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نعي شاب من شباب حزب التحرير
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  

ٿٿ
املباركة فلسطني إىل شباب  التحرير يف األرض  ينعى املكتب اإلعالمي حلزب 
األشهب  املرحوم رضوان مهدي  أحد شبابه  املسلمني عامة  وإىل  التحرير خاصة  حزب 
املنية إثر حادث مؤسف يوم اخلميس  أبا حممد من مدينة خليل الرمحن، الذي وافته 
اخلامس عشر من ذي احلجة 1435 هـ املوافق للتاسع من شهر تشرين أول لعام 2014، 
عن عمر يناهز الثامنة والثالثني عاما قضاها يف محل الدعوة الستئناف احلياة اإلسالمية 

بإقامة اخلالفة.
لقد ُعرف املرحوم بإذن اهلل بتقواه وكان خملصًا هلل يف إسالمه، صادقًا مع رسول 
اهلل يف دعوته، حافظًا ألمرها مبا حفظ اهلل، وحنسبه من الصاحلني وال نزكي على 

اهلل أحدا.
نعم إن العني لتدمع وإن القلب ليخشع، ولكننا ال نقول إال ما يرضي اهلل سبحانه، 
الالحقون، ونسأل  السابقون وحنن  وإنكم  أبا حممد على فراقك حملزونون،  يا  فإننا 
  اهلل سبحانه، الرمحن الرحيم، أن جيمعنا يف جنة الفردوس األعلى مع الرسول
والصحب الكرام رضوان اهلل عليهم، وأن يكرمنا اهلل الكريم، ويتفضل علينا ذو 
، ونرجو اهلل أن  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    العظيم بأن نكون معًا  الفضل 

يلهم أهله وذويه وشباب حزب التحرير الصرب والسلوان مصداقا لقوله تعاىل: ڦ  ڦ       
ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڄ  ڄ    ڃ       ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ   

.  ڇ  ڍ  ڍ
التعازي  الثرى مساء يوم االثنني 2014/10/13م. تقبل  وقد ووري جثمانه الطاهر 
إىل  اخلامسة  الساعة  من  اخلليل،   / الشعابة  يف  عمه  بيت  يف  واألربعاء  الثالثاء  يومي 

الساعة التاسعة مساء.
املكتب الإعالمي حلزب التحرير

يف الأر�ض املباركة - فل�سطني

 المكتب اإلعالمي 

 لحزب التحرير

 فلسطين
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كلمة العدد

ما أن ُأعلن عن دولة اخلالفة املزعومة، وُأعلن البغدادي خليفًة أول، حتى أصبح هذا 
املوضوع هو املوضوع األول على املسرح الدويل، وأصبح ما كان متداواًل يف اخلفاء بعيدًا 
عن اإلعالم معلنًا مكشوفًا، وصدق م ا كان يقوله حزب التحرير من أن دعوة اخلالفة 

تشكل هاجسًا يؤرق الغرب، هي وصاحب الدعوة األبرز إليها وهو احلزب.

فالغرب الذي يلك أدوات متابعة كافية وحمرتفة من أجهزة استخبارات ومراكز 
أحباث ومفكرين وسياسيني وإعالميني... بات يدرك متام اإلدراك أن األمة اإلسالمية 
تتجه حنو إقامة اخلالفة منذ سنوات طويلة، ويدرك أن وتية هذا التقدم تتسارع باستمرار. 

وهو بالرغم من كل حماوالته اجلادة إليقافها، ل يستطع حتى التخفيف من سرعتها.

والغرب، وعلى رأسه أميكا، بالرغم من أنه يلك املبادرة يف السياسة الدولية، 
ويستطيع تريكها ملصلحته، وتسييها باالجتاه الذي يريده، إال أن األمة انتزعت منه 
ردة  الفعل، وعنده  أن يكون عندها  فيها  املبادرة يف حمطات كثية، وفرضت عليه 
الفعل، وذلك مبفاجأته بأعمال جريئة تكشف عن خييتها ومعدنها األصيل، وتكشف 
عن إصرار األمة مبجموعها على كسر الطوق واالنعتاق عن الغرب بإسالمها. وكانت 
مبفاجأته تضطره إىل التدخل مبكر شديد وبإجرام مفرط ليضطرها إىل أن ال تعيد 
احملاولة مرة أخرى، وآخرها كان طرح اخلالفة بشكل جدي يف سوريا... وإن ما شهدته 
ثورة األمة يف بالد الشام من تآمر دويل عليها بقيادة أميكا لوأد الثورة فيها وإيصال 
الناس إىل حالة اليأس واالستسالم، كانت مشيئة اهلل سبحانه وتعاىل هي الغالبة، وقد 
كانت مشيئة عجيبة، فقد شاء سبحانه أن جيعل يف الذي شاءته أميكا من إحاطتها 

بسم اهلل الرمحن الرحيم

إىل احلملة الصليبية املاكرة ال< تقودها أمريكا على اإلسالم 
واخلالفة الراشدة نقول:

  É  È  Ç  Æ  Å  Ä   Ã  Â  Á  À  ¿
    Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì   Ë  Ê

بتآمر دويل سببًا قويًا ملطالبة الناس باخلالفة واحلكم باإلسالم حيث أجلأهم التآمر 
اللئيم عليهم إىل اهلل وحده ليخلصهم فنادوا مبناداتهم املشهورة »مالنا غيك يا اهلل«.

لقد أعيت ثورة الشام فعاًل الغرب، وعلى رأسه أميكا، وهو لئن استطاع أن يسك 
باألمور من جديد يف كل من مصر وتونس واليمن... إال أنها كلها ل تصل إىل ما وصلت 
مقاتلة  تبنتها مجاعات  فقد  عليها،  واالجتماع  باخلالفة  التصريح  من  الشام  ثورة  اليه 
كثية، وشكلت رأيًا عامًا عند الناس، ويكن القول إنها قربت بني أحاديث الرسول  
عن الفنت يف آخر الزمان وبني الواقع، فأصبحت عالماتها ظاهرة للعيان، وصار الناس 
يربطون هذه األحاديث بواقعهم ربطًا يطمعهم أن يكونوا أصحاب ما يف هذه األحاديث 

من خي، وأهاًل ملا جاء فيها. ومن هذه األحاديث:

»اإن اهلل تكّفل يل بال�سام واأهله« و»اإذا ف�سد اأهل ال�سام فال خري فيكم« و»الأمان 
والإيان حني تقع الف بال�سام« و»عقر دار الإ�سالم بال�سام« و »يوم امللحمة الكى 
ف�سطاط امل�سلمني باأر�ض يقال لها الغوطة، وفيها مدينة يقال لها دم�سق خري منازل 
امل�سلمني يومئذ« و »�سفوة اهلل من اأر�ض ال�سام، وفيها �سفوة من عباده، وليدخّلن 
اجلنة من اأمتي ملة ل ح�ساب لهم ول عذاب«... وتفتحت معها أذهان املسلمني أكثر 
على أحاديث عامة أخرى مثل: »ثم تكون خالفة على منهاج النبوة«. وحديث: »تقاتلكم 
اليهود فتقتلونهم...« وبات املسلمون يشعرون أن معية اهلل قريبة منهم، فتفاعلوا مع 
هذا األمر تفاعاًل حيًا. واحملصلة اليت صارت تتجمع لدى املسلمني أن احلكم اجلربي 
منهاج  راشدة على  املصدوق خبالفة  الصادق  وأن بشرى رسول اهلل  االنتهاء،  آذٌن على 
النبوة هي بانتظار أن يفتح اهلل سبحانه بتمام توفيقه بابها، وأن عقر دارها سيكون يف 
الشام، وأن يهود سيقاتلهم املسلمون فيقتلونهم، وأن اإلسالم سينتشر حتى ال يرتك اهلل 

بيت حضر وال مدر إال سيدخل اإلسالم فيه بعز عزيز أو بذل ذليل...

يف ظل هذه األجواء اجلادة واملهددة، واملقلقة للغرب، مت اإلعالن عن إقامة ما مسي 
بـ»دولة اخلالفة يف العراق والشام« والذي أقامها هو تنظيم يكتننفه الغموض والشك، 
وهو مثار جدل واسع يف أوساط القاعدة اليت نشأ منها ثم انسلخ عنها وراح يهامجها. وهو 
كان قد اتُّهم أن أكثر معاركه كانت مع املقاتلني املسلمني يف سوريا الذين رصدوا 
تعاونًا وتنسيقًا بينه وبني النظام السوري يف كثي من احلاالت. والالفت أنه قبل اإلعالن 
مباشرة،  كان هذا التنظيم قد خاض معارك خاسرة يف سوريا مع املجموعات املقاتلة 
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احلملة الصليبية املاكرة اليت تقودها أمريكا على اإلسالم واخلالفة الراشدة

ما أن ُأعلن عن دولة اخلالفة املزعومة، وُأعلن البغدادي خليفًة أول، حتى أصبح هذا 
املوضوع هو املوضوع األول على املسرح الدويل، وأصبح ما كان متداواًل يف اخلفاء بعيدًا 
عن اإلعالم معلنًا مكشوفًا، وصدق م ا كان يقوله حزب التحرير من أن دعوة اخلالفة 

تشكل هاجسًا يؤرق الغرب، هي وصاحب الدعوة األبرز إليها وهو احلزب.

فالغرب الذي يلك أدوات متابعة كافية وحمرتفة من أجهزة استخبارات ومراكز 
أحباث ومفكرين وسياسيني وإعالميني... بات يدرك متام اإلدراك أن األمة اإلسالمية 
تتجه حنو إقامة اخلالفة منذ سنوات طويلة، ويدرك أن وتية هذا التقدم تتسارع باستمرار. 

وهو بالرغم من كل حماوالته اجلادة إليقافها، ل يستطع حتى التخفيف من سرعتها.

والغرب، وعلى رأسه أميكا، بالرغم من أنه يلك املبادرة يف السياسة الدولية، 
ويستطيع تريكها ملصلحته، وتسييها باالجتاه الذي يريده، إال أن األمة انتزعت منه 
ردة  الفعل، وعنده  أن يكون عندها  فيها  املبادرة يف حمطات كثية، وفرضت عليه 
الفعل، وذلك مبفاجأته بأعمال جريئة تكشف عن خييتها ومعدنها األصيل، وتكشف 
عن إصرار األمة مبجموعها على كسر الطوق واالنعتاق عن الغرب بإسالمها. وكانت 
مبفاجأته تضطره إىل التدخل مبكر شديد وبإجرام مفرط ليضطرها إىل أن ال تعيد 
احملاولة مرة أخرى، وآخرها كان طرح اخلالفة بشكل جدي يف سوريا... وإن ما شهدته 
ثورة األمة يف بالد الشام من تآمر دويل عليها بقيادة أميكا لوأد الثورة فيها وإيصال 
الناس إىل حالة اليأس واالستسالم، كانت مشيئة اهلل سبحانه وتعاىل هي الغالبة، وقد 
كانت مشيئة عجيبة، فقد شاء سبحانه أن جيعل يف الذي شاءته أميكا من إحاطتها 

بسم اهلل الرمحن الرحيم

إىل احلملة الصليبية املاكرة ال< تقودها أمريكا على اإلسالم 
واخلالفة الراشدة نقول:

  É  È  Ç  Æ  Å  Ä   Ã  Â  Á  À  ¿
    Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì   Ë  Ê

بتآمر دويل سببًا قويًا ملطالبة الناس باخلالفة واحلكم باإلسالم حيث أجلأهم التآمر 
اللئيم عليهم إىل اهلل وحده ليخلصهم فنادوا مبناداتهم املشهورة »مالنا غيك يا اهلل«.

لقد أعيت ثورة الشام فعاًل الغرب، وعلى رأسه أميكا، وهو لئن استطاع أن يسك 
باألمور من جديد يف كل من مصر وتونس واليمن... إال أنها كلها ل تصل إىل ما وصلت 
مقاتلة  تبنتها مجاعات  فقد  عليها،  واالجتماع  باخلالفة  التصريح  من  الشام  ثورة  اليه 
كثية، وشكلت رأيًا عامًا عند الناس، ويكن القول إنها قربت بني أحاديث الرسول  
عن الفنت يف آخر الزمان وبني الواقع، فأصبحت عالماتها ظاهرة للعيان، وصار الناس 
يربطون هذه األحاديث بواقعهم ربطًا يطمعهم أن يكونوا أصحاب ما يف هذه األحاديث 

من خي، وأهاًل ملا جاء فيها. ومن هذه األحاديث:

»اإن اهلل تكّفل يل بال�سام واأهله« و»اإذا ف�سد اأهل ال�سام فال خري فيكم« و»الأمان 
والإيان حني تقع الف بال�سام« و»عقر دار الإ�سالم بال�سام« و »يوم امللحمة الكى 
ف�سطاط امل�سلمني باأر�ض يقال لها الغوطة، وفيها مدينة يقال لها دم�سق خري منازل 
امل�سلمني يومئذ« و »�سفوة اهلل من اأر�ض ال�سام، وفيها �سفوة من عباده، وليدخّلن 
اجلنة من اأمتي ملة ل ح�ساب لهم ول عذاب«... وتفتحت معها أذهان املسلمني أكثر 
على أحاديث عامة أخرى مثل: »ثم تكون خالفة على منهاج النبوة«. وحديث: »تقاتلكم 
اليهود فتقتلونهم...« وبات املسلمون يشعرون أن معية اهلل قريبة منهم، فتفاعلوا مع 
هذا األمر تفاعاًل حيًا. واحملصلة اليت صارت تتجمع لدى املسلمني أن احلكم اجلربي 
منهاج  راشدة على  املصدوق خبالفة  الصادق  وأن بشرى رسول اهلل  االنتهاء،  آذٌن على 
النبوة هي بانتظار أن يفتح اهلل سبحانه بتمام توفيقه بابها، وأن عقر دارها سيكون يف 
الشام، وأن يهود سيقاتلهم املسلمون فيقتلونهم، وأن اإلسالم سينتشر حتى ال يرتك اهلل 

بيت حضر وال مدر إال سيدخل اإلسالم فيه بعز عزيز أو بذل ذليل...

يف ظل هذه األجواء اجلادة واملهددة، واملقلقة للغرب، مت اإلعالن عن إقامة ما مسي 
بـ»دولة اخلالفة يف العراق والشام« والذي أقامها هو تنظيم يكتننفه الغموض والشك، 
وهو مثار جدل واسع يف أوساط القاعدة اليت نشأ منها ثم انسلخ عنها وراح يهامجها. وهو 
كان قد اتُّهم أن أكثر معاركه كانت مع املقاتلني املسلمني يف سوريا الذين رصدوا 
تعاونًا وتنسيقًا بينه وبني النظام السوري يف كثي من احلاالت. والالفت أنه قبل اإلعالن 
مباشرة،  كان هذا التنظيم قد خاض معارك خاسرة يف سوريا مع املجموعات املقاتلة 
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وفقد مناطق واسعة يف الشمال، )حلب وريفها...(، والشمال الشرقي )امليادبن والطبقة 
والرقة... ( وأعلن أو كاد أنه سيوقف نشاطه ومعاركه يف بالد الشام، ولكن فجأة 
تبدلت األمور؛ إذ حدثت انتفاضة عسكرية يف العراق ضد املالكي كان اشرتك فيها 
يعمل  راح  والذي  الرئيس صدام  نائب  الدوري  عزة  بقيادة  البعثيني  والضباط  العشائر 
أعطي  الذي  البغدادي  تنظيم  مع  النقشبندية  الطريقة  جيش  ستار  تت  معه  ومن  هو 
العراقي  اجليش  مع  شرسة  معارك  يف  فدخل  احلربة(  )رأس  دور  االنتفاضة  هذه  يف 
النظامي الذي انفرط عقده يف تلك الفرتة نتيجة انكفاء الضباط واجلنود احملسوبني 
على العشائر عن خوض املعارك معه، أو ما قيل عن فرارهم وتسليم الثكنات وما فيها 
البنوك  بعض  على  يده  ووضع  نفط  حقول  من  ماليًا  ومتكينه  له،  الثقيل  السالح  من 
على  جديدة  مؤامرة  أن  إىل  واضحة  اإلشارة  وكانت  املوصل(...  يف  املركزي  )البنك 
سنوات  ستستغرق  وأنها  تنفذ،  باخلصوص  اإلسالمية  الدولة  مشروع  وعلى  اإلسالم، 
نظرًا ملا أعطي تنظيم البغدادي من إمكانيات ضخمة. وهذا ما وجدنا اإلعالم الغربي 
وتابعه اإلعالم العربي يركز عليه. ثم وجدنا أن هذا التنظيم راح يوض معاركه باسم 
باسم  النصارى  ويهجر  االسالم  باسم  النساء  ويسيب  االسالم،  باسم  ويذبح  اإلسالم، 
االسالم، ورافقت تصرفاته املستهجنة محلة إعالمية ليس على تنظيم البغدادي فحسب 
بل على فكرة الدولة االسالمية ودولة اخلالفة، وأصبحت العناوين تتناول ألفاظًا تهدف 
إىل تعويد آذان الناس على استمرائها واأللسنة على تكرارها، وذلك من مثل ما ورد 
من عناوين: »حماربة الدولة اإلسالمية تثبت أن االنتصار على اإلرهاب معقد« وما نقل 
جلسة  و»وبعد  وقتًا«  يستغرق  اإلسالمية  الدولة  على  القضاء  »إن  قوله:  من  أوباما  عن 
واحدة مع أوباما، أردوغان يقرر ضرب الدولة اإلسالمية« و»تقرير األمم املتحدة: الدولة 
للخالفة  بينما كانوا يطلقون عليها قبل إعالنها  اإلسالمية ترتكب جرائم مروعة«، 
لقب »داعش« فاستبدلوها بعبارة »الدولة اإلسالمية«. وكان واضحًا من هذه األلفاظ 
املكر ضد دولة اخلالفة، وتشويه صورتها، وإسقاطها من نفوس املسلمني، وشن محلة 
عاملية عليها. هذا وقد وصل األمر بالغرب إىل إنشاء تالف دويل يدعي أنه ضد تنظيم 
البغدادي بينما هو يف حقيقته محلة جديدة من محالت الغرب الصليبية على اإلسالم، 
وستستبيح فيها أميكا من جديد حرمات املسلمني وانتهاك كراماتهم ونكايتهم يف 
دينهم، وبالتايل ممارسة االعتداء على بالد املسلمني بعد جعل أجوائها مكشوفة وضرب 
املرافق االقتصادية فيها من حقول نفط ومطارات وغيها حبجة ضرب اإلرهاب. وهذا 

يعين أنها ستعيد، ويف سوريا بالذات، مثل تلك املآسي اليت ارتكبتها قريبًا يف كل من 
أفغانستان والعراق. وهدفها األول من كل ذلك هو منع اخلالفة الراشدة من أن تقوم، 
وضرب التوجه اإلسالمي يف بالد الشام، وترتيب وضع املنطقة من جديد عرب استيالد 

دول جديدة وذلك من ضمن ما يسمى بـ مشرع أميكا للشرق األوسط اجلديد.    

إن ما جيدر ذكره هنا أن هذا اإلعالن ال يعين إال أمرًا واحدًا، وهو أن مشروع 
اخلالفة صار هو حمور الصراع بني املسلمني والغرب، وهذا يشي إىل جناح الدعوة هلذا 
والغرب  املشروع بشكل مذهل واحلمد يف ذلك هلل وحده، وهو قد مت بفضله وحده. 
يعي متامًا أن جناح هذا املشروع يف أي قطر من أقطار املسلمني يعين انتشاره بسرعة 
يف كل أقطار املسلمني؛ لذلك هو يعمل على االلتفاف على ذلك بإعادة صياغة املنطقة 
وتفتيتها ومتزيقها من جديد إىل مزق متناحرة متدابرة طائفيًا وعرقيًا ومذهبيًا بشكل ال 
يكن معه أن تتآلف فيما بينها وال يكون فيها قابلية الضم... وباخلالصة،  فإننا واألمة 
سابق  إىل  األمة  يعيد  الذي  اخلالفة  األمة يف  مشروع  جادين:  أمام مشروعني  أصبحنا 
عزها وجمدها يف دينها، ويف مقابله مشروع أميكا الذي جتر معها دول الغرب والعال 
حقيقة   املسلمني  يعي  أن  جيب  وهنا  عليه.  للقضاء  دويل  تالف  يف  املسلمني  وحكام 
على حقيقة  يعون  الناس  وجعل  الصليبية هذه،  الغرب يف محلته  الصراع هذا إلفشال 
الدولة اإلسالمية وبالتايل معرفة من يثلها جيدًا ويطرحها على أصوهلا؛ ومن أجل ذلك 
علينا القيام جبهد مضاعف يف مواجهة ما يقوم به الغرب، وما يقوم به تنظيم البغدادي.

اأما بالن�سبة اإىل الغرب: فعلينا فضح خمططاته، وكشف أهدافه، وتتبع جرائمه 
حبق املسلمني، وكشف بيان تزييفه للحقائق. وكذلك فضح املتعاملني معه من احلكام 
كونهم من أعمال الغرب الضارة وأدواتهم السامة، وبيان مدى تورطهم يف التآمر مع 
املال السياسي الذي ياولون به  الناس من  الغرب على شعوبهم وعلى دينهم، وتذير 
شراء الثورة يف سوريا ملصلحة أسيادهم يف الغرب وتويل أهدافها من احلكم باإلسالم 
إىل احلكم املدني العلماني الكافر. كذلك جيب التصدي للتآمر احلاصل من وجود 
االئتالف الذي هو صنيعة الغرب وأحد أوراقها اليت تلعب بها وله دور مستقبلي يف تسليمه 
القبائل  زعماء  توعية  كذلك  اجلدد...  والعمالء  املستقبليون  منه احلكام  ليكون  البلد 
والعشائر اليت تريد أميكا استعماهلم ضد تنظيم البغدادي على املدى القريب، وشراء 
ذممهم ليكونوا عمالء هلا وإحدى أدواتها يف مشروعها الستعمار املنطقة من جديد على 
املقاتلة على خطورة ما يقوم به  العام واملجموعات  الرأي  وكذلك توعية  البعيد...  املدى 
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احلملة الصليبية املاكرة اليت تقودها أمريكا على اإلسالم واخلالفة الراشدة

وفقد مناطق واسعة يف الشمال، )حلب وريفها...(، والشمال الشرقي )امليادبن والطبقة 
والرقة... ( وأعلن أو كاد أنه سيوقف نشاطه ومعاركه يف بالد الشام، ولكن فجأة 
تبدلت األمور؛ إذ حدثت انتفاضة عسكرية يف العراق ضد املالكي كان اشرتك فيها 
يعمل  راح  والذي  الرئيس صدام  نائب  الدوري  عزة  بقيادة  البعثيني  والضباط  العشائر 
أعطي  الذي  البغدادي  تنظيم  مع  النقشبندية  الطريقة  جيش  ستار  تت  معه  ومن  هو 
العراقي  اجليش  مع  شرسة  معارك  يف  فدخل  احلربة(  )رأس  دور  االنتفاضة  هذه  يف 
النظامي الذي انفرط عقده يف تلك الفرتة نتيجة انكفاء الضباط واجلنود احملسوبني 
على العشائر عن خوض املعارك معه، أو ما قيل عن فرارهم وتسليم الثكنات وما فيها 
البنوك  بعض  على  يده  ووضع  نفط  حقول  من  ماليًا  ومتكينه  له،  الثقيل  السالح  من 
على  جديدة  مؤامرة  أن  إىل  واضحة  اإلشارة  وكانت  املوصل(...  يف  املركزي  )البنك 
سنوات  ستستغرق  وأنها  تنفذ،  باخلصوص  اإلسالمية  الدولة  مشروع  وعلى  اإلسالم، 
نظرًا ملا أعطي تنظيم البغدادي من إمكانيات ضخمة. وهذا ما وجدنا اإلعالم الغربي 
وتابعه اإلعالم العربي يركز عليه. ثم وجدنا أن هذا التنظيم راح يوض معاركه باسم 
باسم  النصارى  ويهجر  االسالم  باسم  النساء  ويسيب  االسالم،  باسم  ويذبح  اإلسالم، 
االسالم، ورافقت تصرفاته املستهجنة محلة إعالمية ليس على تنظيم البغدادي فحسب 
بل على فكرة الدولة االسالمية ودولة اخلالفة، وأصبحت العناوين تتناول ألفاظًا تهدف 
إىل تعويد آذان الناس على استمرائها واأللسنة على تكرارها، وذلك من مثل ما ورد 
من عناوين: »حماربة الدولة اإلسالمية تثبت أن االنتصار على اإلرهاب معقد« وما نقل 
جلسة  و»وبعد  وقتًا«  يستغرق  اإلسالمية  الدولة  على  القضاء  »إن  قوله:  من  أوباما  عن 
واحدة مع أوباما، أردوغان يقرر ضرب الدولة اإلسالمية« و»تقرير األمم املتحدة: الدولة 
للخالفة  بينما كانوا يطلقون عليها قبل إعالنها  اإلسالمية ترتكب جرائم مروعة«، 
لقب »داعش« فاستبدلوها بعبارة »الدولة اإلسالمية«. وكان واضحًا من هذه األلفاظ 
املكر ضد دولة اخلالفة، وتشويه صورتها، وإسقاطها من نفوس املسلمني، وشن محلة 
عاملية عليها. هذا وقد وصل األمر بالغرب إىل إنشاء تالف دويل يدعي أنه ضد تنظيم 
البغدادي بينما هو يف حقيقته محلة جديدة من محالت الغرب الصليبية على اإلسالم، 
وستستبيح فيها أميكا من جديد حرمات املسلمني وانتهاك كراماتهم ونكايتهم يف 
دينهم، وبالتايل ممارسة االعتداء على بالد املسلمني بعد جعل أجوائها مكشوفة وضرب 
املرافق االقتصادية فيها من حقول نفط ومطارات وغيها حبجة ضرب اإلرهاب. وهذا 

يعين أنها ستعيد، ويف سوريا بالذات، مثل تلك املآسي اليت ارتكبتها قريبًا يف كل من 
أفغانستان والعراق. وهدفها األول من كل ذلك هو منع اخلالفة الراشدة من أن تقوم، 
وضرب التوجه اإلسالمي يف بالد الشام، وترتيب وضع املنطقة من جديد عرب استيالد 

دول جديدة وذلك من ضمن ما يسمى بـ مشرع أميكا للشرق األوسط اجلديد.    

