتبادلة من قادة وأنص���ار احلراك اجلنوبي وحركة 
احلوثي التي تثبت حجم العالقة الوطيدة واألهداف املشتركة التي اجتمعت عليها 
احلركت���ان، وال يخفي ذلك حضور جموع كبي���رة من احلراك اجلنوبي إلى صعدة 
لتشييع رفات زعيم احلوثيني حسني احلوثي في يونيو املاضي، ورفع علم االنفصال 

في ساحة الصالة على زعيم احلوثيني وفي طرقات محافظة صعدة)5(.

)1) املسمى اجلديد حلركة احلوثي، والذي يبدو أنه تقليد ومحاكاة ملسمى حزب الله اللبناني.
تاريخ  في  عدن،  أخبار  صحيفة  في  يحيى  بن  زيد  حسن  اجلنوبي  احلراك  في  القيادي  مع  حوار   (((

8)/1/)01)م.
)3) اجلزيرة نت: حقيقة العالقة بني احلوثيني واحلراك اجلنوبي

http://www.aljazeera.net/news/pages/412290006-db64-e3a-8ef5-
3f1be184b187.

)4) اجلزيرة نت، مصدر سابق. 
)5) للمزيد: املنتصف نت، احلراك واحلوثي يقاطعون ويعتصمون في »موفمبيك«

http://www.almontasaf.net/NewsDetailsPage.aspx?NewsID=35fb91bb-7236-
4ad391-ba-62005fedab58.html.

سباق االنبطاح إليران

قد يك���ون الوالء واالنبطاح إلي���ران هو املهمة 
الوحيدة التي يتسابق عليها القيادات من جماعتي 

احلوثي واحلراك اجلنوبي. 
ولعل إيران هي التي قارب���ت الرؤى واملفاهيم 
بني حركة احلوثي واحلراك اجلنوبي، فلم تش���هد 
العالقات حتسناً بني الطرفني إال منذ أن أصبحت 

إيران هي املوجه العام لهما.
بالنسبة حلركة احلوثي فإن عالقتها بإيران كانت 
منذ األيام األولى النطالقها، حيث مت تصدير مفهوم 
الثورة اإليرانية إلى اليمن حتت يافطة حركة الشباب 
املؤمن التي حتّولت إلى حركة قتالية مسلحة واجهت 
الدولة في ست حروب انتهت بسيطرة اجلماعة على 

محافظة صعدة.
لكن عالقة احلراك اجلنوب���ي بإيران لم تأِت 
إال ف���ي وقت متأخر بعد أن نف���دت األدوات التي 
اس���تخدمها في توصيل رسالته واملطالبة بحقوقه، 
فاس���تغلت إيران هذه املطال���ب احلقوقية ودفعت 
بإجراء لقاءات وتش���اورات مع قي���ادات حراكية، 
وقدمت لهم املساندة والدعم في مجاالت التدريب 

والتأهيل واملال والسالح. 
ويش���ير كثير من احملللني إلى أن حركة احلوثي 
قد تكون هي الوسيط األمثل الذي جمع بني احلراك 
اجلنوبي بإيران، حتى وصل بها األمر إلى استضافة 
علي س���الم البي���ض، زعيم احلراك، ف���ي بيروت، 

الواقعة حتت القبضة القوية حلزب الله.
ويؤك���د القيادي في احلراك اجلنوبي، قاس���م 
عس���كر، »إن بعض الش���باب في احلراك اجلنوبي 
ذهبوا إلى إيران للتدريب، وإن بعض القادة البارزين 
في احلراك ذهبوا إلى احلوثيني من أجل السالح«.
وبحس���ب عس���كر، فإن حزب الله قدم بعض 
التموي���ل لقيادة احلراك اجلنوب���ي، وحصلوا على 
التدريب اإلعالمي للقن���اة التلفزيونية التابعة لهم 

)عدن اليف(، والتي تبث في اليمن من بيروت)6(.

باحلراك  أمريكي يحقق في عالقة طهران  تقرير  أونالين:  املصدر   (6(
اجلنوبي واحلوثيني وخفايا الدعم اإليراني: 

http://almasdaronline.com/article/47509. 
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والذي يجمع بني الطرفني أنهما أرس���ال مئات من الشباب 
إل���ى إيران للتدريب، وحصول اجلماعتني على أس���لحة متطورة 
من إيران، حيث كشف ضباط مينيون عن أن أسلحة أكثر تطوراً 
وصلت إلى أي���ادي احلوثيني، مثل القذائ���ف التي تعمل بالدفع 
الصاروخ���ي، وأن جزءاً من تلك األس���لحة كان ذاهباً إلى أيادي 

احلراك اجلنوبي.
وليس مس���تبعداً احلديث عن عالقة إي���ران القوية بالتيار 
احلوثي واحل���راك اجلنوبي، فإن إيران تس���عى جاهدة للبحث 
ع���ن حلفاء أقوياء يعملون بالقرب م���ن أحد أهم املمرات املائية 

االستراتيجية في العالم لشحنات النفط.
بل إن إيران تقوم بالدعم الكبي���ر للحراك اجلنوبي وحركة 
احلوثي في الش���مال من أجل توس���يع نفوذها في املنطقة التي 

أعادت تشّكلها على مدى عامني من انتفاضات الربيع العربي.
وفيما إذا وصلت العالقات اإليرانية مع امليليش���يات اليمنية 
إلى نقطة تطور، فإن ذلك سيكس���بها نقطة ضغط استراتيجية، 
كتلك التي لديها مع حزب الله اللبناني، احلليف القوي في لبنان.

المظلومية شعار التزييف

حتت سقف املظلومية متارس حركة احلوثي القتل والتشريد 
بحق املواطنني في صعدة واملناطق التي تس���يطر عليها، وحتت 
س���قف املظلومية كذلك ميارس أنصار احلراك اجلنوبي التنكيل 
بأبناء الش���مال من العمال والتجار وأصحاب احملال حتت ذريعة 

أن أبناء الشمال يحتلون اجلنوب.
املظلومية أصبحت ش���عاراً والفتة للقتل والتشريد والتنكيل 
بكل من يعادي أو ينتقد العنف احلوثي في الش���مال، والتطرف 

احلراكي في اجلنوب.
وأصبحت املظلومية عنواناً بارزاً للتصريحات التي يطلقها قيادات 
اجلماعت���ني، إذ يقول عبدالك���رمي جدبان في تصريح س���ابق ملوقع 
»اجلزيرة نت«: »إن عالقة احل���راك اجلنوبي بجماعة احلوثي جيدة، 

وتقوى عالقتنا باحلراك اجلنوبي بحكم االشتراك في الظلم«)1(.
وهو األمر ال���ذي يكرره احلراك اجلنوب���ي، إذ يرددون أن 
الش���مال احتل اجلن���وب واس���تحوذ على اخلي���رات والثروات 
النفطية، ويق���ول أحمد البحري، القي���ادي في حزب احلق، إن 
النظام اليمني الس���ابق أجبر احلوثي���ني واحلراك اجلنوبي على 
حمل الس���الح والتوجه إلى إيران كس���ند آخر، عندما جتاهلت 

احلكومة مظاملهم)2(.

)1) اجلزيرة نت: مصدر سابق.
)))  املصدر أونالين: مصدر سابق.

د من سورية موقف موحَّ

من الطبيعي جداً أن تتوّحد رؤى ومواقف احلراك اجلنوبي 
وحركة احلوثي مما يحصل في س���ورية على دعم ومساندة نظام 
بشار األسد، طاملا إيران هي العامل األوحد في توجيه الطرفني.
هن���اك موقف موحد للحراك اجلنوبي واحلوثي في الرفض 
املطلق ألي مطالب بإس���قاط نظام بش���ار األس���د، بل خرجت 
مس���يرات كبيرة في محافظات ش���مالية نظمها احلوثيون، وفي 
محافظات جنوبية نظمها احلراك اجلنوبي؛ ُرفع فيها شعار نظام 
بشار األسد ورددت هتافات تساند وتشجع النظام السوري على 

مواصلة دحر ما وصفته ب� »اإلرهابيني«.
وال يقتصر التوافق على الش���أن الس���وري، بل إن الطرفني 
كان لهما موقف موحد ومتشابه في معاداة اإلخوان املسلمني في 
مصر، والوقوف مع االنقالب العسكري، وبرزت تصريحات تؤيد 

ما قام به العسكر في مصر.

عالقة داخلية ألهداف خارجية

ما يثير االس���تغراب هو البون الشاس���ع والكبير بني الفكر 
احلوثي وفكر مكونات احلراك اجلنوبي، حيث إن أغلب مكونات 
احلراك اجلنوبي تتش���كل أساساً من السنة، إال أنها جتد قضية 
مش���تركة لها مع حركة احلوثي الش���يعية في شمال اليمن، من 
أجل معارضة احلكومة اليمنية، والعداء لإلخوان املسلمني الذين 

يشاركون في احلكم حالياً.
بل األعجب من ذلك هو أن الفك���ر اإلمامي املتمثل باحلوثيني، 
يلتقي مع نظيره املاركسي املتمثل في بعض فصائل احلراك اجلنوبي، 
عل���ى صعيد حتقيق املصالح الفئوية التي يس���عى إليها من تبقى من 

سالطني ومشيخات اجلنوب، وأتباع املذهب الزيدي في الشمال.
وألن التخري���ب ليس له دين، فإن التفاهمات س���تحدث بني 
احل���راك اجلنوبي واحلركة احلوثية من أج���ل مواصلة التدمير 
لليمن، وصوالً إل���ى حتقيق أهدافهما في فص���ل جنوب اليمن 
لصالح احلراك اجلنوبي، وإعطاء احلوثي جزءاً كبيراً من الشمال 

كإقليم خاص به.
وطاملا إيران ممس���كة بطرفي الدعم واملساندة، فإنها لن تكل 
ع���ن التوفيق بني اجلماعتني من أجل أن حتقق املطالب التي تتطلع 
إليها في شمال اليمن وجنوبه؛ التوسع والنفوذ في اجلنوب ألهمية 
املمرات املائية، والتوسع في الشمال من أجل زرع نفوذهم في حدود 
اململكة العربية السعودية وس���حب الغطاء على اململكة في املناطق 

الشرقية للسعودية حيث أغلب السكان من الطائفة الشيعية.
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حصـــار غـزة

يتساءل كثير من أبناء قطاع غزة املصطفِّني في طوابير طويلة على بوابة معبر رفح 
جنوبي القطاع، ماذا فعلوا ملصر كي تشارك في احلصار املستمر على القطاع منذ أكثر 
من خمس���ة أعوام؟!.. فيهم املريض والطالب واملغترب الذي خرج باحثاً عن رزقه في 
بالد الله الواسعة، ينتظرون منذ س���اعات الفجر األولى حتى تقوم السلطات املصرية 
بالتواصل مع اجلانب الفلس���طيني إلدخال أولى احلافالت، فيبدأ الترقب واألمل، لكن 
س���رعان ما تكسره خيبة أمل بعد أن يغلق املعبر بشكل فجائي بسبب تعطل احلواسيب 
أو س���وء الوضع األمني، ويعود الناس أدراجهم بس���بب ذرائع واهية تختلقها السلطات 
املصرية بش���كل شبه يومي.. بعض املرضى الذين يتلقون عالجهم في اخلارج تتوفاهم 
املنية على بوابة معبر رفح، وكان آخر ضحايا هذه املأساة، بحسب ما أورد موقع وزارة 
الداخلية الفلسطينية، رضيع توفي بداية الشهر املاضي بعد يوم واحد من والدته، حيث 
أجنبت���ه أمه القادمة من اجلزائر لزيارة أهلها على بوابة املعبر من اجلهة املصرية بعد 
أن رفضت الس���لطات املصرية إدخالها إلى قطاع غزة، وبحسب الداخلية الفلسطينية 

فإن سوء العناية الطبية بالطفل لدى اجلانب املصري أدى إلى وفاته.

]المسلمون والعالم[

أمحد أبو دقة ■

ahmad_dakkah@hotmail.com
adakkah 

يدخل عامه السادس
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وجتدر هنا اإلش���ارة إلى أن الطاقة التشغيلية ملعبر رفح حصـــار غـزة
تصل إلى ألفي مس���افر في احل���االت الطبيعية خالل اليوم 
الواحد، لكن في احلالة الراهنة فإن خالد الشاعر، مدير عام 
معب���ر رفح البري، يبنّي في بيان صحفي أنه خالل األس���بوع 
األخير قبل عطلة عيد األضحى وخالل "خمسة أيام من العمل 
االس���تثنائي في معبر رفح، متكنت 25 حافلة من الدخول إلى 
اجلانب املصري حتمل ما يقارب 1848 مسافراً، من بينهم 11 
حافلة حتمل 400 حاج ". ولفت الش���اعر إلى أنه خالل نفس 

املدة وصل إلى قطاع غزة 432 مسافراً.
قب���ل 5 س���نوات كان يعمل في قطاع غزة س���بعة معابر 
حدودية أغلقتها احلكومة الصهيونية لتش���ديد احلصار على 
القط���اع وانتزاع مواقف سياس���ية من حرك���ة حماس التي 
تسلَّمت احلكم فيه، وبقي معبر رفح مرهوناً باملواقف املصرية 
املتأرجحة اجتاه قضية الشعب الفلسطيني، ففي عهد الرئيس 
الس���ابق محمد حس���ني مبارك كان املعب���ر مغلقاً في معظم 
األوقات، ما جعل الفلس���طينيني يقومون بحفر أنفاق إلدخال 
امل���واد الغذائية واحملروقات لتعويض النقص الناجم بس���بب 
احلصار الصهيوني، ونتج عن ذلك حالة جتارية نشطة استفاد 
منها كال اجلانبني على احلدود املصرية - الفلس���طينية، لكن 
بعد فوز الرئيس محمد مرس���ي في االنتخابات في يونيو عام 
2011، طرأ حتسن على أداء املعبر، وكانت السلطات املصرية 
تفتح املعبر 5 أيام في األس���بوع ملدة تصل إلى ثماني ساعات، 
أما عقب إس���قاط حكم الرئيس محمد مرسي في الثالث من 
يوليو بواس���طة اجليش، فقد أغلق معبر رفح وعادت األوضاع 
إلى م���ا كانت عليه في عهد مبارك، لكن ما زاد من س���وئها 
احلملة التي ش���نتها السلطات املصرية إلغالق األنفاق، حيث 
صرح وزي���ر االقتصاد في حكومة غزة، ع���الء الرفاتي، بأن 
قيام اجليش املصري بإغالق األنفاق بني سيناء والقطاع أحلق 
بالناجت احمللي في غزة خس���ائر تق���در بأكثر من 230 مليون 
دوالر ش���هرياً. كما أدت العملية املصرية إلى توقف عمل أكثر 
من ألف منشأة اقتصادية في القطاع تعتمد على املواد اخلام 

التي يتم تهريبها عبر األنفاق.
وأبقت احلكومة الصهيونية معبر كرم أبو سالم بني مصر 
وغزة والكي���ان الصهيوني مفتوحاً، لكن���ه مرهون باألحداث 

األمنية في املنطقة، ويس���مح من خالله بدخول 300 شاحنة 
يومي���اً محملة مبواد توافق على إدخالها احلكومة الصهيونية. 
وتقدر إحصائيات نشرتها مراكز بحثية فلسطينية أن احلصار 
تس���بَّب في انعدام األمن الغذائي ألكثر من 57% من س���كان 
قطاع غزة، وكذلك ارتفاع نس���بة البطال���ة لتصل في اآلونة 
األخيرة إلى 43% من إجمالي قوة العمل املعروضة في س���وق 

العمل.
إن عمليات احلصار واإلغالق املس���تمرة في القطاع أدت 
إلى تراجع متوس���ط دخل الفرد إلى أدنى مستوياته منذ عام 
2000، حيث وصل إل���ى 1800 دوالر، ثم تراجع إلى أقل من 
1200 دوالر خالل العام املنصرم 2012، وثمة تقديرات بتراجع 
دخل الفرد في القطاع إلى أقل من ألف دوالر في نهاية العام 

احلالي 2013.
ب���دوره، قال وزير الصحة الدكتور مفي���د املخلالتي: "إن 
رصيد األدوية واملستهلكات الطبية لدى وزارته يتناقص جراء 
إغالق معبر رفح"، مش���يراً إلى أن 30% م���ن رصيد األدوية 

مقطوع متاماً.
وأشار إلى أن سبعة مراكز رعاية أولية توقفت فيها حركة 
البناء بش���كل كامل، إضافة إلى خمس مستشفيات تقام فيها 
منش���آت ضخمة، من بينها مستشفى الش���يخ حمد لل�تأهيل 
واألطراف الصناعية ومركز اجلراحات التخصصي في مجمع 

الشفاء الطبي.
وأوضح أن أكثر من 1000 مريض كان يتم حتويلهم بشكل 
شهري من خالل معبر رفح، من بينهم 300 بتحويلة حكومية، 
و700 على حس���ابهم اخلاص، يعانون أمراضاً يصعب التعامل 
معه���ا، مثل أم���راض األورام الس���رطانية، ال يزال مصيرهم 

مرهوناً بفتح املعبر.
وال يزال س���كان القطاع يعانون أزمة خانقة في مس���ألة 
انقط���اع الكهرباء، حيث تقوم س���لطة الطاقة بنش���ر جدول 
أسبوعي النقطاع الكهرباء في مختلف مدن القطاع يصل إلى 
12 ساعة، وتبرر الش���ركة ذلك بقولها إن كميات الوقود التي 
تدخل القطاع من اجلانب الصهيوني ال تكفي، إضافة إلى عدم 
قدرتها عل���ى توفير قطع غيار حملطات الكهرباء التي تتعطل، 

بسبب احلصار.
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ومنذ يوليو املاضي لم يستقبل قطاع غزة أي وفود تضامنية بسبب إغالق معبر رفح، وفي تصريح صحفي نشره عالء البطة، 
نائب رئيس اللجنة احلكومية لكس���ر احلصار، أكد أن اس���تمرار إغالق السلطات املصرية معبر رفح البري، املنفذ الوحيد لقطاع 
غزة للعالم اخلارجي، قد أدى إلى منع الوفود املتضامنة من الدخول لقطاع غزة، وحال دون أداء مهمتها اإلنس���انية جتاه القضية 
الفلسطينية، مضيفا أنه خالل شهر سبتمبر لم يدخل لقطاع غزة أي وفود، حيث كان من املقرر دخول قافلة أميال من االبتسامات 

)23(، إال أن السلطات املصرية منعتها من الدخول، كما منعت إدخالها املساعدات التي كانت تصطحبها معها إلى القطاع.