إن ما جيدر ذكره هنا أن هذا اإلعالن ال يعين إال أمرًا واحدًا، وهو أن مشروع 
اخلالفة صار هو حمور الصراع بني املسلمني والغرب، وهذا يشي إىل جناح الدعوة هلذا 
والغرب  املشروع بشكل مذهل واحلمد يف ذلك هلل وحده، وهو قد مت بفضله وحده. 
يعي متامًا أن جناح هذا املشروع يف أي قطر من أقطار املسلمني يعين انتشاره بسرعة 
يف كل أقطار املسلمني؛ لذلك هو يعمل على االلتفاف على ذلك بإعادة صياغة املنطقة 
وتفتيتها ومتزيقها من جديد إىل مزق متناحرة متدابرة طائفيًا وعرقيًا ومذهبيًا بشكل ال 
يكن معه أن تتآلف فيما بينها وال يكون فيها قابلية الضم... وباخلالصة،  فإننا واألمة 
سابق  إىل  األمة  يعيد  الذي  اخلالفة  األمة يف  مشروع  جادين:  أمام مشروعني  أصبحنا 
عزها وجمدها يف دينها، ويف مقابله مشروع أميكا الذي جتر معها دول الغرب والعال 
حقيقة   املسلمني  يعي  أن  جيب  وهنا  عليه.  للقضاء  دويل  تالف  يف  املسلمني  وحكام 
على حقيقة  يعون  الناس  وجعل  الصليبية هذه،  الغرب يف محلته  الصراع هذا إلفشال 
الدولة اإلسالمية وبالتايل معرفة من يثلها جيدًا ويطرحها على أصوهلا؛ ومن أجل ذلك 
علينا القيام جبهد مضاعف يف مواجهة ما يقوم به الغرب، وما يقوم به تنظيم البغدادي.

اأما بالن�سبة اإىل الغرب: فعلينا فضح خمططاته، وكشف أهدافه، وتتبع جرائمه 
حبق املسلمني، وكشف بيان تزييفه للحقائق. وكذلك فضح املتعاملني معه من احلكام 
كونهم من أعمال الغرب الضارة وأدواتهم السامة، وبيان مدى تورطهم يف التآمر مع 
املال السياسي الذي ياولون به  الناس من  الغرب على شعوبهم وعلى دينهم، وتذير 
شراء الثورة يف سوريا ملصلحة أسيادهم يف الغرب وتويل أهدافها من احلكم باإلسالم 
إىل احلكم املدني العلماني الكافر. كذلك جيب التصدي للتآمر احلاصل من وجود 
االئتالف الذي هو صنيعة الغرب وأحد أوراقها اليت تلعب بها وله دور مستقبلي يف تسليمه 
القبائل  زعماء  توعية  كذلك  اجلدد...  والعمالء  املستقبليون  منه احلكام  ليكون  البلد 
والعشائر اليت تريد أميكا استعماهلم ضد تنظيم البغدادي على املدى القريب، وشراء 
ذممهم ليكونوا عمالء هلا وإحدى أدواتها يف مشروعها الستعمار املنطقة من جديد على 
املقاتلة على خطورة ما يقوم به  العام واملجموعات  الرأي  وكذلك توعية  البعيد...  املدى 
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كلمة العدد

منهم ألن جيعلوا من عملهم  املخلصني  إقناع  والعمل على  ولدينهم  الغرب وعدائيته هلم 
نصرة لدين اهلل وإقامة الدولة اإلسالمية...   

اأما بالن�سبة اإىل ما يقوم به تنظيم البغدادي: إن املوضوع األبرز الذي جيب تناوله 
وبالتايل ال يرتب على املسلمني أي  يف هذا اجلانب هو أن هذا اإلعالن ليس شرعيًا، 
التزام؛ فاملسلمون حباجة إىل بيان ذلك قبل كل شيء، حتى يبنى على الشيء مقتضاه، 
وحتى يربئوا ذمتهم أمام اهلل فيما يتعلق بهذا اإلعالن من أعمال، وحتى ال يتورطوا مع 
تنظيم البغدادي كردة فعل على ما سيتكبه الغرب من إجرام حبق املسلمني، وكذلك 
من  البغدادي  تنظيم  يرتكبه  ما  نتيجة  اخلالفة  فكرة  على  املسلمون  ينقلب  ال  حتى 
ممارسات فظة وغي إسالمية باسم اإلسالم، وباسم اخلالفة. كذلك علينا التنبه لكل 
به تنظيم اخلالفة من أعمال منفرة باسم اإلسالم، وبيان موقف اإلسالم منه  ما يقوم 
بشكل جيعل الناس ييزون بني التطبيق الصحيح وبني التطبيق السيئ... أما فيما يتعلق 
باملوضوع األبرز وهو مدى شرعية هذا اإلعالن فقد بنيَّ حزب التحرير يف جواب سؤال 
ألميه العال اجلليل عطاء بن خليل أبو الرشتة بعنوان: »اإعالن تنظيم الدولة اإقامة 
اخلالفة« أن هذا اإلعالن هو »لغو ال يقدم وال يؤخر يف واقع تنظيم الدولة، فالتنظيم 

هو حركة مسلحة قبل اإلعالن وبعد اإلعالن« وقد ورد فيه:

1- إن أي تنظيم يريد إعالن اخلالفة يف مكان ما فإن الواجب عليه أن يتبع طريقة 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف ذلك، ومنها أن يكون هلذا التنظيم سلطان ظاهر يف 
هذا املكان يفظ فيه أمنه يف الداخل واخلارج، وأن يكون هذا املكان فيه مقومات 
الدولة يف املنطقة اليت تعلن فيها اخلالفة... فهذا ما كان من رسول اهلل صلى اهلل عليه 
وسلم عند إقامة الدولة اإلسالمية يف املدينة املنورة: فقد كان السلطان فيها للرسول 
هلا  وكان  اإلسالم،  سلطان  بأمان  واخلارجي  الداخلي  واألمان  وسلم  عليه  اهلل  صلى 

مقومات الدولة يف املنطقة احمليطة.

2- والتنظيم الذي أعلن اخلالفة ال سلطان له على سوريا وال على العراق، وال هو 
حمققًا لألمن واألمان يف الداخل، وال يف اخلارج، حتى إن الذي بايعوه خليفة ال يستطيع 
الظهور فيها علنًا، بل بقي حاله خمتفيًا كحاله قبل إعالن الدولة! وهذا خمالف ملا كان 
عليه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، فقد جاز له صلوات اهلل وسالمه عليه قبل الدولة 
أن يتفي يف غار ثور، ولكنه صلى اهلل عليه وسلم بعد الدولة كان يرعى الشؤون، 

ويقود اجليش، ويقضي بني اخلصوم، ويرسل الرسل، ويستقبلهم علنًا دون خفاء، فقبل 
الدولة يتلف عما بعدها... وهكذا فإعالن التنظيم للخالفة هو لغو ال مضمون له، فهو 
كالذين سبقوه يف إعالن اخلالفة دون حقائق على األرض وال مقومات، بل إلشباع شيء 
دون  املهدي...اخل،  أنه  أعلن  الذي  وذاك  خليفة،  نفسه  أعلن  الذي  فذاك  أنفسهم،  يف 
مقومات وال سلطان وال أمن وال أمان...!« وذكر كذلك أن »اخلالفة دولة ذات شأن، 
بنيَّ الشرع طريقة قيامها وكيفية استنباط أحكامها يف احلكم والسياسية واالقتصاد 
والعالقات الدولية... وليست هي إعالنًا السم دون مسمى ُيطَلق يف املواقع اإللكرتونية«.

  ؛ فألن الرسول فعندما يذكر حزب التحرير وجوب اتباع طريقة الرسول
قد حقق أثناء دعوته يف مكة األمور اليت جيب توفرها يف الدولة اإلسالمية حتى تقوم. 
فقد حقق إجياد الرأي العام املنبثق عن وعي عام على اإلسالم وعلى الدولة اإلسالمية 
لدى أهل املدينة. وحقق وجود القيادة السياسية معه من كبار الصحابة ممن آمنوا معه 
يف مكة، وهي اليت هيأها لكي متارس احلكم باإلسالم من بعده، وقد متثلت أكثر 
ما متثلت باخللفاء الراشدين ومن كبار الصحابة الذين كانوا يالزمونه ويتحملون معه 
بأمانها  لإلسالم  الدولة  تطبيق  اليت تمي  القوة  تأمني  بالنصرة  وحقق  الدعوة،  أثقال 
الذاتي يف الداخل وتميه بأمانها الذاتي من اخلارج، فكانت الدولة اليت أقامها الرسول 
 يف املدينة هي دولة بكل معنى االعتبار، هلا أرضها وجيشها وأجهزتها من معاونني 
ووالة وقضاة... وأنظمتها املتعلقة باحلكم واالقتصاد واالجتماع وسياسة التعليم والسياسة 
اخلارجية، واليت بدأت تتشكل تباعًا مع نزول الوحي ملعاجلة كافة شؤون احلياة اليت 
تلزم املسلمني يف حياتهم الفردية واملجتمعية؛ من هنا كانت دولة اإلسالم األوىل حمددة 
األوصاف مكتملة اجلوانب فيها مقومات الدولة يف املنطقة اليت أعلنت فيها ومتحقَّق 
فيها مواصفات دار اإلسالم. ولو ل يكن األمر كذلك لكان إقامة الدولة اإلسالمية 
من أيسر األمور؛ إذ كان يكفي إقامة أي مجاعة لتقوم بهم أي دولة. كال، بل إن إقامة 
الدولة يقوم على معايي دقيقة تتطلب التزامًا دقيقًا، وأي خلل ولو كان بسيطًا سيكون 

له تأثيه السليب الذي سينعكس فيما بعد على الدولة اإلسالمية بصورة متناسبة. 

نعم، إن ما أعلنه البغدادي من خالفة ال يستند إىل الركائز الشرعية اليت تتطلبها:

- فاعتبار الدار دار إسالم أو دار كفر، ال بد أن ينظر فيه إىل أمرين: أحدهما 
احلكم باإلسالم. والثاني أن يكون األمان بأمان املسلمني أي بسلطانهم، فإن توفر يف 
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منهم ألن جيعلوا من عملهم  املخلصني  إقناع  والعمل على  ولدينهم  الغرب وعدائيته هلم 
نصرة لدين اهلل وإقامة الدولة اإلسالمية...   

اأما بالن�سبة اإىل ما يقوم به تنظيم البغدادي: إن املوضوع األبرز الذي جيب تناوله 
وبالتايل ال يرتب على املسلمني أي  يف هذا اجلانب هو أن هذا اإلعالن ليس شرعيًا، 
التزام؛ فاملسلمون حباجة إىل بيان ذلك قبل كل شيء، حتى يبنى على الشيء مقتضاه، 
وحتى يربئوا ذمتهم أمام اهلل فيما يتعلق بهذا اإلعالن من أعمال، وحتى ال يتورطوا مع 
تنظيم البغدادي كردة فعل على ما سيتكبه الغرب من إجرام حبق املسلمني، وكذلك 
من  البغدادي  تنظيم  يرتكبه  ما  نتيجة  اخلالفة  فكرة  على  املسلمون  ينقلب  ال  حتى 
ممارسات فظة وغي إسالمية باسم اإلسالم، وباسم اخلالفة. كذلك علينا التنبه لكل 
به تنظيم اخلالفة من أعمال منفرة باسم اإلسالم، وبيان موقف اإلسالم منه  ما يقوم 
بشكل جيعل الناس ييزون بني التطبيق الصحيح وبني التطبيق السيئ... أما فيما يتعلق 
باملوضوع األبرز وهو مدى شرعية هذا اإلعالن فقد بنيَّ حزب التحرير يف جواب سؤال 
ألميه العال اجلليل عطاء بن خليل أبو الرشتة بعنوان: »اإعالن تنظيم الدولة اإقامة 
اخلالفة« أن هذا اإلعالن هو »لغو ال يقدم وال يؤخر يف واقع تنظيم الدولة، فالتنظيم 

هو حركة مسلحة قبل اإلعالن وبعد اإلعالن« وقد ورد فيه:

1- إن أي تنظيم يريد إعالن اخلالفة يف مكان ما فإن الواجب عليه أن يتبع طريقة 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف ذلك، ومنها أن يكون هلذا التنظيم سلطان ظاهر يف 
هذا املكان يفظ فيه أمنه يف الداخل واخلارج، وأن يكون هذا املكان فيه مقومات 
الدولة يف املنطقة اليت تعلن فيها اخلالفة... فهذا ما كان من رسول اهلل صلى اهلل عليه 
وسلم عند إقامة الدولة اإلسالمية يف املدينة املنورة: فقد كان السلطان فيها للرسول 
هلا  وكان  اإلسالم،  سلطان  بأمان  واخلارجي  الداخلي  واألمان  وسلم  عليه  اهلل  صلى 

مقومات الدولة يف املنطقة احمليطة.

2- والتنظيم الذي أعلن اخلالفة ال سلطان له على سوريا وال على العراق، وال هو 
حمققًا لألمن واألمان يف الداخل، وال يف اخلارج، حتى إن الذي بايعوه خليفة ال يستطيع 
الظهور فيها علنًا، بل بقي حاله خمتفيًا كحاله قبل إعالن الدولة! وهذا خمالف ملا كان 
عليه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، فقد جاز له صلوات اهلل وسالمه عليه قبل الدولة 
أن يتفي يف غار ثور، ولكنه صلى اهلل عليه وسلم بعد الدولة كان يرعى الشؤون، 

ويقود اجليش، ويقضي بني اخلصوم، ويرسل الرسل، ويستقبلهم علنًا دون خفاء، فقبل 
الدولة يتلف عما بعدها... وهكذا فإعالن التنظيم للخالفة هو لغو ال مضمون له، فهو 
كالذين سبقوه يف إعالن اخلالفة دون حقائق على األرض وال مقومات، بل إلشباع شيء 
دون  املهدي...اخل،  أنه  أعلن  الذي  وذاك  خليفة،  نفسه  أعلن  الذي  فذاك  أنفسهم،  يف 
مقومات وال سلطان وال أمن وال أمان...!« وذكر كذلك أن »اخلالفة دولة ذات شأن، 
بنيَّ الشرع طريقة قيامها وكيفية استنباط أحكامها يف احلكم والسياسية واالقتصاد 
والعالقات الدولية... وليست هي إعالنًا السم دون مسمى ُيطَلق يف املواقع اإللكرتونية«.

  ؛ فألن الرسول فعندما يذكر حزب التحرير وجوب اتباع طريقة الرسول
قد حقق أثناء دعوته يف مكة األمور اليت جيب توفرها يف الدولة اإلسالمية حتى تقوم. 
فقد حقق إجياد الرأي العام املنبثق عن وعي عام على اإلسالم وعلى الدولة اإلسالمية 
لدى أهل املدينة. وحقق وجود القيادة السياسية معه من كبار الصحابة ممن آمنوا معه 
يف مكة، وهي اليت هيأها لكي متارس احلكم باإلسالم من بعده، وقد متثلت أكثر 
ما متثلت باخللفاء الراشدين ومن كبار الصحابة الذين كانوا يالزمونه ويتحملون معه 
بأمانها  لإلسالم  الدولة  تطبيق  اليت تمي  القوة  تأمني  بالنصرة  وحقق  الدعوة،  أثقال 
الذاتي يف الداخل وتميه بأمانها الذاتي من اخلارج، فكانت الدولة اليت أقامها الرسول 
 يف املدينة هي دولة بكل معنى االعتبار، هلا أرضها وجيشها وأجهزتها من معاونني 
ووالة وقضاة... وأنظمتها املتعلقة باحلكم واالقتصاد واالجتماع وسياسة التعليم والسياسة 
اخلارجية، واليت بدأت تتشكل تباعًا مع نزول الوحي ملعاجلة كافة شؤون احلياة اليت 
تلزم املسلمني يف حياتهم الفردية واملجتمعية؛ من هنا كانت دولة اإلسالم األوىل حمددة 
األوصاف مكتملة اجلوانب فيها مقومات الدولة يف املنطقة اليت أعلنت فيها ومتحقَّق 
فيها مواصفات دار اإلسالم. ولو ل يكن األمر كذلك لكان إقامة الدولة اإلسالمية 
من أيسر األمور؛ إذ كان يكفي إقامة أي مجاعة لتقوم بهم أي دولة. كال، بل إن إقامة 
الدولة يقوم على معايي دقيقة تتطلب التزامًا دقيقًا، وأي خلل ولو كان بسيطًا سيكون 

له تأثيه السليب الذي سينعكس فيما بعد على الدولة اإلسالمية بصورة متناسبة. 

نعم، إن ما أعلنه البغدادي من خالفة ال يستند إىل الركائز الشرعية اليت تتطلبها:

- فاعتبار الدار دار إسالم أو دار كفر، ال بد أن ينظر فيه إىل أمرين: أحدهما 
احلكم باإلسالم. والثاني أن يكون األمان بأمان املسلمني أي بسلطانهم، فإن توفر يف 
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كلمة العدد

الدار هذان العنصران كانت دار إسالم، وتولت من دار كفر إىل دار إسالم، أما 
إذا فقدت أحدهما فال تصي دار إسالم. من هذا التعريف الشرعي لدار اإلسالم ومدى 

تطبيق تنظيم البغدادي له نرى أنه:

	 مت اإلعالن عن قيام دولة إسالمية من غي أن يتم اإلعالن عن تبين دستور يبني •
األحكام العامة لألنظمة اخلمسة اليت بها يكون احلكم إسالميًا والدولة إسالمية، 
وال  اخلارجية،  والسياسة  التعليم  وسياسة  واالجتماع  واالقتصاد  احلكم  أنظمة  وهي 

نعرف اآلن على ما تقوم به دولة اإلعالن هذه، وال مبا تكم. 

	 ل تبنيِّ دولة اإلعالن طريقة االستنباط الشرعية اليت تبنتها واليت جيري على •
أساسها تبين األحكام الالزمة هلا للحكم.

	 ل جيِر إقامة املؤسسات اليت يقتضيها تطبيق اإلسالم، ول يبني اجلهاز اإلداري •
هلذه الدولة والذي به سيقضي مصاحل الناس.

	 ألخذ • الشرعية  الشروط  توفر  عن  يعلن  أن  غي  من  للجزية  أخذًا  وجدنا  لقد 
وجدنا  الواقع.  ذلك  اقتضت  اليت  احلاالت  تبيان  غي  من  للنساء  سبيًا  وجدنا  اجلزية، 
ذحبًا لغربيني من غي أن يعرف مناط احلكم الذي اقتضاه. وجدنا عقوبات نفذت ول 
جند قوانني طبقت مع أن العكس هو الصحيح... ومع كل هذا وجدنا تنفيًا عظيمًا من 

اإلسالم ومن مشروع دولة اخلالفة لدى املسلمني وغي املسلمني  

فعندما ال تبني دولة اإلعالن هذه األمور، وال جيري القيام بها، فهذا يعين أن احلكم 
باإلسالم غي متحقق. بل أكثر من ذلك، فإننا ال نكاد حنصل على مشروع سياسي 
متكامل مسطر لدى هذا التنظيم لكي يدرك املسلمون واقعه ويبنوا على هذا اإلدراك 
موقفهم من هذا املشروع ومن صاحبه. بل ل نَر إال ممارسات قاسية جدًا قبل اإلعالن 
وبعده، مع املسلمني ومع غيهم، تعطي أبشع تصور عنهم وعن مشروعهم، وهذا ما جعل 

الشبهة توم حوهلم واالتهام يقع عليهم من املسلمني قبل غيهم. 

الدار دار إسالم أو ال، وهو  الثاني الذي جيعل  وهنا ننتقل إىل احلديث عن األمر 
نشأة  حيث  من  التنظيم  هذا  على  هناك كالمًا كثيًا  فإن  األمر،  هذا  ويف  األمان. 
قيادته احلالية وسيطرة ضباط أمنيني عراقيني سابقني من ضباط البعث السابقني الذين 
كانوا تابعني لصدام حسني على قراراته، وهناك أمساء تتداول يف هذا املجال. وكذلك 

تنسيقهم مع عزة الدوري نائب الرئيس صدام حسني، الذي يرأس ما يعرف جبيش رجال 
الطريقة النقشبندية، وتنسيقهم كذلك مع العشائر يف االنتفاضة األخية ضد املالكي 
وضد إيران واليت سبقت اإلعالن... هذا وغيه جيعل عالمة استفهام كبية توم حول 
هذا التنظيم، وكذلك رصدت تصرفاتهم يف سوريا فوجدت أنها كانت تتم بالتنسيق 
مع النظام السوري يف كثي من اجلوانب، وأن املعارك اليت كان يوضها معه إعالمية 
صورية أكثر مما كانت حقيقية، وأن أكثر معاركه هناك كانت مع املجموعات 
املقاتلة اإلسالمية، حتى اشتهر عنه أنه كان يرر املناطق احملررة. هذا وقد ذبح من 
هذا  األمور جتعل  هذه  مثل  بهم.  مليئة  وأقبية سجونه  غيهم.  من  ذبح  مثلما  املسلمني 
التنظيم مثار شبهة واتهام ال تسمح للمسلمني أن يركنوا إليه، وال يعرفون أين قراره: هل 
هي عند قياداته غي املعروفة وغي املوثوقة بتصرفاتها، أم عند غيهم ممن هم وراءهم...

وهناك أمران آخران يتعلقان بعدم مصداقية هذا اإلعالن:

يكن  ل  وإال  اخلليفة،  يف  توفرها  جيب  اليت  االنعقاد  بشروط  ويتعلق  الأول: 
حراً،  يكون  اأن  يجب  أنه  الشروط  هذه  فمن  البغدادي.  على  انطباقها  ومدى  خليفة، 
اختاذ  على  املؤثر  املرض  عزله  أسباب  من  ُجعل  إنه  حتى  القرار،  مصادر  غي  أي 
يجب  أنه  الشروط  هذه  من  كذلك  القرار.  مصادرة  إىل  املفضي  األسر  أو  القرار، 
يقتضيان  األمران   وهذان  الظاهرة،  املعاصي  يف  واقع  غي  تقيًا  أي  عدًل،  يكون  اأن 
وال  احلال.  معلوم  غي  البغدادي  بينما  باخلي،  له  مشهودًا  معروفًا  اخلليفة  يكون  أن 
منها.  والتثبت  التحقق  جيب  االنعقاد  شروط  إن  بل  الظن،  سالمة  األصل  هنا  يقال 
القيام  على  الكفاية  أهل  من  قادرًا  يكون  أن  االنعقاد  شروط  من  فإن  وكذلك 
وجودها.     ينقض  ما  وجدنا  بل  اآلن،  حتى  أثرًا  هلا  جند  ل  وهذه  اخلالفة،  بأعباء 

والثاين: إنه عندما حدث اإلعالن ُذكر أنه متت مبايعة البغدادي من قبل أتباعه، 
على اعتبار أن من قام بهذا العمل هم أهل للمبايعة وليس من ختلى عن هذا الفرض. اأوًل 
هناك من املسلمني من ل يتخلَّ عن الفرض، بل هناك من يطالب به اآلن وخاصة يف 
سوريا وتنظيم البغدادي على عداء معهم، وثانياً هناك رأي عام مؤيد للخالفة ولكنه 
رافض لتنظيم البغدادي واإلعالن الذي أعلنه. ومعلوم أن السلطان يف دولة اخلالفة هو 

للمسلمني واخلليفة هو نائب عنهم. وال جند من يؤيده إال من قام به.

وباخلالصة، فإن ما حدث من إعالن يراد من ورائه سرقة مشروع اخلالفة من أهله 
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الدار هذان العنصران كانت دار إسالم، وتولت من دار كفر إىل دار إسالم، أما 
إذا فقدت أحدهما فال تصي دار إسالم. من هذا التعريف الشرعي لدار اإلسالم ومدى 

تطبيق تنظيم البغدادي له نرى أنه:

	 مت اإلعالن عن قيام دولة إسالمية من غي أن يتم اإلعالن عن تبين دستور يبني •
األحكام العامة لألنظمة اخلمسة اليت بها يكون احلكم إسالميًا والدولة إسالمية، 
وال  اخلارجية،  والسياسة  التعليم  وسياسة  واالجتماع  واالقتصاد  احلكم  أنظمة  وهي 

نعرف اآلن على ما تقوم به دولة اإلعالن هذه، وال مبا تكم. 

	 ل تبنيِّ دولة اإلعالن طريقة االستنباط الشرعية اليت تبنتها واليت جيري على •
أساسها تبين األحكام الالزمة هلا للحكم.

	 ل جيِر إقامة املؤسسات اليت يقتضيها تطبيق اإلسالم، ول يبني اجلهاز اإلداري •
هلذه الدولة والذي به سيقضي مصاحل الناس.

	 ألخذ • الشرعية  الشروط  توفر  عن  يعلن  أن  غي  من  للجزية  أخذًا  وجدنا  لقد 
وجدنا  الواقع.  ذلك  اقتضت  اليت  احلاالت  تبيان  غي  من  للنساء  سبيًا  وجدنا  اجلزية، 
ذحبًا لغربيني من غي أن يعرف مناط احلكم الذي اقتضاه. وجدنا عقوبات نفذت ول 
جند قوانني طبقت مع أن العكس هو الصحيح... ومع كل هذا وجدنا تنفيًا عظيمًا من 

اإلسالم ومن مشروع دولة اخلالفة لدى املسلمني وغي املسلمني  

فعندما ال تبني دولة اإلعالن هذه األمور، وال جيري القيام بها، فهذا يعين أن احلكم 
باإلسالم غي متحقق. بل أكثر من ذلك، فإننا ال نكاد حنصل على مشروع سياسي 
متكامل مسطر لدى هذا التنظيم لكي يدرك املسلمون واقعه ويبنوا على هذا اإلدراك 
موقفهم من هذا املشروع ومن صاحبه. بل ل نَر إال ممارسات قاسية جدًا قبل اإلعالن 
وبعده، مع املسلمني ومع غيهم، تعطي أبشع تصور عنهم وعن مشروعهم، وهذا ما جعل 

الشبهة توم حوهلم واالتهام يقع عليهم من املسلمني قبل غيهم. 

الدار دار إسالم أو ال، وهو  الثاني الذي جيعل  وهنا ننتقل إىل احلديث عن األمر 
نشأة  حيث  من  التنظيم  هذا  على  هناك كالمًا كثيًا  فإن  األمر،  هذا  ويف  األمان. 
قيادته احلالية وسيطرة ضباط أمنيني عراقيني سابقني من ضباط البعث السابقني الذين 
كانوا تابعني لصدام حسني على قراراته، وهناك أمساء تتداول يف هذا املجال. وكذلك 

تنسيقهم مع عزة الدوري نائب الرئيس صدام حسني، الذي يرأس ما يعرف جبيش رجال 
الطريقة النقشبندية، وتنسيقهم كذلك مع العشائر يف االنتفاضة األخية ضد املالكي 
وضد إيران واليت سبقت اإلعالن... هذا وغيه جيعل عالمة استفهام كبية توم حول 
هذا التنظيم، وكذلك رصدت تصرفاتهم يف سوريا فوجدت أنها كانت تتم بالتنسيق 
مع النظام السوري يف كثي من اجلوانب، وأن املعارك اليت كان يوضها معه إعالمية 
صورية أكثر مما كانت حقيقية، وأن أكثر معاركه هناك كانت مع املجموعات 
املقاتلة اإلسالمية، حتى اشتهر عنه أنه كان يرر املناطق احملررة. هذا وقد ذبح من 
هذا  األمور جتعل  هذه  مثل  بهم.  مليئة  وأقبية سجونه  غيهم.  من  ذبح  مثلما  املسلمني 
التنظيم مثار شبهة واتهام ال تسمح للمسلمني أن يركنوا إليه، وال يعرفون أين قراره: هل 
هي عند قياداته غي املعروفة وغي املوثوقة بتصرفاتها، أم عند غيهم ممن هم وراءهم...

وهناك أمران آخران يتعلقان بعدم مصداقية هذا اإلعالن:

يكن  ل  وإال  اخلليفة،  يف  توفرها  جيب  اليت  االنعقاد  بشروط  ويتعلق  الأول: 
حراً،  يكون  اأن  يجب  أنه  الشروط  هذه  فمن  البغدادي.  على  انطباقها  ومدى  خليفة، 
اختاذ  على  املؤثر  املرض  عزله  أسباب  من  ُجعل  إنه  حتى  القرار،  مصادر  غي  أي 
يجب  أنه  الشروط  هذه  من  كذلك  القرار.  مصادرة  إىل  املفضي  األسر  أو  القرار، 
يقتضيان  األمران   وهذان  الظاهرة،  املعاصي  يف  واقع  غي  تقيًا  أي  عدًل،  يكون  اأن 
وال  احلال.  معلوم  غي  البغدادي  بينما  باخلي،  له  مشهودًا  معروفًا  اخلليفة  يكون  أن 
منها.  والتثبت  التحقق  جيب  االنعقاد  شروط  إن  بل  الظن،  سالمة  األصل  هنا  يقال 
القيام  على  الكفاية  أهل  من  قادرًا  يكون  أن  االنعقاد  شروط  من  فإن  وكذلك 
وجودها.     ينقض  ما  وجدنا  بل  اآلن،  حتى  أثرًا  هلا  جند  ل  وهذه  اخلالفة،  بأعباء 

والثاين: إنه عندما حدث اإلعالن ُذكر أنه متت مبايعة البغدادي من قبل أتباعه، 
على اعتبار أن من قام بهذا العمل هم أهل للمبايعة وليس من ختلى عن هذا الفرض. اأوًل 
هناك من املسلمني من ل يتخلَّ عن الفرض، بل هناك من يطالب به اآلن وخاصة يف 
سوريا وتنظيم البغدادي على عداء معهم، وثانياً هناك رأي عام مؤيد للخالفة ولكنه 
رافض لتنظيم البغدادي واإلعالن الذي أعلنه. ومعلوم أن السلطان يف دولة اخلالفة هو 

للمسلمني واخلليفة هو نائب عنهم. وال جند من يؤيده إال من قام به.

وباخلالصة، فإن ما حدث من إعالن يراد من ورائه سرقة مشروع اخلالفة من أهله 
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بالدرجة األوىل. وبالتايل تويله إىل مشروع فاشل يسر احلاضنة الشعبية الكبية اليت 
تققت له. وهنا يكن الرتكيز  على أمرين:

الأول: جمانبة دولة اإلعالن لدولة الرسول  كل املجانبة، فدولة اخلالفة الراشدة 
اليت تكون على منهاج النبوة تكون حمصلة عمل دؤوب مت فيه اإلعداد الكامل لكل 
متطلباتها. وتكون حمصلة للطريقة الشرعية اليت مت االلتزام بها طوال فرتة من الزمن 
كافية إلعداد ثلة من رجال الدولة الذين ينضجون على فكرة اإلسالم وطريقته، وإقامة 
دولة تعلن نفسها على رؤوس األشهاد، هلا مقومات دولة مستقرة من أرض وجيش وأمن 

وأمان وتطبيق إسالم وظهور أحكام، وهلا خليفة معروف احلال.

والثاين: يكن اعتبار هذا اإلعالن هو من أجل إجهاض مشروع األمة، وبالتايل 
فرض املشروع األميكي للشرق األوسط اجلديد. وهذا يقتضي منا مواجهته والتغلب 
القادر  هو  وحده  بأنه  والثقة  باهلل  لإليان  إال  يتاج  وال  للغاية،  وهذا ممكن  عليه، 
الناصر املعز املذل الذي يؤتي ملكه من يشاء وينزعه ممن يشاء، يتاج إىل املخلصني 

الصادقني الذين يستحقون نصر اهلل مهما كانوا مستضعفني.     

فالدولة اإلسالمية أناط بها الشرع تطبيق الكثرة الكاثرة من أحكامه، وجعلها 
له  وحمققة  واجلهاد،  بالدعوة  له  وناشرًة  الضياع،  من  له  وحارسًة  لعقيدته،  حافظًة 
ظهوَره على الدين كله... لذلك كانت الدولة اإلسالمية اليت أمر اإلسالم بإقامتها هي 
دولة �ساحبة ر�سالة مبدئية تقوم على عقيدة عاملية أوجب اإلسالم إيصاهلا إىل العاملني، 
واإن�سانية تعاجل بأحكام اإلسالم كل مشاكل اإلنسان  كإنسان، وح�سارية حبيث 
يف  معينة  وطريقة  بها  متميزة  حضارة  أوجدت  بها  املنوطة  الشرعية  بأحكامها  إنها 
العيش، وأقامت جمتمعًا متميزًا يف أفكاره ومشاعره وأنظمته وشخصيات أفراده. إنها 
اخللفاء  ومتثلها سية  املسلمني  عقول  الصورة خمتزنة يف  وهذه  العظيم.  األمة  مشروع 
يأتي أمر اهلل، وعن  ناوأه حتى  الراشدين أصدق متثيل؛ ولن يضره من خالفه وال من 

   A   @  ?    >  =  < :وهم ظاهرون«. قال تعاىل«  أصحابه قال الرسول
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بالدرجة األوىل. وبالتايل تويله إىل مشروع فاشل يسر احلاضنة الشعبية الكبية اليت 
تققت له. وهنا يكن الرتكيز  على أمرين:

الأول: جمانبة دولة اإلعالن لدولة الرسول  كل املجانبة، فدولة اخلالفة الراشدة 
اليت تكون على منهاج النبوة تكون حمصلة عمل دؤوب مت فيه اإلعداد الكامل لكل 
متطلباتها. وتكون حمصلة للطريقة الشرعية اليت مت االلتزام بها طوال فرتة من الزمن 
كافية إلعداد ثلة من رجال الدولة الذين ينضجون على فكرة اإلسالم وطريقته، وإقامة 
دولة تعلن نفسها على رؤوس األشهاد، هلا مقومات دولة مستقرة من أرض وجيش وأمن 

وأمان وتطبيق إسالم وظهور أحكام، وهلا خليفة معروف احلال.

والثاين: يكن اعتبار هذا اإلعالن هو من أجل إجهاض مشروع األمة، وبالتايل 
فرض املشروع األميكي للشرق األوسط اجلديد. وهذا يقتضي منا مواجهته والتغلب 
القادر  هو  وحده  بأنه  والثقة  باهلل  لإليان  إال  يتاج  وال  للغاية،  وهذا ممكن  عليه، 
الناصر املعز املذل الذي يؤتي ملكه من يشاء وينزعه ممن يشاء، يتاج إىل املخلصني 

الصادقني الذين يستحقون نصر اهلل مهما كانوا مستضعفني.     

فالدولة اإلسالمية أناط بها الشرع تطبيق الكثرة الكاثرة من أحكامه، وجعلها 
له  وحمققة  واجلهاد،  بالدعوة  له  وناشرًة  الضياع،  من  له  وحارسًة  لعقيدته،  حافظًة 
ظهوَره على الدين كله... لذلك كانت الدولة اإلسالمية اليت أمر اإلسالم بإقامتها هي 
دولة �ساحبة ر�سالة مبدئية تقوم على عقيدة عاملية أوجب اإلسالم إيصاهلا إىل العاملني، 
واإن�سانية تعاجل بأحكام اإلسالم كل مشاكل اإلنسان  كإنسان، وح�سارية حبيث 
يف  معينة  وطريقة  بها  متميزة  حضارة  أوجدت  بها  املنوطة  الشرعية  بأحكامها  إنها 
العيش، وأقامت جمتمعًا متميزًا يف أفكاره ومشاعره وأنظمته وشخصيات أفراده. إنها 
اخللفاء  ومتثلها سية  املسلمني  عقول  الصورة خمتزنة يف  وهذه  العظيم.  األمة  مشروع 
يأتي أمر اهلل، وعن  ناوأه حتى  الراشدين أصدق متثيل؛ ولن يضره من خالفه وال من 

   A   @  ?    >  =  < :وهم ظاهرون«. قال تعاىل«  أصحابه قال الرسول
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      يف إطار نشاطاته املتواصلة، ومتابعاته اللصيقة ملا يجري

     يف سوريا الشام، والتي باتت معقد أمل كبري للمسلمني 

للخالص من مرحلة الحكم الجربي والدخول يف مرحلة 

حكم الخالفة الراشدة، نظم حزب التحرير- والية 

سوريا حملة واسعة بعنوان "ثوابت ثورة الشام" بدأت 

األول2014م،  4ترشين  املوافق  1435هـ  الحجة  ذي   11 بتاريخ 

وذلك للرتكيز عىل ثوابت هذه الثورة املباركة بعد كل املحاوالت التي باءت بالفشل لحرفها عن 

مسارها، وإليصال هذه الثورة إىل نهايتها السعيدة بإقامة الخالفة الراشدة عىل منهاج النبوة. 

وقد قام شباب الحزب بتوزيع املطويات عىل الناس يف املساجد، والقيام بحملة ملصقات يف 

األماكن العامة، تدعو املسلمني للتمسك بثوابت الثورة وهي:

أوالً: إسقاط النظام بكافة أركانه ورموزه.

ثانياً: التحرر من دول الكفر وإنهاء نفوذها.

ثالثاً: إقامة دولة اخلالفة على منهاج النبوة.

َعلى  ِسِننْيَ  َثالِث  ِمْن  َأْكَثَر  ُمُرْوِر  َبْعَد 
َتَزاُل َهِذِه الَثْوَرُة  امُلَباَرَكْة، ال  َثْوَرِة الّشاِم 
صاِمَدًة ُصُمْوَد اجِلَباِل َأَماَم ُكلِّ امُلَؤاَمَراِت 
َمَساِرها  َعْن  ْرِفها  حِلَ ها  ِضدَّ اُك  ُتَ اليْت 

ِواَلَدِتْه.  َقْبَل  اإِلْسالِميِّ  امَلْشُرْوِع  وِإْجَهاِض 
َعَلْيَها  َيتَِّفُق  َثَواِبَت  َوْضِع  ِمْن  ُبدَّ  ال  َفَكاَن 
َعَلْيَها  والتََّسلُِّق  الثَّْوَرِة  َسِرَقِة  مِلَْنِع  اجَلِمْيُع 

َراِف والتَّْضِلْيْل. اَيِتَها ِمَن االحْنِ ومِحَ

إّننا يف حزب التحرير - ولية �سوريا  ندعو أبناء األمة اإلسالمية بعامة وأهل الشام 
 خباصة إىل تبين هذه الثوابت والدعوة هلا والعمل بها.

َمُعَنا َثَواِبُت َثْوَرِة اأُلمَِّة ِف الّشاِم َتْ

بسم اهلل الرمحن الرحيم
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َواأََهمُّ َهِذِه الثََّواِبْت:
ِة اأَْرَكاِنِه َوُرُمْوِزْه. 1-اإِ�ْسَقاُط النَِّظاِم ِبَكافَّ

ُر ِمْن ُدَوِل الُكْفِر واإِْنَهاُء ُنُفْوِذَها. 2-التًَّحرُّ

ْة. ُبوَّ 3-اإَِقاَمُة َدْوَلِة اخِلالَفِة على ِمْنَهاِج النُّ
َوِلَتْحِقْيِق َهِذِه الثََّواِبِت َيِجُب الَعَمُل على:
بني  االقتتال  وقف   -1  
معارك  خوض  وعدم  وتوحدها  الفصائل 
بوصلة  وتوجيه  طاقاتها  تستنزف  جانبية 
تسقط  اليت  الصحيحة  الوجهة  إىل  القتال 

قال   . دمشق  وهي  آال  النظام 
ٻ   ٱ   تعاىل: 

ٻ   ٻ   ٻ  
پ   پ  

ٺ   ڀ   ڀ      ڀڀ   پپ   
   ٺ  ٺ

 -2  
ْوَلِة  َرْفُض َمْشُرْوِع الدَّ

ْيُْقَراِطيَِّة،  الدِّ امَلَدِنيَِّة 
ْيَن َعِن احَلَياْة. َفُهَو  اّلِذْي َيْفِصُل الدِّ

إاّل   ِلْلَبَشِريَِّة  ُيْنِتْج  َوَلْ  ِلَشْرِع اهلْل،  اِلٌف  خُمَ
ْنَك والّشقاْء. قال تعاىل: ۆئ  ۈئ   ۈئ    الضَّ
ی   ىئ   ىئ   ىئ   ېئ    ېئ   ېئ  

  ی      ی  ی
الَقَراِر  اْسِتْقاَلِليَِّة   -3  
َيْقَتِضْي  َوَذِلَك   . والَعْسَكِريِّ َياِسيِّ  السِّ
َق  َفرَّ الذْي  َياِسْي،  السِّ امَلاِل  َرْفَض  ِمنَّا 

َوَجَعَلُهْم  َقَراَراِتِهْم،  َوَصاَدَر  امُلَجاِهِدْيَن 
َكْيَف  ُكُهْم  رِّ ُيَ اِعِمنْيَ  الدَّ ِبَأْيِدْي  َأَداًة 

َيَشاْء. قال تعاىل: ڃ  ڃ  ڃ          چ     
ڍ   ڇ   ڇڇ   ڇ   چ   چ   چ  
ڈ   ڎڈ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   

   ژ          ژ       ڑ   ڑ  ک
اخَلاِرِجيِّ  ِل  التََّدخُّ َرْفِض   -4  
والَعْسَكِريِّ  َياِسيِّ  السِّ َأْشَكاِلْه،  ِبُكلِّ 

ژ   ژ    :تعاىل قال  َوَغْيِْه.  واأَلْميِنِّ 
ک   ک   ڑ      ڑ  
گ   گگ   ک   ک           
ڳ   گ    

ڳ  ڳ 
ڱ     ڳ            

ڱڱ
َقْطِع   -5  

ِة  َكافَّ َمَع  االتَِّصاالِت 
ِبَشْكٍل  الَغْرِبيَِّة  َوِل  الدُّ
قال  امُلْسَتَوَياْت.  ِة  َكافَّ َوَعَلى  َكاِمٍل 

پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ    :تعاىل
ڀ          ڀ   ڀ   ڀ    پ     پ   پ  
ٹ   ٿٿ   ٿ       ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ  
ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ              ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    
ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  
ڃ    چ  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  

   ڍڌ
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َوِل  َقْطِع االتَِّصاالِت َمَع الدُّ  -6  
الَقاِئَمِة يِفْ الَعاَلِ اإِلْساَلِميِّ ِبَشْكٍل َكاِمٍل 
اَمَها  ُحكَّ أَلنَّ  امُلْسَتَوَياْت.  ِة  َكافَّ َوَعَلى 
ِقْيِق  َتْ َعَلى  َيْسَهُرْوَن  ِلْلَغْرْب،  ُعَماَلُء 
َعْوَدِة  َمْنُع  َها  َوَأَهمُّ اَيِتَها،  َومِحَ ِه  َمَصاحِلِ
النَِّظاِم  َعَلى  َواإِلْبَقاُء  َجِدْيْد،  ِمْن  اخِلالَفِة 

ْيُْقَراِطْي. قال تعاىل: ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   الدِّ
ڀ   ڀ   ڀ          پ   پ   پ   پ   ٻ  

ٺ   ٺ   ڀ  
ٿ     ٺ   ٺ  

ٿ   ٿ     
ٹ   ٹ   ٿ  
ٹ   ٹ  
ڤ     ڤ   ڤ  
ڤ  ڦ  ڦ

َيتَِّصُل  َمْن  ُكلِّ  اْعِتَباِر   -7  
للثَّْوَرِة  َعُدوًَّا  ُهَو  َمَعَها،  ُق  َوُيَنسِّ َدْوَلٍة  ِبَأيِّ 
َحْرِف  َعَلى  َيْعَمُل  َوُهَو  ْة،  اأُلمَّ َوِلَتَطلَُّعاِت 
َدِم  ِإْهَداِر  َعَلى  َوَيْعَمُل  َوِإْجَهاِضَها،  الثَّْوَرِة 
اهلِل  َكِلَمَة  ِلَتُكْوَن  َقاَتُلوا  الِذْيَن  َهَداِء  الشُّ

ٹ    ٹ   ٿ    :تعاىل قال  الُعْلَيا.  ِهَي 
ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ  

   ڦ   ڦ

رسول  بطريقة  التمسك   -8  

اخلالفة  بإقامة  اإلتباع  الواجبة    اهلل 
ڻ   ڻ   ڻ    :تعاىل قال  الراشدة. 
ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہہ  ہ  ھھ  ھ     ھ  

ے  ے
سياسي  مشروع  تبين   -9  
اهلل  كتاب  من  مستنبط  ومفصل  واضح 
وسنة رسوله  يكون أساسا لنا يظهر 
شكل دولة اخلالفة وأنظمتها اليت نسعى 
قال  إلقامتها. 

ڇ    ڇ    :تعاىل
ڌ      ڍ   ڍ  
ڈ   ڈ   ڎ   ڌڎ  
ڑ    ژڑ   ژ  
ک    ک   ک   ک  

گگ
َوِإَقاَمِة  اهلِل  ِدْيِن  ُنْصَرِة  يِفْ  اهلَل  َفاهلَل 
اِشَدِة ِلَنُعْوَد ِبَها ِمْن َجِدْيٍد َخْيَ  اخِلالَفِة الرَّ
حاَبَة  ِبَها السَّ اِطَب  َوُنَ للنَّاْس  ُأْخِرَجْت  ٍة  ُأمَّ
َأْمِطِرْي َحْيُث ِشْئِت َفَسْوَف َيْأِتْيَنا َخَراُجِك 

َغاْة. َضَع ِلِدْيِن اهلِل ُكلُّ الطُّ َوَيْ
ى      ى    ې   ې   ې  

.ائائ  ەئ        ەئ  وئوئ  ۇئ  ۇئ    ۆئ
 ائ  ەئ  ەئ    وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ    

  ۆئ

أواًل: إسقاط النظام بكافة أركانه ورموزه.