ثبات المواقف

وفي ذكرى صفقة "وفاء األحرار" التي جرت برعاية مصرية العام املاضي، وأطلق مبوجبها س���راح املئات من األسرى 
الفلس���طينيني مقابل إطالق حركة حماس سراح اجلندي الصهيوني "جلعاد ش���اليط"؛ ألقى رئيس احلكومة الفلسطينية 
إس���ماعيل هنية كلمة أجاب فيها عن كثير من األس���ئلة املتعلقة مبس���تقبل حركة "حماس" السياس���ي في ظل املتغيرات 
اإلقليمية، خاصة األحداث في مصر، وأكد هنية أن حركته محافظة على موقفها املبدئي من احترامها لتوجهات ومسارات 
الش���عوب العربية في ربيعها، نافياً في الوقت ذاته ما أش���يع مؤخراً عن خالفات داخلية حول مواقف احلركة وسياساتها 

وأماكن وجود قادتها.
وعلى صعيد املصاحلة الفلسطينية، جدد هنية دعوته رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، للبدء بتشكيل حكومة 

التوافق الوطني، إلى جانب تأكيده موقف حماس من االنتخابات.
وتعقيباً على كلمة هنية، قال طالل عوكل، احمللل السياس���ي الفلس���طيني، إن هنية أكد مواقف "حماس" الثابتة بشأن 

املقاومة والقدس احملتلة وعدم التدخل في الشؤون اإلقليمية.
وأوضح أن النقطة األهم في هذا اخلطاب هي إعادة صياغة اخلطاب الرئيس حلركة حماس على اعتبار أنها حركة 
حترر وطني إسالمي فلسطيني، وأنها ما زالت متمسكة بخيار املقاومة، وليست معنية بالتدخل في الشؤون الداخلية ألي 

دولة عربية.
وأضاف أن رئيس الوزراء في غزة أكد أنه ال تغّير بأن الوضع الفلس���طيني من أهم األولويات بالنس���بة حلماس، وأنه 
يترجم ذلك عملياً بالدعوة النتفاضة ش���عبية، وتفعيل املقاومة بالضفة، وما ميكن اعتباره أنه تنبَّأ بانتفاضة شعبية عربية 

وإسالمية من أجل القدس وما يجري بحقها من اعتداءات صهيونية.
ووفقاً لعوكل، فإن "حديث هنية عن األس���رى والقدس ووقف املفاوض���ات؛ كل ذلك يحمل في طّياته خطاب املقاومة 

الوطنية، وأن هدف حماس هو تفعيل تلك املقاومة وتوطيد عالقاتها العربية وإصالحها".
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ع���م���رو ع��ب��د ال���ب���دي���ع)*( 

amro@albayan .co .uk

]مرصد األحداث[

مرصد األخبار

اكتشاف نفق يمتد من غزة إلى 
األراضي المحتلة

قال جيش االحتالل الصهيوني إنه اكتش���ف نفقاً ميتد عبر 
1.7 كيلو متر من قطاع غزة إلى األراضي اإلسرائيلية، وميتد 
النف���ق بني أحد املنازل في القطاع وكيبوتس عني هاشلوش���ا، 
وتخشى السلطات اإلس���رائيلية من أن مسلحني كانوا يريدون 

دخول إسرائيل عبره لتنفيذ عمليات.
وردت إسرائيل على اكتشاف النفق بوقف إدخال مواد البناء 
إلى قطاع غ���زة، وكانت قد رفعت القيود ع���ن جتارة القطاع 
الش���هر املاضي. واتهمت حماس إس���رائيل ب� »املبالغة«، وقال 
س���امي أبو زهري، املتحدث باس���م حركة حماس، في اتصال 
مع »بي بي س���ي«: »إن إعالن االحتالل اإلس���رائيلي اكتشاف 
نفق على أطراف القطاع ه���و محاولة لتضخيم األمور وتبرير 

احلصار والعدوان اإلسرائيلي املستمر على قطاع غزة«.
)بي بي سي: 2013/10/13( 

منتج فيلم مسيء للرسول 
يؤدي الحج

أرنولد فان���درون، منتج  الهولن���دي  قال 
الفيلم املس���يء للرس���ول محمد #، الذي 
ي���ؤدي فريضة احلج ه���ذه األيام؛ إن دموعه 
ل���م تتوقف منذ وصوله ملكة، وإنه يعيش اآلن 

أجمل اللحظات.
وأكد فاندرون أنه سينتج فيلماً آخر يعكس 
خالله أخالق »سيد البشر«، والذي سيحاول 
من خالله االعتذار عملياً عن فيلمه املس���يء 

قبل دخوله اإلسالم.
)عكاظ: 2013/10/19(

)�( نرحب مبقترحاتكم البنَّاءة في باب مرصد األحداث على بريد الكاتب.

د لدماء جديدة  قانون التظاهر يمهِّ
في مصر

قال���ت منظمة العف���و الدولية إن مش���روع قانون التظاهر 
املقترح ميّهد الطريق ملا وصفته بسفك دماء جديدة في مصر. 
وح���ذرت املنظمة من أن���ه في حال مت التوقيع على مش���روع 
القانون من الرئيس املؤقت، عدلي منصور، فإنه سيقيد بصورة 

تعسفية احلق في حرية التجمع السلمي.
وأضافت أن مشروع القانون س���يطلق العنان لقوات األمن 
في استخدام القوة املفرطة واملميتة ضد املتظاهرين السلميني، 

ويبيح التعامل معهم وكأنهم مجرمون.
)مفكرة اإلسالم: 2013/10/19(

إحراق مسجد في بولندا 
بسبب أضاحي العيد

شبَّ حريق في مس���جد مدينة غدانسك 
في شمال بولندا. في حني اتهم مفتي البالد، 
توماس ميس���كويتش، جمعي���ات الدفاع عن 
احليوانات بالوق���وف وراءه، على خلفية ذبح 

أضاحي العيد.
وذكرت وس���ائل إعالم بولندية أن حريقاً 
شبَّ في مسجد غدانسك، ما أدى إلى تضرر 
أبوابه وأجزاء من قبته. وعلق ميس���كويتش 
على احلادث���ة معرباً عن ثقت���ه الكاملة بأن 
»احلريق هو عمل انتقامي على ما جرى أمس 
في منطقة بودالسي«، في إشارة منه إلى ذبح 

أضحية مبناسبة عيد األضحى.
)اإلسالم اليوم: 2013/10/16(
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عالمة تعجب

راهبة أمريكية تقتل وليدها تجنباً للفضيحة!
مثلت راهبة كاثوليكية متدربة في دير بالعاصمة األمريكية واشنطن، أمام القضاء بتهمة قتل وليدها. وصرح مكتب االدعاء 
العام بأن القاضي أمر بتوقيف الراهبة سوس���فينا أموا دون إمكانية اإلفراج عنها بكفالة. ووجهت للراهبة املتدربة البالغة من 
العم���ر 26 عاماً، تهمة القتل العمد، وذلك خلنقها وليدها حتى املوت. وقالت الراهبة للش���رطة إنها لم حتط إدارة الدير علماً 

مبمارستها للجنس في السابق، وخشيت أن تسمع الراهبات األخريات بكاء الطفل الوليد.
)بي بي سي: 2013/10/19(

القناصة في سورية يستهدفون الحوامل واألجنة!
نقلت صحيفة ذا تلغراف عن جراح بريطاني قوله إن القناصة املنتمني إلى اجليش السوري املؤيد لبشار األسد، يستهدفون 
النس���اء احلوامل وأجنتهن، وذلك ضمن لعبة »اس���تهداف« مقلقة للغاية. وقال اجلراح، الذي كان يعمل متطوعاً في سورية، إن 
هناك عدة جوائز يحصل عليها الفائزون في هذه اللعبة، منها علب السجائر، في حال صوبوا على أكثر من هدف في الضحية 
الواحدة. ويس���تذكر ديفيد نوت دخول ست نس���اء حوامل أصنب بطلقات القناصة في أحد األيام، وفي يوم آخر دخلت سيدتان 

حتمالن طفلني في األشهر األخيرة، لكنهما ميتان، إذ أصيب أحدهما بطلقة في املخ.
)سي إن إن: 2013/10/19(

إسرائيل تحّرض الغزيين على »حماس«!
تلقى عش���رات املواطنني في قطاع غزة رسائل صوتية مسجلة من جيش االحتالل اإلسرائيلي يحذرهم فيها من التعامل مع 
حركة حماس. وقال املتحدث باس���م وزارة الداخلية في حكومة حماس، إس���الم شهوان، إن الرسائل اإلسرائيلية »هي محاوالت 
يائس���ة من أجهزة األمن اإلسرائيلي للتشويش وزرع البلبلة في اجلبهة الداخلية، وهي محاولة من أجهزة استخبارات االحتالل 

للتغطية على فشلها الذي منيت به بعد اكتشاف النفق وتغلب املقاومة عليها.
وجاء في الرس���الة: »إلى س���كان قطاع غزة، جيش الدفاع يحذركم من االنصياع ألوامر حماس اإلرهابية واالقتراب منها، 
واعلم���وا أن حركة حماس تنف���ق ماليني الدوالرات على األنفاق التي تؤدي إلى أعمال عدائية وإرهابية على دولة إس���رائيل.. 
ابتعدوا عنها، واعلموا أن هذه األموال من حقكم وكان يجب أن تنفق في مشاريع البنية التحتية والتعليم والصحة.. هذه األموال 

من حق سكان قطاع غزة األبرياء العزل الذين تقودهم حماس إلى املجهول.. قيادة جيش الدفاع اإلسرائيلي«.
)السفير: 2013/10/19(
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قراءة في تقرير

أص���در مرك���ز كارنيجي للس���الم الدول���ي تقريراً 
عن مس���ارات جماع���ة اإلخوان بع���د االنقالب، وطرح 
سيناريوهات ثالثة، وهي: تسوية اخلالفات واإلدماج، أو 
العودة إلى العنف املستدام واس���ع النطاق، أو استمرار 

االحتجاجات ومحاولة نزع شرعية النظام.
سيناريو التسوية: املساومة بهدف االحتواء واإلدماج

ينطوي أول السيناريوهات احملتملة على التوّصل إلى 
اتفاق بني جماعة اإلخوان املس���لمني واحلكومة املصرية 
املؤقتة، من شأنه أن يدمج التنظيم في العملية السياسية 
اجلديدة، وهذا من ش���أنه اإلبقاء على جماعة اإلخوان 
كالعب سياس���ي في احلياة السياسية املصرية، ويترك 
أصولها املالية ورأس���مالها االجتماعي س���ليماً نسبياً.. 
ولكي يحدث هذا، يجب االعتراف بالهزمية السياس���ية 
وإلغاء أنشطتها االحتجاجية. في املقابل، تعمد احلكومة 
إلى وقف عمليات القمع التي متارس���ها بحق اجلماعة، 
وتفرج عن سجناء اإلخوان، وترفع القيود املفروضة على 
أصولهم، وتسمح بإعادة فتح وسائل اإلعالم اإلسالمية، 
كما سيس���مح جلماعة اإلخوان باملش���اركة في العملية 
السياسية، مبا في ذلك االنتخابات البرملانية والرئاسية 

اجلديدة.
سيناريو العنف: اجلزائر )أو سورية( تبعث من جديد
ميكن أن تنزلق مصر أيضاً إلى أعمال عنف واس���عة 
النط���اق، أو كما يحب احملللون تس���ميته »الس���يناريو 
اجلزائري«. وتوضح س���ورية نس���خة أخ���رى من هذا 
الس���يناريو: مواجهة عس���كرية بني اجليش واملتمردين، 
الكثير منهم من اإلسالميني، ما أّدى إلى تفتيت اجليش 

على أسس طائفية وأيديولوجية.
من الصع���ب أن نبالغ في تصوير مش���اعر الغضب 
بني اإلس���الميني التي جنمت عن املج���ازر التي ارتكبها 
النظام لتفريق املتظاهرين املؤيدين ملرس���ي في اعتصام 
رابع���ة واالعتص���ام اآلخر في مي���دان النهضة في 14 

أغس���طس في القاه���رة واجليزة، فضاًل ع���ن القمع 
الدموي للمظاهرات واملس���يرات املؤيدة ملرسي في وقت 
الحق. فقد ب���ّررت تلك األفعال اّدعاءات اإلس���الميني 
بأن اجلهود الرامية إلى تأس���يس عملية سياسية سلمية 
غير مجدية، وأن النظام املناهض لإلسالميني إقصائي 
ويحرص على إبادة اإلسالميني متاماً، وهو الوضع الذي 
يجعل العنف اخلي���ار الوحيد املمكن، إضافة إلى ازدياد 
وتيرة العنف في سيناء، والتي يتم تقدميها بوصفها غير 
قابلة للسيطرة تقريباً بسبب التضاريس اجلبلية املواتية، 
والدعم الش���عبي لإلس���الميني اجلهاديني )والذي يقوم 
جزئياً على اس���تياء سكان س���يناء من عملية تهميشهم 

املستمرة من جانب الدولة املصرية(.
ومع ذلك، فالعنف الذي يندلع على نطاق واسع يتطلّب 
عدداً كبيراً من األشخاص املس���تعدين لتنفيذه وقاعدة 
اجتماعية مستعّدة لتقدمي الدعم له. ومن الواضح أيضاً 
أن الب���الد تفتقر إلى وجود دائرة اجتماعية كبيرة مؤيدة 

للعنف مبا يكفي لتوفير املأوى والدعم للمقاتلني.
لذلك؛ فإن كاًل من سيناريو التسوية وسيناريو العنف 
لي���س وارداً، وهذا يبقي نتيجة واحدة أخرى ممكنة، أي 

استمرار الوضع الراهن.
سيناريو استمرار االحتجاجات: محاولة نزع شرعية 

احلكومة
ف���ي إطار هذا الس���يناريو الثال���ث، ترفض جماعة 
اإلخوان املسلمني أي دعوات للتوّصل إلى تسوية سياسية 
وإدماج ولن تقّدم أي تنازالت. ستطرح احلركة مطالبها 
اخلاصة عن الش���رعية املغتصبة والطابع غير الشرعي 
للنظام احلالي. سيكون الهدف الرئيس جلماعة اإلخوان 
املس���لمني نزع الشرعية عن العملية السياسية اجلديدة، 
التي س���تصفها بأنها »إقصائية« و»غير تعددية« و»غير 
دميقراطية«، واألهم من ذلك »معادية لإلسالميني«، بل 
ولإلسالم نفسه، ومن ثم فاجلماعة تلجأ هنا إلى تنظيم 
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أنش���طة احتجاجية منتظمة، مث���ل املظاهرات 
األسبوعية واملس���يرات والتجّمعات، وتدخل في 
حرب دعائية من خالل وسائل اإلعالم وشبكات 
اإلنترن���ت، بجانب أن جماعة اإلخوان تعّول على 
أنها كبيرة ومرئية جداً بحيث ال ميكن جتاهلها، 
ويش���ّكل جمهور أنصارها قوة ال يس���تهان بها، 
واس���تبعادهم س���يكون مكلفاً للغاية ومستحياًل 
م���ن الناحية العملية؛ ول���ذا يتعنّي على أي حياة 
سياس���ية دميقرطية جديدة في مصر استيعاب 
اإلس���الميني، إضافة إلى ذلك جت���ادل جماعة 
اإلخوان في أن زعزعة اس���تقرار البالد ألطول 

فترة ممكنة قد يحّول ميزان القوى لصاحلها.
ل���كل واح���د م���ن الس���يناريوهات الثالثة 
إيجابياته وس���لبياته وحدوده.. وتعتمد مس���ألة 
م���ا إذا كانت جماع���ة اإلخوان ستس���تمر في 
نهجها احلال���ي أو تتبّنى خيارات أخرى، خاصة 
سيناريو التس���وية؛ على عدة عوامل؛ فاألوضاع 
السياس���ية واالقتصادية احمللية املتغيرة، وقدرة 
النظ���ام املؤقت على تس���ريع وتي���رة العمليات 
السياس���ية بطريقة دميقراطية تس���توعب كافة 
الق���وى السياس���ية واالجتماعي���ة بالتوازي مع 
الطريق  األمنية، وجن���اح خريط���ة  العملي���ات 
االنتقالية، واألزمة السياسية الناشئة في البالد؛ 
كلها عوامل س���تؤّثر في النتيجة، وستكون قدرة 
جماعة اإلخوان على الشروع في إجراء حتّوالت 
أيديولوجية وعقائدية وتنظيمية شاملة ضرورية 
ألي سياسة دميقراطية ميكنها كسب ثقة الناس 
ومداواة جراح الفترة الس���ابقة واملس���اهمة في 

خلق دولة دميقراطية جديدة في مصر.

@mohammadalwh محمد عبدالله الوهيبي

املج���وس قادم���ون رغ���م العقوب���ات. حتت���ل إي���ران ج���زرًا إماراتي���ة 
والعراق وس���ورية ولبن���ان، ونفوذها يتزايد ف���ي اليمن والبحرين. 

كيف سيكون حالها بعد رفع العقوبات؟

@DrMohamadYousri  د. محمد يسري إبراهيم

فئة من اخلرافيني يتزيون بزي العلماء يزينون الباطل ويشوهون 
الشرفاء في مقابل منصب أو جاه! ضرب الله لهم أخس مثل في 

القرآن!

 @alahmarim  محمد األحمري

روا مظاهرات مش���روعة ضد مرسي ليس���رقوا الدميقراطية  س���خَّ
وليعي���دوا عصابة مبارك، اآلن يس���ّنون قانونًا مينع التظاهر ضد 

دمارهم.. لن يؤيدهم من له ذرة مروءة.

 @Asowayan أحمد الصويان

م���ن أعظ���م دروس احل���ج: تربي���ة العب���د عل���ى االستس���ام الت���ام 
واالنقي���اد اخلال���ص ألمر الله ونهي���ه، واحلذر م���ن االعتراض أو 

التردد في االستجابة وااللتزام.

 @tahadulaimi  د. طه حامد الدليمي

الهوي���ة والقضي���ة أم���ران متازمان ال غنى ألحدهم���ا عن اآلخر؛ 
فقضية با هوية هي متامًا كهوية با قضية.

 @abdulaziztarefe  عبدالعزيز الطريفي

الباط���ل ال يهزم احلق، لكن يهزم أهله ألنهم لم ُيحس���نوا وضعه، 
ول���و أصلح���وا أنفس���هم لق���ام احل���ق به���م، ألن الراية ال تس���تقيم 

بعموٍد أعوج.

 @Drbakkar6h د. عبد الكرمي بكار

ح���ني يعم���د فصيل جه���ادي إلى قت���ال فصيل جه���ادي آخر فهذا 
يعن���ي أن���ه حّول نفس���ه إلى س���لطة حاكمة بأمرها، وسُيس���أل عن 

األنفس التي أزهقها أمام الله تعالى.
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كش���ف مس���ح أجرته منظمة »ووك فري« في 162 

دولة، عن أن نحو 30 مليون شخص على مستوى العالم 

يعانون أحد أش���كال العبودية، وأن نصف هؤالء يعيشون 

في الهند.

وقدر املس���ح عدد املس���تعبدين عن���د 29.8 مليون 

على مس���توى العالم، وهو عدد يف���وق أي أعداد وردت 

في مح���اوالت أخرى إلحصاء من يخضع���ون للعبودية 

احلديثة، إذ تقول منظم���ة العمل الدولية إن هناك نحو 

21 مليون شخص ممن هم ضحايا العمل القسري.

وفي املرتبة الثانية بعد الهند تأتي الصني بنحو 2.9 

ملي���ون من ضحايا العبودية، تليها باكس���تان بنحو 2.1 

مليون، ثم روسيا بواقع 516 ألفاً، تليها تايالند وبها 473 

ألف مس���تعبد، ثم الكونغو الدميقراطية بنحو 462 ألفاً، 

وميامنار بواقع 384 ألفاً، تليها بنغالدش بنحو 343 ألفاً.

ويصنف املؤشر الدول كذلك على أساس نسبة انتشار 

العبودية بني الس���كان، وبهذا املعيار تكون موريتانيا هي 

األس���وأ، إذ يعاني العبودية نحو 4 في املائة من سكانها 

البالغ عددهم 3.8 مليون نسمة، لكن تقديرات منظمات 

أخرى تقدر النسبة مبا يصل إلى 20 في املائة.

)سكاي نيوز: 2013/10/17(

قال بن إميرس���ون، مق���رر األمم املتح���دة حلقوق 

اإلنس���ان ومكافحة اإلرهاب، إن باكستان أكدت أن نحو 

2200 شخص قتلوا في هجمات طائرات بال طيار خالل 

السنوات العش���ر األخيرة، من بينهم ما ال يقل عن 400 

مدن���ي، إضافة إلى 200 ضحية آخري���ن اعتبروا »غير 

مقاتلني محتملني«.                    )رويترز: 2013/10/19(

مس���توطنون يهود يقطعون 100 ش���جرة زيتون في 

نابلس خالل موسم قطاف الفلسطينيني لثمار الزيتون.

)فلسطني اليوم: 2013/10/19(

قال 62.38% من إجمالي املش���اركني في استطالع 

للرأي أجرته قناة »روس���يا اليوم«، إن مصر قد أصبحت 

أس���وأ حاالً بعد عزل مرسي. يأتي االستطالع مبناسبة 

م���رور مائة ي���وم على عزل الرئيس الش���رعي املنتخب 

الدكتور محمد مرسي.

وكان���ت القناة قد طرحت س���ؤاالً على املتابعني عبر 

موقعه���ا على اإلنترنت، قالت في���ه: هل أصبحت مصر 

أفضل حاالً بعد عزل مرس���ي؟ وأج���اب 37.62% من 

املتابع���ني بأن ح���ال مصر أصبح أفض���ل، بينما صوت 

62.38% بأن ح���ال مصر لم يصب���ح أفضل بعد عزل 

مرسي.

)بوابة احلرية والعدالة: 2013/10/19(

بدأت املؤسس����ات الدولية تعطي أرقاماً مخيفة 

عن تكلفة »الربيع العربي« الذي طال سبع دول حتى 

اآلن.

 فق���د أفرج البن���ك البريطاني الدولي عن دراس���ة 

رت تكلفة الربيع العربي ب� 800 مليار دوالر،  أعدها ق���دَّ

حتملت خسارتها الكبرى سبع دول، هي: مصر، وسورية، 

وتونس، وليبيا، والبحرين، واألردن، ثم لبنان.

البنك البريطاني، صاحب الدراسة، أسس معطياتها 

على أن الناجت القومي العام لهذه الدول سيكون منخفضاً 

بنحو 35 في املائة حتى نهاية السنة القادمة )2014(، أي 

ما يوازي 800 مليار دوالر س���تكون خسارة القتصاديات 

هذه الدول.

)هسبريس: 2013/10/19(

أعلنت وزارة اخلزان���ة األمريكية أن الدين األمريكي 

قفز فوق 17 تريليون دوالر ألول مرة في التاريخ.

)مفكرة اإلسالم: 2013/10/19(

مرصد األرقام
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)*( مدرس لغة – كلية التربية - جامعة امللك عبد العزيز.

]قصة قصيرة[

حسني راتب أبو نبعة)*) ■

ذات صيف وبينما كان العشرات في 
رحلة اس���تجمام على ضفاف البحيرة، 
ب���دأت فصول حكاية يلفه���ا الغموض، 
فق���د اختف���ى بع���ض املصطافني دون 
العث���ور عل���ى آثارهم. كان���ت البحيرة 
آمن���ة ومتنفس���اً للجمي���ع ف���ي عطلة 
نهاية األس���بوع أو األعياد واملناس���بات 
االجتماعية واالحتفاالت الش���عبية. لم 
يدر في خلد أحدهم أن تتحول البحيرة 
إلى كابوس يقّض مضاجعهم. وللحفاظ 
عل���ى حي���اة املصطافني عل���ى جوانب 
البحي���رة، وضعت عالم���ات حتذيرية 
مبختلف اللغات تدعوهم لعدم االقتراب 
من حواف البحي���رة.. ظهرت عالمات 
حتذيرية بالفينيقية واآلشورية والعربية 
واللغات األوروبية، وثبتت اللوحات على 
جذوع األش���جار املج���اورة حتى يراها 

العابرون.
واملس���ؤول عن  الفاعل  ظلت هوية 
االختفاء غامضة، وبعد عمليات املراقبة 
والتمحي���ص أمي���ط اللثام وانكش���ف 
املس���تور، فقد ظهر قبي���ل الغروب في 
أحد أيام ش���هر أيار كائن يشبه التنني، 
وقيل إنه يشبه عجل البحر؛ انقض فجأة 

على أح���د األطفال الذين اقتربوا كثيراً 
من الش���اطئ، والتهم أحد أطرافه، ثم 
اختفى في األعم���اق. هرع املصطافون 
ببقايا الطفل وس���ط عويل وذهول إلى 

أحد املشافي القريبة.
احتار الق����وم، وبعد التداول في 
الهجوم أشار أحد املختصني إلى أن 
من قام بالهجوم هو أحد التماسيح 
اخلطيرة، وال ب����د من التصدي لها 
للمواجهة،  من خالل خطة محكمة 
سواء على الش����اطئ أو في عرض 

البحيرة.
لم يكن ثم���ة إجماع على وس���يلة 
التمس���اح.. شراس���ة  ملواجهة  محددة 

اقترح أحدهم تقاس���م البحيرة مع هذه 
التماس���يح وحددوا خطاً وهمياً بحيث 
يتم االتف���اق على عدم جتاوزه، وامتدت 
حبال خضراء وزرق���اء لتحديد املواقع. 
���س الناس فيها  مرت أي���ام هادئة تنفَّ
الصعداء. في األس���ابيع التالية أش���ار 
آخر إلى أن البحيرة أصبحت ش���حيحة 
بأس���ماكها وأن التماسيح أصبحت أكثر 
نهماً في ظل انحس���ار املوارد.. لم يكن 
أمام الق���وم إال أن بادروا ببناء أحواض 

اصطناعية لتربية األسماك لدرء اخلطر 
الق���ادم! اجتهدوا في تربية األس���ماك 
املفّضلة لدى التماسيح، وما إن ازدادت 
حجماً حتى بدؤوا بإلقائها في البحيرة. 
تعايشت التماسيح مع األوضاع اجلديدة 
وفتحت صفحة م���ن العالقات الودية. 
القوم على  الس���نون، وعضَّ  تدحرجت 
جراحهم، غير أن التماس���يح وفي ظل 
الظروف اجلديدة لم تزدد إال ش���رهاً، 
وازدادت حركاتها في البحيرة، وأصبحت 
كالكالب املس���عورة، إال أن شيئاً ما أثار 
فيهم الرعب من جديد، إذ بدأت تظهر 
عليهم بوادر أمراض جلدية لم يألفوها 
أبداً، فقد بدأت تظهر قشور تشبه إلى 
حد ما مرض الصدفية، وانتش���رت في 
أجس���ادهم كالنار في الهش���يم، جربوا 
كاف���ة األدوية الش���عبية وراجعوا أرقى 
املشافي، لكن بال جدوى.. عمَّ االرتباك 
واحليرة. في األشهر التالية قال الرواة 
بأن���ه ظهرت عليهم زعانف وخياش���يم 
وأصبحوا أقرب إلى األسماك أشكاالً..
ثم بدأت جموعهم تزحف نحو البحيرة 
إلى حيث املوت كي تكون وجبة ش���هية 

للتماسيح!

التمساح والبحي�����������������رة
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كم���ا عمل في حف���ر النفق ما يزيد عل���ى مائة عنصر، 
استغرق عملهم أكثر من عامني، إضافة لوجود شبكة اتصاالت 
وكهرباء، وعثر فيه على بقايا زجاجات من اللنب والبس���كويت 

واملواد الغذائية، مت تغليفها للبقاء فيه عدة أشهر.
وأضافت األوساط العس���كرية أن النفق احلالي يعّد من 
أضخم املشاريع العس���كرية خالل السنوات األخيرة، ومبثابة 
جهد بعي���د األمد يراد من���ه أن يحقق نتائج عس���كرية في 
التوقيت املناسب الذي تقرره اجلهة التي تقف خلفه، ما يرجح 
إمكانية أنه أُعّد الستخدامه في أسر جندي، أو خالل عملية 
عسكرية مس���تقبلية مع اجليش اإلسرائيلي. وقد أعلن قائد 
املنطقة اجلنوبية في اجليش اإلسرائيلي، »شلومو تورجمان«، 
أن التكلفة املالية في إعداد النفق ال يس���تطيعها سوى تنظيم 

واحد، هو حماس.
وفي حني اكتفى رئيس احلكومة في غزة، إسماعيل هنية، 
بالقول في خطابه الرس���مي، يوم الس���بت 19 - 10، الذي 
حضره كاتب الس���طور؛ إن آالف املقاوم���ني يتجهزون »فوق 
األرض وحتتها« ملالقاة اجليش اإلسرائيلي، في إشارة للنفق؛ 
أكد أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام، مسؤولية حماس 
عن النفق املكتش���ف، قائاًل إنه حفر بأيدي مس���لحيها، وإن 
عيونه���م لم ولن تنام عن ضرب إس���رائيل، وخطف جنودها، 
متوّعداً اإلس���رائيليني مبزيد من الرع���ب والقلق من خالل 

املفاجآت املعّدة لهم من القسام.

]عين على العدو[

 )*( كاتب فلسطيني.

النفق في غزة 
يقض مضاجع 

الصهاينة
د. عدنان أبو عامر)*( ■

adnanaa74@hotmail.com
@adnanabuamer1 

يشهد قطاع غزة نقاشات متعددة 
إلعالن اجليش اإلسرائيلي يوم اخلميس 
حف��ره  نف��ق  اكتش��اف   2013/10/10
عبس��ان  بل��دة  ش��رق  الفلس��طينيون 
إس��رائيل،  داخ��ل  إىل  القط��اع  جنوب��ي 
ق��رب كيبوتس »الع��ن الثالث��ة«. وعلم 
كاتب السطور خالل جولة قام بها قرب 
املنطق��ة الت��ي اكتش��ف فيه��ا النفق، 
من أوس��اط عس��كرية فلس��طينية؛ أن 
النف��ق مت حفره بعم��ق 20 مرتًا، وطوله 
2.5 كم، ودخل حدود إسرائيل مسافة 
300 مرت، وهو مرتفع مبا يكفي ليتمّكن 
رج��ل معت��دل القام��ة م��ن أن ينتص��ب 
واقف��ًا داخل��ه بارتف��اع 120 س��م، وكان 
عريضًا بش��كل ملحوظ، وتطلب إعداده 
وبناؤه 800 طن من األسمنت املسلح، 
وبلغت كلفته التقديرية 10 مالين دوالر.
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معلومات أمنية
وأش���ار مصدر عس���كري في غزة إلى أن حماس وإن لم 
تعترف رس���مياً مبس���ؤوليتها عن النفق، لكنه���ا من جهة تتهم 
إسرائيل بتضخيم موضوع النفق، ومن جهة أخرى تغمز بعينها 

فرحاً وفخراً به.
وقد بذلت املخابرات اإلس���رائيلية، األيام املاضية، جهوداً 
ملعرفة من حفروا النفق، ومن س���اعدهم بتسليمهم البيت الذي 
ُحفر من���ه، من خالل املكاملات على منازل الفلس���طينيني عبر 
الهواتف األرضية، أو إثارة النقاش���ات حول النفق عبر شبكات 
التواصل االجتماعي، لتحصيل أي معلومة مهما كانت صغيرة.

ناش���ط فلس���طيني ذو خبرة طويلة في حفر األنفاق على 
احلدود مع مصر، قال: لو بدأت املواجهة العسكرية القادمة مع 
إس���رائيل، وبحوزة حماس هذا النفق، فمن الواضح أن نتيجتها 
س���تكون مختلفة متام���اً، ما يعني أن اكتش���افه منع محاوالت 
خلطف جنود ومس���توطنني يعيش���ون قرب حدود غزة، مؤكداً 
أن »حف���اري األنفاق« في غزة يعرفون أماكن وجود املجس���ات 
على اجلدار األمني، ويخدعونه���ا، مبا في ذلك الطائرات من 
دون طيار التي حتوم في أجواء غزة على مدار الس���اعة، وتقوم 

بالتصوير عن طريق األشعة السينية لسطح األرض.
وقد التقى كاتب السطور أحد من يسّمون في غزة »احلفارين« 
املتخصص����ني بحفر األنفاق، ووصف كي����ف متّكن عناصر حماس 
م����ن النزول لباطن األرض فترة طويل����ة إلعداد هذا النفق؛ فقال: 
يت����م احلفر بجهاز ميكانيكي ال كهربائي، حتى ال يصدر الضجيج، 
ويرتكز على سلسلة تش����به املوجودة في الدراجات الهوائية، تقوم 
بتحريك قط����ع حديدية حتفر الرمل، وأثناء تش����غيل املاكينة ينام 

»احلفار« على ظهره، ويقوم بتحريك الدّعاسات.
ولئن متثل الهدف املعلن من إقامة هذا النفق بتنفيذ عملية 
خطف جلندي إس���رائيلي أو أكثر، لكن ما تسرب من نقاشات 
عسكرية تشهدها األجنحة املسلحة في غزة، يربط هذا النفق 
مبا أعلنه األس���ير احملرر في صفقة التبادل، يحيى الس���نوار، 
عض���و املكتب السياس���ي حلماس واملؤس���س األول جلناحها 
املس���لح؛ من أن احلركة أصبحت قوة عظيم���ة، وباتت اآلفاق 
أمامها مفتوحة، مطالباً إس���رائيل بأن تدرك أن قواعد املعادلة 
العسكرية تغّيرت دراماتيكياً لصالح الفلسطينيني، وعلى حماس 
وضع اخلطط املالئمة واملنسجمة مع هذا التغّير، لتكريس مبدأ 

»اليوم نغزو اإلسرائيليني وال يغزوننا«!
وف���ي محاولة لتفس���ير ه���ذا التحول في فك���ر حماس 
العس���كري، وارتباطه بالنفق، قال أحد العس���كريني في غزة 

إن إح���دى وظائف النفق تنفيذ عملي���ة خلف خطوط اجليش 
اإلسرائيلي إن فكر بتنفيذ عملية ضد غزة، من داخل األراضي 

اإلسرائيلية، وهو ما لم يحدث منذ عشرات السنني!

حرب تحت األرض
كاتب هذه الس���طور قام خالل إعداد هذا التحليل بجولة 
على احلدود الش���رقية واجلنوبية لقطاع غزة، وش���اهد نشر 
اجليش اإلسرائيلي قوات معززة من جنوده، وعمل على تكثيفها 
على طول خ���ط الهدنة الواقع أقصى ش���رق محافظتي خان 

يونس ورفح، بعد اكتشاف النفق.
فيما ذكرت أوس���اط فلس���طينية أن اجليش اإلس���رائيلي 
أجرى عملية مس���ح شاملة باستخدام أجهزة إلكترونية خاصة، 
مبساعدة 3 عربات تابعة لوحدة الهندسة تظهر ألول مرة على 
الش���ريط احلدودي، حتمل فوقها أجهزة ب���ث خاصة وأطباقاً 
القطة، تس���ير ببطء ش���ديد، وتتوقف عند بعض املناطق التي 
تش���ك في وجود أنفاق حتتها، وتقوم بعمليات حفر ومتش���يط 
دقيق، ال سيما الواقعة في منطقة وعرة، أو بها أشجار كثيفة.

وخالل إعداد التحليل، اطلعت على وثيقة عس���كرية توّزع 
على األجنحة العس���كرية الفلس���طينية، جاء فيها: »تعد حرب 
األنفاق أحد أهم وأخطر األس���اليب العس���كرية في مواجهة 
اجليش اإلسرائيلي؛ ألنها متتاز بالبعد النوعي واالستراتيجي، 
وما حتققه من آثار بشرية ومعنوية، وما تشكله من تهديد بالغ 
جة  وحتدٍّ منقطع النظير لآللة العس���كرية اإلس���رائيلية املدجَّ
بكاف���ة آليات احل���رب، والنظريات األمنية الت���ي يضرب بها 
املثل في اختزان وس���ائل وإجراءات احلماية والوقاية واستباق 

ضربات اخلصم«.
وأضافت الوثيقة: تكمن خطورة أسلوب األنفاق بابتعاده عن 
ظروف وإجراءات املواجهة التقليدي���ة، واعتماده على مفاجأة 
العدو بضربة عنيفة قاتل���ة ال تدع له فرصة للنجاة واإلفالت، 
أو تتي���ح له إمكانية املواجهة والتص���دي والرد باملثل.. ويعتمد 
على العمل الهادئ الذي يت���م مبوجبه حفر نفق حتت األرض، 
بوسائل ومعدات بسيطة، واملثابرة على العمل دون ضجيج، وفق 
إحداثيات جغرافية معدة سلفاً، دون ظهور على سطح األرض.

ل شاهداً جديداً على أن  وتوقعت أن النفق املكتش���ف يشكِّ
احلرب حتت األرض س���تكون من أهم التحديات املهمة للقوات 
اإلسرائيلية، وستتحّول األنفاق إلى مشكلة مركزية أمام اجليش، 
مستش���هدة بالفشل الذي ُمنيت به القوات األمريكية في فيتنام 

ملواجهة حتدي األنفاق الذي استخدمه محاربو »الفايتكونغ«!
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د. أنور أبو زيد)*( ■

تمهيد بين يدي البحث

إن من تأمل قواعد الفقه اإلسامي يجد سريانها في حياة الناس العامة؛ 
مل���ا يحوي���ه منصوص بعض هذه القواعد من األحكام العامة التي من ش���أنها 
دة الجتماعهم من  احلف���اظ على وحدة كيان األمة والتصدي للمخاطر املهدِّ

التنازع والتناحر والفنت والقاقل.
وسيتمحور هذا البحث حول القواعد التي تنص على املصلحة واملفسدة، 
إذ هذا النوع من القواعد ذو صلة وثيقة مبوضوع الفنت؛ كون الفتنة مفسدة، 

ويتطلب األمر دفعها أو اتقاءها بقدر ما يحقق املصلحة للفرد واألمة.

فقه التعامل 
مع الفتن

]في دائرة الضوء[

)*( أستاذ الفقه في جامعة البيضاء - اجلمهورية اليمنية.
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وأغل���ب ه���ذا النوع م���ن القواعد ين���درج ضمن فقه 
األولوي���ات)1(، وهذا الضرب من الفقه تش���تد احلاجة إليه 
عند تداخل األمور وإقبال الفنت وحتديق األخطار والشرور 

باألمة.
وما فقه الفنت إال الدراي���ة باألعمال التي تدفع الباليا 
والرزايا، والبصيرة باألحكام املنجي���ة منها عند إقبالها أو 

حال وقوعها.
كما أن اختالل الترتيب واملوازنة بني األعمال من شأنه 

أن يزيد من البالء على اإلنسان.
والذي���ن يخطئون في س���لّم األولويات كثي���رون، وهم 

بخطئهم هذا يفوتون مصالح كثيرة على األمة.
ومم���ا ينبغي أن يُع���رف أن األولويات تختلف باختالف 
الزمان واملكان واألشخاص، فما يكون مقدماً في وقت قد ال 
يناس���ب تقدميه في وقت آخر، وما يكون أولى في حق فرد 

قد ال يكون مطلوباً في حق غيره.
وإمن���ا يعرف هذا أهل اخلب���رة والدراية من أهل العلم 

والبصيرة والفقه في الدين.
قال ابن القيم: األفضل في كل وقت وحال إيثار مرضاة 
الله في ذلك الوقت واحلال، واالشتغال بواجب ذلك الوقت 

ووظيفته ومقتضاه)2(.
فمعنى هذا أنه ال يوجد عمل هو األفضل على اإلطالق، 

وإمنا لكل وقت عبادة تكون هي األفضل بالنسبة له.
وق���د وصف ابن تيمية فقه مراتب األعمال بأنه حقيقة 
الدي���ن، وحقيقة العمل مبا جاءت به الرس���ل، وبأنه خاصة 
العلماء بهذا الدين.. يقول: فتفّطن حلقيقة الدين، وانظر ما 
اشتملت عليه األفعال من املصالح الشرعية واملفاسد، بحيث 
تع���رف ما ينبغي من مراتب املع���روف ومراتب املنكر، حتى 
تقدم أهمها عند املزاحمة، فإن هذا حقيقة العمل مبا جاءت 

)1) املراد بفقه األولويات املعرفة مبراتب األعمال ووضع كل شيء في مرتبته بتقدمي 
خالل  من  وذلك  التزاحم،  عند  أو  ابتداًء  التأخير  حقه  ما  وتأخير  التقدمي  حقه  ما 

االستنباط من األدلة ومعقولها ومقاصدها.
وممن كتب في هذا املوضوع أو تكلم فيه: 

والسنة، طبع  القرآن  األولويات، دراسة جديدة في ضوء  فقه  كتابه  القرضاوي في   -
املكتب اإلسالمي.