ثانياً: التحرر من دول الكفر وإنهاء نفوذها.

ثالثاً: إقامة دولة اخلالفة على منهاج النبوة.

َمُعَنا: َثَواِبُت َثْوَرِة اأُلمَِّة ِف الّشاِم َتْ

ذوالقعدة 1435 هـ                                                           حزب التحرير
اأيلول 2014     م                                                                ولية �سوريا
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كما يعرف أكثر الناِس فإن 
2014م يوافق الذكرى املئوية  عام 
األوىل النطالق شرارة احلرب العاملية 
األوىل، وقد حاول البعض يف بريطانيا 
إعادة كتابة التاريخ لتقديم املربر هلذه 
احلرب. وهؤالء هم عمومًا الذين أّيدوا 
العمليات العسكرية يف أفغانستان 
بينما شرع  والعراق يف القرِن احلايل، 
كتاب آخرون يف دراسة نقدية ألهوال 
حرب رّوعت حياة عشرات املالينِي من 
القتلى واجلرحى، متسائلني - وهم 
ينظرون إىل غزة وسوريا - فيما إذا تعلَّم 

العال أي درس مطلقًا من هذه احلرب.
يف هذه احلرب أرسل ساسة بريطانيا 
لويد جورج، وكرزون وكتشنر وبلفور 
ماليني من الناس إىل املوت يف  عدة 
حرب ال شأن هلا بـ "األمن القومي"؛ بل 
كان كل ذلك من أجل احلفاظ على 
مكانة بريطانيا يف أوروبا ومصاحلها 

يف كافة أحناء العال.
لذا، من اجلدير أن ندرس اإلرث 
البغيض لتلك احلرب اليت ال تزال 
أصداؤها ترتدد حتى اليوم، ال سيما أن 
احلرب العاملية األوىل أسست للفوضى 

بسم اهلل الرمحن الرحيم 

بذور احلرب العاملية األوىل أنبتت الشرق األوسط احلالي:

مآسي، وكوارث، وكيانات هزيلة، ومنح فلسطني لليهود.

د. عبد الواحد شاهدة

ال�سيا�سيِة  الد�سائ�ِض  ِمن  ِكُن فهمها  ُيْ اليوِم  الأو�سِط  ال�سرق  �سيا�سات  ِمْن  كثري 
اأن يعرف امل�سلمون  التي �ساحبت احلرب العاملية الأوىل؛ لذلك كان من ال�سروري 
تاريخ تلك احلقبة املاأ�ساوية واأن يتعلموا درو�ساً حقيقية منها لفهم حيل ال�ستعمار 

اجلديد التي حتاك اليوم - والتي ل تزال توقع اخلراب يف اأجزاء كبرية ِمن العامل.
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واملظال والنزاعات يف الشرق األوسط 
احلديث؛ كما وضعت بذوَر االحتالل 

الصهيوني لفلسطني.
بيكو  �سايك�ض   - البوؤ�ِض  بذوِر  ح�ساد 

واأنظمة احلكم العميلة واإلغاء اخلالفِة
 الشرق األوسط احلديث مليء 
وهو سلسلة  باحلروِب والقمع والظلم. 
من الدول الوطنية اليت أنشئت بشكل 
مصطنع إثر احلرب العاملية األوىل، 
واليت تدار من قبل أنظمِة حكم 
عميلة أقيمت يف ذلك الَوقت خلدمة 
مصاحلها باإلضافة إىل مصاحل نبة 
صغية ومصاحل أجنبية بداًل ِمْن خدمة 
ام هذه األنظمة  وُحكَّ شعوب املنطقِة. 
مكروهون على نطاق واسع ِمن 
حيث  ِقبل الشعوب اليت يكمونها. 
يستخدم هؤالء احلكام قّواتهم املَسلَّحة 
لغرضني رئيسينِي. اأوًل: لَقْمع شعوبهم-  
خباصة إذا رأوا منهم بادرة نقد سياسِي 
َأو مشاعر إسالمية؛ وثانياً خِلْدَمة أّي 
مصاحل عسكرية غربية يطلب منهم 

القيام بها.
أطول هذه  أن  اإلطار جند  هذا  يف 
األنظمة العميلة وجودًا هي اململكة 
ولدت  العربية السعودية واألردن .وقد 
فكرة العربية السعودية يف وزارِة 
اخلارجية الربيطانية َقْبَل حواىل 

اململكة منذ  هذه  قرن، وأهدرت 
ذلك احلني كميات ضخمة ِمن ثروِة 
ومتتعت عائلتها  البالد االقتصادية. 
احلاكمة بعالقات وثيقة مع بريطانيا 
والواليات املتحدِة ُمنذ ذلك الوقت. 
كذلك األردن، فهو نظام حكم عائلي 
مماثل للنظام السعودي، أنشئ من قبل 
الربيطانينِي بعد احلرب العاملية األوىل. 
حيث نّصبْت بريطانيا أشخاصًا من 
نفس العائلِة، املعروفة بشكل واسع 
خبيانتها لإلسالِم واملسلمني، حُلْكم 
العراق، وحلكم سوريا لفرتة قصية 
 -لرتى أسرتهم يطاح بها يف هذين 
البلدين من خالل انقالبات عسكرية 
وانقالبات مضادة تبنتها دول خمتلفة 

مثل بريطانيا والواليات املّتحدة.
من اجلدير بالذكر أن الناس الذين 
عاشوا تت ظل اخلالفة العثمانية-  
حتى يف عصِرها اهلابط - متتعوا حبياة 
أكثر استقرارًا وأقل استبدادًا من 
احلياة اليت عاشها الناِس يف الشرق 
األوسِط خالل القرن املاضي .وظلت 
املنطقة لِعّدة قرون قبل تلك احلرب، 
يف ظل اخلالفِة، موطن حضارة عظيمة 
قّدمْت جمتمعًا فريدًا عاشْت فيه بسالم 
ووئام جاليات ذات أصول عرقية ودينية 

خمتلفة.
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السياق كتب بريندن  هذا  يف 
كلفورد من مجعية بيفني  مقالة 
عام2009م بعنوان "اإلسالم وكارهوه"، 

يقول فيها:
»عاش اإلسالم، أحد الثقافاِت 
الرئيسيِة يف العاِل، بدون دولة تافظ 
على موقِعه يف النظام العاملي قرابة 
قامت بريطانيا بتدمي  فقد   90سنِة. 
الدولة اإلسالمية أثناء احلرِب اليت 
فيما  1914م.  أعلنْتها على أملانيا عام 
قال البعض إّن تدمي الدولة اإلسالميِة 
َكاَن أحد األهداف اليت من أجلها 
أعلنت بريطانيا احلرب على أملانيا. 
وأرى أن تدمي الدولة اإلسالميِة هو 
السبب الرئيس حلال العاِل اليوم الذي 
َتْدعو الواليات املتحدة األميكية 
إىل احلرب على اإلرهاِب  وبريطانيا 
فيه«. وُيذّكر بيفني القارَئ بأنه :»قبل 
قرن من الزمان قاَم القيصر األملاني 
بزيارة رمسية إىل الدولة الُعثمانيِة، 
فقابَل السلطان، وصّرح بأّن دولة 
إسالمية قوية جزء ضروري من أي نظام 
مستقّر يف العال« .وعلى العكس من 
املوقف الربيطاني فإن السياسة األملانية 
كانت خمتلفة، حيث بني الكونت فون 
الذي أصبح فيما بعد مشيًا  مولتكه 
الدولة األملانية(  يف  )رتبة عسكرية 

يف مقاالِته، وخطاباته، ومذكراته 
)عام 1893م اجلزءp277/1( بأّنه َكاَن 
ممكنًا تديث اإلمرباطوريِة الُعثمانيِة 

كما هي، بناّء على جذور إسالميِة.
من تأثَي  خشيت  بريطانيا  أن  إال 
ذلك التحديث على مستعمراِتها-  
بشكل خاص يف اهلند - لذلك نهجت 
سياسة التوّسِع يف إمرباطوريتهم ِمن 
وبالفعل، عندما دخل  اهلند إىل مصر. 
الُعثمانيون احلرَب، معلنني أنها جهاد، 
َكاَن لدى كتشنر خماوُف حقيقيٌة 
بأن هذا اإلعالن سيمتد أثره إىل اهلند 

ومصر والسودان.
كانت السياسة العثمانية، عند 
احلياد.  موقف  بداية احلرِب، تعتمد 
فهي ل تكن يف وضع مايّل َأو سياسي 
لكّن بريطانيا  للدخول يف احلرب. 
وَرفضْت  َرفضْت القبول بهذا املوقف، 
ُقُبول أّي مبادرات للتحالِف َمعها-  
وَبدأْت باستفزاز الدولة الُعثمانيِة، 
خباصة من خالل تالفها مع روسيا 

املعادية للعثمانيني.
ويف 5 نوفمرب/تشرين الّثاني 
1914م، أعلَنت بريطانيا احلرب، 
باالشرتاك مع روسيا، مدعيتني وقوع 
هجوم ُعثماني على روسيا يف البحر 
َيْكتُب كلفورد ناقدًا ذلك  األسود. 
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بأّنه َكاَن «أدعاًء مزعومًا يشوبه 
الغموض واملكر، مما جيعل وجود 
سبب للشّك بأّنه شبيه بادعاِء هتلر وقوع 
هجوم بولندي على أملانيا يف سبتمرب/

أيلوِل1939 م«
األثناء  هذه  بريطانيا يف  اعتمدت 
مكة  أمي  على الشريف حسني 
كحليف هلا - وهو رأس العائلة األردنيِة 
على ابن سعود-   املعاصرة، وكذلك 
مؤسس العربية السعودية املعاصرة 
يف  العثمانية  الدولة  مكان  ليحلوا 
املنطقة العربية احملاذية لرتكيا، وذلك 
إثر االنهيار السريِع للدفاعاِت الُعثمانيِة. 
ثم ما لبثت أن نفت الشريف حسني إىل 
قربص، وأسست البنيه إمارة يف األردن 
جند  منحت  فيما  العراق،  يف  وأخرى 

واحلجاز آلل سعود.
1916م، ومبوجب اتفاقيِة  ويف 
سايكس بيكو، اتفقت احلكومتان 
الربيطانية والفرنسية بكل بساطة على 
اقتسام غنائِم الشرق األوسِط بينهما 
بني عّكا  برسم "َخّط يف الرماِل" 
وكركوك - حيث يأخذ الربيطانيون 
، ويأخذ الفرنسيون  ما هو جنوب اخَلطِّ

ما َكاَن مشاله.
بعد الكثي من املناقشات 
واملراوغات واالتهامات املتبادلة بني 

بريطانيا مناطق  الطرفني تركت 
سوريا ولبنان كغنيمة مؤقتة لفرنسا، 
بينما ذهبت شرق األردن والعراق 
واقتضت  واحلجاز إىل بريطانيا. 
االتفاقيات األصلية اشرتاك الدولتني 
يف فلسطني؛ لكن بريطانيا استطاعت 
أن  إال  الفوز بسلطة االنتداب عليها. 
بريطانيا أشركت أميكا وفرنسا يف 
اإليرادات النفطية يف املوصل، تلك اليت 

اكتشفت بعد فرتة قليلة من احلرِب.
ل تقّسم أحداث احلرِب ومؤمترات 
السالِم بعد ذلك الدولة الُعثمانيَة 
فحسب، بل عجلت يف االنهيار الداخلي 
الذي انتهى بإلغاِء اخلالفِة العثمانية يف 
عام 1924م، ومنذ ذلك احلني، شهدت 
التالية حروبًا بني هذه  الـ90  الَسَنواُت 
الدول اليت أقيمت بشكل مصطنع؛ 
كما مارست أنظمة االستبداد والقهر 
مهول؛  بشكل  والفساد قمع شعوبها 
هدر الثروة االقتصادية  إىل  إضافة 
للمنطقِة بعيدًا عن أية مكاسب حقيقية 
للشعب صاحب احلق فيها؛ كما تعاقب 
على املنطقة عدد من االحتالالت ضمن 
عليها  وأميكا  أوروبا  بني  الصراع 

للفوز بالثروات والنفوذ السياسي.
الحتالِل  اإىل  بلفوِر  وعد  َقْبل  ما 

ال�سهيويِن لفل�سطني
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قبل احلرب العاملية األوىل، درس 
اسرتاتيجيون استعماريون بريطانيون 
نتائِج سيناريوهات حمتملة ملنطقة 
ففي خطابه للمؤمتِر  الشرق األوسِط. 
االستعماري يف لندن عام 1907م، عرّب 
رئيس وزراء بريطانيا، هنري كامبيل 
باَنرمان(Bannerman( عن هذه 
املخاوف، وَدعا إىل تكوين جلنة للَنْظر 
يف كيفية منع سقوَط إمرباطوريتهم. 
وأوصى التقرير الصادر عن املؤمتر مبا 

يلي:
1- التشجيع على التفكك والتقسيم 

واالنفصال يف املنطقِة.
2- إنشاء كيانات سياسية مصطنعة 
تكون تت سلطِة البلدان االستعمارية.
من الوحدِة  اَرَبة أّي نوع  3- حُمَ
 -سواء كانت فكرية أو دينية أو 
تاريية - والقيام بإجراءات عملية 

لَتقسيم سكان املنطقَة.
4- لتحقيق ذلك ُأقرِتَح إقامة "دولة 
يف فلسطني، يسكنها شعب  عازلة" 
غريب قوي معاِد جلياِنه وصديق للدول 

األوروبيِة ومصاحِلها.
وبالنظر إىل الوراء يظهر أن هذه 
القرارات أصبحْت سياسَة استعمارية 
بريطانيَة ِمْنذ ذلك الوقِت - أي قبل 
احلرب العاملية األوىل - ولِعّدة عقود بعد 

ذلك.
ضمن هذا السياِق، يصبح من 
السهل فهم رسالة آرثر بلفور إىل الّلورِد 
1917م، بدعم بريطانيا  روتشيلد يف 

إنشاء وطن يهودي يف فلسطني.
 َكاَن هناك ِنقاش كبي على مرِّ 
السنني حول مدى الدعم الذي عنته 
بالفعل احلكومة الربيطانية يف ذلك 
واعتقَد الّسي أنتوني نتنج  الوقِت. 
(Nutting(، فيما كتبه بعد سنني 
طويلة، بأّن بلفور وآخرون َكانوا 
شركاء يف خطة عمل صهيونية لَطْرد 
العرب الفلسطينّينِي ِمن املنطقِة - مبا 
يتالءم كثيًا مع التوصية السياسية 
اليت قدمت إىل بانرمان بإنشاء "دولة 

عازلة :يسكنها شعب غريب قوي"
لكن مؤرخني آخريَن مثل جوناثان 
شني (Schneer( َنظَر إىل ذلك الوعد 
إىل الصهاينة كواحد من سلسلة من 
"استعمال"  املساومات اليت أرادْت 
اليهود الصهاينِة وزعماِء الثورِة العربيِة 
بأشكال خمتلفة، ُكّل ذلك من أجل 
احلفاظ على سيطرة بريطانية على 
يعرتف  نفسه،  اإلطار  يف  فلسطني. 
شني بَتَداُخل املصاحِل يف هذا األمر 
حيث أرادت احلركة الصهيونية خروج 
الُعثمانيني من فلسطني، بينما أرادت 
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بذور احلرب العاملية األوىل أنبتت الشرق األوسط احلالي

احلكومة الربيطانيَة خروج الُعثمانيني 
من الشرق األوسِط بكامله - مع 
املمكن  النفوذ  من  قدر  التنازل بأقل 

لصاحل فرنسا.
كذلك يضيف شني أن وعد بلفور 
جاء ليحّرك يهود أميكا للضغط على 
الواليات املّتحدِة لُدُخول احلرب إىل 
رغم  جانِب بريطانيا ضّد الُعثمانيني. 
ذلك، فإن بريطانيا َكانْت يف نفس 
ًا لعقد سالم منفرد  الوقت َتتفاوُض سرَّ
َمع الُعثمانيني، وكانت مستعّدة للتخلي 
فقط يف حالة عدم  عن وعِد بلفور، 
حصوهلا على دعِم ِمن الواليات املّتحدِة.

وهكذا، فيما بني1916م 
و1918م، َعرضْت بريطانيا فلسطني 
إىل أطراف خمتلفة يف أوقات متقاربة. 
ففي الوقت الذي عرضتها على اللوبي 
الصهيوني كان هناك حوار لَتسليمها 
يدخل  ل  حال  يف  إىل الُعثمانيني 
األميكِيون يف احلرِب إىل جانبها ضد 
كما َكاَن هناك وعد شفوي  أملانيا. 
إىل الشريف حسني بأن تكون فلسطني 
جزَءًا من وطنه، باإلضافة إىل موافقتها 
على إشراك الفرنسيني فيها حسب 
الشروِط األصليِة الّتفاقية سايكس 

بيكو.

طبقًا للمؤرِخ جيمس بار، كانت 
بريطانيا وفرنسا  "احللفاِء"  الثقة بني 
والصهاينة ضعيفة جدًا - بسبب الشعور 
بأنه كان هناك الكثي ِمن الوعود 
املنكوثِة - لدرجة أن الفرنسيني 
كانوا يولون إرهابيني صهاينة قبل 
ة القوَّاِت الربيطانيِة  1945م ملَهامَجَ
)يف وقت كان اجلنود  يف فلسطني 
الربيطانيون ُيساعدوَن يف َترير فرنسا 

ِمن النازيني!(
على أية حال، َقبلْت أنظمة احلكم 
العربية العميلة اإلذالل والوعود 
جانب العبودّيِة - ول  املنكوثَة إىل 
تظهر أي اهتمام حقيقي يف الدفاع عن 
بل كانوا منذ  فلسطني أو تريرها. 
البداية حتى اليوم خط الدفاع األول 
لتأييد الكيان اليهودي والدفاع عنه. 
مثال رئيسي واحد جرى ذكره يف 
يوميات حاييم وايزمان، حيث كتب 
بأن  القديس جون فيليب، ضابط 
خمابرات بريطاني سابق ومستشار البن 
سعود، قّدَم اقرتاحًا بأنه جيب عرض 
حافز مايل قدره 20,000,000 جنيه 
إسرتليين البن سعود ُمقابل دعِمه لدولة 
وَيْبدو أن السبَب الوحيَد  صهيونية. 
لعدم تنفيذ ذلك هو عدم قبول وايزمان 

. باملضي قدمًا بالعرض
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لو  األنبياء  سيباركها  ورسالة  البشري، 
عادوا للحياة على حد ادعائها.

 
3- يقول روبرت مولر امللقب بالفيلسوف، 
ورسول األمل، الذي عمل يف األمم املتحدة 
ملدة مثانية وثالثني عامًا، تدرَّج خالهلا يف 
لألمني  مساعدًا  وكان  عديدة،  مناصب 
العام لألمم املتحدة، وعاصر ثالثة من أهم 
ُأمناء األمم املتحدة هم »يوثان« و»كورت 
ديكويالر«،  بريز  و»جافي  فالدهايم« 
يقول: »قد بدأت أعتقد جازمًا أن مستقبل 
هذا  يف  وجتانسنا  وعدالتنا  سالمنا 
حبكومة  رهنًا  يكون  لن  الكوكب، 
عاملية، بل بوحي كوني وحكومة كونية، 
مبعنى أننا حنتاج إىل تطبيق قوانني طبيعية 
هذه  معظم  إن  استلهامية كونية.  تطورية 
الكبية  الديانات  يف  موجودة  القوانني 
اكتشافها  وسيعاد  العظيمة،  والنبوءات 

ُرويدًا ُرويدًا عرب املنظمات العاملية«.

تستطيع  »لن  أيضًا:  مولر  4- يقول 
املتحدة؛  األمم  على  تقضي  أن  بشرية  قوة 
أو  مباٍن  جمرد  ليست  املتحدة  األمم  ألن 
صنع  من  خملوًقا  ليست  إنها  أفكار، 
اهلداية  نور  هي  املتحدة  األمم  إن  البشر، 
القادم من العايل املطلق... إن العايل املطلق 

عرب  األرض  يف  انتصاره  أجراس  سيقرع 
القلب احملب املعضد لألمم املتحدة... وإنه 
األرض،  إىل  أخرى  مرة  املسيح  عاد  إذا 
املتحدة؛  لألمم  األوىل  زيارته  ستكون 
وُأخوَّتها  اإلنسانية  بوحدة  حلمه  أن  ليى 
مبشاهدة  سعيدًا  سيكون  تقق،  قد 
واجلنوب،  الشمال  األمم:  لكل  ممثلني 
املؤمن  والفقي،  الغين  والغرب،  والشرق 
احملتاج  والكبي،  الصغي  والكافر، 
جيدوا  أن  ياولون  مجيعهم  واملسِعف، 
وجهة  عن  املستدية  األسئلة  على  أجوبة 
اإلنسانية واحتياجاتها... هناك رسم مشهور 
يبنيِّ املسيح يقرع باب مبنى األمم املتحدة 
الضخم العايل؛ يريد أن يدخله، كثيًا ما 
أدق،  أتصور يف ذهين رمسًا آخر، رمسًا 
وهو أن مبنى األمم املتحدة هو جسم املسيح 
نفسه... إن األمر الذي ال مناص منه هو أن 
األمم املتحدة عاجاًل أم آجاًل، ستأخذ ُبعًدا 

ُروحيا«.

الديين  النظام  إقامة  سبيل  5- يف 
لتهيئة  عديدة  مؤسسات  قامت  اجلديد، 
الشعوب هلذا التحول، من هذه املؤسسات: 
»برملان األديان العاملي« الذي يضم ممثلني 
املؤمنني  من  املختلفة  العاملية  للديانات 
بفكرة أن األديان مجيعها ليست إال ُطرقًا 

مرة ثانية نلتقي مع الدكتور »حممد 
عن  القيمة  حماضرته  يف  عثمان«  نزار 
»عقيدة العال اجلديد« اليت يوجه األنظار 
فيها إىل كتاب »قاري هكا« الذي يمل 
يكشف  واليت  احملاضرة،  عنوان  نفس 
فيها عن الدور اخلطي الذي تقوم به األمم 
األديان مجيعها،  على  القضاء  يف  املتحدة 
ثم العمل على بناء نظام ديين عاملي جديد 

رَب العال على االعتقاد فيه. جُيْ
كان “هكا” قد ألَّف هذا الكتاب 
للتنبيه على اخلطر املتزايد لألمم املتحدة، 
مع جناحها املتتايل يف إقناع الدول األعضاء 
على التصديق يف كل عام على العديد من 
يعطي  الذي  األمر  الدولية،  االتفاقيات 
األمم املتحدة سيطرة مباشرة على األنظمة 
القطر ية واإلقليمية، بل حتى على مستوى 
األفراد يرى »هكا« أن تنامي قوة األمم 
املتحدة سيؤثر على كل فرد يف املعمورة، 

خاصة بعد أن اقرتحت األمم املتحدة فرض 
يف  شخص  على كل  عاملية  دخل  ضريبة 
عن  استقالهلا  تضمن  حتى  املعمورة؛  هذه 

مساهمات الدول األعضاء.

:CعثمانD يقول الدكتور

1 -  أن املتأمل ملقررات صناديق األمم 
املختلفة  ومفوضياتها  املتعددة  املتحدة 
حثيثًا  سعيًا  هناك  أن  بوضوح  له  يستبني 
وقد  جديد،  عاملي  عقدي  نظام  إلنشاء 
جتاوز هذا النظام طور العمل يف اخلفاء، 
دت تصريات  وبَلغ طور العمل املعلن، وتعدَّ

بعض مسؤويل األمم املتحدة بشأنه.

2- تسعى األمم املتحدة جاهدة إلقرار 
ترى  الذي  اجلديد،  العقدي  النظام  هذا 
فيه ضرورة حتمية إلكمال مسية التطور 

بسم اهلل الرمحن الرحيم

األمم املتحدة والدعوة إىل نظام دي? عاملي جديد

د. أحمد إبراهيم خضر
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األمم املتحدة والدعوة إىل نظام ديين عاملي جديد

لو  األنبياء  سيباركها  ورسالة  البشري، 
عادوا للحياة على حد ادعائها.