للفكر  العاملي  املعهد  طبع  الضوابط،  في  دراسة  األولويات،  فقه  كتابه  في  الوكيلي   -
اإلسالمي.

- محمد همام عبد الرحيم في كتابه تأصيل فقه األولويات، دراسة مقاصدية حتليلية، 
طبع دار العلوم.

))) مدارج السالكني – محمد بن أبي بكر بن القيم - حتقيق محمد حامد الفقي - دار 
الكتاب العربي - بيروت - 89/1.

به الرس���ل، فإن التمييز بني جن���س املعروف وجنس املنكر 
وجنس الدليل وغير الدليل يتيّسر كثيراً؛ فأما مراتب املنكر 
ومراتب الدلي���ل بحيث تقدم عند التزاحم أعرف املعروفني 
فتدع���و إليه، وتنكر أنكر املنكري���ن، وترجح أقوى الدليلني، 

فإنه هو خاصة العلماء بهذا الدين)3(.
وقد اعتبر ابن القيم انشغال اإلنسان باألعمال املفضولة 
عن الفاضلة من عقبات الش���يطان التي ال يتجاوزها املسلم 
إال بفقه في األعمال ومراتبها، حيث يَُحّس���ن الش���يطان له 
األعمال املرجوحة املفضولة م���ن الطاعات، ويريه ما فيها 
من الفضل والربح؛ ليشغله بها عما هو أفضل وأعظم كسباً 
وربح���اً، فقال في توجيه ذلك: ألنه ملا عجز عن تخس���يره 
أصل الثواب، طمع في تخس���يره كمال���ه وفضله، ودرجاته 
العالية، فش���غله باملفض���ول عن الفاض���ل، وباملرجوح عن 
الراج���ح، وباحملب���وب لله عن األحب إلي���ه، وباملرضي عن 
األرض���ى له... إلى أن قال: فإن جنا منها بفقه في األعمال 
ومراتبها عند الله، ومنازلها في الفضل، ومعرفة مقاديرها، 
والتمييز بني عاليها وسافلها، ومفضولها وفاضلها، ورئيسها 
ومرؤوسها، وسيدها ومس���ودها؛ فإن في األعمال واألقوال 
سيداً ومسوداً، ورئيساً ومرؤوس���اً، وذروة وما دونها... وال 
يقطع هذه العقبة إال أهل البصائر والصدق من أولي العلم 
الس���ائرين على جادة التوفيق، قد أنزلوا األعمال منازلها، 

وأعطوا كل ذي حق حقه)4(.
إن عدم فقه األولويات يؤدي إلى اإلغراق في اجلزئيات 
على حس���اب احملافظة على الكليات؛ فعند النظر في حال 
العمل اإلسالمي جند أن األماني واسعة في حني أن األهداف 
غامضة، وجند أن املبادئ بارزة في حني أن البرامج غائبة، 
والسبب هو عدم وجود دراس���ات جادة تتولى معاجلة مثل 
ه���ذه القضايا الكلية، وإذا ُوجدت فهي دراس���ات محدودة 
ومتدنية في مستواها، بينما تقاس اهتمامات األمم بقضيٍة 
ما بإنتاجها الثقافي ونضجها الفكري، فأين تسخير طاقات 
ش���باب األمة وهم كثير ممن ميكن توجيهه وتدريبه للقيام 

ببحوث ودراسات حول قضايا األمة الكبرى واملصيرية)5(؟

)3) اقتضاء الصراط املستقيم - أحمد بن تيمية – حتقيق د. ناصر العقل - ط 6 - سنة 
1998م - دار العاصمة - السعودية - ص 8).

)4) مدارج السالكني – ابن القيم - 5/1)).
 -  1 ط   - القلم  دار   - بكار  الكرمي  لعبد  الدعوي  بالعمل  للنهوض  مقدمات  انظر:   (5(

0)14هـ - دمشق - ص )4.
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ومن هنا ال نعجب عندما تنسى األمة أبجديات وتتوه عن 
بدهيات ألجل أنها صرفت النظر بعيداً حول بعض املفردات 
واجلزئيات، ما فوت أص���والً ال يتم النجاح وجتاوز األزمات 

إال بتحققها.
إنن���ا ونحن نواج���ه التحديات املعاص���رة ال بد لنا من 
اصطحاب ه���ذا النوع من الفقه، وإال كان ما نفس���د أكثر 

مما نصلح.
وأضرب ل���ك على ذلك مثاالً دعوياً: إن أول واجب على 
الداعية هو إصالح النفوس باإلميان وتطويعها لش���رع الله، 
وه���ذا ما جعل النب���ي # ميكث تلك امل���دة الطويلة مبكة 
لتحقيق هذا األم���ر، فمخالفة هذا املنه���ج لدى بعض من 
ميكنه الله على العباد بتش���ريعه قوان���ني العقوبات الرادعة 

قبل إصالح البواطن ال تنشئ مجتمعاً صاحلاً)1(.
فانظر كيف عجزت أمريكا ف���ي وقت من األوقات عن 
من���ع اخلمر مع كونها وضعت العقوبات وش���رعت األنظمة 
في س���بيل ذلك وخسرت األموال الطائلة، ولم يكن منها بعد 
ذلك إال أنها ألغت تلك القوانني وأعلنت فشلها في احلد من 

هذه املشكلة.
وقارن ذلك مب���ا حدث مع الصحابة حني جاءهم اخلبر 

باجتناب اخلمر فأقلعوا عنه مبجرد سماعهم النهي.
وه���ذا املثال ليس قاصراً على املتمك���ن من الكفار، بل 
حتى املتمكن من املس���لمني قد يقع في ذلك، وحينها يفاجأ 
بعدم التوفيق ورمبا أس���اء الظن بربه وهو ال يش���عر أنه قد 
تخلف عن سنة إلهية وقانون رباني في قياد البشرية، ولك أن 
تعتبر ذلك من املمارسات اخلاطئة التي لدى بعض التيارات 
الدعوية واجلهادية على حد س���واء في الساحة، وعالمات 
االس���تفهام في عدم التمكني أحياناً، وعدم استمراره أحياناً 

أخرى.
فالتدرج لدى النفوس التي ألفت االعوجاج دهراً طوياًل 
هو خاصة احلكمة، تقول عائش���ة رضي الل���ه عنها: “إمنا 
ن���زل أول ما نزل من القرآن س���ور من املفص���ل فيها ذكر 
اجلنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى اإلس���الم نزل احلالل 
واحلرام، ولو نزل أول شيء: ال تشربوا اخلمر، لقالوا ال ندع 

)1) انظر: أثر املنهج األصولي في ترشيد العمل اإلسالمي ملسفر بن علي القحطاني - ط 
1 - 008)م - الشبكة العربية لألبحاث والنشر - ص 81.

اخلمر أبداً، ولو نزل: ال تزنوا، لقالوا: ال ندع الزنا أبداً..”)2(.
وسأجعل احلديث عن هذا املوضوع في ثاثة اجتاهات:
االجت���اه األول: أدل���ة مراعاة األولويات في الش���ريعة 

اإلسالمية.
االجتاه الثاني: قواعد في فقه الفنت.

االجتاه الثالث: واجب املسلم وموقفه عند الفنت.

االتجاه األول: 

أدلة مراعاة األولويات في الشريعة اإلسالمية

أواًل: من القرآن الكرمي  
وجن���د ذلك في اآليات التي تش���هد لقاع���دة املصالح 

واملفاسد، نحو:
ِر اْل�َحَراِم ِقَتاٍل ِفيِه ُقْل  ْ 1  قوله تعالى: }َيْس������َألُوَنَك َعِن الشاَّ

ِ َوُكْفٌر ِبِه َواْل�َمْسِجِد اْل�َحَراِم َوإْخَراُج  ِقَتاٌل ِفيِه َكِبرٌي َوَصدٌّ َعن َس������ِبيِل اللاَّ
ِ َواْلِفْتَنُة َأْكَبُر ِمَن اْلَقْتِل{ ]البقرة: ٢١٧[. َأْهِلِه ِمْنُه َأْكَبُر ِعنَد اللاَّ

ففي اآلية دليل على أن دفع املفسدة العليا مقدم على دفع 
املفسدة الدنيا، وضرر فتنة الكفر أشد من ضرر قتل النفس.

))) صحيح البخاري – كتاب فضائل القرآن - باب تأليف القرآن – حديث رقم )4993).
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2  وقال تعالى: }َأَجَعْلُتْ ِس������َقاَيَة اْل�َحاِجّ َوِعَماَرَة اْل�َمْس������ِجِد 

ِ ل َيْس������َتُووَن  ِ َواْلَيْوِم اآلِخِر َوَجاَهَد ِف َس������ِبيِل اللاَّ اْل�َحَراِم َكَمْن آَمَن ِباللاَّ
ُ ل َيْهِدي اْلَقْوَم الظاَّالِ�ِمنَي{ ]التوبة: ١٩[. ِ َواللاَّ ِعنَد اللاَّ

بنيَّ الله تعالى درجات الفريقني عنده، وأن أهل اإلميان 
والهجرة واجلهاد أعظم درجة، ومن هنا نص أهل العلم على 
أن املقام في الثغور بنية املرابطة في س���بيل الله أفضل من 
املجاورة باملس���اجد الثالثة؛ ألن جنس أعمال اجلهاد أفضل 

من جنس أعمال احلج)1(.
ومن هنا أيضاً أفتى من أفتى من أهل العلم في مسألة 
املكان األفضل إلقامة الش���خص فيه؟ فأجاب: بأن اإلقامة 
في كل موضع تكون األس���باب فيه أطوع لله ورسوله وأفعل 
للحسنات واخلير بحيث يكون أنشط له، أفضل من اإلقامة 

في مكان يكون حاله فيه دون ذلك)2(.
َ اْلَفَواِحَش َما ظََهَر ِمْنَها  َم َرِبّ 3 وقال تعالى: }ُقْل إناََّم������ا َحراَّ

ّْل ِبِه  ِ َما لَْم يزَُنِ كُوا ِب������اللاَّ َوَم������ا بََطَن َواإلْث������َم َواْلَبْغَي ِبَغْيِر اْل�َحِقّ َوَأن تُْشِ
ِ َما ل َتْعَلُموَن{ ]األعراف: ٣٣[. ُسْلَطاناً َوَأن َتقُولُوا َعَل اللاَّ

في هذه اآلية ترتيب للمحرمات بحس���ب األس���هل ثم 
األش���د، فكانت على أربع مراتب: الفواح���ش ثم الظلم ثم 

الشرك ثم القول على الله بغير علم)3(.
َكِرْهُتمُوُهناَّ  4 - وقال تعال���ى: }َوَعاِشُوُهناَّ ِباْل�َمْعُروِف َف������إن 

َكثرِياً{ ]النساء: ١٩[. ُ ِفيِه َخيْراً  َفَعَس َأن َتْكَرهُوا َشْيئاً َوَيْجَعَل اللاَّ
ا ِهَي َوإن تُْخُفوَها  َدَقاِت َفِنِعماَّ 5 - وقال تعالى: }إن تُْبُدوا الصاَّ

َوتُْؤتُوَها اْلُفَقَراَء...{ ]البقرة: ٢٧١[.
قال ابن كثير: فيه داللة على أن إس����رار الصدقة أفضل من 
إظهارها؛ ألنه أبعد عن الرياء، إال أن يترتب على اإلظهار مصلحة 

راجحة من اقتداء الناس به فيكون أفضل من هذه احليثية)4(.
واآليات التي ميكن أن يس���تنبط منها هذا املعنى كثيرة 

في القرآن.

ثانيًا: من السنة النبوية 
1  حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي # قال 

ملعاذ بن جبل رضي الله عنه حني بعثه إلى اليمن: “إنك س���تأتي 

)1) انظر مجموع فتاوى ابن تيمية 7)/40.
))) املصدر السابق 7)/39.

)3) انظر إعالم املوقعني عن رب العاملني - محمد بن أبي بكر بن القيم – تعليق طه عبد 
الرؤوف سعد - دار اجليل - بيروت - 38/1.

)4) تفسير القرآن العظيم – إسماعيل بن كثير - طبعة الشعب - القاهرة - 477/1.

قوماً أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يش���هدوا أن ال إله 
إال الله وأن محمداً رسول الله، فإن هم أطاعوا بذلك فأخبرهم 
أن الله قد فرض عليه���م خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن 
هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة 

تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم...“ احلديث)5(.
في احلديث بيان أولويات الدعوة إلى الله.

2  وحديث أبي هري���رة رضي الله عنه أن النبي # 

قال: “اإلميان بضع وس���تون شعبة، فأفضلها قول: ال إله إال 
الله، وأدناها إماطة األذى عن الطريق، واحلياء ش���عبة من 

اإلميان”)6(.
فف���ي هذا احلديث جع���ل النبي # لإلمي���ان مراتب 

بعضها فوق بعض.
3  وحديث أبي موس���ى األش���عري رض���ي الله عنه 

قال: “قالوا يا رسول الله أي اإلسالم أفضل؟ قال: من سلم 
املسلمون من لسانه ويده”)7(.

دل احلديث على األولويات في باب األخالق واملعاملة.
4  وحدي���ث ابن عباس رضي الل���ه عنهما قال: قال 

رس���ول الله #: “ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى 
الله من هذه األيام، يعني أيام العش���ر، قالوا: يا رسول الله 
وال اجلهاد في س���بيل الله؟ قال: وال اجلهاد في سبيل الله، 

إال رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء”)8(.
دل احلديث على أولوي���ة اإلكثار من العمل الصالح في 

هذه األيام على غيرها من األزمنة.
5  وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت 

النب���ي # أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: “أن جتعل لله نداً وهو 
خلقك، قلت: إن ذل���ك لعظيم! قلت: ثم أي؟ قال: وأن تقتل ولدك 
تخاف أن يطعم معك، قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك”)9(.
في احلديث بيان مراتب الكبائر وأن بعضها أقبح من بعض.

6  وحديث )ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما 

افترضته عليه، وال يزال عب���دي يتقرب إلي بالنوافل حتى 
أحبه...( احلديث)10(.

)5) أخرجه البخاري في صحيحه حديث رقم )4347).
)6) متفق عليه واللفظ ملسلم حديث رقم )51).

)7) أخرجه البخاري حديث رقم )11).
)8) أخرجه أبو داود في سننه حديث رقم )433)).

)9) أخرجه البخاري حديث رقم )4477).
)10) أخرجه البخاري في صحيحه رقم ))560( من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
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االتجاه الثاني:

 قواعد في فقه الفتن
قبل أن أس���رد ه���ذه القواعد وأفّص���ل فيها، ال بد من 

معرفة معنى مصطلح )الفنت(.
)الف���نت(: بكس���ر الفاء وفتح التاء، جمع فتنة، ومعناها 
االبتالء واالمتحان، وأصلها مأخوذ من قولك: فتنت الفضة 

والذهب، أذبتهما بالنار ليتميز الرديء من اجليد.
وم���ن معانيها: اإلمال���ة، ومنه قوله تعال���ى: }َوإن َكدُوا 
لََيْفِتنُوَن������َك{ ]اإلرساء: ٧٣[، أي: مييلون���ك. ومنه: فتنت الرجل 

عن رأيه أي أزلته عما كان عليه.
ومن معانيه���ا: اإلثم، ومنه قوله تعالى: }َوِمْنُهم ماَّن َيُقوُل 

اْئَذن ِلّ َول َتْفِتِنّ َأل ِف اْلِفْتَنِة َسَقطُوا{ ]التوبة: ٤٩[.
ومن معانيها: القتل واحلروب واالختالف الذي يكون بني 
فرق املس���لمني إذا حتزبوا، ومنه قوله في احلديث )إني أرى 

الفنت خالل بيوتكم()1(.
وللفتن���ة معان كثيرة يجمعها ف���ي كالم العرب: االبتالء 

واالمتحان)2(.
وقد ذك���ر ابن حجر نقوالت عن أه���ل العلم واللغة في 
معاني الفتن���ة)3(، ومن أجمعها قول من ق���ال: أصل الفتنة 
االختبار، ثم اس���تعملت فيما أخرجته احملنة واالختبار إلى 
املكروه، ثم أطلقت على كل مكروه أو آيل إليه، كالكفر واإلثم 

والتحريق والفضيحة والفجور وغير ذلك)4(.
وباجلمل���ة، فقد جرى العرف في إطالق لفظ الفتنة أن 
يراد به إحداث ما من ش���أنه أن يؤدي إلى اقتتال املسلمني، 
وأن يس���فك بعضهم دماء بعض، وهذا هو أكبر أنواع الفنت، 
وهو ما أشار إليه عمر رضي الله عنه ملا سأل الصحابة عمن 
يحفظ منهم قول الرس���ول # في الفتن���ة؟ وأجابه حذيفة 
رضي الله عنه حول فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره، 
وأنه تكفرها الصالة والص���وم والصدقة... إلخ، قال: ليس 

هذا أريد، ولكن الفتنة التي متوج موج البحر)5(. 
)1) أخرجه البخاري حديث رقم )3957).

))) راجع مادة )فنت( من تهذيب اللغة، ولسان العرب.
)3) فتح الباري )/8، 3/13.

)4) فتح الباري 3/13.
)5) أخرجه البخاري حديث رقم )5)5(، ومسلم حديث رقم )144).

وهذا املعنى هو املراد ببحثنا هنا.
إذن تبنيَّ لنا أن الفتنة على نوعني)6(:

النوع األول: خاص، وهو ما يتعلق بفتنة الرجل في أهله 
وماله وولده.

والنوع الثاني: عام، وه���و الفتنة التي متوج موج البحر، 
وهذا النوع هو املراد في كالمنا هنا.

وفيما يلي بيان جلملة من القواعد في فقه الفنت:

القاع��دة األوىل: عن��د تع��ارض املصال��ح يق��دم 
أعظم املصلحتني

جاءت الشريعة بتحصيل املصالح اخلالصة أو الراجحة 
– بحس���ب اإلمكان -، وإن تزاحمت ُقدم أهمها وأجلها، وإن 

فاتت أدناهما)7(.
واملصال���ح منها ما هو ضروري، ومنه���ا ما هو حاجي، 

ومنها ما هو حتسيني.
فإذا تزاحم���ت املصالح يُنظر في الضروري ويقدم على 

احلاجي، أو احلاجي فيُقدم على التحسيني.
فإن كان التزاحم في الضروريات نفس���ها، وهي: حفظ 
الدين، والنفس، والعقل، والنسل، واملال؛ فيقدم حفظ الدين 

على النفس، وهكذا على الترتيب املذكور.
فاجلهاد وإن كان فيه إتالف النفس لكنه مقدم عليها ملا 

فيه من حفظ الدين.

)6) انظر: موقف املسلم من الفنت - محمد بن عمر بازمول - ط 1 - دار االستقامة - ص 7.

)7) انظر: مفتاح دار السعادة البن القيم - تعليق حسن األثري - ط 1 - دار ابن عفان - )/)36.
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ف���إذا تزاحمت مصالح متعلقة بواحدة من هذه الكليات 
اخلمس، ينظر في نوعية املصلحة من العموم واخلصوص، 
والتعدي وعدم���ه؛ فتقدم املصلحة العام���ة على اخلاصة، 

واملصلحة املتعدية على القاصرة.
ولو فقه العاملون في حقل الدعوة هذه القاعدة النحسر 
كثير من االخت���الف الواقع بينهم، فإنه كثيراً ما يحدث بني 
فصائل العمل اإلسالمي خالف في حتديد أولويات املرحلة 

التي ميرون بها.
فمنهم م���ن يرى تقدمي املواجهة وإع���الء راية اجلهاد، 
ومنهم من يفضل اخلوض في العمل السياس���ي واملجالس 
البرملانية، ومنهم من يفضل التربية وإصالح املجتمع، ومنهم 
م���ن مييل إلى العم���ل اإلغاثي واخلي���ري، ومنهم من يؤيد 

االنصراف إلى العلم الشرعي وحتقيق التراث.
وكثيراً ما ينتج عن هذا االختالف بغي وتعدٍّ على اآلخر، 
مع العلم أن حتديد هذه املصلح���ة أو تلك واعتبارها أولى 
م���ن غيرها هو أمر اجتهادي يخضع ألحوال الزمان واملكان 
وتضبطها قواعد املصلح���ة، فما يكون أولوياً في بلد قد ال 
يكون كذلك في بلد آخر، وما يكون أولوياً في زمن الفتنة قد 

ال يكون كذلك في وقت السعة)1(.
وكثير من االختالف في هذه املس���ائل هو من اختالف 
التن���وع الذي يصوب فيه املختلفون، لكن الذم واقع على من 

بغى على اآلخر)2(.

املصلح��ة  تعارض��ت  إذا  الثاني��ة:  القاع��دة 
واملفسدة ُقدم دفع املفسدة غالبًا

وتُعرف هذه القاعدة بصيغة أخرى، وهي: “درء املفاسد 
مقدم عل���ى جلب املصال���ح”، وعالقتها بالف���نت أن الفنت 
مفاسد وأضرار يتحتم دفعها، ذلك أنه مع وجودها ال ميكن 
االس���تفادة من املصالح؛ إذ ال استقرار للمصلحة مع وجود 

فتنة تعارضها.
وينبغ���ي أن يُعلم أن تق���دمي درء املفس���دة على جلب 
املصلح���ة إمنا هو في حال كانت املفس���دة أعظم، أو كانت 

)1) انظر: الثوابت واملتغيرات - صالح الصاوي - ط 1 - املنتدى اإلسالمي - ص ))3 
وما بعدها، وأثر املنهج األصولي للقحطاني ص 85.

اقتضاء  مهذب  )انظر  املستقيم  الصراط  اقتضاء  كتابه  في  تيمية  ابن  كالم  هذا   (((
الصراط املستقيم ص60).

مساوية للمصلحة على قول)3(.
كما أن ضابط املصلحة املجتلبة أو املفسدة املدفوعة هو 
ما كان موافقاً ملقصود الشارع، فما دل الشرع على نفعه فهو 
املصلحة، وما دل على قبحه وفس���اده فهو املفسدة، فالعبرة 
بقص���د اخلالق ال بقصد املخلوق؛ ولهذا ميز أهل العلم بني 
مقاصد الشارع ومقاصد املكلفني، وبيَّنوا أن احملافظة على 
مقاصد الشارع هي املصلحة ولو خالفت مقاصد املخلوقني.

واحلكم على الشيء بأنه مصلحة إمنا هو بإذن الشارع 
فيه، فإذا نهى عنه الش���ارع فهو مفس���دة الش���تماله على 

الضرر.
فالفتنة وما يوصل إليها من الوسائل مطلوب الترك، ولو 

كان في اتقائها تفويت مصلحة مساوية أو أقل منها.
وميكنن���ا أن نقف عل���ى تطبيقات له���ذه القاعدة في 

موضوع الفنت من خالل بعض النصوص فيما يلي:
1  احلديث الذي فيه أن النبي # أوذي بالسحر، ثم 

عافاه الله من���ه، فقيل له: أفال أحرقته؟ فقال: أما أنا فقد 
شفاني الله، وخشيت أن يثير ذلك على الناس شراً)4(.

قال الش���وكاني: ه���ذا من باب ت���رك مصلحة خلوف 
مفسدة أعظم منها، وذلك من أهم قواعد اإلسالم)5(.

وذل���ك أن درء مفس���دة إش���اعة الضرر والش���ر على 
املس���لمني، أعظم من جلب مصلحة إخراج الس���حر أو قتل 

الساحر التي هي مصلحة خاصة)6(.
2  ومث���ل ذل���ك امتناعه # عن قت���ل املنافقني مع 

أنه مصلحة خشية مفس���دة أعظم وهي حتدث الناس بأن 
محمداً يقتل أصحابه)7(.

املفس��دتني  أعل��ى  دف��ع  الثالث��ة:  القاع��دة 
باحتمال أدناهما

“ه���ذه قاعدة كبرى عليها مدار الش���رع والقدر، وإليها 

)3) هناك فريق من العلماء قال بإمكانية وجود تساوي مصلحة مع مفسدة كالغزالي 
وابن السبكي واخلادمي، لكن جند بعض العلماء يستبعد وجود حالة كهذه، وهذا 
ما يرجحه ابن القيم، فقد بني أنه ال وجود لهذا القسم في الشرع ولم يقم دليل على 

ثبوته ]انظر مفتاح دار السعادة )/ 349، 358[.
)4) أخرجه البخاري حديث رقم )68)3).

)5) نيل األوطار – محمد بن علي الشوكاني - دار الكتب العلمية – بيروت - 180/7.
العلوم - ص  دار   - 1 الرحيم - ط  األولويات حملمد همام عبد  فقه  انظر تأصيل   (6(

.307
)7) أخرج هذا األثر البخاري برقم )4907).
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مرجع اخللق واألمر”)1(، فتحتمل املفس���دة األخف إذا تعّينت 
طريقاً لدفع املفس���دة األشد؛ ذلك أن الشريعة مبناها على 
حتصيل املصال���ح وتقدمي أهمها عن���د التزاحم، وإن فات 
أدناه���ا، وتعطيل املفاس���د، فإن تزاحمت عط���ل أعظمها 

باحتمال أدناها)2(.
ويقال: ليس العاقل الذي يعلم اخلير من الش���ر، وإمنا 

الذي يعلم خير اخليرين وشر الشرين)3(.
قال ابن القيم: هذه أص���ول من رزق فهمها والعمل بها 

فهو من العاملني بالله وبأمره)4(.
ويشهد لهذه القاعدة:

1  قص���ة صلح احلديبية، فف���ي ظاهرها إدخال الضيم 

على املسلمني، وهذه مفسدة جعلت عمر رضي الله عنه يستشكل 
ذلك، لكنها احتملت لدفع مفسدة أعظم منها وهي قتل املؤمنني 

واملؤمنات الذين كانوا مبكة وال يعرفهم أكثر الصحابة.
قال الطاهر بن عاش���ور: إمنا لم يأمر املس���لمني بقتال 
عدوهم ملا صدوا عن البيت ألنه أراد رحمة جمع من املؤمنني 
واملؤمنات كانوا في خالل أهل الش���رك ال يعلمونهم، وعصم 

املسلمني من الوقوع في مصائب جراء إتالف إخوانهم)5(.
2  قصة غناء اجلاريتني يوم العيد في بيت عائشة)6(، 

واحتم���ال النبي # لهذه املفس���دة ترخيص���اً منه لضعفاء 
العقول من النساء والصبيان، لئال يدعوهم الشيطان إلى ما 
يفسد عليهم دينهم، إذ ال ميكن صرفهم عن كل ما تتقاضاه 

الطباع من الباطل)7(.
3  احتمال النبي # املرأة التي نذرت إن جناه الله أن 

تضرب على رأسه بالدف)8(، فرخص لها ملا في إعطائها ذلك 
احلظ من فرحها مبقدمه الذي هو زيادة في إميانها ومحبتها 
لله ورسوله الذي ضرب الدف فيه كقطرة سقطت في بحر.

اليقني  – ط 3 - دار  – حتقيق حسني عبد احلميد  القيم  الكافي البن  )1) انظر اجلواب 
- ص)1).

))) انظر مفتاح دار السعادة البن القيم )/)363،36.
1 - طبع وزارة الشؤون اإلسالمية بالسعودية -  – ط  )3) مجموع فتاوى ابن تيمية 

.54/(0
)4) الكالم على مسألة السماع – ابن القيم – حتقيق راشد احلمد - ط 1 - دار العاصمة 

- ص )31.
)5) انظر تفسيره لسورة الفتح عند قوله تعالى )هم الذين كفروا وصدوكم عن املسجد 

احلرام(.
)6) أخرجه البخاري رقم )987(، ومسلم رقم ))89).

)7) الكالم على مسألة السماع البن القيم ص 311.
)8) أخرجه الترمذي حديث رقم )3690(، وأبو داود حديث رقم ))331).

ومن التطبيقات على هذه القاعدة:
1  إذا تترس الكفار بأس���رى من املسلمني فال يجوز 

رميهم إال أن يخش���ى على جيش املسلمني، فيجوز احتمال 
مفس���دة رميهم لدفع مفس���دة أعظم وهي هالك اجليش 

املسلم)9(.
2  كان ابن تيمية يكف أصحابه عن االحتس���اب على 

التتريني أعداء املسلمني لشربهم اخلمر؛ ألن حال صحوهم 
أشد ضرراً على املسلمني من حال سكرهم.

ويقول في ذلك: زوال عقل الكافر خير له وللمس���لمني، 
أما ل���ه فألنه ال يصده عن ذكر وعن الصالة، بل يصده عن 
الكفر والفس���وق... وليس هذا إباحة للخمر والسكر، ولكن 

دفع لشر الشرين بأدناهما)10(.
3  احتمال الس���لطان الناق���ص األهلية لفوات بعض 

ش���روط اإلمامة في حقه؛ ملا في تركهم بال إمام مفس���دة 
عظمى من ضياع األنفس واألموال وثوران الفنت.

قال الش���اطبي: ألن���ا بني أمرين، إم���ا أن يترك الناس 
فوضى وهو عني الفس���اد والهرج، وإم���ا أن يقدموه فيزول 

الفساد بتة)11(.
4  الهج���ر وإن كان في بعض األحي���ان أنفع لبعض 

الناس م���ن التأليف، إال أنه أحياناً ق���د تكون املصلحة في 
تركه إعماالً لهذه القاعدة، فمع كون تركه يقتضي مفس���دة 
هي ترك االحتساب عليهم، لكن ملا كان في ذلك دفع مفسدة 
أعظم وهي متاديه في الش���ر والضرر وتعاونه مع عدو آخر 

ونحو ذلك؛ كان التأليف في حقه أولى من الهجر)12(.
وهن���ا ينبغي التنبه إلى أن ما يفعله املس���لم من ارتكاب 
املفسدة الصغرى لدفع ما هو أعظم منها ال يسمى شراً، بل 

هو مطلوب منه)13(.
قال اب���ن القيم: وهل االس���تعانة على احلق بالش���يء 
اليس���ير من الباطل إال خاصة احلكم���ة والعقل، بل يصير 
ذل���ك من احلق إذا كان معيناً علي���ه؛ ولهذا كان لهو الرجل 

)9) انظر مفتاح دار السعادة )/355، ومجموع فتاوى ابن تيمية 0)/)5.
)10) االستقامة البن تيمية - حتقيق د. محمد سالم رشاد - ط 1 - سنة 000)م - دار 

الهدي النبوي – مصر - )/164 وما بعدها.
)11) االعتصام ألبي إسحاق الشاطبي - ضبط وتصحيح أحمد عبد الشافي - ط 3 - دار 

الكتب العلمية - ص )36.
))1) انظر مجموع فتاوى ابن تيمية 8)/06).

)13) انظر فقه الفنت لإلدريسي ص 649 وما بعدها باختصار وتصرف.
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بفرس���ه وقوس���ه وزوجته من احلق؛ إلعانته على الشجاعة 
واجلهاد والعفة. والنف���وس ال تنقاد إلى احلق إال ببرطيل، 
فإذا تبرطلت بش���يء من الباطل لتبذل به حقاً وجوده أنفع 
له���ا وخير من فوات ذلك الباطل؛ كان ذلك من متام تربيتها 
وتكميلها، فليتأمل اللبيب هذا املوضع حق التأمل فإنه نافع 

جداً)1(.
ومما يحسن في هذا املقام أيضاً إليضاح مجال القاعدة 

أكثر، أن نذكر في شأنها مثالني؛ قدمي ومعاصر:
أم���ا املثال القدمي: فما جرى في تاريخنا اإلسالمي من 

أمر الفتنة، ومن ذلك:
م���ا حدث في الفتنة بني أهل الش���ام وابن الزبير مبكة 
ملا احترق البيت املعظم بس���بب غزو أهل الش���ام ملكة، ثم 
اس���تغالل ابن الزبير رضي الله عنه لهذا احلدث بتجريء 
الناس على أهل الشام واستشارته لهم في إعادة بناء الكعبة 
عل���ى قواعد إبراهيم كما كان النبي # يريد أن يصنع بها، 
ونهي ابن عباس رضي الل���ه عنهما له عن ذلك وأن يكتفي 
بترميمه���ا وإصالح ما وهى منها فقط درءاً للفتنة، لكن ابن 
الزبي���ر مضى على ما أراد وأعاد بن���اء الكعبة على قواعد 
إبراهي���م، فلما توفي أمر عبد امللك ب���ن مروان أن تنقض 

وتعاد على هيئتها.
فيقال في هذا املوقف: إن أهل الشام لم يقصدوا إهانة 
البيت العتيق، وإمنا كانوا يقص���دون ابن الزبير وأصحابه، 
ولو أنهم أعملوا هذه القاعدة لتالفوا شراً كثيراً، بل إن عبد 
املل���ك بن مروان أراد الرجوع عن قتاله لوال أن احلجاج قال 
ل���ه: إني رأيت في منامي أني أخذت ابن الزبير فس���لخته، 
فابعثني إليه، وولني قتال���ه. فبعثه. فلينظر العاقل كيف لو 
مضى األمر على ما همَّ به عبد امللك، حلقنت الدماء وكفي 

املسلمون شراً عظيماً.
ومما يدل على عدم إرادة أهل الش���ام اإلفساد، ما كان 
من عبد امللك، فإنه ندم على أمره بنقض البيت كونه ما علم 
باحلديث النبوي في ذلك، فلما تأكد قال: وددت أني تركته 

وما حتّمل. يعني ابن الزبير)2(.

)1) الكالم على مسألة السماع ص 314.
))) انظر في ذلك: تاريخ األمم وامللوك البن جرير الطبري - حتقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم - دار سويدان - بيروت - 174/6 وما بعدها، وكتاب احلج من صحيح 

مسلم حديث رقم )371)) ))37)).

وأما املثال املعاصر، فنذكر صورتني:
الصورة األولى: 

قام أحد العلماء الدعاة بزيارة مدرس���ة للمسلمني في 
س���نغافورة عام 1406ه�، وذكر كيف توفرت لهم أرض في 
موقع متميز وس���ط احلي التجاري فبنوا عليها املدرس���ة، 
فأخبروه بأن ذلك من أوقاف املسلمني وأن حاكم تلك البالد، 
وهو كاف���ر، خّيرهم بني أن يبيعوه���ا أو يبنوها، فال يصح 
أن تبقى مهملة، فاختاروا بناءها، ثم س���اعدهم هذا احلاكم 
بالدعم املالي وس���هل جميع اإلجراءات الرسمية حتى أمتوا 
البناء، يقول: ففوجئت بس���ائل بعد محاضرتي لهم يسأل: 
كيف السبيل إلقامة حكومة إسالمية في سنغافورة؟ وسبب 
هذا الس���ؤال أنه جاء إلى هذه الب���الد مبعوثان: واحد من 
أفغانستان حدثهم بأحاديث اجلهاد وحرضهم عليها، وآخر 
من إيران حدثهم عن الثورة اخلمينية واحلكومة اإلسالمية! 
فوج���ه العالم إليهم نصيح���ة بأن يتركوا االنش���غال بهذه 
املس���ائل، وبنيَّ لهم أنهم في وسط حكومة عادلة وإن كانت 
كافرة، وأن واجبهم الدعوة للس���نغافوريني باحلسنى، وأما 
اجلهاد واحلكومة اإلس���المية فلو فك���روا فيها رمبا قضي 

عليهم بسبب ذلك)3(.
الصورة الثانية: 

ف���ي أيام رئيس جنوب إفريقيا )نلس���ون مانديال(، قام 
ه���ذا الرئيس بجمع زعماء املس���لمني في بلده وطلب منهم 
تش���كيل حزب ميثل املس���لمني في البرملان، ليطالب بسّن 
القوانني اخلاصة باملس���لمني، فاختلف املسلمون في اقتراح 
ه���ذا الرئيس النصراني العاقل الع���ادل، فكان رأي الفريق 
املتعقل هو تنفيذ االقتراح ما دام ميّكن للمس���لمني ممارسة 
الش���عائر الدينية وتطبيق ما أمكن من أحكام الشريعة، فال 
ضير حينئذ م���ن قبول حكمه، وهم ف���ي ذلك كله حكمهم 
حكم الصحابة حتت حكم النجاشي النصراني العادل)4(، وال 
أجدني بحاجة إلى التعليق على ذلك، أو إيجاد العالقة بني 

ذلك وقاعدة الباب.

)3) صاحب هذه القصة هو الشيخ عبد العزيز القارئ رواها في كتابه: اجلهاد حياة – ط 
1 - دار الصفوة - القاهرة، ص 13. 

)4) املصدر السابق.
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القاع��دة الرابعة: ين��زل الضرر يف امل��آل منزلة 
الضرر يف احلال

هذه القاعدة جزء من نظرية اعتبار املآالت في الشريعة، 
بل هي أحد أعمدتها وأركانها.

واملقصود منها أن املفس���دة التي يراد دفعها قد ال تكون 
بالضرورة حالة حاضرة، وإمنا يتوقع حصولها في املستقبل، 
وعليه فما أفضى إلى الضرر في ثاني احلال )املس���تقبل أو 

املآل( يجب املنع منه في ابتدائه.
قال الشاطبي: النظر في مآالت األفعال معتبر مقصود 
ش���رعاً، كانت األفعال موافقة أو مخالفة، وذلك أن املجتهد 
ال يحكم على فعل من األفعال الصادرة عن املكلفني باإلقدام 

أو باإلحجام إال بعد النظر إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل)1(.
ومن التطبيقات على القاعدة حترمي الوسائل املباحة في 

األصل إذا كانت تفضي إلى محرم.
قال القرافي: واملعهود في الش���ريعة دفع الضرر بترك 

الواجب إذا تعني طريقاً لدفع الضرر)2(.
ومما يتصل بهذه القاعدة ما أثر عن ابن عباس أنه أفتى رجاًل 
سأله عن قاتل املؤمن متعمداً هل له توبة؟ فقال: ال، إال النار! فقيل 
له في ذلك، فقال: إني ألحسبه رجاًل مغضباً يريد أن يقتل مؤمناً.
فلما حتققوا من أمره وجدوه كما قال ابن عباس رضي 

الله عنهما)3(.
ومما له عالقة مبوضوع الفنت في ضوء هذه القاعدة: نهي 
العلماء عن معصية اخل���روج على والة اجلور والظلم عند عدم 
وجود املبيح لذلك، وحتى لو وجد املبيح مع عدم القدرة فال يجوز 
اخل���روج؛ فإن من تأمل وقائع التاريخ ف���ي وقوع الفنت املتتالية 
م���ن جراء اخلروج واحلروب فإنها ما جلبت على املس���لمني إال 
الويالت والبالء والشر، ومن هنا فتطبيقاً للقاعدة يلزم املنع منه 

في ابتدائه ملا يفضي إليه من الضرر في ثاني احلال.
ويشبه ذلك ما فعله علي رضي الله عنه من تأخيره إقامة احلد 
على قتلة عثمان ملا توقعه من حدوث ما هو أكثر شراً في املآل)4(.

العلمية - بيروت  الكتب  – دار  – شرح عبدالله دراز  الشاطبي  اإلمام  املوافقات -   (1(
.140/4 -

))) الفروق – أحمد بن إدريس القرافي - عالم الكتب - )/3)1.
األنصاري  أحمد  بن  محمد  عبدالله  ألبي   – القرآن(  ألحكام  )اجلامع  القرطبي  تفسير   (3(
القرطبي – طبعة دار إحياء التراث العربي - بيروت – لبنان – سنة1985م - 97/4.
)4) انظر البداية والنهاية البن كثير - مكتبة الرياض احلديثة - 7/7))،8))، وراجع 

في األمثلة املذكورة كتاب فقه الفنت لإلدريسي ص 654.