 
3- يقول روبرت مولر امللقب بالفيلسوف، 
ورسول األمل، الذي عمل يف األمم املتحدة 
ملدة مثانية وثالثني عامًا، تدرَّج خالهلا يف 
لألمني  مساعدًا  وكان  عديدة،  مناصب 
العام لألمم املتحدة، وعاصر ثالثة من أهم 
ُأمناء األمم املتحدة هم »يوثان« و»كورت 
ديكويالر«،  بريز  و»جافي  فالدهايم« 
يقول: »قد بدأت أعتقد جازمًا أن مستقبل 
هذا  يف  وجتانسنا  وعدالتنا  سالمنا 
حبكومة  رهنًا  يكون  لن  الكوكب، 
عاملية، بل بوحي كوني وحكومة كونية، 
مبعنى أننا حنتاج إىل تطبيق قوانني طبيعية 
هذه  معظم  إن  استلهامية كونية.  تطورية 
الكبية  الديانات  يف  موجودة  القوانني 
اكتشافها  وسيعاد  العظيمة،  والنبوءات 

ُرويدًا ُرويدًا عرب املنظمات العاملية«.

تستطيع  »لن  أيضًا:  مولر  4- يقول 
املتحدة؛  األمم  على  تقضي  أن  بشرية  قوة 
أو  مباٍن  جمرد  ليست  املتحدة  األمم  ألن 
صنع  من  خملوًقا  ليست  إنها  أفكار، 
اهلداية  نور  هي  املتحدة  األمم  إن  البشر، 
القادم من العايل املطلق... إن العايل املطلق 

عرب  األرض  يف  انتصاره  أجراس  سيقرع 
القلب احملب املعضد لألمم املتحدة... وإنه 
األرض،  إىل  أخرى  مرة  املسيح  عاد  إذا 
املتحدة؛  لألمم  األوىل  زيارته  ستكون 
وُأخوَّتها  اإلنسانية  بوحدة  حلمه  أن  ليى 
مبشاهدة  سعيدًا  سيكون  تقق،  قد 
واجلنوب،  الشمال  األمم:  لكل  ممثلني 
املؤمن  والفقي،  الغين  والغرب،  والشرق 
احملتاج  والكبي،  الصغي  والكافر، 
جيدوا  أن  ياولون  مجيعهم  واملسِعف، 
وجهة  عن  املستدية  األسئلة  على  أجوبة 
اإلنسانية واحتياجاتها... هناك رسم مشهور 
يبنيِّ املسيح يقرع باب مبنى األمم املتحدة 
الضخم العايل؛ يريد أن يدخله، كثيًا ما 
أدق،  أتصور يف ذهين رمسًا آخر، رمسًا 
وهو أن مبنى األمم املتحدة هو جسم املسيح 
نفسه... إن األمر الذي ال مناص منه هو أن 
األمم املتحدة عاجاًل أم آجاًل، ستأخذ ُبعًدا 

ُروحيا«.

الديين  النظام  إقامة  سبيل  5- يف 
لتهيئة  عديدة  مؤسسات  قامت  اجلديد، 
الشعوب هلذا التحول، من هذه املؤسسات: 
»برملان األديان العاملي« الذي يضم ممثلني 
املؤمنني  من  املختلفة  العاملية  للديانات 
بفكرة أن األديان مجيعها ليست إال ُطرقًا 

مرة ثانية نلتقي مع الدكتور »حممد 
عن  القيمة  حماضرته  يف  عثمان«  نزار 
»عقيدة العال اجلديد« اليت يوجه األنظار 
فيها إىل كتاب »قاري هكا« الذي يمل 
يكشف  واليت  احملاضرة،  عنوان  نفس 
فيها عن الدور اخلطي الذي تقوم به األمم 
األديان مجيعها،  على  القضاء  يف  املتحدة 
ثم العمل على بناء نظام ديين عاملي جديد 

رَب العال على االعتقاد فيه. جُيْ
كان “هكا” قد ألَّف هذا الكتاب 
للتنبيه على اخلطر املتزايد لألمم املتحدة، 
مع جناحها املتتايل يف إقناع الدول األعضاء 
على التصديق يف كل عام على العديد من 
يعطي  الذي  األمر  الدولية،  االتفاقيات 
األمم املتحدة سيطرة مباشرة على األنظمة 
القطر ية واإلقليمية، بل حتى على مستوى 
األفراد يرى »هكا« أن تنامي قوة األمم 
املتحدة سيؤثر على كل فرد يف املعمورة، 

خاصة بعد أن اقرتحت األمم املتحدة فرض 
يف  شخص  على كل  عاملية  دخل  ضريبة 
عن  استقالهلا  تضمن  حتى  املعمورة؛  هذه 

مساهمات الدول األعضاء.

:CعثمانD يقول الدكتور

1 -  أن املتأمل ملقررات صناديق األمم 
املختلفة  ومفوضياتها  املتعددة  املتحدة 
حثيثًا  سعيًا  هناك  أن  بوضوح  له  يستبني 
وقد  جديد،  عاملي  عقدي  نظام  إلنشاء 
جتاوز هذا النظام طور العمل يف اخلفاء، 
دت تصريات  وبَلغ طور العمل املعلن، وتعدَّ

بعض مسؤويل األمم املتحدة بشأنه.

2- تسعى األمم املتحدة جاهدة إلقرار 
ترى  الذي  اجلديد،  العقدي  النظام  هذا 
فيه ضرورة حتمية إلكمال مسية التطور 

بسم اهلل الرمحن الرحيم

األمم املتحدة والدعوة إىل نظام دي? عاملي جديد
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هلذه  شرحه  يف  متبلتون  8- يقول 
أن  ألحد  يكن  »ال  اجلديدة:  العقيدة 
إليه  الوصول  يكن  الرب  أن  يزعم 
احملددة  النظرة  هذه  إن  واحدة،  بطريقة 
املبدعة  العقائد  إن  التواضع،  ينقصها 
 - واحلرة  واجلديدة  للتكيُّف  القابلة 
العقل  يتمكن  أن  أن تستنبط ألجل  جيب 
إياه  الرب  وهبنا  الذي  واخليال  البشري 
السماء«.  مملكة  بناء  يف  املساعدة  من 
لقيادة  األساسية  املبادئ  »إن  ويقول: 
من  تستخرج  أن  يكن  متسامية  حياة 
اإلسالم،  اليهودية،  تقليدية:  عقيدة  أي 
املسيحية  البوذية وغيها، كما  اهلندية، 
العقدية  املعادلة  »إن  أيضًا:  ويقول  أيضًا«. 
التغيي من  يف املسيحية تغيت وستواصل 
عصر لعصر. املسيحيون يعتقدون أن الرب 
عام  ألفي  قبل  الناصري  عيسى  يف  ظهر 
أال  لكننا جيب  وتعليمنا،  ألجل خالصنا 
نأخذ أن معنى ذلك أن تقدمنا سيتوقف، 
وأن عيسى هو نهاية التغيي، إن القول بأن 
الرب ال يكن أن جيلي نفسه مرة أخرى 
يبدو  آخر،  مسيح  عرب  حامسة  صورة  يف 
رجال  سافر  لقد  للمقدسات...  انتهاكًا 
يضروا  ول  اخلارجي،  للفضاء  الفضاء 
النار،  أو  معهم أي دليل على وجود اجلنة 

ووَجدت  األرض،  احلفارات  اخرتقت  لقد 
التعريفات  إن  جهنَّم...  وليس  البرتول 
تلقيناها  اليت  احلياة  بعد  عما  الوصفية 
وحنن أطفال، تتاج إىل مراجعة على ضوء 
االكتشافات العلمية يف العصر احلديث، 
ومواقفنا،  الشخصي  اختيارنا  عرب  إننا 

نلق جنتنا ونارنا هنا يف األرض«.
»عثمان« على خطورة  الدكتور  يعلق 
هذا املشروع، فيقول: إن أمر خطورة هذه 
املؤسسة ال يتوقف على »متبلتون« فحسب، 
هذا  خلف  يقفون  الذين  األشخاص  إن  بل 
املشروع ويتارون من يستحق هذه اجلائزة 
العقيدة  يناصرون  شاكلته،  من  كلهم 
العاملية املوحدة، وقد ناهلا يف عام 1988م 
أحد املنتسبني لإلسالم، وامسه إنعام اهلل 
خان الذي يشغل منصب األمني العام ملؤمتر 
املسلم العاملي املعاصر، ونائب رئيس اتاد 

الدساتي والربملانات العاملي.
إن مؤسسة برملان األديان العاملي ترعى 
التقارب بني األديان، وهلا اآلن أكثر من 
تنفيذ  بني  موزعًا  نشاطًا  ومخسني  مائة 
دراساته،  وإعداد  التقارب،  مشروعات 
الكبي يف  األثر  وتوزيع جوائز ألصحاب 

.»تقيق أهداف هذه املؤسسة

يسميها  واحدة  نهاية  إىل  توصل  خمتلفة 
املسلمون: »اهلل«، بينما يسميها املسيحيون 
»الرب«، ويسميها اهلندوس »كريشنا«، 
اجلديد  العقدي  النظام  دعاة  ويسميها 
السامية  بـ»القوة  ما  لدين  لالحنياز  تفاديًا 

املطلقة«.

مدينة  يف  مؤمترًا  الربملان  هذا  6- عقد 
من  الفرتة  يف  األميكية  »شيكاغو« 
فيه  قدم  1993م،  عام   9/5 إىل   8/28
عقيدة  »حنو  بعنوان:  ورقة  كنج«  »هانز 
عاملية: إعالن مبدئي«، تولت هذه الورقة 
فيما بعد إىل كتاب بعنوان: »املسؤوليات 
الكونية: البحث عن عقيدة عاملية« ذكر 
فيه »هانز« أن التحول حنو هذه العقيدة لن 
بصراحة:  نقوهلا  دعونا  اختياريًا،  يكون 
بقاء ألي عقيدة رجعية كبتية - سواء  ال 
كانت املسيحية، أو اإلسالم، أو اليهودية 
أو حنوها - يف املستقبل. إذا كان املقصود 
من العقائد هو ازدهار اجلميع، فيجب أال 
ُتقسم، إن رجل ما بعد احلداثة وامرأة ما 
بعد احلداثة، يتاجان إىل ِقَيم وأهداف، 
والسؤال  مشرتكة،  وتصوُّرات  وقدوات 
األشياء  هذه  تفرض  أال  هو  مثار اخلالف 
هو  حنن  حنتاجه  ما  إن  جديدة؟،  عقيدة 

نظام عقدي عاملي.

7- جيتمع برملان األديان العاملي سنويًا 
أيام،  العشرة  أو  التسعة  تبلغ  أليام متصلة 
دوالر  مليون   1,2 قيمتها  جائزة  ويقدم 
يف  للتطور  متبلتون  »جائزة  باسم  تعرف 
حتى  سنويًا  تعديلها  ويتم  الديانات«، 

تتجاوز جائزة نوبل.
تأسيس  سبب  عن  »متبلتون«  يقول 
التقدم  يف  التالية  »اخلطوة  اجلائزة:  هذه 
هي  التطور  مقياس  يف  املقدس  اإلنساني 
عبقرية الروح اليت تضيء الدرب لآلخرين؛ 
يف  التقدم  ولتشجيع  فيه.  يسيوا  لكي 
سنا جائزة مؤسسة متبلتون  هذا الصدد أسَّ
جديدة  أحباًثا  نريد  العقيدة...  يف  للتقدم 
اليت  الروحية  احلقيقة  تنمية  على  تركز 
بغض  العال،  الَقبول يف كل  هلا  يكتب 
اخلاصة  العقيدة  أو  الثقافة  عن  النظر 
املراد  ِعرقية،  أو  جغرافية  منطقة  بأي 
الرب،  عن  معرفيًا  جسمًا  ننشئ  أن  هو 
السماوية  الكتب  على  يستند  ال  جسمًا 
عليه  ُيتلف  ال  علميًا،  جسمًا  القدية، 
الكنائس،  أو  األديان،  اختالف  بسبب 
أو الكتب السماوية أو الطقوس الدينية، 
مؤسسة  قيام  من  الرئيس  الغرض  إن 
متبلتون هو التشجيع املتحمس لإلسراع يف 
والتقدم يف جمال  العَقدية،  االكتشافات 

العقيدة«.
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األمم املتحدة والدعوة إىل نظام ديين عاملي جديد
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لقيادة  األساسية  املبادئ  »إن  ويقول: 
من  تستخرج  أن  يكن  متسامية  حياة 
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عصر لعصر. املسيحيون يعتقدون أن الرب 
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نأخذ أن معنى ذلك أن تقدمنا سيتوقف، 
وأن عيسى هو نهاية التغيي، إن القول بأن 
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يضروا  ول  اخلارجي،  للفضاء  الفضاء 
النار،  أو  معهم أي دليل على وجود اجلنة 

ووَجدت  األرض،  احلفارات  اخرتقت  لقد 
التعريفات  إن  جهنَّم...  وليس  البرتول 
تلقيناها  اليت  احلياة  بعد  عما  الوصفية 
وحنن أطفال، تتاج إىل مراجعة على ضوء 
االكتشافات العلمية يف العصر احلديث، 
ومواقفنا،  الشخصي  اختيارنا  عرب  إننا 

نلق جنتنا ونارنا هنا يف األرض«.
»عثمان« على خطورة  الدكتور  يعلق 
هذا املشروع، فيقول: إن أمر خطورة هذه 
املؤسسة ال يتوقف على »متبلتون« فحسب، 
هذا  خلف  يقفون  الذين  األشخاص  إن  بل 
املشروع ويتارون من يستحق هذه اجلائزة 
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أحد املنتسبني لإلسالم، وامسه إنعام اهلل 
خان الذي يشغل منصب األمني العام ملؤمتر 
املسلم العاملي املعاصر، ونائب رئيس اتاد 

الدساتي والربملانات العاملي.
إن مؤسسة برملان األديان العاملي ترعى 
التقارب بني األديان، وهلا اآلن أكثر من 
تنفيذ  بني  موزعًا  نشاطًا  ومخسني  مائة 
دراساته،  وإعداد  التقارب،  مشروعات 
الكبي يف  األثر  وتوزيع جوائز ألصحاب 

.»تقيق أهداف هذه املؤسسة

يسميها  واحدة  نهاية  إىل  توصل  خمتلفة 
املسلمون: »اهلل«، بينما يسميها املسيحيون 
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املطلقة«.

مدينة  يف  مؤمترًا  الربملان  هذا  6- عقد 
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عاملية: إعالن مبدئي«، تولت هذه الورقة 
فيما بعد إىل كتاب بعنوان: »املسؤوليات 
الكونية: البحث عن عقيدة عاملية« ذكر 
فيه »هانز« أن التحول حنو هذه العقيدة لن 
بصراحة:  نقوهلا  دعونا  اختياريًا،  يكون 
بقاء ألي عقيدة رجعية كبتية - سواء  ال 
كانت املسيحية، أو اإلسالم، أو اليهودية 
أو حنوها - يف املستقبل. إذا كان املقصود 
من العقائد هو ازدهار اجلميع، فيجب أال 
ُتقسم، إن رجل ما بعد احلداثة وامرأة ما 
بعد احلداثة، يتاجان إىل ِقَيم وأهداف، 
والسؤال  مشرتكة،  وتصوُّرات  وقدوات 
األشياء  هذه  تفرض  أال  هو  مثار اخلالف 
هو  حنن  حنتاجه  ما  إن  جديدة؟،  عقيدة 

نظام عقدي عاملي.

7- جيتمع برملان األديان العاملي سنويًا 
أيام،  العشرة  أو  التسعة  تبلغ  أليام متصلة 
دوالر  مليون   1,2 قيمتها  جائزة  ويقدم 
يف  للتطور  متبلتون  »جائزة  باسم  تعرف 
حتى  سنويًا  تعديلها  ويتم  الديانات«، 

تتجاوز جائزة نوبل.
تأسيس  سبب  عن  »متبلتون«  يقول 
التقدم  يف  التالية  »اخلطوة  اجلائزة:  هذه 
هي  التطور  مقياس  يف  املقدس  اإلنساني 
عبقرية الروح اليت تضيء الدرب لآلخرين؛ 
يف  التقدم  ولتشجيع  فيه.  يسيوا  لكي 
سنا جائزة مؤسسة متبلتون  هذا الصدد أسَّ
جديدة  أحباًثا  نريد  العقيدة...  يف  للتقدم 
اليت  الروحية  احلقيقة  تنمية  على  تركز 
بغض  العال،  الَقبول يف كل  هلا  يكتب 
اخلاصة  العقيدة  أو  الثقافة  عن  النظر 
املراد  ِعرقية،  أو  جغرافية  منطقة  بأي 
الرب،  عن  معرفيًا  جسمًا  ننشئ  أن  هو 
السماوية  الكتب  على  يستند  ال  جسمًا 
عليه  ُيتلف  ال  علميًا،  جسمًا  القدية، 
الكنائس،  أو  األديان،  اختالف  بسبب 
أو الكتب السماوية أو الطقوس الدينية، 
مؤسسة  قيام  من  الرئيس  الغرض  إن 
متبلتون هو التشجيع املتحمس لإلسراع يف 
والتقدم يف جمال  العَقدية،  االكتشافات 

العقيدة«.
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والسلطة، واهليمنة األيديولوجية. 
بني  التنافس  من  قرون  ملرور  ونظرًا 
العالقات  لتأمني مصاحلها، نشأت  الدول 
مرور  ومع  الدول.  بني  واملتعددة  الثنائية 
البشرية  املجتمعات  منت  حيث  الزمن، 
نطاق  تغي  بالتعّقد،  العالقات  وأخذت 
إقليمية  عالقات  من  الدول  بني  العالقات 
حمددة  ومعايي  لقواعد  ختضع  دولية  إىل 
من قبل أقوى دولة يف املوقف الدويل، أي 
من قبل الدولة الرائدة، والقدرة السياسية 
للدولة الرائدة يف إدارة املواقف واألحداث 

الدولية تسّمى النظام الدويل. 
ويف  منافس،  دائمًا  الرائدة  وللدولة 
بعض األحيان تتعاون مع دول رائدة أخرى، 
وتارة أخرى تتعارض معها بسبب التحديات 
وراء  فإن  الغالب  األولويات، ويف  وتعارض 
كربى  قوى  أو  قوية  دول  الرائدة  الدول 
الدولة  حمل  تل  أن  على  القدرة  متتلك 

الرائدة. 
إّن النظام الدويل يتغي فقط عندما يتم 
قبل  من  استبداهلا  أو  الرائدة  الدولة  إزالة 
الدولة املنافسة هلا، ويدث هذا يف العادة 
عندما يكون هناك انفاض ملحوظ يف 
على  احلفاظ  يف  الرائدة  الدولة  كفاءة 
قبل  من  التهديدات  ومنع  الدويل  النظام 
القوى الكربى اليت تضم الدول املنافسة. 
ثابتًا،  يظل  الدويل ال  النظام  فإن  وبالتايل 

التغي  للتغيي، ومقدار  دائمًا عرضة  وهو 
يف النظام الدويل يكون متناسبًا مع تراجع 
الدولة الرائدة، وكلما زاد مقدار الرتاجع 
يف  األخرى  الكربى  القوى  فرصة  زادت 
النظام  تغيي األحداث لصاحلها وإضعاف 

الدويل. 
فئة  احلديث  العصر  يف  ظهرت  لقد 
من  أقوى  وهي  القوية،  الدول  من  أخرى 
العظمى.  القوى  وهي  الكربى،  القوى 
على  القدرة  لديها  العظمى  والقوى 
قوتها  خالل  من  عامليًا  مصاحلها  محاية 
كانت  1945م  عام  فقبل  العسكرية، 
فقط،  املوجودة  هي  الكربى  القوى 
عن  فضاًل  كربى  قوة  بريطانيا  وكانت 
وكانت  الرائدة،  الدولة  كانت  أنها 
منافسة  وكانت  كربى  قوة  أيضًا  أملانيا 
وخالل  1945م،  عام  وبعد  لربيطانيا، 
املتحدة  الواليات  هيمنت  الباردة،  احلرب 
العال، وكانتا  على  السوفياتي  واالتاد 
وبقية  الوحيدة،  العظمى  القوى  ُتعتربان 
جدًا  ضعيفة  كانت  الكربى  القوى 

ملعارضتها. 
فرتة الأحادية القطبية الأمريكية: 

لقد تربعت على رؤوس اآلخرين خالل 
احلرب الباردة قوتان عظميان، وانقسمت 
كثي من دول العال بني الوالء للمعسكر 
انهيار  وبعد  ذلك،  ومع  والشرقي.  الغربي 

مقدمة:
منذ بداية احلضارات البشرية، اعتاد 
يف  العيش  يف  أنفسهم  تنظيم  على  البشر 
أسر هي جزء من القبائل الكبية، ويتم 
تنظيم هذه القبائل ضمن صفات وخصائص 
للقبيلة،  تنصيب رئيس  بينها  حمددة، من 
وعقيدة تربط القبائل بعضها مع البعض يف 

قوالب ووجهة نظر معينة يف احلياة. 