القاعدة اخلامسة: فوات الشيء إىل ما هو أنفع 
منه ال يعد فواتًا)))

ه���ذه القاعدة نافعة في ب���اب التعارض الذي يكون في 
احلس���نات فيما بينها، أو السيئات فيما بينها؛ فعند تعارض 
حس���نتني ال ميكن اجلم���ع بينهما تقدم أحس���نهما بتفويت 
املرجوح، وعند تعارض س���يئتني ال ميكن اخللو منهما تدفع 
األس���وء باحتمال األدنى، وهذا قد تقدم الكالم عنه، وعند 
تعارض حس���نة وس���يئة ال ميكن التفريق بينهما بحيث فعل 
أحدهما مس���تلزم لفعل أو ترك اآلخر، فيرجح األرجح من 
منفعة احلس���نة ومضرة الس���يئة. ومثال تعارض احلسنتني 
كالواجب واملستحب، وكفرض العني وفرض الكفاية؛ فقضاء 
الدين مث���اًل إذا كان مطالباً به قدم عل���ى صدقة التطوع، 
ونفق���ة األهل تقدم على نفقة اجلهاد الذي لم يتعني. ومثال 
تعارض حسنة وسيئة كتقدمي املرأة املهاجرة بال محرم على 
بقائها بدار احلرب، وتقدمي قطع السارق ورجم الزاني وجلد 

الشارب على مضرة السرقة والزنا والشرب.
وه���ذا الباب – أعني باب التعارض - باب واس���ع جداً 
وي���زداد تعارضه ف���ي األمكنة واألزمنة الت���ي نقصت فيها 
آثار النبوة، وازديادها - بس���بب نقص الفه���م والعلم وآثار 
النبوة – من أس���باب الفتنة بني األم���ة.. فينبغي تدبر هذا 
املوضع، فقد يترك العاقل واجباً دفعاً لوقوع معصية عظيمة 
الفس���اد، فمثاًل: قد تترك واجب رفع املذنب إلى السلطان 
ال���ذي رمبا تعدى عليه في العقوبة مبا هو أعظم ضرراً من 
ذنبه، وقد تترك االحتس���اب على بعض املنكرات ملا يفضي 
إليه االحتس���اب من ترك ملعروف هو أعظم منفعة من ترك 
املنكر، فيسكت عن االحتساب خوفاً أن يستلزم ترك ما أمر 
الله به ورس���وله مما هو عنده أعظ���م من مجرد ترك ذلك 
املنكر. وهذا ما يجعل العالم الرباني تارة يأمر، وتارة ينهى، 
وتارة يبيح، وتارة يس���كت عن ذلك كله في القضية الواحدة 

أو القضايا املتشابهة.
ومما ينبغ���ي أن يُعلم أن األمر الذي فات مراعاة ملا هو 
أنف���ع منه ال يوصف بأنه واجب مت���روك، بل قد صار غير 
واج���ب، ولم يكن تاركه ألجل فع���ل األوكد تاركاً لواجب في 
احلقيق���ة. كما أن فعل األدنى من احمل���رم لدفع األعظم ال 

)5) انظر هذه القاعدة في كتاب فقه الفنت لإلدريسي نقاًل عن املغني 319/8.
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يس���مى فاعله مرتكباً حملرم ف���ي احلقيقة. وكونه 
يس���مى فعل محرماً أو ترك واجباً إمنا هو باعتبار 
اإلطالق، وهذا ال يضر، فهو إمنا فعل أو ترك لعذر 

وللمصلحة الراجحة)1(.

القاع��دة السادس��ة: الدفع أس��هل من 
الرفع

يطل���ق الفقهاء هذه القاعدة ويريدون بها أن ما 
أمكن دفعه ومنع تأثيره ف���ي الفعل ابتداًء أولى من 
التم���ادي فيه حتى يقوم املان���ع ثم يبذل اجلهد في 
رفع���ه، ذلك أن الدفع يكون قب���ل وقوع املانع فكان 

أقوى وأسهل، فإذا وقع املانع ضعف رفعه)2(.
فاالحتراز للفعل من بدايته مبنع ما قد يؤثر فيه 
سلباً أولى من التساهل والتمادي املؤدي إلى التلبس 

باملانع املؤثر ثم محاولة قطع أو رفع هذا املانع.
فالدفع منع وجود، والرفع إزالة موجود.

أال ترى أن وجود املاء قبل الصالة للمتيمم مينع 
الدخول فيه���ا، بينما لو لم يره إال ف���ي أثنائها لم 

يبطلها.
وعالق���ة القاع���دة مبوضوع الف���نت أنه ينبغي 
االنتباه لألس���باب املنش���ئة للفنت واملثيرة لها، فإن 
السعي في إخمادها في مهدها ومنع مباديها أيسر 
من االجتهاد في رفعها وإزالتها إذا متادت واشتعلت 

نارها.
ومن هنا ش���رع الصلح عند اخلصومة، وسماه 
الله خيراً)3(، وهو مادة قوية حلسم النزاع في أوله؛ 
ألن إغفاله يؤدي إلى فس���اد ذات البني، وهي التي 

سماها النبي #: احلالقة)4(.

)1) حترير الكالم في هذه القاعدة مستفاد من كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية 
في مجموع فتاويه 0)/51 وما بعدها.

))) انظر القواعد ألبي عبد الله املقري - حتقيق أحمد بن حميد - طبع جامعة 
أم القرى - )/590، واألشباه والنظائر – للسيوطي – الطبعة األخيرة 

- مطبعة احللبي - مصر - ص 138.
)3) قال تعالى }والصلح خير{ النساء 8)1.

 ،)4(73( رقم  حديث  دواد  أبو   ،  444/6 أحمد  أخرجه  احلديث   (4(
والترمذي حديث رقم )433)(، واملراد بقوله: احلالقة: أي التي حتلق 

الدين.

االتجاه الثالث:

واجب المسلم وموقفه عند الفتن
تكمن خطورة الفنت في تعدد أش���كالها وصورها، فصار 
لزاماً على العاقل الس���اعي في جناة نفسه أن يسعى جاهداً 
للحذر منها واتقاء ش���رها، وأن يسلك سبل الفرار منها، كما 
ِ{ ]الذاريات: ٥٠[، فأسباب النجاة من  وا إَل اللاَّ قال تعالى }َفِفرُّ

الفنت ترجع إلى سببني رئيسني، هما:
1  التسلح بالعلم. 

2  التسلح بالصبر.

فاألمر األول فيه سد لباب الشبهات، وهذه الفتنة، أعني 
فتنة الش���بهات، هي التي تناقض الدين، وأسوأها: الشرك 

بالله، واإلعراض عنه وعن رسوله.
واألمر الثاني فيه سد لباب الش���هوات، وهذان البابان 

هما أساس كل فتنة.

وأم��ا موقف املس��لم من الفنت وم��ا يجب عليه 
جتاهها، فيتلخص يف التايل:

1  االعتصام بالكتاب والسنة.

2  لزوم اجلماعة ونبذ الفرقة واالختاف.

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: نتيجة اجلماعة رحمة الله 
ورضوانه، وصلواته، وسعادة الدنيا، وبياض الوجوه. ونتيجة 
الفرقة عذاب الله ولعنته وس���واد الوجوه وبراءة الرس���ول 

منهم)5(.
ولو تتبعنا األحكام التش���ريعية في اإلس���الم لوجدناها 
خادم���ة لهذا األصل، فكثير من العبادات ينطوي فيها معنى 
االجتماع والتآلف، وكثير من البيوع واملعامالت احملرمة إمنا 
حرمت حلس���م مادة الفرقة واالختالف والشحناء والبغضاء 

بني املسلمني)6(.
واملراد باجلماعة ما وافق احلق وطاعة الله)7(، ويراد بها 
أيضاً املعنى اخلاص الذي هو جماعة املسلمني التي لها إمام 

موافق للشرع تلزم بيعته)8(.

)5) مجموع الفتاوى 17/1.
)6) انظر وقفات تربوية - عبد العزيز اجلليل - ط 1 - دار طيبة - 556/3.

)7) انظر إعالم املوقعني 397/3.
)8) انظر وقفات تربوية للجليل 557/3 نقاًل عن كتاب لزوم اجلماعة جلمال بادي.
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فليس العبرة في اجلماعة جمه���ور الناس، إمنا العبرة 
مبن كان موافقاً للحق ومش���ى عل���ى ما كان عليه النبي # 

وأصحابه.
قال ابن القيم: وقد شذ الناس كلهم زمن أحمد بن حنبل 
إال نفراً يس���يراً، فكانوا هم اجلماعة، وكان القضاة حينئذ 

واملفتون واخلليفة وأتباعه كلهم هم الشاذون)1(.
إذن فلزوم اجلماعة من أكب���ر املنجيات من الفنت، وما 
فرح الش���يطان وأولياؤه من اجلن واإلنس بش���يء أشد من 

فرحهم بالفرقة والتحريش بني املسلمني)2(.
بل إن من قواعد الدين العظيمة أن فعل املفضول جللب 

مصلحة املوافقة والتأليف أولى من فعل الفاضل.
قال ش���يخ اإلس���الم ابن تيمية: إن املفضول قد يصير 
فاض���اًل ملصلحة راجح���ة، وإذا كان احملرم قد يصير واجباً 
للمصلح���ة الراجحة، ودفع الضرر؛ ف���ألن يصير املفضول 

فاضاًل ملصلحة راجحة أولى)3(.
وقال في موضع آخر: ويس���تحب للرجل أن يقصد إلى 
تأليف هذه القل���وب بترك هذه املس���تحبات؛ ألن مصلحة 

التأليف في الدين أعظم من مصلحة فعل مثل هذا)4(.
وإذا كان هذا في املس���تحبات والعبادات ونحوها، فألن 
يكون فيما من شأنه استقرار أمر الناس أولى، فيجوز نصب 

املفضول إماماً للناس مع وجود الفاضل خوف الفتنة.
فأنت ترى كيف راعت الشريعة اإلسالمية بهذه القاعدة 
أولوية اجلماعة واالئتالف على الفرقة واالختالف ولو بترك 

املستحب والفاضل.
ولك���ن هل يعني ل���زوم اجلماع���ة أن ال يحصل خالف 
بينهم؟ هذا متعذر، لكن اخلالف احلاصل مقبول؛ ألن غايته 

الوصول إلى احلق، ومحله الفروع ال العقائد)5(.
إال أن هن���ا أمراً جديراً بالعناية، وهو أهمية التوازن في 
هذا الباب، ألن بعض الناس وس���ع مفه���وم اجلماعة حتى 

)1) إعالم املوقعني 397/3، واملراد فتنة القول بخلق القرآن.
))) وقفات تربوية للجليل 556/3.

)3) مجموع الفتاوى ))/345.
)4) القواعد النورانية - ابن تيمية - حتقيق محمد حامد الفقي - دار املعرفة - بيروت 
- ص1)، وضرب أمثلة على ذلك بترك النبي # تغيير بناء الكعبة ملا في إبقائه من 
ثم صالته  الصالة في منى  إمتام  ابن مسعود على عثمان  وإنكار  القلوب،  تأليف 
ملناسبات  هذا  بحثنا  إليها في  أشرنا  قد  األدلة  ألن اخلالف شر. وهذه  متماً  خلفه 

أخرى.
)5) وقفات تربوية 558/3.

أدخل فيه من ليس منهم من أهل الفرق والبدع والضالل من 
املعتزلة والرافضة واألشاعرة.

وبعضهم قد قصر فيه وضي���ق حتى أخرج طوائف من 
دائرة الس���نة واجلماع���ة، وهم أئمة ف���ي الفقه واحلديث، 
بحجة وقوعهم في أخطاء رمبا وس���عها اخلالف، غير أنهم 
لم ينطلقوا فيه من أصول أهل البدع، بل هي اجتهادات منهم 

رحمهم الله)6(.
فاملطلوب هو التوازن وعدم الغلو في جانب على حساب 
جان���ب آخ���ر، وكال اجلانبني من مقاصد الش���ريعة، وهما 
أصالن عظيمان: اتباع الس���نة ول���زوم اجلماعة، فال ينبغي 

التفريط في أحدهما.
3 االلتفاف حول العلماء الربانيني.

ومصداق ذلك م���ا حصل في تاريخ األمة حني أعز الله 
اإلسالم بأبي بكر الصديق يوم الردة، وبأحمد بن حنبل يوم 

احملنة.
4 احلذر من شهوة حب الصدارة.

فيظن أنه قد استغنى عن أهل العلم، وهجيراه هم رجال 
ونحن رجال، فإنها القاصمة.

5 التأني وعدم العجلة.

فعن���د ورود الفنت حتتاج األمة إل���ى بصر نافذ، وعقل 
راجح، وال يعجل بإص���دار األحكام، أو تنزيل بعض أحاديث 
الفنت على الواقعة التي نزل���ت، فيقع في التناقض واحلرج 

بعد ذلك.
6 الكف عن الشائعات.

فإنها سالح فتاك، فإذا ضاق اخلناق على الفتنة جاءت 
الش���ائعات توس���عه، وجاء املرجفون لزعزع���ة أمن الناس 

يذيعون األخبار الكاذبة، ويشيعون اخلوف في املجتمع.
فعلينا أن نحذر جميعاً من أس���باب الفنت والفساد، وأن 
نحذر من ش���ق عصا املسلمني، وتفريق جماعتهم، وال نركن 
إلى الدعوات املضللة، والصيحات الشاذة، واحلذر من تطويع 

مصلحة العامة ملصلحة شخصية جتر الويالت على األمة.
والله املس���ؤول، وهو املأمول أن يقينا شر الفنت ما ظهر 

منها وما بطن.

)6) املصدر نفسه 558/3.
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د. أمني الدمريي ■

amindemery51@hotmail.com

إن العودة إلى تطبيق الش���ريعة اإلس���المية ليست مجرد 
حنني عاطفي إلى املاضي القريب من جانب الشعوب املسلمة، 
وإمنا هي استرداد حلق مس���لوب، وإحياء للذات التي ُمحيت 
والهوية التي ُفقدت! فقد عاش املس���لمون ونَِعَم معهم غيرهم 
في كنفهم بالعدل واحلياة الكرمية، في ظل ش���ريعة القسط 
والرحم���ة، 13 قرناً م���ن الزمان، كان احلك���م فيها لله رب 
العاملني، غير أن أعداء اإلسالم - حتركهم األحقاد والكراهية 
والرغبة في االنتقام - س���عوا إلى ضرب اإلس���الم في عقر 
داره للقضاء على عقيدته وشريعته؛ فكانت احلروب الصليبية 
التي أنهكت املس���لمني على مدى مائت���ي عام، ثم كانت حقبة 
االس���تعمار الغاش���م، والتي كان هدفها األول محو اإلسالم 
ش���كاًل ومضموناً. وإذا كان أعداء اإلس���الم قد خسروا في 
جولته���م األولى وهي احلروب الصليبية ولم يحققوا أهدافهم 
ودفعوا ثمناً باهظاً بس���بب جهاد أهل البالد؛ فإنهم قد كسبوا 
اجلولة الثانية بسبب تغيير أدوات الصراع، والذي مر مبراحل 

متعددة، وبيان ذلك فيما يلي:
1 - مرحلة التجهيز والدراس���ة والتمهيد: ومتثلها احلملة 
الفرنس���ية ع���ام 1798م، وكان���ت كارثة عل���ى مصر، وليس 
املقام بيان فظائ���ع هذه احلملة، وما فعل���ه جنودها وقادتها 
في املصري���ني، وتعمدوا باخلصوص اجلام���ع األزهر؛ يقول 
العالمة اجلبرتي في كتابه املسمى »عجائب اآلثار في التراجم 
واألخبار«: )ث���م دخلوا اجلامع األزهر وه���م راكبون اخليول 
وبينهم املش���اة كالوعول، وتفرقوا بصحنه ومقصورته وربطوا 
خيولهم بقبلته وكس���روا القناديل والسهارات وهشموا خزائن 

الطلبة والكتبة ونهبوا ما وجدوه، ودش���توا الكتب واملصاحف 
وعلى األرض طرحوها وبأرجلهم ونعالهم داس���وها وتغوطوا 
وبال���وا...( اجلزء الثالث - تاري���خ اجلبرتي، ص 36، مطبعة 
األن���وار احملمدية.. وكان الهدف األس���اس للفرنس���يني في 
هذه احلمل���ة القضاء على األزهر؛ ألن من���ه يتخرج القضاة 
الشرعيون والعلماء الدينيون، ولسرقة كتب التراث، ثم دراسة 
أح���وال البالد »جغرافياً« وس���كانياً، ولعل كتاب وصف مصر 
الذي أُحرق مؤخراً في املجمع العلمي بالقاهرة - ومات رئيسه 
حزناً عليه - قد أفاد بعد ذلك االحتالل اإلجنليزي؛ فالهدف 

واحد والسعي مشترك!
2 - مرحل���ة اإلجه���از والهدم واإلزال���ة: ومتثلها فظيعة 
االحتالل البريطاني عام 1882م، والذي جاء ليرسم »خريطة« 
تقسيم العالم العربي، وليؤسس أنظمة موالية، وليتولى بنفسه 
منظومة التحول إلى عصر جديد ال وجود لإلسالم فيه! وجاء 
االحتالل وهو يعرف أين يضع أقدامه؛ فقد مهد له وس���اعده 
أعوان���ه من بني جلدته أمث���ال »ألفريد بلن���ت« مؤلف كتاب 
)التاريخ الس���ري الحتالل مصر - راجعه ووافق عليه الشيخ 
محمد عبده، الناش���ر: مكتبة اآلداب القاهرة(، والذي جتول 
في أنحاء العالم العربي ليدرس ويسجل أحواله، يقول »بلنت«: 
)أبح���رت من إجنلترا في خري���ف 1880 إلى مصر وليس لي 
قصد غير الذهاب منها إلى جدة للتعلم والدرس اس���تعداداً 
ملا عس���ى أن يعرض في املس���تقبل من الفرص...( ص 74، 
والذي أنش���أ عالقة صداقة ومودة مع الش���يخ محمد عبده 
يعبر عنها ف���ي كتابه - ص 80 بقوله: )إنني رأيت األس���تاذ 

]فكرية[

معركة الشريعة
وحق استرداد الهوية
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الش���يخ محمد عبده في منزله الصغير بح���ي األزهر للمرة 
األولى في 28 يناير س���نة 1881م، وه���ذا يوم يجب على أن 
أميزه على س���ائر األيام؛ ألنه فتح لي باب صداقة بقيت اآلن 
ربع قرن مع رجل من أحس���ن وأحكم الرجال العظام...(. وقد 
اس���تفاد “بلنت” من عبده ما نصح به مواطنيه اإلجنليز؛ وفي 
ذلك يقول: )وقد شرحت اآلراء كما تعلمتها من الشيخ محمد 
عبده أستاذ املدرس���ة اجلديدة احلرة، وتوسلت إلى مواطنّي 
بكل ما فيهم من خير أن يعطفوا على آمال أحرار املس���لمني 
ويؤيدوه���م ضد الرجعي���ني ذوي املكائ���د والتعصب األعمى 
الذين يلجؤون في آخر األمر إلى حل مش���كالتهم اإلصالحية 
بحد الس���يف...( ص 92، كما مهد له وأرشده وسانده القبط 
من أهل البالد! وال يتس���ع املج���ال اآلن لبيان دور القبط في 
مساعدة احملتلني! ومع بواكير االحتالل توالت الكوارث؛ ففي 
عام 1883م مت إصدار الئحة احملاكم الوطنية، والتي مهد لها 
“نوبار باشا“ وزير إسماعيل املسيحي بإنشاء احملاكم املختلطة 
ع���ام 1875م باالش���تراك مع احملامي الفرنس���ي “مانوري“، 
وبذلك حلت احملاكم الوطنية األجنبية محل احملاكم الشرعية 
اإلس���المية، وتدعيماً لهذا املسلك مت إنشاء مدرسة القضاء، 
ومدرس���ة احلقوق، ومدرسة األلسن؛ لتخريج متخصصني في 
القوانني الوضعية الغربية، واس���تكماالً للمخطط االستعماري 
الغاش���م تبّنى عمالء االحتالل منظومة الشعارات التي تصب 
في صب���غ احلياة بالصبغة الغربية، مث���ل: الدين لله والوطن 
للجميع، مصر للمصريني، حترير املرأة، املس���اواة بني الرجل 
واملرأة، القومية، والوطنية... وعلى طريقة الهدم ثم البناء كان 
ال بد من التروي���ج للنظم واملذاهب الغربية، ومنها ما مت نقله 
إلى العربية بش���حمه وعظمه: ك� “الدميقراطية”، فلم تترجم 
إلى لفظة عربي���ة! و”الليبرالية”، فلم تترج���م إلى احلرية أو 
التحرر! بخ���الف “العلمانية“ التي أخطؤوا في ترجمتها؛ فهي 
بلغته���م »secularism«، وتعني: الال دينية، وال تعني )العلم( 
»sience«، وال أظن أن ذلك كان على سبيل اخلطأ، لكنه على 