عقائد  حول  القبائل  جتمع  شأن  ومن 
حمددة أن تولد األمم، وهذه األمم ال تعيش 
يف عزلة بل جُترب من خالل ديناميات احلياة 
على التفاعل والتنافس مع بعضها البعض. 
أغلب  يف  يكون  والتفاعل  التنافس  وهذا 
األحيان على الثروات، واملوارد الطبيعية، 
واألرض، واجلغرافيا، والشرف، واهليبة، 

بسم اهلل الرمحن الرحيم

(Q) _ه‹ انهيار أمريكا حقيقية أم خيال

عابد مصطفى

مقت�سراً  عظمى  قوة  باعتبارها  اأمريكا  تراجع  مو�سوع  عن  احلديث  يعد  مل 
اأن جتد جمموعات متنوعة من النا�ض  اأ�سب ماألوفاً  على املحللني واملراقبني، فقد 
اأنه  اأمريكا، كما لو  العامل تتحدث وتناق�ض مو�سوع تراجع  يف مناطق خمتلفة من 
ق�سية ال�ساعة اأو اخل اليومي. ومن بني املوا�سيع التي يتم مناق�ستها هي طبيعة 
تراجع وانحدار اأمريكا �سيا�سياً، واقت�سادياً، وع�سكرياً، ف�ساًل عن مناق�سة املو�سوع 

الأهم الذي �سياأتي لحقاً. 
وب�سكل عام، فاإن اأولئك الذين يناق�سون  تقهقر الهيمنة الأمريكية يف جميع اأنحاء 
العامل فئتان: الأوىل تت�سمن اأولئك الذين ي�سرتكون يف فكرة اأن تقهقر اأمريكا هو 
�سمة دائمة من �سمات النظام الدويل. والثانية هي ممن يرون اأن تراجع اأمريكا لي�ض 

موؤقتاً فح�سب، بل وباأنه يكن لأمريكا اأن ت�سب مرة اأخرى قوة عظمى كما كانت. 
كانت  اإذا  وعما  اأمريكا،  تراجع  مو�سوع  �سنتناول  مقالت  ثالث  من  �سل�سلة  يف 

�ستطراأ اأي تغريات ملحوظة على قدرتها على التاأثري وت�سكيل ال�سيا�سة العاملية. 
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والسلطة، واهليمنة األيديولوجية. 
بني  التنافس  من  قرون  ملرور  ونظرًا 
العالقات  لتأمني مصاحلها، نشأت  الدول 
مرور  ومع  الدول.  بني  واملتعددة  الثنائية 
البشرية  املجتمعات  منت  حيث  الزمن، 
نطاق  تغي  بالتعّقد،  العالقات  وأخذت 
إقليمية  عالقات  من  الدول  بني  العالقات 
حمددة  ومعايي  لقواعد  ختضع  دولية  إىل 
من قبل أقوى دولة يف املوقف الدويل، أي 
من قبل الدولة الرائدة، والقدرة السياسية 
للدولة الرائدة يف إدارة املواقف واألحداث 

الدولية تسّمى النظام الدويل. 
ويف  منافس،  دائمًا  الرائدة  وللدولة 
بعض األحيان تتعاون مع دول رائدة أخرى، 
وتارة أخرى تتعارض معها بسبب التحديات 
وراء  فإن  الغالب  األولويات، ويف  وتعارض 
كربى  قوى  أو  قوية  دول  الرائدة  الدول 
الدولة  حمل  تل  أن  على  القدرة  متتلك 

الرائدة. 
إّن النظام الدويل يتغي فقط عندما يتم 
قبل  من  استبداهلا  أو  الرائدة  الدولة  إزالة 
الدولة املنافسة هلا، ويدث هذا يف العادة 
عندما يكون هناك انفاض ملحوظ يف 
على  احلفاظ  يف  الرائدة  الدولة  كفاءة 
قبل  من  التهديدات  ومنع  الدويل  النظام 
القوى الكربى اليت تضم الدول املنافسة. 
ثابتًا،  يظل  الدويل ال  النظام  فإن  وبالتايل 

التغي  للتغيي، ومقدار  دائمًا عرضة  وهو 
يف النظام الدويل يكون متناسبًا مع تراجع 
الدولة الرائدة، وكلما زاد مقدار الرتاجع 
يف  األخرى  الكربى  القوى  فرصة  زادت 
النظام  تغيي األحداث لصاحلها وإضعاف 

الدويل. 
فئة  احلديث  العصر  يف  ظهرت  لقد 
من  أقوى  وهي  القوية،  الدول  من  أخرى 
العظمى.  القوى  وهي  الكربى،  القوى 
على  القدرة  لديها  العظمى  والقوى 
قوتها  خالل  من  عامليًا  مصاحلها  محاية 
كانت  1945م  عام  فقبل  العسكرية، 
فقط،  املوجودة  هي  الكربى  القوى 
عن  فضاًل  كربى  قوة  بريطانيا  وكانت 
وكانت  الرائدة،  الدولة  كانت  أنها 
منافسة  وكانت  كربى  قوة  أيضًا  أملانيا 
وخالل  1945م،  عام  وبعد  لربيطانيا، 
املتحدة  الواليات  هيمنت  الباردة،  احلرب 
العال، وكانتا  على  السوفياتي  واالتاد 
وبقية  الوحيدة،  العظمى  القوى  ُتعتربان 
جدًا  ضعيفة  كانت  الكربى  القوى 

ملعارضتها. 
فرتة الأحادية القطبية الأمريكية: 

لقد تربعت على رؤوس اآلخرين خالل 
احلرب الباردة قوتان عظميان، وانقسمت 
كثي من دول العال بني الوالء للمعسكر 
انهيار  وبعد  ذلك،  ومع  والشرقي.  الغربي 

مقدمة:
منذ بداية احلضارات البشرية، اعتاد 
يف  العيش  يف  أنفسهم  تنظيم  على  البشر 
أسر هي جزء من القبائل الكبية، ويتم 
تنظيم هذه القبائل ضمن صفات وخصائص 
للقبيلة،  تنصيب رئيس  بينها  حمددة، من 
وعقيدة تربط القبائل بعضها مع البعض يف 

قوالب ووجهة نظر معينة يف احلياة. 

عقائد  حول  القبائل  جتمع  شأن  ومن 
حمددة أن تولد األمم، وهذه األمم ال تعيش 
يف عزلة بل جُترب من خالل ديناميات احلياة 
على التفاعل والتنافس مع بعضها البعض. 
أغلب  يف  يكون  والتفاعل  التنافس  وهذا 
األحيان على الثروات، واملوارد الطبيعية، 
واألرض، واجلغرافيا، والشرف، واهليبة، 

بسم اهلل الرمحن الرحيم

(Q) _ه‹ انهيار أمريكا حقيقية أم خيال

عابد مصطفى

مقت�سراً  عظمى  قوة  باعتبارها  اأمريكا  تراجع  مو�سوع  عن  احلديث  يعد  مل 
اأن جتد جمموعات متنوعة من النا�ض  اأ�سب ماألوفاً  على املحللني واملراقبني، فقد 
اأنه  اأمريكا، كما لو  العامل تتحدث وتناق�ض مو�سوع تراجع  يف مناطق خمتلفة من 
ق�سية ال�ساعة اأو اخل اليومي. ومن بني املوا�سيع التي يتم مناق�ستها هي طبيعة 
تراجع وانحدار اأمريكا �سيا�سياً، واقت�سادياً، وع�سكرياً، ف�ساًل عن مناق�سة املو�سوع 

الأهم الذي �سياأتي لحقاً. 
وب�سكل عام، فاإن اأولئك الذين يناق�سون  تقهقر الهيمنة الأمريكية يف جميع اأنحاء 
العامل فئتان: الأوىل تت�سمن اأولئك الذين ي�سرتكون يف فكرة اأن تقهقر اأمريكا هو 
�سمة دائمة من �سمات النظام الدويل. والثانية هي ممن يرون اأن تراجع اأمريكا لي�ض 

موؤقتاً فح�سب، بل وباأنه يكن لأمريكا اأن ت�سب مرة اأخرى قوة عظمى كما كانت. 
كانت  اإذا  وعما  اأمريكا،  تراجع  مو�سوع  �سنتناول  مقالت  ثالث  من  �سل�سلة  يف 

�ستطراأ اأي تغريات ملحوظة على قدرتها على التاأثري وت�سكيل ال�سيا�سة العاملية. 
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كانت أميكا خالل العقد املاضي قادرة 
السياسي  ونفوذها  هيمنتها  فرض  على 
فهزية  تقريبًا.  العال  أحناء  مجيع  على 
قوات صدام حسني يف العراق عام 1991م 
قدم  موطئ  ترسيخ  من  أميكا  مّكنت 
األوسط  والشرق  اخلليج  منطقة  يف  هلا 
إنشاء  خالل  من  وذلك  أوسع،  نطاق  على 
قواعد عسكرية، وإبرام اتفاقيات أمنية، 
وبدء حمادثات السالم )مؤمتر مدريد( بني 
تزال  واليت ال  والفلسطينيني،  يهود  دولة 
الواليات  ونفوذ  هذا.  يومنا  لغاية  مستمرة 
أعطاها  مثيل  له  يسبق  ل  الذي  املتحدة 
فرصة تشكيل املنطقة بشكل يضمن هلا 

محاية مصاحلها. 
املستمر  التوسع  فإن  أوروبا،  ويف 
األطلسي  مشال  وحلف  األوروبي  لالتاد 
االتاد  فضاء  يف  كانت  دواًل  ليشمال 
السوفياتي مثل أستونيا والتفيا وليتوانيا... 
على  أميكا  قبضة  من  عّزز  قد  إخل 
والفرصة  أكثر.  روسيا  وأضعف  أوروبا، 
فرض  من  أميكا  مّكنت  اليت  الذهبية 
يف  يوغوسالفيا  تفكك  كانت  هيمنتها 
إىل  املطاف  نهاية  يف  أّدى  الذي  أوروبا، 
تلتها  حرب كوسوفو عام 1999م، واليت 
فقد  احملصلة  ويف  كومانوفو،  معاهدة 
كل  تهميش  على  قادرة  أميكا  كانت 

من أوروبا وروسيا. 

أميكا  خطت  أيضًا  أفريقيا  ويف 
أوروبا  حساب  على  كبية  خطوات 
يف  العسكري  توغلها  يف  القدية، 
وكان  )الكونغو(،  وزائي  الصومال 
تقليص  محالت  بداية  ليبييا  يف  التغيي 
أفريقيا.  يف  والفرنسي  الربيطاني  النفوذ 
األميكتني  يف  التغلغل  كان  وقد 
اجلهود  أميكا  بذلت  حيث  كاملعتاد، 
من  أكرب  بشكل  السياسية  للسيطرة 
خالل تعزيز الديقراطية وتشديد اخلناق 

االقتصادي على القارة. 
السياسية  اهليمنة  حنينا  وإذا 
فقد  جانبًا،  العال  على  والعسكرية 
إدارة  حكم  فرتة  يف  أميكا  فتحت 
أمام  العال  من  أماكن كثية  كلينتون 
الشركات األميكية متعددة اجلنسيات 
لذلك  احلرة.  والتجارة  العوملة  خالل  من 
وزير  دفع  الذي  هو  أميكا  تفوق  كان 
اخلارجية الفرنسي إىل استخدام مصطلح 
أميكا  تفوق  لوصف  الطاقة«  »فرط 
الذي كان  اجلديد  واملصطلح  العال.  يف 
يعتقد أنه أفضل وصف هو »البلد املهيمن 

أو السائد على اجلميع«. 
نقطة التحول:

الواحد  القرن  بداية  شهدت  لقد 
األميكي.  التفوق  استمرار  والعشرين 
بوش،  إدارة  فرتة  ويف  املرة،  هذه  ولكن 

االتاد السوفييت يف عام 1991م، وجدت 
أميكا نفسها يف موقف فريد من نوعه، 
دولة رائدة وقوة عظمى وحيدة يف العال، 
حيث كانت قوة عاملية قادرة على تشكيل 
والغرب،  الشرق  يف  السياسي  املشهد 
إىل  األميكيني  املعلقني  ببعض  دفع  مما 
تعظيم املكانة الدولية احلديثة ألميكا، 
تشارلز  الشهي  األميكي  املفكر  مثل 
الذهبية  الفرصة  وصف  الذي  كراوثامر 
للقوة العظمى الوحيدة )أميكا( بأحادية 
جملة  يف  كتب  وقد  العال،  يف  القطب 
عنوان:  تت  مقااًل  اخلارجية«  »الشؤون 

»أميكا والعال«: 
ليس  الباردة  احلرب  بعد  ما  »العال 
القطب،  أحادي  هو  بل  األقطاب،  متعدد 
القوة  مركز  هي  املتحدة  والواليات 
منازع،  دون  العظمى  القوة  وهي  العاملية، 
وامليزة  الغربيون...  حلفاؤها  ويتبعها 
احلرب  بعد  فيما  للعال  بروزًا  األكثر 
الباردة هي أحادية القطبية له. ومما ال شك 
يف  تأتي  سوف  القطبية  التعددية  أن  فيه 
الحقًا يف  سيظهر  ورمبا  املناسب،  الوقت 
جيل آخر أو حنو ذلك قوى عظمى مساوية 
إىل  العال  يعود  املتحدة، وسوف  للواليات 
العاملية  احلرب  قبل  ما  تشبه  هيكلية 
األوىل، ولكننا ل نصل إىل تلك احلقبة 
اآلن  ولكننا  بعيدة،  ليست  أنها  إال  بعد، 

يف حقبة أحادية القطبية«. 
الشهي  املفكر  إليه  انضم  وقد 
وقت  يف  قال  الذي  فوكوياما  فرانسيس 
لبس  ال  بشكل  1989م  عام  من  سابق 
انتصرت  قد  الغربية  الليربالية  أن  فيه 
على مجيع األنظمة األخرى، وقد جاء يف 

كتابة »نهاية التاريخ«: 
الغربية  بفكرته  الغرب  انتصار  »إّن 
واضح للجميع... وما يكن لنا أن نشهده 
وفاة  أو  الباردة،  احلرب  نهاية  فقط  ليس 
احلرب،  بعد  ما  تاريخ  من  معينة  فرتة 
ولكن نهاية التاريخ على هذا النحو: نهاية 
وهيمنة  للبشرية،  األيديولوجي  التطور 
باعتبارها  الغربية  الليربالية  الديقراطية 
البشرية،  النهائي ألنظمة حكم  الشكل 
وهذا ال يعين أنه لن يكون هناك أحداث 
متأل صفحات الشؤون اخلارجية للعالقات 
الليربالية  انتصار  الدولية، وذلك من أجل 
مكتملة  غي  وهي  األفكار،  عال  يف 
لغاية اآلن يف العال، ولكن هناك أسباب 
قوية تدعو إىل االعتقاد بأن املثالية هي اليت 
ستحكم العال املادي على املدى الطويل«.
ويف عام 1993م صدر كتاب خمصص 
هلذه املوجة اليت تركز على تفوق أميكا، 
والرجل  التاريخ  »نهاية  اسم  عليه  وُأطلق 
األخي«. ويبدو أن كراوثامر وفوكوياما 
حيث  اعتقادهما،  يف  صواب  على  كانا 
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كانت أميكا خالل العقد املاضي قادرة 
السياسي  ونفوذها  هيمنتها  فرض  على 
فهزية  تقريبًا.  العال  أحناء  مجيع  على 
قوات صدام حسني يف العراق عام 1991م 
قدم  موطئ  ترسيخ  من  أميكا  مّكنت 
األوسط  والشرق  اخلليج  منطقة  يف  هلا 
إنشاء  خالل  من  وذلك  أوسع،  نطاق  على 
قواعد عسكرية، وإبرام اتفاقيات أمنية، 
وبدء حمادثات السالم )مؤمتر مدريد( بني 
تزال  واليت ال  والفلسطينيني،  يهود  دولة 
الواليات  ونفوذ  هذا.  يومنا  لغاية  مستمرة 
أعطاها  مثيل  له  يسبق  ل  الذي  املتحدة 
فرصة تشكيل املنطقة بشكل يضمن هلا 

محاية مصاحلها. 
املستمر  التوسع  فإن  أوروبا،  ويف 
األطلسي  مشال  وحلف  األوروبي  لالتاد 
االتاد  فضاء  يف  كانت  دواًل  ليشمال 
السوفياتي مثل أستونيا والتفيا وليتوانيا... 
على  أميكا  قبضة  من  عّزز  قد  إخل 
والفرصة  أكثر.  روسيا  وأضعف  أوروبا، 
فرض  من  أميكا  مّكنت  اليت  الذهبية 
يف  يوغوسالفيا  تفكك  كانت  هيمنتها 
إىل  املطاف  نهاية  يف  أّدى  الذي  أوروبا، 
تلتها  حرب كوسوفو عام 1999م، واليت 
فقد  احملصلة  ويف  كومانوفو،  معاهدة 
كل  تهميش  على  قادرة  أميكا  كانت 

من أوروبا وروسيا. 

أميكا  خطت  أيضًا  أفريقيا  ويف 
أوروبا  حساب  على  كبية  خطوات 
يف  العسكري  توغلها  يف  القدية، 
وكان  )الكونغو(،  وزائي  الصومال 
تقليص  محالت  بداية  ليبييا  يف  التغيي 
أفريقيا.  يف  والفرنسي  الربيطاني  النفوذ 
األميكتني  يف  التغلغل  كان  وقد 
اجلهود  أميكا  بذلت  حيث  كاملعتاد، 
من  أكرب  بشكل  السياسية  للسيطرة 
خالل تعزيز الديقراطية وتشديد اخلناق 

االقتصادي على القارة. 
السياسية  اهليمنة  حنينا  وإذا 
فقد  جانبًا،  العال  على  والعسكرية 
إدارة  حكم  فرتة  يف  أميكا  فتحت 
أمام  العال  من  أماكن كثية  كلينتون 
الشركات األميكية متعددة اجلنسيات 
لذلك  احلرة.  والتجارة  العوملة  خالل  من 
وزير  دفع  الذي  هو  أميكا  تفوق  كان 
اخلارجية الفرنسي إىل استخدام مصطلح 
أميكا  تفوق  لوصف  الطاقة«  »فرط 
الذي كان  اجلديد  واملصطلح  العال.  يف 
يعتقد أنه أفضل وصف هو »البلد املهيمن 

أو السائد على اجلميع«. 
نقطة التحول:

الواحد  القرن  بداية  شهدت  لقد 
األميكي.  التفوق  استمرار  والعشرين 
بوش،  إدارة  فرتة  ويف  املرة،  هذه  ولكن 

االتاد السوفييت يف عام 1991م، وجدت 
أميكا نفسها يف موقف فريد من نوعه، 
دولة رائدة وقوة عظمى وحيدة يف العال، 
حيث كانت قوة عاملية قادرة على تشكيل 
والغرب،  الشرق  يف  السياسي  املشهد 
إىل  األميكيني  املعلقني  ببعض  دفع  مما 
تعظيم املكانة الدولية احلديثة ألميكا، 
تشارلز  الشهي  األميكي  املفكر  مثل 
الذهبية  الفرصة  وصف  الذي  كراوثامر 
للقوة العظمى الوحيدة )أميكا( بأحادية 
جملة  يف  كتب  وقد  العال،  يف  القطب 
عنوان:  تت  مقااًل  اخلارجية«  »الشؤون 

»أميكا والعال«: 
ليس  الباردة  احلرب  بعد  ما  »العال 
القطب،  أحادي  هو  بل  األقطاب،  متعدد 
القوة  مركز  هي  املتحدة  والواليات 
منازع،  دون  العظمى  القوة  وهي  العاملية، 
وامليزة  الغربيون...  حلفاؤها  ويتبعها 
احلرب  بعد  فيما  للعال  بروزًا  األكثر 
الباردة هي أحادية القطبية له. ومما ال شك 
يف  تأتي  سوف  القطبية  التعددية  أن  فيه 
الحقًا يف  سيظهر  ورمبا  املناسب،  الوقت 
جيل آخر أو حنو ذلك قوى عظمى مساوية 
إىل  العال  يعود  املتحدة، وسوف  للواليات 
العاملية  احلرب  قبل  ما  تشبه  هيكلية 
األوىل، ولكننا ل نصل إىل تلك احلقبة 
اآلن  ولكننا  بعيدة،  ليست  أنها  إال  بعد، 

يف حقبة أحادية القطبية«. 
الشهي  املفكر  إليه  انضم  وقد 
وقت  يف  قال  الذي  فوكوياما  فرانسيس 
لبس  ال  بشكل  1989م  عام  من  سابق 
انتصرت  قد  الغربية  الليربالية  أن  فيه 
على مجيع األنظمة األخرى، وقد جاء يف 

كتابة »نهاية التاريخ«: 
الغربية  بفكرته  الغرب  انتصار  »إّن 
واضح للجميع... وما يكن لنا أن نشهده 
وفاة  أو  الباردة،  احلرب  نهاية  فقط  ليس 
احلرب،  بعد  ما  تاريخ  من  معينة  فرتة 
ولكن نهاية التاريخ على هذا النحو: نهاية 
وهيمنة  للبشرية،  األيديولوجي  التطور 
باعتبارها  الغربية  الليربالية  الديقراطية 
البشرية،  النهائي ألنظمة حكم  الشكل 
وهذا ال يعين أنه لن يكون هناك أحداث 
متأل صفحات الشؤون اخلارجية للعالقات 
الليربالية  انتصار  الدولية، وذلك من أجل 
مكتملة  غي  وهي  األفكار،  عال  يف 
لغاية اآلن يف العال، ولكن هناك أسباب 
قوية تدعو إىل االعتقاد بأن املثالية هي اليت 
ستحكم العال املادي على املدى الطويل«.
ويف عام 1993م صدر كتاب خمصص 
هلذه املوجة اليت تركز على تفوق أميكا، 
والرجل  التاريخ  »نهاية  اسم  عليه  وُأطلق 
األخي«. ويبدو أن كراوثامر وفوكوياما 
حيث  اعتقادهما،  يف  صواب  على  كانا 
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حيث  املنطقة،  يف  تاريية  مبيزة  الباردة 
بعد  املنطقة  يف  أميكا  هيمنة  تتوجت 
غزو العراق للكويت، ولكننا اآلن نشهد 
شيئًا خمتلفًا كليًا، فنحن يف عال أكثر 
فوضى وتعقيدًا من ذلك بكثي، والشرق 
األوسط أكثر اضطرابًا بكثي، وقدرة 
إدارة  تشكيل  على  املتحدة  الواليات 

الشؤون أقل بكثي«.
وقد قال غراهام فولر )النائب السابق 
الوطين(  االستخبارات  جملس  لرئيس 
بسبب  أصبحوا  قد  أميكا  خصوم  إن 
كارثة العراق قادرين على احلّد بشكل 
على  التأثي  على  أميكا  قدرة  من  فعال 
األحداث، ففي عام 2006م جاء يف جملة 
بلدان  نشرت   ...« الوطنية«:  »املصلحة 
متعددة اسرتاتيجيات وتكتيكات تهدف 
إىل إضعاف أو تغيي أو تعقيد أو احلد من 

تأخي أو منع أجندة بوش من التحقق«. 
السياسية  النخبة  كانت  وبينما 
الناجم  الضرر  مدى  تدرس  األميكية 
األميكي  النفوذ  على  العراق  حرب  عن 
األزمة  ضربت  العاملي،  الصعيد  على 
2008م،  عام  صيف  يف  العاملية  املالية 
ثقة  وزعزعت  أميكا،  ضراوتها  فهزت 
وصف  وقد  فيها.  الناس  وعامة  املثقفني 
أالن جرينسبان )رئيس جملس االحتياطي 
االتادي آنذاك( أزمَة االئتمان اليت كانت 

قلب األزمة االقتصادية على أنها »تسونامي 
الصوت  جرينسبان  يكن  ول  القرن«، 
أميكا،  مأزق  وصف  الذي  الوحيد 
أعقاب  يف  إنه  القول  يكن  الواقع  ففي 
احلديث  أصبح  االقتصادية  أميكا  أزمة 
حماًل  الدويل  أميكا  موقع  تقهقر  عن 
بشكل  برز  حيث  الساخنة،  للمناقشات 
الرأي  كان  األول  معسكرين،  عام 
أميكا مسة  تراجع  أن  هو  عنده  الشائع 
دائمة من مسات النظام الدويل. ومع ذلك، 
تقييم  على  يقتصر  اخلالف  كان  فقد 
عام  ويف  أميكا.  على  األزمة  تأثي  شدة 
االستخبارات  جملس  اعرتف  2008م، 
قوة  أن  األوىل  للمرة  األميكي  القومي 
أميكا يف العال قد تراجعت. ويف أحد 
والتوجهات  املستقبلية  الدورية  التقارير 
املجلس  تنبأ  2025م،  عام  لغاية  العاملية 
االقتصادية  والقوة  العاملية  الثروة  »بنقل 
حالة  يف  الشرق،  إىل  الغرب  من  اجلارية 
احلديث«؛  التاريخ  يف  مثيل  هلا  يسبق  ل 
العسكري  األساسي  العامل  لرتاجع 
هناك  كان  ذلك،  ومع  املتحدة.  للواليات 
آخرون يف وقت سابق تنبؤوا برتاجع كبي 
ألميكا أو حتى انهيارها، أحدهم كان 
األستاذ الروسي إيغور بانارين، الذي قال 
يصل  احتمااًل  »هناك  إن  2008م  عام  يف 
  %55-45 بني  ما  إىل  الراهن  الوقت  يف 

أفكار  اجلدد  احملافظني  لدى  كان 
الستخدام  السبل  أفضل  حول  خمتلفة 
تشكيل  يف  واألحادية  األميكية  القوة 
أحناء  مجيع  يف  األميكية  املصاحل 
األميكي  الغزو  كان  حيث  العال، 
ألفغانستان والعراق مبعث ابتهاج واحتفال 
ل يسبق له مثيل بني السياسيني واملؤيدين 
إلدارة بوش األميكية. ولكن الزخم يف 
صاحل اهليمنة األميكية ل يدم طوياًل، 
يف  بغداد  سقوط  بعد  اهتزَّ  ما  وسرعان 
نيسان 2003م، حيث تورطت أميكا يف 
وتأكدت  األمد،  طويلة  عصابات  حرب 
العنصرية عندها، واليت جتسدت  النظرة 
حيث  2004م،  عام  غريب  أبو  سجن  يف 
خالل  من  األميكية  القيم  تكّشفت 

املمارسة العملية. 
العسكرية  القوة  من  الرغم  وعلى 
العراق،  يف  اسُتخدمت  اليت  األميكية 
من  العديد  بوش  إدارة  واجهت  فقد 

التحديات:
           انتفاضات السنة والشيعة.أ- 
املجازر ب-  جتاه  احمللي  الغضب   

اجليش  يرتكبها  اليت  املتكررة 
األميكي.

 انتشار عمليات القتل خارج نطاق ج- 
القضاء من قبل املجرمني األميكيني.