سبيل العمد بقصد التضليل!
3 - قيام ما س���مي ث���ورات التحرير: فبعد أن س���ارت 
األمور على ما أراد وخطط لها االس���تعمار، وتعالت أصوات 
املطالبني باجلالء؛ كان الس���ؤال ملن ستس���لم مقاليد األمور 
لضم���ان أال تضيع إجن���ازات االحتالل من إقصاء الش���ريعة 
واس���تمرار التبعية واحملافظة على النم���ط الغربي وأال تعود 
العجلة إلى الوراء؛ وذلك بعدم الس���ماح ألي اجتاه إس���المي 
بالظهور أو حتى الوجود؟! وقد وقع االختيار على مجموعة من 

العسكر، وقام باالختيار واالتفاق وتولي إدارة عملية التسليم، 
االس���تعمار اجلديد، وهو األمريكي، الذي س���اند وأيَّد القادة 
اجلدد؛ يقول “جايل ماي���ر“ في كتابه »الواليات املتحدة وثورة 
23 يولي���و 1952« ترجمة د. عبد الرؤوف أحمد عمر، الهيئة 
املصرية للكتاب، ص 64: )لقد أكد مايلز كوبالند، الدبلوماسي 
األمريكي وعضو املخابرات C.I.A، أن من الضروري مساندة 
وتأيي���د القادة اجلدد الذين س���يتولون الس���لطة في مصر، 
وعق���د كوبالند عدة اجتماعات مع روزفلت، عضو املخابرات، 
ومندوبني ع���ن الضباط األحرار في وق���ت مبكر في مارس 
1952، وفي مايو 1952 بعث الس���فير األمريكي جيفرس���ون 
كافري بتقرير مؤكداً أن اجليش قادر اآلن على حس���م املوقف 
وتشكيل حكومة وطنية تس���تطيع القوى الغربية أن تبدأ معها 
محادثات ناجحة، وأعلن رس���مياً أن امللحق العسكري البحري 
“دافي���د إيفانز“ كان على صلة وثيق���ة بالضباط األحرار ليلة 
االنقالب...(، وفي أول تصريح لقادة الثورة، وذكره “ماير“، )أن 
الضباط األحرار يبغضون االجتاه الش���يوعي وكذلك جماعة 
اإلخوان املسلمني(، وحدث االنقالب، وكان أول ما فعله القادة 
اجلدد هو إلغاء ما تبقى من الش���ريعة اإلسالمية، خصوصاً 
في قوانني األسرة )األحوال الشخصية(، والتي ناضل من أجل 
عودته���ا علماء أجالء، ودعاة مخلصون، ومس���لمون غيورون، 
وبُذل���ت جهود وُقدمت تضحيات، وظه���رت جماعات وتعالت 
أصوات تطالب بعودة الش���ريعة اإلسالمية، إال أن النظم التي 
قامت على قهر ش���عوبها، وطمس هويته���ا، وحتطيم ذاتيتها، 
وحال���ت بينها وبني أن حتكم بش���ريعة ربها؛ كانت – دائماً – 
سداً مانعاً رافضاً كل محاولة وكل نداء للحكم بشريعة الله!.. 
وفي هذه املرحلة احلرجة التي هبت فيها الش���عوب املسلمة 
رافضة الظلم والقوانني الوضعي���ة، مطالبة وراغبة في عودة 
أحكام اإلس���الم؛ ثبت للعالم أجمع في س���ابقة لم حتدث في 
واحدة من قارات األرض اخلمس، أن الغالبية الس���احقة من 
الش���عوب اختارت اإلسالم، وتريد أن حتكم بشريعة الله، فهل 
ر النظام العاملي إرادة تلك الشعوب، وهل سيتعامل مع ما  سيقدِّ
أس���فرت عنه النتائج واألحداث، وهل سيعترف بحق املسلمني 
في أن يحكموا بش���ريعتهم، وهو الذي يتح���دث عن احلرية 
وحقوق اإلنسان؟ أم أنها حرية وحقوق لإلنسان غير املسلم؟.. 
أليس من حقنا اس���ترداد ذاتنا وهويتنا؟.. وفي اخلتام، فإني 
أطالب الدول التي اس���تعمرت بالدن���ا وغّيرت هويتنا وبّدلت 
ش���ريعتنا باالعتذار عما بدر منها وسلف، وأمتنى أال تتعامل 

تلك الدول بعقلية املاضي!
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حممد مسعد ياقوت ■

الت في آية التوثيق تأمُّ

]الباب المفتوح[

ى  َس������مًّ }َي������ا َأيَُّها الاَِّذيَن آَمنُوا إَذا َتَداَينُت ِبَدْيٍن إَل َأَجٍل مُّ
َفاْكُتبُ������وُه َوْلَيْكُتب باَّْيَنُكْم َكِتٌب ِباْلَع������ْدِل َول َيْأَب َكِتٌب 
ُ َفْلَيْكُت������ْب َوْلُيْمِلِل الاَِّذي َعَلْيِه  َكَم������ا َعلاََّمُه اللاَّ َأن َيْكُتَب 
َ َرباَُّه َول َيْبَخْس ِمْنُه َش������ْيئاً َفإن َكَن الاَِّذي  اْل�َحقُّ َوْلَيتاَِّق اللاَّ
َعَلْيِه اْل�َحقُّ َس������ِفهياً َأْو َضِعيفاً َأْو ل َيْس������َتِطيُع َأن يُِملاَّ ُهَو 
َجالُِكْم َفإن  ُدوا َشِيَدْيِن ِمن ِرّ ُه ِباْلَعْدِل َواْسَتْشِ َفْلُيْمِلْل َولِيُّ
َداِء  َ ن َتْرَضْوَن ِمَن الشُّ لاَّْم َيكُوَنا َرُجَلنْيِ َفَرُجٌل َواْمَرَأَتاِن ِمماَّ
َداُء  َ َر إْحَداُهَا األُْخَرى َول َيْأَب الشُّ َأن َتِضلاَّ إْحَداُهَا َفُتَذِكّ
إَذا َما ُدعُوا َول َتْسَأمُوا َأن َتْكُتبُوُه َصِغرياً َأْو كبرِياً إَل َأَجِلِه 
اَدِة َوَأْدَن َألاَّ َتْرَتابُوا إلاَّ  َ ِ َوَأْقَوُم ِلشاَّ َذلُِكْم َأْقَس������ُط ِعنَد اللاَّ
ًة تُِديُروَنَها بَْيَنُكْم َفَلْيَس َعَلْيُكْم  َأن َتُكوَن ِتَجاَرًة َح������اِضَ
َكِتٌب َول  ُجنَاٌح ألاَّ َتْكُتبُوَها َوَأْشُِدوا إَذا َتَباَيْعُتْ َول يَُضاراَّ 
َ َويَُعِلّ�ُمُكُم  َشِيٌد َوإن َتْفَعلُوا َفإناَُّه فُُس������وٌق ِبُكْم َواتاَّقُوا اللاَّ
ٍء َعِلمٌي #٢٨٢#( َوإن ُكنُتْ َعَل َس������َفٍر َولَْم  ُ ِب������ُكِلّ َشْ ُ َواللاَّ اللاَّ
ْقبُوَضٌة َفإْن َأِمَن بَْعُضُكم بَْعضاً َفْلُيَؤِدّ  َتِجُدوا َكِتباً َفِرَهاٌن ماَّ
اَدَة َوَمن  َ َ َرباَُّه َول َتْكُتمُوا الشاَّ الاَِّذي اْؤتُِمَن َأَماَنَتُه َوْلَيتاَِّق اللاَّ

ُ ِبَما َتْعَملُوَن َعِلمٌي { َيْكُتْمَها َفإناَُّه آِثٌم َقْلُبُه َواللاَّ
 ]البقرة: ٢٨٢، ٢٨٣[.

هذه اآلية الطويلة في توثيق التداين.
فليعلم الناُس أن للديون نصاً في الشرع هو أطول 

نص في القرآن:
يَا أَيَُّه���ا الَِّذيَن آََمنُوا بش���رع الله منهج���اً للحياة 
وطريقاً للنجاة: ِإَذا تعاقدمت فيما بينكم حول قرض من 
القروض؛ َديناً إلى وقت معل���وٍم، فاكتبوا ذلك، ووثقوه 

بالورقة والقلم؛ ذلك حتى ال تضيع حقوُق العباد.
َولَْيْكتُْب صيغ���َة العقد بَيْنَُكْم َكاِتٌب ثقة، ِبالَْعْدِل من 

غير نقصان أو زيادة أو تدليس.
َوال يرف���ُض َكاِتٌب أَْن يَْكتَُب للن���اس عقودهم، َكَما 

َعلََّمُه اللَُّه الكتابة.
وهو من باب ش���كر النعم���ة؛ أْن تُعلِّم الناس مما 
علمك الله، فالقارئ يُعلِّم األمي، والعالم يفّقه اجلاهل، 
والصانع يعلِّم العاطل، وقد قال رس���ول الله #: »َمْن 
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َكاَن ِفي َحاَجِة أَِخيِه َكاَن اللَُّه ِفي َحاَجِتِه«)1(.
َفلَْيْكتُْب الكاتُب الوثيقَة إذا ما ُدعي للكتابة - وهذا في حق 
أي إنسان يجيُد كتابة الوثيقة -، َولْيُْمِلِل املَدين أو املقترُض - 
قُّ - ما عليه من مال في ذمته، َولَْيتَِّق اللَه َربَُّه  الَّ���ِذي َعلَيِْه احْلَ

في الصدق والسداد، َوال يُنقُص ِمنُْه َشيْئاً.
يهاً ال يُحسن  قُّ - َس���فِ َفِإْن َكاَن ال�َمديُن - الَِّذي َعلَيِْه احْلَ
التدبي���ر، أَْو َضِعيفاً ال يقوى على اتخاذ القرار، كصبي صغير 
أو شيٍخ هرم مختل، أَْو ال يَْستَِطيُع هو أَْن يباشر اإلمالء ليثبت 

ما في ذمته من احلق؛ َفلْيُْمِلْل َوِليُّ أمره ِبالَْعْدِل واحلق.
َواطلب���وا رجلني من املؤمنني يش���هدون وثيقة العقد، َفِإْن 
ْن تَْرَضْوَن  ؛ َفَرُجٌل مؤمن َواْمَرأَتَاِن مؤمنتان مِمَّ لَْم يَُكونَا َرُجلنَْيِ
���َهَداِء - فينبغي على الطرفني أن يقتنعا بالش���هيدين  ِمَن الشُّ
- ومم���ن تعرفون عنهم العدالة واألهلي���ة، والعلة في كونهما 
َر ِإْحَداُهَما األُْخَرى، ومن  )امرأتني(: أَْن تنس���ى ِإْحَداُهَما َفتَُذكِّ
ثم جّنبه���ا أن يتحدث إليها الرجُل الش���اهد، ومن ثم تذهب 
إليها أُختها حتدثها عن ش���أن الوثيقة التي كانت في يوم كذا 
ب���ني فالن وفالن، أو أن جتهَل فتُعلِّم إحداهما األخرى طبيعة 

اإلشهاد، فغالب النساء ال يعرفن شيئاً من هذه األمور.
���َهَداءُ احلضوَر ِإَذا َما ُدُعوا إلحقاق احلق  َوال يرفض الشُّ

ألهله.
َهِنىِّ أَنَّ النَِّبىَّ # َقاَل: »أاَلَ أُْخِبُرُكْم  َع���ْن َزيِْد بِْن َخاِلٍد اجْلُ

َهَداِء الَِّذى يَْأِتى ِبَشَهاَدِتِه َقبَْل أَْن يُْسَألََها«)2(. ِبَخيِْر الشُّ
وَعْن أَِبي ُهَريَْرةَ رضي الله عنه َقاَل: َقاَل َرُس���وُل الله #: 
ِتي الَْقْرُن الَِّذيَن بُِعثْ���ُت ِفيِهْم، ثُمَّ الَِّذيَن يَلُونَُهْم«، قال  »َخيُْر أُمَّ
أب���و هريرة: َواللَُّه أَْعلَُم أََذَكَر الثَّاِلَث أَْم ال! َقاَل: »ثُمَّ يَْخلُُف َقْوٌم 

َمانََة)3(، يَْشَهُدوَن َقبَْل أَْن يُْستَْشَهُدوا«)4(. يُِحبُّوَن السَّ
َوال تكس���لوا أَْن تَْكتُبُوا احلق َصِغي���راً أَْو كان َكِبيراً، قلياًل 
كان أو كثيراً؛ فاكتبوه، ووثقوه ِإلَى وقته، مؤرخاً باليوم والشهر 

والسنة.
َذِلُكْم هذا التوثي���ق الدقيق هو أَعدل ِعنَْد اللِه، فهو يحب 
���َهاَدِة،  تلك الدقَة ويحب ذلك التوثيَق، وذلك أيضاً أفضُل ِللشَّ
وأسهل للشهداء أن يتذكروا ش���هاداتهم، وذلك أيضاً »أقرُب« 

حتى ال تَشّكوا فيما بعد في أي أمر من أمور الوثيقة.

)1) أخرجه البخاري ))44)(، ومسلم )6743).
))) أخرجه مسلم )4591).

)3) يحبون التوسع في املآكل واملشارب، وهو ما يؤدي إلى السمنة، وهم مع ذلك شهداء 
زور، وهم كثرٌة في محاكم اليوم، تراهم بصفتهم هذه.

)4) أخرجه مسلم ))460).

ِإال أَْن تكون صفقًة جتاريًة، َحاِض���َرًة، نقديًة، تتداولونها 
بَيْنَُكْم، يداً بيد من غير تأجيل، فال حرج عليكم بعدم توثيقها.

ولكْن أحضروا شهوداً إذا ما شرعتم في بيٍع وشراء.
واإلشهاد هنا على سبيل االستحباب عند اجلمهور، فقد 

ابتاُع النبُي # دون إشهاد:
ثَُه - َوُهَو  ُه َحدَّ فع���ن ُعَماَرة بْن ُخَزمْيََة األَنَْص���اِرّى أَنَّ َعمَّ
ِمْن أَْصَحاِب النَِّبىِّ # أَنَّ النَِّبىَّ # ابْتَاَع َفَرس���اً ِمْن أَْعَراِبىٍّ 
َفاْس���تَتَْبَعُه النَِّبىُّ # ِلَيْقِضَيُه ثََمَن َفَرِس���ِه َفَأْسَرَع النَِّبىُّ # 
امْلَْش���َى، َوأَبَْط���َأ األَْعَراِبىُّ َفَطِفَق ِرَج���اٌل يَْعتَِرُضوَن األَْعَراِبىَّ 
َفيَُس���اِوُموَن ِبالَْفَرِس الَ يَْشُعُروَن أَنَّ النَِّبىَّ # ابْتَاَعُه َحتَّى َزاَد 
ِم َعلَى ثََم���ِن الَْفَرِس الَِّذى ابْتَاَعُه  ���وْ بَْعُضُهُم األَْعَراِبىَّ ِفى السَّ
ِبِه النَِّبىُّ # َفنَ���اَدى األَْعَراِبىُّ النَِّبىَّ # َفَقاَل ِإْن ُكنَْت ُمبْتَاعاً 
َع ِنَداَء  َهَذا الَْفَرَس َفابْتَْعُه َوِإالَّ ِبْعتُُه. َفَقاَم النَِّبىُّ # ِحنَي َس���مِ
: الَ  األَْعَراِب���ىِّ َفَقاَل: »أََولَيَْس َقِد ابْتَْعتُ���ُه ِمنَْك«، َقاَل األَْعَراِبىُّ
َوالل���ِه َما ِبْعتَُك. َفَقاَل النَِّبىُّ #: »بَلَى َقِد ابْتَْعتُُه ِمنَْك«، َفَطِفَق 
النَّاُس يَلُوُذوَن ِبالنَِّبىِّ # َواألَْعَراِب���ىِّ َوُهَما يَتََراَجَعاِن، َفَطِفَق 
يداً يَْشَهُد أَنِّى بَايَْعتَُك، َفَمْن َجاَء ِمَن  األَْعَراِبىُّ يَُقوُل: َهلُمَّ َش���هِ
: َويْلََك ِإنَّ النَِّبىَّ # لَْم يَُكْن ِلَيُقوَل ِإالَّ  امْلُْس���ِلِمنَي َقاَل ِلأَلْعَراِبىِّ
ُة)5( َفاْستََمَع مِلَُراَجَعِة النَِّبىِّ # َوُمَراَجَعِة  َحّقاً ! َحتَّى َجاَء ُخَزمْيَ
األَْعَراِبىِّ َفَطِفَق األَْعَراِبىُّ يَُقوُل: َهلُمَّ َشِهيداً يَْشَهُد أَنِّى بَايَْعتَُك، 
ُة: أَنَا أَْش���َهُد أَنََّك َقْد بَايَْعتَُه، َفَأْقَبَل النَِّبىُّ # َعلَى  َقاَل ُخَزمْيَ
َة َفَقاَل »ِبَ تَْش���َهُد ؟«، َفَقاَل: ِبتَْصِديِقَك يَا َرُسوَل الله،  ُخَزمْيَ

.)6( َفَجَعَل النَِّبىُّ # َشَهاَدةَ ُخَزمْيََة َشَهاَدةَ َرُجلنَْيِ
ون به كاتب الوثيقة أو الش���هود، كأن  َوال تفعلوا فعاًل تَضرُّ
يُكره الكاتب على كتابة باطل، أو يُهدد الش���اهُد بأن لو شهد 
ليفعلن به كذا وكذا، كما يفعُل الظلمُة مع شهود احلق؛ ليثنوهم 

عن اإلدالء بالشهادة.
واحلاصل: ال يضار الكاتب بأي ضرر، وال يضار الشاهد 
ب���أي ضرر، بل هيئوا لهما جو الثقة واألمان ليقوما مبهمتهما 

على أكمل وجه.
َوِإْن تَْفَعلُوا بهما أي ضرر، َفِإنَُّه ُفُسوٌق ِبُكْم، وخروٌج منكم. 
 َواتَُّقوا الل���َه، وخافوه في أحكام التداي���ن، َويَُعلُِّمُكُم اللُه 

األحكام واملسائل، َواللُه ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليٌم، فهو مصدر املعرفة.
وأما في حال السفر؛ فيقول:

)5) هو: خزمية بن ثابت رضي الله عنه.
)6) إسناده حسن. أخرجه أحمد )47 /454/))5))(، وأبو داود )3609(، والنسائي 

.(336/14(
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ْقبُوَضٌة َفإْن َأِمَن  َكِتباً َفِرَهاٌن ماَّ ُكنُتْ َعَل َس������َفٍر َولَْم َتِجُدوا  }َوإن 
َ َرباَُّه َول َتْكُتمُوا  بَْعُضُك������م بَْعضاً َفْلُيَؤِدّ الاَِّذي اْؤتُِمَن َأَماَنَتُه َوْلَيتاَِّق اللاَّ

ُ ِبَما َتْعَملُوَن َعِلمٌي{. اَدَة َوَمن َيْكُتْمَها َفإناَُّه آِثٌم َقْلُبُه َواللاَّ َ الشاَّ
وإن كنتم مس���افرين، وحدث أن أردمت إبرام التداين، 
فلم جتدوا َمن يكتب لكم، أو لم تتمكنوا من عملية التوثيق 
لظروف الس���فر، فليك���ن الرهان هو البدي���ل، فليقبض 

الدائُن رهناً)1( ما من ال�َمدين.
وع���ن َعاِئَش���َة - رضي الله عنه���ا -: »أَنَّ النَِّبىَّ # 
اْش���تََرى َطَعاماً ِمْن يَُه���وِدىٍّ ِإلَى أََجٍل، َوَرَهنَ���ُه ِدْرعاً ِمْن 

َحِديٍد«)2(.
وفي قصة مقت���ل كعب بن األش���رف اليهودي: »أن 
محمد بن مس���لمة رضي الله عنه قال لكعب هذا: أََرْدنَا 
. َفَقاَل عدو الله: اْرَهنُوِني  أَْن تُْس���ِلَفنَا َوْسقاً أَْو َوْس���َقنْيِ
ِنَس���اَءُكْم، َقالُوا: َكيَْف نَْرَهنَُك ِنَساَءنَا َوأَنَْت أَْجَمُل الَْعَرِب! 
َقاَل: َفاْرَهنُوِني أَبْنَاَءُكْم، َقالُوا: َكيَْف نَْرَهُن أَبْنَاَءنَا َفيَُس���بُّ 
أََحُدُهْم، َفيَُقاُل: ُرِهَن ِبَوْس���ٍق أَْو َوْس���َقنْيِ َهَذا َعاٌر َعلَيْنَا، 
َح -، َفَوَعَدهُ أَْن يَْأِتَيُه  ���الَ َولَِكنَّا نَْرَهنَُك الأْلَمَة - يَْعِني السِّ

َفَقتَلُوهُ، ثُمَّ أَتَُوا النَِّبىَّ # َفَأْخَبُروهُ«)3(.
ولكن ماذا لو تعذر الرهان، أو لم يطلب الدائُن رهناً، 
وذلك ألن الرهن مشروٌع بطريق الندب ال بطريق الوجوب:
َفِإْن أَِم���َن بَْعُضُكْم بَْعضاً، الدائن واملدين، فلم يكتبوا، 
ولم يتراهن���وا، ولكْن حتققت الطمأنين���ة بني الطرفني؛ 
َفلْيُ���َؤدِّ ال�َمديُن الذي أخذ املال فص���ار أمانًة في عنقه، 
فليدفع األمانة إلى صاحبها، وليتق الله ربه، وليخْف اللَه 

سيده، فسيحاسبه إن حبس املال عن صاحبه.
َهاَدةَ، وال تُخفوا احلقيقة، َوَمْن يَْكتُْمَها  َوال تَْكتُُموا الشَّ
َفِإنَُّه شاهُد زور، غليٌظ َقلْبُُه، قد ضرب الله عليه القسوة، 
َواللَّ���ُه مِبَا تَْعَملُ���وَن َعِليٌم، فما من عق���د يُعقد إال يعلمه 
ويحصي أمره، وسيقف اخلصوُم والشهوُد والُكتاُب - على 

شتى مستوياتهم - أمام الله عز وجل ويحاسبهم.

)1) الرهن في الشرع: حبس الشيء بحق ليستوفى منه عند تعذر وفائه، وما ُوضع 
عندك لينوب مناب ما أخذ منك.

 والّرهان واملُراهنة: في أصل اللغة: املخاطرة، وقد راهنهم وهم يتراهنون، وأَْرَهنوا 
َسَبقاً،  لهم  فيكون  بلغ  ما  بالغاً  القوم  به  يرضى  ما  منه  بذلوا  َخَطراً  بينهم 
واملُراهنة والرهان: املُسابقة على اخليل ونحوها، وأحياناً يكون الرهان في لغة 
ُجل ُمقامرة وِقماراً: راهنته وهو  العرب مبعنى: املقامرة، كأن يقول: قامرت الرَّ

الّتقامر. انظر: »املخصص« البن سيده )18/4). 
))) أخرجه البخاري )068)(، ومسلم )00)4).

)3) أخرجه البخاري )510)).

فوائد:

� يستحب كتابة العقد واإلشهاد عليه، ولصاحب املال 
مطلق احلري���ة في ذلك، والقول بوجوب التوثيق مرجوٌح، 
فإن صاحَب املال يس���تطيُع في األصل أن يهب املال كله، 
ونحن ال نلزمه أن يعقَد عق���داً على ماٍل ميلكه، وهو إذا 
يش���اء مينع أو مينح، ولعلنا لو شّددنا عليه وقلنا بوجوب 
التوثيق ملنع أن يُقرض أحداً باألساس، كما أن احلياء قد 
مينعه أن يُش���هد على شيخ ذي رحم، أو عاِلم ذي فضل، 
ولكّن أحكام آية التداين ج���اءت في صالح صاحب املال 
باجلملة حلفظ ماله إن أراد االس���تيثاق، وليطمئن قلبُه، 
َ َرباَُّه{  }َفإْن َأِمَن بَْعُضُكم بَْعضاً َفْلُيَؤِدّ الاَِّذي اْؤتُِمَن َأَماَنَتُه َوْلَيتاَِّق اللاَّ

]البقرة: ٢٨٣[.
� ينبغي دوماً بذل االحترام والتوقير لكل متطوع، وإّن 
َكِتٌب َول َشِيٌد َوإن َتْفَعلُوا َفإناَُّه  ملن الفسق إضراره: }َول يَُضاراَّ 

فُُسوٌق ِبُكْم{ ]البقرة: ٢٨٢[.

وصايا عملية:

� استشعْر فضَل الله عليك وأنت تكتب وتخط بيمينك: 
ُ{ ]البقرة: ٢٨٢[. َكَما َعلاََّمُه اللاَّ َكِتٌب َأن َيْكُتَب  }َول َيْأَب 

� أجْب فوراً إذا ما ُدعيت إلى الشهادة، وأدِّها بالعدل 
َداُء إَذا َما ُدعُوا{ ]البقرة: ٢٨٢[، }َول  َ واإلنصاف: }َول َيْأَب الشُّ
ُ ِبَما َتْعَملُوَن َعِلمٌي{  اَدَة َوَمن َيْكُتْمَها َفإناَُّه آِثٌم َقْلُبُه َواللاَّ َ َتْكُتمُ������وا الشاَّ

]البقرة: ٢٨٣[.
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د. عبد العزيز بن حممد آل عبد اللطيف)*( ■

www.alabdul l t i f .net
@dralabdullatif 

طامل��ا احتف��ى أب��و العباس اب��ن تيمية - رحم��ه اهلل - 
مبق��ام النب��وة، وفضله��ا، وضرورته��ا، ودّون مع��امل 

جليلة وقواعد فريدة بشأن النبوات.
وإق��رارًا واتباع��ًا لس��بيل النبي��ني واملرس��لني، وحتّدثًا 
به��ذه النعم��ة العظيم��ة: بعث��ة حمم��د #، وجمانبًة 
لسبيل من ذّمهم اهلل ممن أنكر بعثته وجحد رسالته، 
ِ ثُماَّ يُنِكُروَنَه������ا َوَأْكَثُرُهُم  كم��ا يف قوله تع��اىل: }َيْعِرفُوَن ِنْعَم������َت اللاَّ
اْلَكاِفُروَن{ ]النحل: ٨٣[)))؛ لذا نورد طرفًا من هذه املعامل))) 

على النحو التايل:

)*( أستاذ مشارك سابق في قسم العقيدة واملذاهب املعاصرة في جامعة اإلمام محمد بن سعود 
اإلسالمية - الرياض.

)1) واختار ابن جرير - في تفسير هذه اآلية - أن املراد بالنعمة ها هنا: بعثة نبينا محمد #.
))) طالعت غير واحد من الكتب املؤلفة في النبوات - قبل ابن تيمية - فلم أعثر على مثل هذه املعالم 

والفتوحات، وال قريباً منها.

 ] [

معالم في النبوات

عند ابن تيمية
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- من إش����راقات أب����ي العباس في بي����ان أن النبوات 
والرس����االت آكد الضروريات قوله: »الرس����الة ضرورية 
للعباد، ال بد له����م منها، وحاجتهم إليها فوق حاجتهم إلى 
كل ش����يء، والرسالة روح العالم ونوره وحياته، فأي صالح 
للعال����م إذا عدم ال����روح واحلياة والن����ور؟ والدنيا مظلمة 
ملعونة إال ما طلعت عليه ش����مس الرسالة، وكذلك العبد 
ما لم تش����رق في قلبه شمس الرس����الة، ويناله من حياته 
وروحها؛ فهو في ظلمة، وهو من األموات، قال الله تعالى: 
}َأَو َم������ن َكَن َمْيتاً َفَأْحَيْيَن������اُه َوَجَعْلَنا لَُه نُوراً َيْمِش ِبِه ِف الناَّاِس َكَمن 
ْنَها{ ]األنعام: ١٢٢[، فهذا وصف  َثلُُه ِف الظُّلَُماِت لَْيَس ِبَخاِرٍج ِمّ ماَّ
املؤمن كان ميتاً في ظلمة اجلهل فأحياه الله بروح الرسالة 

ونور اإلميان«)1(.
ويقرر أن الرسالة احملمدية أعظم نعمة على اإلطالق، 
فيقول: »من استقرأ أحوال العالم، تبنيَّ له أن الله لم ينعم 
على أهل األرض نعمة أعظم من إنعامه بإرساله #، وأن 
الذين ردوا رس����الته هم ممن قال الل����ه فيهم: }َألَْم َتَر إَل 
ِ ُكْفراً َوَأَحلُّوا َقْوَمُه������ْم َداَر اْلَبَواِر{ ]إبراهمي:  لُوا ِنْعَمَت اللاَّ الاَِّذي������َن بَداَّ

.)2(»]٢٨
ويجزم - في موطن ثالث - بأنه لوال الرسل ملا ُعِبد الله 
وحده، وال كانت شريعة في األرض، فقال: »ينبغي للعاقل أن 
يعلم أن قيام دين الله في األرض إمنا هو بواسطة املرسلني 
صلوات الله وس���المه عليهم أجمعني، فلوال الرسل ملا ُعبد 

الله وحده، وال كانت له شريعة في األرض.
وليس في األرض مملكة قائم���ة إال بنبوة، أو أثر نبوة، 

وإن كل خير في األرض فمن آثار النبوات«)3(.
خ به  وألجل ما س���بق »صار ظه���ور األنبياء مم���ا تؤرَّ
احلوادث في العال���م؛ لظهور أمرهم عند اخلاصة والعامة، 
فإن التاريخ يكون باحلادث املشهور الذي يشترك الناس فيه 

ليعرفوا به كم مضى بعده وقبله«)4(.
- ومل���ا كانت النبوات آكد الضرورات وأعظم احلاجات، 
فإن دالئل ثبوتها ال تكاد حُتصى؛ فما كان الناس إليه أحوج 

فإن أدلته أيسر وأظهر وأكثر.

)1) الفتاوى 94،93/19.
))) اجلواب الصحيح 3/ 43)، ط املدني.

)3) الصارم املسلول ص 49)، 50)، ت: محيي الدين عبد احلميد. 
)4) الرد على املنطقيني ص )39.

وق���رر أبو العباس هذا املعلم ف���ي مواطن متعددة، كما 
ف���ي قوله: »قد ذكرنا في غير ه���ذا املوضع أن النبوة تعلم 
بطرق كثيرة، وذكرنا طرقاً متعددة في معرفة النبي الصادق 

واملتنبئ الكذاب، غير طريق املعجزات.
إن الناس كلما قويت حاجتهم إلى معرفة الش���يء، يّسر 
الله أس���بابه، كما ييّس���ر ما كانت حاجتهم إليه في أبدانهم 

أشد.
فلم���ا كانت حاجتهم إلى النََفس والهواء أعظم منها إلى 

املاء، كان مبذوالً لكل أحد في كل وقت.
وملا كانت حاجتهم إلى املاء أكثر من حاجتهم إلى القوت، 

كان وجود املاء أكثر من ذلك.
فلم���ا كانت حاجتهم إلى معرف���ة اخلالق أعظم، كانت 
آياته ودالئ���ل ربوبيته، وقدرته وعلمه ومش���يئته، وحكمته؛ 

أعظم من غيرها.
وملا كانت حاجتهم إلى معرفة صدق الرس���ل بعد ذلك، 
أعظم م���ن حاجتهم إلى غير ذلك؛ أقام الله س���بحانه من 
دالئل صدقهم، وش���واهد نبوتهم، وحسن حال من اتبعهم، 
وس���عادته، وجناته، وبي���ان ما يحصل له م���ن العلم النافع 

والعمل الصالح، وقبح حال من خالفهم«)5(.
وقال أيضاً: »إن املطل���وب كلما كان الناس إلى معرفته 
أحوج يّسر الله على عقول الناس معرفة أدلته، فأدلة إثبات 
الصانع وتوحيده، وأعالم النبوة وأدلتها؛ كثيرة جداً، وطرق 

الناس في معرفتها كثيرة«)6(.
وبه���ذا يظهر فس���اد مذهب املتكلم���ني الذين حّجروا 
واسعاً، وضّيقوا ما وّسعه الله من دالئل، فظنوا أن النبوة ال 
تثبت إال باملعجزة، وقد بسط أبو العباس بطالن مقولتهم في 

»شرح العقيدة األصفهانية«.
ومن أجود اس���تدالالته وأقواها: اس���تدالله بالصفات 
اإللهي���ة على إثبات النبوة، فقد احتج بصفة احلكمة اإللهية 
عل���ى ثبوت النبوة، فقال: »الكالم في النبوة فرٌع على إثبات 
احلكمة التي يوجب فعل م���ا تقتضيه احلكمة، وميتنع فعل 
ما تنفيه، وهو س���بحانه حكيم، يضع كل شيء في موضعه 

ت:  األصفهانية  وشرح   ،301/4 وينظر:   ،(74  ،(73/3 الصحيح  اجلواب   (5(
السعوي ص 133، والدرء10/ 9)1.

)6) الرد على املنطقيني ص 54)- 55).
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املناس���ب له، فال يج���وز أن يس���ّوي بني جن���س الصادق 
والكاذب«)1(.

ُ َأْعَلُم َحْيُث َيْجَعُل  وق���ال - رحمه الله -: »قال تعالى: }اللاَّ
ِرَس������الََتُه{ ]األنعام: ١٢٤[، فهو أعلم مبن يجعله رسوالً ممن لم 

يجعله رسوالً.
وهو عالم بتعيني الرسول، وأنه أحق من غيره بالرسالة، 
كما دّل القرآن على ذلك، وق���د قالت خديجة - رضي الله 
عنها - ملا فجأ الوحي النبيَّ # وخاف من ذلك: )كال والله 
ال يخزيك الله أبداً، إنك لتِص���ل الرحم، وتصُدق احلديث، 
وحتمل الكّل، وتُكس���ب املعدوم، وتُقري الضيف، وتعني على 

نوائب احلق()2(.
وكان���ت أم املؤمنني خديجة - رض���ي الله عنها - أعقل 
وأعلم من اجلهمية)3(، حيث رأت أن من جعله الله على هذه 
األخالق الشريفة، املتضمنة لعدله وإحسانه؛ ال يخزيه الله، 

فإن حكمة الرّب تأبى ذلك«)4(.
- حت���ّدث أبو العباس ع���ن بركات النب���وات ومنافعها 
ومصاحلها، وما تس���تلزمه من األقيسة الصحيحة، والعقول 
السديدة، والعلوم النافعة، واألعمال الصاحلة، فقال - رحمه 
الله -: »والله س���بحانه أرسل رس���له بالعلم النافع، والعمل 
الصالح، فمن اتبع الرسل، حصل له سعادة الدنيا واآلخرة.

وملا بعث الله محمداً # بالهدى ودين احلق، تلقى ذلك 
عنه املسلمون من أمته.

فكل علم نافع وعمل صالح، عليه أمة محمد #، أخذوه 
عن نبيهم، مع ما يظه���ر لكل عاقل أن أمته أكمل األمم في 

جميع الفضائل العلمية والعملية.
ومعل���وم أن كل كمال في الف���رع املتعلم فهو من األصل 

املعلِّم«)5(.
وقال عن أهل اإلس���الم أتباع نبينا محمد #: »فكل من 
استقرأ أحوال العالم وجد املسلمني أحّد وأسّد عقاًل، وأنهم 
ينالون في املدة اليسيرة من حقائق العلوم و األعمال أضعاف 

ما يناله غيرهم في قرون وأجيال«)6(.

)1) النبوات )/ 917.
))) أخرجه البخاري ومسلم.

)3) اجلهمية ها هنا الذين ينكرونه صفة احلكمة وسائر الصفات الفعلية.
)4) منهاج السنة النبوية 5/ 437، 438، وينظر: املنهاج )/0)4.

)5) اجلواب الصحيح85/4، وينظر: 105،104/4.
)6) الفتاوى 10/4.

ثم إن الشخص كلما كان أعظم اتباعاً للرسول، كان أمت 
عقاًل وأكمل فهماً.

يقول أبو العب���اس: »من تدبر احلقائق وجد كل من كان 
أق���رب إلى التصديق مبا جاءت به الر س���ل والعمل به، كان 
أكمل عقاًل وس���معاً، وكل من كان أبعد ع���ن التصديق مبا 

جاءت به الرسل والعمل به، كان أنقص عقاًل وسمعاً«.
إلى أن قال: »واملؤمن بالرس���ل يقول: إن الله خّصهم من 
العلم والعقل واملعرفة واليقني مبا لم يش���ركهم فيه أحد من 

العاملني.
قال وهب بن منّبه: ل���و ُوزن عقل محمد # بعقل أهل 

األرض لرجح«)7(.
واألنبياء يحررون البش���ر من رق الش���رك والوثنيات، 
ويبّصرونه���م من العم���ى، كما قال أبو العب���اس: »واألنبياء 
يُصححون س���مع اإلنسان، وبصره، وعقله، والذين خالفوهم 

صّم بكم عمي فهم ال يعقلون.
فالسحرة يزيدون الناس عمى، وصمماً، وبكماً، واألنبياء 

يرفعون عماهم وصممهم وبكمهم«)8(.
وقال أيضاً: »فاألنبياء كمل���وا الفطرة، وبصروا اخللق، 
كما في صفة محمد #: )أن الله يفتح به أعيناً عمياً، وآذاناً 

صّماً، وقلوباً ُغلفاً()9(.
ومخالفوهم يُفسدون احلّس والعقل، كما أفسدوا األدلة 

السمعية.
واحلّس والعقل بهما تعرف األدلة، والطرق ثالثة: احلّس 
والعق���ل واخلب���ر، فمخالفوا األنبياء أفس���دوا هذا، وهذا، 

وهذا«)10(.
وأخيراً، فإن البش���رية اليوم تكابد الش���قاء والضنك، 
وتعاني القلق والنكد، بس���بب إعراضه���م عما جاء به نبينا 
محم���د # من العلم والن���ور، واإلميان والروح، وبحس���ب 
اإلعراض عما جاء به الرسول يكون الشقاء والنكد، وبحسب 
اإلميان به واالتباع تكون احلياة الطيبة والس���عادة األبدية، 

فاحلمد لله على اإلسالم والسنة.

)7) الدرء 85،83/7 = بتصرف يسير، وينظر: الفتاوى 584/16.
)8) النبوات )/1050.

)9) أخرجه البخاري.
)10) النبوات )/ 1095.