 الفشل الذريع يف أبو غريب وعدم د- 

وجود استقرار سياسي.
          انتشار املشاعر املناهضة ه- 

للواليات املتحدة على نطاق واسع يف مجيع 
أحناء العال اإلسالمي.

لذلك ظلت أميكا تناضل على مدار 
نفسها من  أجل ختليص  ثالث سنوات من 
مستنقع العراق، بينما كان من املفرتض 
للديقراطية  نصرًا  العراق  تكون  أن 
احملافظون  يرجو  كان  كما  الليربالية 
اجلدد يف إدارة بوش، ولكن العراق تول 
بسرعة إىل معركة من أجل إنقاذ سيادة 
أميكا يف الشرق األوسط واحلفاظ على 

هيبتها على الصعيد الدويل. 
ضد  كبية  االنتقادات  كانت  لقد 
إدارة بوش بسبب سياسة احملافظني اجلدد، 
واجلمهوريون  الديقراطيون  أدان  وقد 
البارزين  السياسيني  من  جمموعة  مع  معًا 
أجل  من  ذلك  يعنيه  وما  العراق  ملَف 
ويف  سياساتها.  يف  قدمًا  أميكا  مضي 
دراسة  جمموعة  ذكرت  2006م،  عام 
العراق  يف  الوضع  »إن  العراق:  ملف 
ريتشارد  توقع  وقد   ،« ومتدهور...  خطي 
العالقات  ملجلس  السابق  )الرئيس  هاس 
على  أميكا  قدرة  من  احلّد  اخلارجية( 
املنطقة،  يف  السياسية  األحداث  صياغة 
فقال: »لقد متتعت أميكا يف جزء كبي 
احلرب  نهاية  منذ  املاضيني  العقدين  من 
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حيث  املنطقة،  يف  تاريية  مبيزة  الباردة 
بعد  املنطقة  يف  أميكا  هيمنة  تتوجت 
غزو العراق للكويت، ولكننا اآلن نشهد 
شيئًا خمتلفًا كليًا، فنحن يف عال أكثر 
فوضى وتعقيدًا من ذلك بكثي، والشرق 
األوسط أكثر اضطرابًا بكثي، وقدرة 
إدارة  تشكيل  على  املتحدة  الواليات 

الشؤون أقل بكثي«.
وقد قال غراهام فولر )النائب السابق 
الوطين(  االستخبارات  جملس  لرئيس 
بسبب  أصبحوا  قد  أميكا  خصوم  إن 
كارثة العراق قادرين على احلّد بشكل 
على  التأثي  على  أميكا  قدرة  من  فعال 
األحداث، ففي عام 2006م جاء يف جملة 
بلدان  نشرت   ...« الوطنية«:  »املصلحة 
متعددة اسرتاتيجيات وتكتيكات تهدف 
إىل إضعاف أو تغيي أو تعقيد أو احلد من 

تأخي أو منع أجندة بوش من التحقق«. 
السياسية  النخبة  كانت  وبينما 
الناجم  الضرر  مدى  تدرس  األميكية 
األميكي  النفوذ  على  العراق  حرب  عن 
األزمة  ضربت  العاملي،  الصعيد  على 
2008م،  عام  صيف  يف  العاملية  املالية 
ثقة  وزعزعت  أميكا،  ضراوتها  فهزت 
وصف  وقد  فيها.  الناس  وعامة  املثقفني 
أالن جرينسبان )رئيس جملس االحتياطي 
االتادي آنذاك( أزمَة االئتمان اليت كانت 

قلب األزمة االقتصادية على أنها »تسونامي 
الصوت  جرينسبان  يكن  ول  القرن«، 
أميكا،  مأزق  وصف  الذي  الوحيد 
أعقاب  يف  إنه  القول  يكن  الواقع  ففي 
احلديث  أصبح  االقتصادية  أميكا  أزمة 
حماًل  الدويل  أميكا  موقع  تقهقر  عن 
بشكل  برز  حيث  الساخنة،  للمناقشات 
الرأي  كان  األول  معسكرين،  عام 
أميكا مسة  تراجع  أن  هو  عنده  الشائع 
دائمة من مسات النظام الدويل. ومع ذلك، 
تقييم  على  يقتصر  اخلالف  كان  فقد 
عام  ويف  أميكا.  على  األزمة  تأثي  شدة 
االستخبارات  جملس  اعرتف  2008م، 
قوة  أن  األوىل  للمرة  األميكي  القومي 
أميكا يف العال قد تراجعت. ويف أحد 
والتوجهات  املستقبلية  الدورية  التقارير 
املجلس  تنبأ  2025م،  عام  لغاية  العاملية 
االقتصادية  والقوة  العاملية  الثروة  »بنقل 
حالة  يف  الشرق،  إىل  الغرب  من  اجلارية 
احلديث«؛  التاريخ  يف  مثيل  هلا  يسبق  ل 
العسكري  األساسي  العامل  لرتاجع 
هناك  كان  ذلك،  ومع  املتحدة.  للواليات 
آخرون يف وقت سابق تنبؤوا برتاجع كبي 
ألميكا أو حتى انهيارها، أحدهم كان 
األستاذ الروسي إيغور بانارين، الذي قال 
يصل  احتمااًل  »هناك  إن  2008م  عام  يف 
  %55-45 بني  ما  إىل  الراهن  الوقت  يف 

أفكار  اجلدد  احملافظني  لدى  كان 
الستخدام  السبل  أفضل  حول  خمتلفة 
تشكيل  يف  واألحادية  األميكية  القوة 
أحناء  مجيع  يف  األميكية  املصاحل 
األميكي  الغزو  كان  حيث  العال، 
ألفغانستان والعراق مبعث ابتهاج واحتفال 
ل يسبق له مثيل بني السياسيني واملؤيدين 
إلدارة بوش األميكية. ولكن الزخم يف 
صاحل اهليمنة األميكية ل يدم طوياًل، 
يف  بغداد  سقوط  بعد  اهتزَّ  ما  وسرعان 
نيسان 2003م، حيث تورطت أميكا يف 
وتأكدت  األمد،  طويلة  عصابات  حرب 
العنصرية عندها، واليت جتسدت  النظرة 
حيث  2004م،  عام  غريب  أبو  سجن  يف 
خالل  من  األميكية  القيم  تكّشفت 

املمارسة العملية. 
العسكرية  القوة  من  الرغم  وعلى 
العراق،  يف  اسُتخدمت  اليت  األميكية 
من  العديد  بوش  إدارة  واجهت  فقد 

التحديات:
           انتفاضات السنة والشيعة.أ- 
املجازر ب-  جتاه  احمللي  الغضب   

اجليش  يرتكبها  اليت  املتكررة 
األميكي.

 انتشار عمليات القتل خارج نطاق ج- 
القضاء من قبل املجرمني األميكيني.

 الفشل الذريع يف أبو غريب وعدم د- 

وجود استقرار سياسي.
          انتشار املشاعر املناهضة ه- 

للواليات املتحدة على نطاق واسع يف مجيع 
أحناء العال اإلسالمي.

لذلك ظلت أميكا تناضل على مدار 
نفسها من  أجل ختليص  ثالث سنوات من 
مستنقع العراق، بينما كان من املفرتض 
للديقراطية  نصرًا  العراق  تكون  أن 
احملافظون  يرجو  كان  كما  الليربالية 
اجلدد يف إدارة بوش، ولكن العراق تول 
بسرعة إىل معركة من أجل إنقاذ سيادة 
أميكا يف الشرق األوسط واحلفاظ على 

هيبتها على الصعيد الدويل. 
ضد  كبية  االنتقادات  كانت  لقد 
إدارة بوش بسبب سياسة احملافظني اجلدد، 
واجلمهوريون  الديقراطيون  أدان  وقد 
البارزين  السياسيني  من  جمموعة  مع  معًا 
أجل  من  ذلك  يعنيه  وما  العراق  ملَف 
ويف  سياساتها.  يف  قدمًا  أميكا  مضي 
دراسة  جمموعة  ذكرت  2006م،  عام 
العراق  يف  الوضع  »إن  العراق:  ملف 
ريتشارد  توقع  وقد   ،« ومتدهور...  خطي 
العالقات  ملجلس  السابق  )الرئيس  هاس 
على  أميكا  قدرة  من  احلّد  اخلارجية( 
املنطقة،  يف  السياسية  األحداث  صياغة 
فقال: »لقد متتعت أميكا يف جزء كبي 
احلرب  نهاية  منذ  املاضيني  العقدين  من 
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هل انهيار أمريكا حقيقة أم خيال؟ )1(  

بتفكك الواليات املتحدة«.
نظر  وجهة  تبّنى  اآلخر  واملعسكر 
قابل  ألميكا  االنفاض  هذا  أن 
املفكرين األميكيني  وبعض  للمعاجلة، 
مثل  الرأي،  هذا  يتبّنون  شراسة  األكثر 
بأن  يعتقد  يزال  ال  الذي  برجينسكي، 
التحديات  مواجهة  تستطيع  أميكا 
الراهنة، فقد ورد يف أواخر كتابه الذي 
االسرتاتيجية:  »الرؤية  عنوان  كان تت 

أميكا وأزمة الطاقة العاملية« ما يلي: 
األكرب  التحدي  فإن  »وهكذا، 
القليلة  العقود  مدى  على  أميكا  أمام 
وتعزيز  نفسها  إحياء  إعادة  هو  القادمة 
هيمنتها  تعميق  مع  الغربية  مكانتها 
املعقدة يف الشرق؛ وذلك الستيعاب الوضع 
العاملية.  الفوضى  وتفادي  للصني  العاملي 
يف  مستقر  جيوسياسي  توازن  دون  فمن 
فإن  أميكا،  له  تروج  والذي  أوراسيا، 
أهمية  ذات  مركزية  قضايا  يف  التقدم 
للرفاه االجتماعي لبقاء اإلنسان لن تكلل 

بالنجاح«. 
اآلراء  تبادال  وماندلباوم  فريدمان 
بأن  يعتقدان  حيث  وجبدية،  نفسها 
أميكا بطبيعتها تستطيع تمل التحديات 
اخلطأ  »ما  كتابهما  يف  فجاء  الصعبة، 
الذي حدث مع أميكا؟ وكيف يكنها 

العودة إىل مكانتها؟«: 

»والسبب اآلخر للتفاؤل بشأن مستقبل 
مدار  على  كان  فشلها  أن  هو  أميكا 
يف  تنجح  كانت  حيث  نادرًا،  تاريها 
مواجهة التحديات الكربى. بل فشلها يف 
غي  أمر  هو  الكربى  التحديات  مواجهة 
أميكا  أداء  إن  القول  ويكن  عادي، 
يف  الثورة  أيام  منذ  اختبارها  مت  عندما 
الباردة  احلرب  لغاية  عشر  الثامن  القرن 
»استثنائيًا«،  كان  العشرين  القرن  يف 
طرقًا  وجدوا  واألميكيون  فأميكا 
للتفوق. ففي البالد مكونات خصبة تبعث 

بالتفاؤل بشأن مستقبلها«. 
املعسكرين  لكال  يكن  ال  ما 
يف  أميكا  أن  حقيقة  هو  إنكاره 
ظاهرة  هناك  أن  والغريب  احندار، 
احندار  مع  وثيقًا  ارتباطًا  ترتبط  أخرى 
أميكا، وهي انفاض احلضارة الغربية 
املاضية  القليلة  السنوات  ففي  وسلطتها، 
واالقتصادية  االجتماعية  الظروف  تعددت 
والسياسية القاسية على احلضارة الغربية 
ووقعت تت ضغط شديد، ويف العديد من 
عن  فكرة  أية  لديها  يكن  املشاكل ل 
موضوع  ليس  هذا  فإن  ذلك،  ومع  حلها. 
ارتباطًا  يرتبط  أنه  من  الرغم  على  املقال 
احندار  على  هو  فالرتكيز  به،  وثيقًا 
نناقش  الثاني سوف  املقال  أميكا، ويف 

.شكل االنفاض األميكي
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هذه  من  السابقة  احللقات  ناقشت 
والتنظيي  التاريي  االنبثاق  السلسلة 
لـ»املجتمع املدني« وارتباط ذلك بالرأمسالية 
والديقراطية الغربية، وتتناول هذه احللقة 
املجتمع  لرتويج  العاملي  السياسي  السياق 
غي  )كمؤسسات  منظماته  ودعم  املدني 
حكومية(، وهي تربز عالقة ذلك الرتويج 
والدعم بفرض اهليمنة الغربية على العال 

اإلسالمي.
لنشاطات  امليدانية  املتابعة  عند 
وارتباطاتها  املدني  املجتمع  منظمات 
سياسية  مسألة  ظهرت  الغربية  باجلهات 
جديرة باملالحظة والتحليل، تعلقت بوجود 
رافقت  الغربية  النظرة  يف  تّول  بوادر 
املدني  املجتمع  منظمات  وتفعيل  انطالق 
املنظمات  تلك  أن  العربية: وهي  البالد  يف 
املأجورة  أو مواز لألحزاب  برزت كبديل 
براجمه،  لتحقيق  الغرب  استغّلها  اليت 
تلك  عوار  انكشف  أن  بعد  وخصوصًا 
األحزاب لألمة وفرغت من حمتوياتها ول 
ويف  املجتمعات،  اخرتاق  على  قادرة  تعد 
الكتاب  أحد  يقول  هذا  من  قريب  معنى 
حول ضرورة  تساؤله  لدى  املجال  هذا  يف 
بالعمل  واملطالبة  املدني  باملجتمع  االهتمام 

له: »إن هناك يف بعض  املجال  على فسح 
بقيام  إرهاصات  اليوم  العربية  املجتمعات 
املجتمع املدني فيها. وهذا أمر يشي بفشل 
األرض  الذي شّيد على  املجتمعي  النموذج 
العربية قبل ظهور هذه اإلرهاصات. نقصد 
بدولة  املرتبطة  املجتمعية  النماذج  بذلك 
اجليش«،  »ثورة  ودولة  الوحيد،  احلزب 
ودولة امللكيات املطلقة والرئاسات القبلية 

والفردية. 
وهنا تربز جدلية وتضارب مصاحل بني 
احلكومات العربية واملنظمات األهلية. ومع 
أن كال الفريقني )املؤسسات احلكومية 
العميلة للغرب واملؤسسات غي احلكومية 
املمولة من الغرب( يعمل تت عني الغرب 
األنظمة  أن  إال  توجيهاته،  وضمن  وبصره 
املدني  املجتمع  تغلغل  من  ختشى  العربية 
املصاحل  تقيق  يف  ينافسها  ال  لكي 
»لتفريخ«  املجال  يفسح  وألنه  الذاتية، 
التشريعات  ظّلت  ولذلك  بديلة،  قيادات 
املستبدة  العربية  الدول  يف  الصلة  ذات 
مدني  جمتمع  وتطور  انبثاق  على  تضّيق 
قوي، ويف املقابل ظّلت قوى غربية تسعى 
ملراقبة تلك العالقة احملتدمة، وتّث على 

مساعدة املجتمع املدني يف الظهور بقوة. 

بسم اهلل الرمحن الرحيم

ا1تمع املدني ومنظماته )T(: أدوات ف سياق اهليمنة الÃربية 
د. ماهر اجلعربي

بتفكك الواليات املتحدة«.
نظر  وجهة  تبّنى  اآلخر  واملعسكر 
قابل  ألميكا  االنفاض  هذا  أن 
املفكرين األميكيني  وبعض  للمعاجلة، 
مثل  الرأي،  هذا  يتبّنون  شراسة  األكثر 
بأن  يعتقد  يزال  ال  الذي  برجينسكي، 
التحديات  مواجهة  تستطيع  أميكا 
الراهنة، فقد ورد يف أواخر كتابه الذي 
االسرتاتيجية:  »الرؤية  عنوان  كان تت 

أميكا وأزمة الطاقة العاملية« ما يلي: 
األكرب  التحدي  فإن  »وهكذا، 
القليلة  العقود  مدى  على  أميكا  أمام 
وتعزيز  نفسها  إحياء  إعادة  هو  القادمة 
هيمنتها  تعميق  مع  الغربية  مكانتها 
املعقدة يف الشرق؛ وذلك الستيعاب الوضع 
العاملية.  الفوضى  وتفادي  للصني  العاملي 
يف  مستقر  جيوسياسي  توازن  دون  فمن 
فإن  أميكا،  له  تروج  والذي  أوراسيا، 
أهمية  ذات  مركزية  قضايا  يف  التقدم 
للرفاه االجتماعي لبقاء اإلنسان لن تكلل 

بالنجاح«. 
اآلراء  تبادال  وماندلباوم  فريدمان 
بأن  يعتقدان  حيث  وجبدية،  نفسها 
أميكا بطبيعتها تستطيع تمل التحديات 
اخلطأ  »ما  كتابهما  يف  فجاء  الصعبة، 
الذي حدث مع أميكا؟ وكيف يكنها 

العودة إىل مكانتها؟«: 

»والسبب اآلخر للتفاؤل بشأن مستقبل 
مدار  على  كان  فشلها  أن  هو  أميكا 
يف  تنجح  كانت  حيث  نادرًا،  تاريها 
مواجهة التحديات الكربى. بل فشلها يف 
غي  أمر  هو  الكربى  التحديات  مواجهة 
أميكا  أداء  إن  القول  ويكن  عادي، 
يف  الثورة  أيام  منذ  اختبارها  مت  عندما 
الباردة  احلرب  لغاية  عشر  الثامن  القرن 
»استثنائيًا«،  كان  العشرين  القرن  يف 
طرقًا  وجدوا  واألميكيون  فأميكا 
للتفوق. ففي البالد مكونات خصبة تبعث 

بالتفاؤل بشأن مستقبلها«. 
املعسكرين  لكال  يكن  ال  ما 
يف  أميكا  أن  حقيقة  هو  إنكاره 
ظاهرة  هناك  أن  والغريب  احندار، 
احندار  مع  وثيقًا  ارتباطًا  ترتبط  أخرى 
أميكا، وهي انفاض احلضارة الغربية 
املاضية  القليلة  السنوات  ففي  وسلطتها، 
واالقتصادية  االجتماعية  الظروف  تعددت 
والسياسية القاسية على احلضارة الغربية 
ووقعت تت ضغط شديد، ويف العديد من 
عن  فكرة  أية  لديها  يكن  املشاكل ل 
موضوع  ليس  هذا  فإن  ذلك،  ومع  حلها. 
ارتباطًا  يرتبط  أنه  من  الرغم  على  املقال 
احندار  على  هو  فالرتكيز  به،  وثيقًا 
نناقش  الثاني سوف  املقال  أميكا، ويف 

.شكل االنفاض األميكي



الوعي
 34

336-335

اجملتمع املدني ومنظماته)4(: أدوات يف سياق اهليمنة الغربية

ومن أجل تركيز هذا البعد التآمري 
ل  مثاًل  ملاذا  التساؤل:  جيدر  األذهان  يف 
يتم ترويج هذا املفهوم حول املجتمع املدني 
وتفعيل منظماته خالل العقود السابقة، أي 
حصول  بعد  مباشرة  مبكرة  مراحل  يف 
مع  »االستقالل«؟  على  العربية  األنظمة 
التاريي  االستعراض  خالل  من  تبني  أنه 
منذ  الغربية  الثقافة  املفهوم موجود يف  أن 
برزت  أنه  ومع  الرأمسايل!  املبدأ  انبثاق 
يف  املدني  املجتمع  حول  لتحركات  بوادر 
القرن  منتصف  مع  العربية  الدول  بعض 
طبعًا  العربية  األنظمة  أن  إال  السابق! 
الرأمسايل، ل  الغرب  قبل  من  احملّركة 

تسمح هلا بالنمو يف تلك الفرتة. 
ليس مثة جمال للشك يف أن الدافع يف 
التحرك  ملقاومة  املدني هو  املجتمع  ترويج 
احلضاري  مشروعه  وإعاقة  اإلسالمي 
هذا  يدق  أن  بد  ال  وبالطبع  النهضوي. 
التحليل السياسي ناقوس اخلطر يف أذهان 
األمة لتدرك اخلطورة السياسية والفكرية 
يتجّذر  أن  قبل  املدني  املجتمع  ترويج  يف 
فيها، ومن ثم تضطر إىل بذل جهد أكرب 
مسألة  وتزداد  جذوره.  وتصفية  خلعه  يف 
استعراض  لدى  وضوحًا  الغربية  اهليمنة 
وترويج  دفع  من  العاملية  واملواقف  األدوار 
املجتمع املدني. وهو ما تعرضه هذه احللقة. 
إنه رغم وضوح وجود تركات عاملية 
على  ومتسارعة  متزايدة  دولية  وتفاعالت 

املؤسسات  دور  إلبراز  العاملي  املستوى 
املدني يف صياغة  املجتمع  وإقحام  األهلية 
املستقبل يف البالد اإلسالمية، فإن هنالك 
بعض التباين يف مواقف قوى العال ودوله 
)احلالية( من تفعيل املجتمع املدني ومتكني 
باجتاه  العال  تدفع  ما بني قوى  منظماته: 

قبوله وقوى ترفضه وتقاوم فرضه. 
غالبّيتها  يف  فهي  الدافعة  القوى  أما 
الرأمسالية،  على  قائمة  غربية  قوى 
ويتحرك بشكل قوي يف هذا االجتاه كل 
األوروبي،  واالتاد  املتحدة  الواليات  من 
والكينونات  املؤسسات  إىل  باإلضافة 
قبل  من  عليها  املهيَمن  والدولية  العاملية 
الدويل،  والبنك  املتحدة  األمم  مثل  الغرب 
واليت  وكوريا،  اليابان  أيضًا  وتنشط 
مع  أساسًا  متطابقة  منطلقاتها  تكن  ل 

النظرة الغربية. 
الدعم  توفي  نشاط يف  أيضًا  وهنالك 
التنموي من بعض دول اخلليج ومؤسساته 
للتنمية،  اإلسالمي  البنك  مثل  املالية 
وأمراء  أثرياء  إسهامات  إىل  باإلضافة 
الفئات  هذه  أن  إال  فردي.  بشكل  عرب 
الغربية  القوى  عن  خمتلفة  تبدو  األخية 
والنظرة  املدني  املجتمع  مع  التفاعل  يف 
متويل  على  تركيزًا  أكثر  وهي  إليه، 
اجلمعيات  فئة  من  األهلية  املنظمات 
وخدماتية،  إغاثّية  جوانب  يف  اخليية 
وهذه املجاالت أكثر بروزًا يف مشاريعها 
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من ارتباطات ترويج الثقافة الغربية، وقد 
خضعت نشاطات بعضها لرقابة شديدة يف 
تأخذ  ول  اإلرهاب«.  على  »احلملة  إطار 
هذا  يف  كبي  اهتمام  حمل  الفئات  هذه 
على  منصب  هنا  الرتكيز  ألن  التحليل، 
الفكرية  بالنواحي  الصلة  ذات  الشؤون 

والسياسية واهلجمة الغربية املباشرة. 
وكما مّر سابقًا )يف هذه السلسلة(، 
املدني  للمجتمع  ترّوج  الغربية  القوى  فإن 
ضمن  األهلية  منظماته  لتفعيل  وتدعو 
السياق نفسه الذي ترّوج فيه الديقراطية 
على  األمر  مع  تتعاطى  فهي  واإلصالح، 
فكرية  رسالة  بني  ما  مزدوج  أساس 
يف  الغربية  العيش  طريقة  لنشر  حضارية 
على  السياسية  املصلحة  بني  وما  العال، 
أدوات  من  أداة  املدني  املجتمع  أن  اعتبار 
والضغط  املجتمعات  اخرتاق  يف  الغرب 
على احلكومات وتريك الشعوب باجتاه 
وجتنيد  الغربية،  السياسات  حنو  جذبها 
الرجال وإجياد البدائل الغربية، وكذلك 
إثبات وترسيخ حضورها العاملي. وفيما يلي 

تلخيص لتلك األدوار واملواقف. 
اأوًل: الدور الأمريكي 

إن نشاط أميكا يف دفع املجتمع املدني 
والسياسي  االسرتاتيجي  املستوى  على 
األحباث  مراكز  فتوصيات  واضح. 
والدراسات االسرتاتيجية األميكية حنو 
املدني  املجتمع  دور  تفعيل  على  الرتكيز 

يف دول العال الشرقي عديدة، وهي ترد 
مثاًل يف منشورات وعلى صفحات اإلنرتنت 
تاون  جيمس  ومؤسسة  نيكسون  ملركز 
ومؤسسة راند وغيها. وقد مر يف احللقة 
ارتباط املجتمع املدني باخليارات  السابقة 
اإلسالمي  »العال  كتاب  يطرحها  اليت 
ما  ملواجهة  أميكا  أمام   »9/11 بعد 
أيضًا  الكتاب  بالتطرف، وتدث  يسّمى 
عن »دعم إسالم مدني«. ولذلك ل يكن 
اليت  التوصيات  تتضّمن  أن  أيضًا  غريبًا 
أدرجت ضمن التقرير الصادر عن مركز 
 - التحرير  »حزب  واملعنون  نيكسون 
ع�سيان الإ�سالم ال�سيا�سي« الدعوة لتفعيل 
الصفحة  يف  جاء  حيث  املدني،  املجتمع 
الثالثة من التقرير ما ترمجته: »بينما يتم 
أسيا  وسط  طمأنة حكومات  على  العمل 
والتأكيد هلا أن احتياجات أمنها األساسي 
يف مواجهة اإلرهاب ستتحقق، جيب على 
الواليات املتحدة دعم وتفعيل املجتمع املدني 
واملنظمات غي الرحبية لدفع اإلصالح من 

القاعدة لألعلى«.
وهذه الرؤى االسرتاتيجية والتوصيات 
على  أعمال  إىل  ترتجم  األميكية 
يتحدث  فمثاًل  السياسي،  املستوى 
بوزارة  اخلارجي  اإلعالم  برامج  موقع 
منظمات  دعم  عن  األميكية  اخلارجية 
»بيان حقائق:  املدني تت عنوان  املجتمع 
املتحدة  الواليات  بني  الشراكة  مبادرة 
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تفعيل  إن  بل  العربية،  املناطق  يف  فقط 
املجتمع املدني هو وسيلة أميكية للتدخل 
يف كافة البالد اإلسالمية، من أجل منعها 
أحيانًا  تأتي  وهي  الصحيحة.  النهضة  من 
سبق  وقد  اإلرهاب.  تت حجة مكافحة 
ذكر اقتباسات من دراسة زينو باران حول 
مواجهة »خماطر« اإلسالم يف بلدان وسط 
آسيا من خالل تفعيل دور املجتمع املدني، 
موقع  على  شبيهة  توصيات  أيضًا  وهنالك 
مركز نيكسون ضمن نشرة اجلديد يف 
 Update on the War( حماربة اإلرهاب
of Terror( اليت تضمنت نتائج لقاء حصل 
يف مركز نيكسون بتاريخ 2005/7/7م 
حيث  باكستان،  يف  الوضع  لتدارس 
حول  اجللسة  تلك  مستخلصات  يف  جاء 
الرتمجة(:  )بعد  اإلرهاب  مواجهة  سبل 
باكستان  يف  »املتطرفة  اجلماعات  »إن 
واحلكومة  ألميكا  تديًا  متثل 
طالبان  خبلق  »تهدد  واليت  الباكستانية« 
»أجل  من  وأنه  باكستان«،  يف  جديدة 
بد  فال  اجلماعات،  هلذه  فّعالة  مواجهة 
تيار الوسط  القبائل حنو  من جلب مناطق 
تقيق  أجل  ومن  الباكستاني.  للمجتمع 
ذلك اهلدف، فإنه ال بد من تقيق األمن 
من خالل هزية طالبان، ومن ثم ال بد من 
من  القبائل  مناطق  »إغراء«  أو  استقطاب 
خالل منحهم مشاريع سياسية أو اجتماعية 
يددونها، مع العمل على التنمية املطلوبة 

»اإلغراء«  مشروعات  تطبيق  خالل  من 
وتنمية  تتية  بنى  تتضمن  واليت  تلك، 
أهمية  التقرير  ذكر  ثم  ومن  اقتصادية. 
»دفع أميكا من أجل انراط مؤسسات 

السالم واملنظمات غي احلكومية«.
ثانياً -الدور الأوروبي 

تروجيها  يف  أوروبا  جهود  تقل  ال 
أميكا،  جهود  عن  املدني  للمجتمع 
على  جلية  األوروبي  االتاد  فتحركات 
تركات  إىل  باإلضافة  الكتلة  مستوى 
بعض الدول األوروبية على مستوى الدولة، 
الدول  بعض  إن  القول  يكن  إنه  بل 
األميكية  األهداف  على  تزيد  األوروبية 
هدف الظهور على املسرح الدويل ومزامحة 
وعمقها  عراقتها  وإظهار  عامليًا،  أميكا 

الثقايف مثل فرنسا وبريطانيا. 
األوروبي  املوقف  وتنسيق  رسم  ويتم 
خالل  من  املدني  املجتمع  حنو  ودوره 
جمموعة من االتفاقّيات اليت تتعلق بتنفيذ 
سياسة االتاد األوروبي يف البلدان العربية 
)أو ما تسّمى دول اجلوار(، وكان ملنظمات 
تلك  تطوير  يف  رئيس  دور  املدني  املجتمع 
من  األوروبية،  والشراكات  االتفاقيات 
مثل الشراكة األورو-متوسطية، وسياسة 

اجلوار األوروبية، وإعالن برشلونة. 
وهي تركز على عدة أهداف رئيسة 
وسياسية  أمنية  شراكات  خلق  يف  تصب 
واقتصادية ومالية وثقافية ومنها على وجه 

والشرق األوسط - دعم أميكي للحرية 
والديقراطية يف الشرق األوسط«: ويقول 
»تستخدم مبادرة الشراكة أكثر من 75 
يف املائة من متويلها لدعم منظمات املجتمع 

املدني واملنظمات غي احلكومية. 
وقد أدرجت أميكا موضوع املجتمع 
الثماني  الدول  اجتماع  أجندة  على  املدني 
نص مشروع  يف  ضمنته  حيث  )2004م(، 
طرحته  الذي  الكبي،  األوسط  الشرق 
الدول  جمموعة  على  املتحدة  الواليات 
موقع  نشره  ما  حسب  الصناعية الثمانية 
CNN بالعربية بتاريخ 2004/3/1م، الذي 
تضمن بندًا خاصًا حول املجتمع املدني جاء 
االعتبار  يف  أخذًا  املدني:  »املجتمع  فيه: 
يف  احلقيقي  لإلصالح  الدافعة  القوة  أن 
الشرق األوسط الكبي جيب أن تأتي من 
الوسائل لتشجيع  الداخل، ومبا أن أفضل 
اإلصالح هي عرب منظمات متثيلية، ينبغي 
تطوير  على  تشجع  أن  الثماني  ملجموعة 
منظمات فاعلة للمجتمع املدني يف املنطقة«. 
»تشجع  أن  الثماني  جمموعة  طالب  ثم 
ملنظمات  السماح  على  املنطقة  حكومات 
التمويل  »تزيد  وأن  املدني«،  املجتمع 
بالديقراطية  املهتمة  للمنظمات  املباشر 
والنساء  ووسائل اإلعالم  اإلنسان  وحقوق 
املنظمات غي احلكومية يف  وغيها من 

املنطقة«. 
نعم، هذا هو املقصود: دعم منظمات 

التأييد  كسب  أجل  من  املدني  املجتمع 
للغرب وسياسته يف معركة األفكار بينه 

وبني األمة اإلسالمية!
يكن  ل  أيضًا،  املنطلق  هذا  ومن 
غريبًا أيضًا بروز بند خاص باملجتمع املدني 
»املسألة  حل  حول  الطريق  خارطة  ضمن 
األميكية،  الرؤية  حسب  الفلسطينية« 
ضمان  على  تركيز  هنالك  حيث 
»املجتمع  نصت:  كما  عمله،  استمرارية 
املدني- تواصل دعم املاحنني لربامج شعب 
ولذلك  مدني«.  جمتمع  ومبادرات  لشعب 
يف  اليافطات  تالحظ  أن  الطبيعي  من 
شوارع ومدن الضفة الغربية، وهي تتصدر 
املشروعات اليت متّوهلا أميكا، مثل شق 
بعض الطرق، ويكتب عليها، »هدية من 

الشعب األميكي«. 
أهدافًا  تدد  االقتباسات  هذه 
تطرحها  واضحة  وتصّورات  ونشاطات 
أميكا، ولكن هل تستوعب األمة ذلك؟ 
أبناء  من  املدني  املجتمع  دعاة  يلتفت  وهل 
األمة إىل ذلك؟ وهل يدركون أن األصابع 
العراق  يف  املسلمني  على  النار  تطلق  اليت 
اليهودي  احملتل  وتدعم  أفغانستان  ويف 
أنفسهم  املسلمني  مع  توّقع  أن  يكن  ال 
اتفاقّيات دعم خيي )!( لو ل تكن لتصب 

يف مشروع اهليمنة الذي تديره؟

واحلقيقة أن هذا االخرتاق ال ينحصر 
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تفعيل  إن  بل  العربية،  املناطق  يف  فقط 
املجتمع املدني هو وسيلة أميكية للتدخل 
يف كافة البالد اإلسالمية، من أجل منعها 
أحيانًا  تأتي  وهي  الصحيحة.  النهضة  من 
سبق  وقد  اإلرهاب.  تت حجة مكافحة 
ذكر اقتباسات من دراسة زينو باران حول 
مواجهة »خماطر« اإلسالم يف بلدان وسط 
آسيا من خالل تفعيل دور املجتمع املدني، 
موقع  على  شبيهة  توصيات  أيضًا  وهنالك 
مركز نيكسون ضمن نشرة اجلديد يف 
 Update on the War( حماربة اإلرهاب
of Terror( اليت تضمنت نتائج لقاء حصل 
يف مركز نيكسون بتاريخ 2005/7/7م 
حيث  باكستان،  يف  الوضع  لتدارس 
حول  اجللسة  تلك  مستخلصات  يف  جاء 
الرتمجة(:  )بعد  اإلرهاب  مواجهة  سبل 
باكستان  يف  »املتطرفة  اجلماعات  »إن 
واحلكومة  ألميكا  تديًا  متثل 
طالبان  خبلق  »تهدد  واليت  الباكستانية« 
»أجل  من  وأنه  باكستان«،  يف  جديدة 
بد  فال  اجلماعات،  هلذه  فّعالة  مواجهة 
تيار الوسط  القبائل حنو  من جلب مناطق 
تقيق  أجل  ومن  الباكستاني.  للمجتمع 
ذلك اهلدف، فإنه ال بد من تقيق األمن 
من خالل هزية طالبان، ومن ثم ال بد من 
من  القبائل  مناطق  »إغراء«  أو  استقطاب 
خالل منحهم مشاريع سياسية أو اجتماعية 
يددونها، مع العمل على التنمية املطلوبة 

»اإلغراء«  مشروعات  تطبيق  خالل  من 
وتنمية  تتية  بنى  تتضمن  واليت  تلك، 
أهمية  التقرير  ذكر  ثم  ومن  اقتصادية. 
»دفع أميكا من أجل انراط مؤسسات 

السالم واملنظمات غي احلكومية«.
ثانياً -الدور الأوروبي 

تروجيها  يف  أوروبا  جهود  تقل  ال 
أميكا،  جهود  عن  املدني  للمجتمع 
على  جلية  األوروبي  االتاد  فتحركات 
تركات  إىل  باإلضافة  الكتلة  مستوى 
بعض الدول األوروبية على مستوى الدولة، 
الدول  بعض  إن  القول  يكن  إنه  بل 
األميكية  األهداف  على  تزيد  األوروبية 
هدف الظهور على املسرح الدويل ومزامحة 
وعمقها  عراقتها  وإظهار  عامليًا،  أميكا 

الثقايف مثل فرنسا وبريطانيا. 
األوروبي  املوقف  وتنسيق  رسم  ويتم 
خالل  من  املدني  املجتمع  حنو  ودوره 
جمموعة من االتفاقّيات اليت تتعلق بتنفيذ 
سياسة االتاد األوروبي يف البلدان العربية 
)أو ما تسّمى دول اجلوار(، وكان ملنظمات 
تلك  تطوير  يف  رئيس  دور  املدني  املجتمع 
من  األوروبية،  والشراكات  االتفاقيات 
مثل الشراكة األورو-متوسطية، وسياسة 

اجلوار األوروبية، وإعالن برشلونة. 
وهي تركز على عدة أهداف رئيسة 
وسياسية  أمنية  شراكات  خلق  يف  تصب 
واقتصادية ومالية وثقافية ومنها على وجه 

والشرق األوسط - دعم أميكي للحرية 
والديقراطية يف الشرق األوسط«: ويقول 
»تستخدم مبادرة الشراكة أكثر من 75 
يف املائة من متويلها لدعم منظمات املجتمع 

املدني واملنظمات غي احلكومية. 
وقد أدرجت أميكا موضوع املجتمع 
الثماني  الدول  اجتماع  أجندة  على  املدني 
نص مشروع  يف  ضمنته  حيث  )2004م(، 
طرحته  الذي  الكبي،  األوسط  الشرق 
الدول  جمموعة  على  املتحدة  الواليات 
موقع  نشره  ما  حسب  الصناعية الثمانية 
CNN بالعربية بتاريخ 2004/3/1م، الذي 
تضمن بندًا خاصًا حول املجتمع املدني جاء 
االعتبار  يف  أخذًا  املدني:  »املجتمع  فيه: 
يف  احلقيقي  لإلصالح  الدافعة  القوة  أن 
الشرق األوسط الكبي جيب أن تأتي من 
الوسائل لتشجيع  الداخل، ومبا أن أفضل 
اإلصالح هي عرب منظمات متثيلية، ينبغي 
تطوير  على  تشجع  أن  الثماني  ملجموعة 
منظمات فاعلة للمجتمع املدني يف املنطقة«. 
»تشجع  أن  الثماني  جمموعة  طالب  ثم 
ملنظمات  السماح  على  املنطقة  حكومات 
التمويل  »تزيد  وأن  املدني«،  املجتمع 
بالديقراطية  املهتمة  للمنظمات  املباشر 
والنساء  ووسائل اإلعالم  اإلنسان  وحقوق 
املنظمات غي احلكومية يف  وغيها من 

املنطقة«. 
نعم، هذا هو املقصود: دعم منظمات 

التأييد  كسب  أجل  من  املدني  املجتمع 
للغرب وسياسته يف معركة األفكار بينه 

وبني األمة اإلسالمية!
يكن  ل  أيضًا،  املنطلق  هذا  ومن 
غريبًا أيضًا بروز بند خاص باملجتمع املدني 
»املسألة  حل  حول  الطريق  خارطة  ضمن 
األميكية،  الرؤية  حسب  الفلسطينية« 
ضمان  على  تركيز  هنالك  حيث 
»املجتمع  نصت:  كما  عمله،  استمرارية 
املدني- تواصل دعم املاحنني لربامج شعب 
ولذلك  مدني«.  جمتمع  ومبادرات  لشعب 
يف  اليافطات  تالحظ  أن  الطبيعي  من 
شوارع ومدن الضفة الغربية، وهي تتصدر 
املشروعات اليت متّوهلا أميكا، مثل شق 
بعض الطرق، ويكتب عليها، »هدية من 

الشعب األميكي«. 
أهدافًا  تدد  االقتباسات  هذه 
تطرحها  واضحة  وتصّورات  ونشاطات 
أميكا، ولكن هل تستوعب األمة ذلك؟ 
أبناء  من  املدني  املجتمع  دعاة  يلتفت  وهل 
األمة إىل ذلك؟ وهل يدركون أن األصابع 
العراق  يف  املسلمني  على  النار  تطلق  اليت 
اليهودي  احملتل  وتدعم  أفغانستان  ويف 
أنفسهم  املسلمني  مع  توّقع  أن  يكن  ال 
اتفاقّيات دعم خيي )!( لو ل تكن لتصب 

يف مشروع اهليمنة الذي تديره؟

واحلقيقة أن هذا االخرتاق ال ينحصر 
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أن السلطة الفلسطينية وقعت على اتفاقية 
1997م،  عام  األورو-متوسطية  الشراكة 
األوروبية  اجلوار  على سياسة  االتفاق  ومت 

عام 2004م
املوقف  يّيز  ما  وأخبث  أخطر  إن 
العمل  هو  املدني  املجتمع  جتاه  األوروبي 
يسّمون  من  اجتذاب  على  احلثيث 
يف  وإسقاطهم  اإلسالميني«  بـ»املعتدلني 
املدني(،  املجتمع  )ميمعة  األوحال  هذه 
فعلى سبيل املثال، أورد موقع وزارة حقوق 
نت  اجلزيرة  عن  نقاًل  اليمن  يف  اإلنسان 
خربًا بتاريخ 2005/4/18م بعنوان »أوروبا 
واملجتمع  اإلسالميني  مع  احلوار  تبحث 
األوروبي  االتاد  أن  فيه  وجاء  املدني«، 
مع  »التعامل  املاضي  يف  يفضل  كان 
الطبقة العلمانية املثقفة يف املجتمع املدني 
منظمات  حساب  على  العربية  بالدول 
يبتكر  ثم  ومن  متثياًل«.  أكثر  إسالمية 
االتاد األوروبي مصطلحًا جديدًا بإضافة 
جاء يف  املدني كما  املجتمع  إىل  اإلسالم 
الوثيقة  »وتساءلت  أعاله:  املذكور  اخلرب 
االتاد  يصبح  لكي  الوقت  حان  هل   . ..
املدني  باملجتمع  اتصااًل  أكثر  األوروبي 

اإلسالمي يف تلك الدول؟«. 
ثالثاً-اأدوار املوؤ�س�سات العاملية

ترويج  يف  البارز  الدور  املتحدة  لألمم 
املجتمع املدني، بل كان هلا الدور األساس 
يف نشر وترويج املجتمع املدني يف العال، 

ميثاق  من  والسبعون  احلادية  املادة  وتنص 
»للمجلس  يلي:  ما  على  املتحدة  األمم 
جيري  أن  واالجتماعي  االقتصادي 
الرتتيبات املناسبة للتشاور مع اهليئات غي 
احلكومية اليت تعنى باملسائل الداخلة يف 

اختصاصه«. 
لألمم  الرمسي  املوقع  على  ويوجد 
معلومات  ورقة  اإلنرتنت  على  املتحدة 
أساسية تت عنوان »منظومة األمم املتحدة 
واملجتمع املدني- جرد وتليل للممارسات« 
واليت أعدت يف أيار عام 2003م، وهدفت 
األمني  أنشأه  الذي  الفريق  مساعدة  »إىل 
نبذة  خالل إعطائه  من  أعماله  يف  العام 
املتحدة  األمم  قطعتها  اليت  الرحلة  عن 
واملجتمع  املدني حتى اآلن، ومعاونته على 
جذابة يف  آفاق  لبلوغ  السبل  أفضل  إجياد 
املستمر  االهتمام  يؤكد  املستقبل«، مما 
من قبل األمم املتحدة باملجتمع املدني. وورد 
»تطور مشاركة  الثاني:  البند  فيها تت 
املتحدة«  األمم  أنشطة  يف  املدني  املجتمع 
القول: »باتت األلوف من منظمات املجتمع 
املدني تشارك - أكثر فأكثر كأعضاء 
يف  فحسب-  وليس كمراقبني  نشيطني 
ويف  الكربى  املتحدة  األمم  مؤمترات 
غيها من األنشطة األخرى الكثية اليت 
الورقة:  تتساءل  ثم  ومن  املنظمة«.  تنظمها 
»فهل يرجع الفضل يف هذا كله إىل مجلة 
األمم  ميثاق  يف  وردت  صغية  مشروطة 

التفاهم  »تسني  مّسي  ما  اخلصوص 
املتبادل بني شعوب اإلقليم وتطوير جمتمع 
ثقافية  )كشراكة  ومزدهر«  حر  مدني 
إعالن  يف  ورد  وقد  وإنسانية(.  واجتماعية 
»يوافقون على  املشاركني  بأن  برشلونة 
إدخال األدوات الالزمة لتعاون  تقوية و/أو 
غي مركزي بهدف تشجيع التبادل بني 
وذلك يف إطار القوانني  التنمية،  ممثلى 
قادة املجتمع السياسي  مثل  الوطنية 
والعال الثقايف والديين،  واملدني، 
املجتمع البحثي، اإلعالم،  واجلامعات، 
املنظمات، النقابات التجارية والشركات 
يشجعون كل  سوف  اخلاصة والعامة؛ 
لدعم املؤسسات الديقراطية  الفعاليات 

وإرساء دولة القانون واملجتمع املدني«. 
األوروبي- الوزاري  املؤمتر  وتضمن 
مالطا  يف  عقد  الذي  الثاني  املتوسطي 
حول  شبيهًا  كالمًا  1997م  نيسان  يف 
االجتماعية  املجاالت  يف  الشراكة 
التفاهم  وتشجيع  واإلنسانية  والثقافية 
املجتمعات  بني  والتبادالت  الثقافات  بني 
املدنية«، »وزيادة تدخل املجتمعات املدنية 
يف إطار التشريعات الوطنية وذلك بواسطة 
وسائل منها إقامة شبكات بني املنظمات 

غي احلكومية«.
يف  األوروبي  التوّجه  ذلك  ويتأكد 
االجتماع  إىل  املقدم  األبيض  الكتاب 
مرسيليا  يف  األورو-متوسطي  الوزاري 

خالل  اإلنسان،  حقوق  وضع  تقييم  حول 
السنوات اخلمس األوىل للشراكة األورو-
2000م(.   1995م-  بني  ما  )أي  متوسطية 
وتضمن ملز واستنكار من قبل األوروبيني 
املجتمع  تفعيل  من  العربية  األنظمة  ملوقف 
إليه  اإلشارة  مّتت  ما  يعزز  مما  املدني، 
سابقًا من تضارب املواقف العربية )الدولة 
السادس  البند  فحسب  املدني(.  واملجتمع 
من الكتاب األبيض، وتت عنوان القيود 
اجلمعيات  حرية  على  املفروضة  الشديدة 
احلكومية  املواقف  مهامجة  متت 
جمتمعات  وجود  عن  الدفاع  مع  العربية، 
بالقول:  احلكومات  عن  مستقلة  مدنية 
يف  اجلمعيات  على  املفروضة  القيود  »إن 
إىل  صارمة  املتوسط  وشرق  جنوب  بلدان 
الوقت  ويف  حبرية...  العمل  من  منعها  حد 
عدد  بتأسيس  احلكومات  قامت  نفسه، 
من املنظمات غي احلكومية يف السنوات 
األخية، هذه املنظمات احلكومية وغي 
من  بالكامل  عليها  مسيطر  احلكومية 
متثيل  تدعي  ولكنها  احلكومة،  قبل 

املجتمع املدني«.
أرض  على  األوروبي  االتاد  ويتحرك 
يف  العربية  البالد  من  العديد  يف  الواقع 
وهو  املدني،  املجتمع  وتطوير  دعم  اجتاه 
يصرف املاليني الكثية يف سبيل تقيق 
وثقها  األمثلة  من  العديد  وهنالك  ذلك. 
الكتاب الذي تتناوله هذه احللقات. منها 
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أن السلطة الفلسطينية وقعت على اتفاقية 
1997م،  عام  األورو-متوسطية  الشراكة 
األوروبية  اجلوار  على سياسة  االتفاق  ومت 

عام 2004م
املوقف  يّيز  ما  وأخبث  أخطر  إن 
العمل  هو  املدني  املجتمع  جتاه  األوروبي 
يسّمون  من  اجتذاب  على  احلثيث 
يف  وإسقاطهم  اإلسالميني«  بـ»املعتدلني 
املدني(،  املجتمع  )ميمعة  األوحال  هذه 
فعلى سبيل املثال، أورد موقع وزارة حقوق 
نت  اجلزيرة  عن  نقاًل  اليمن  يف  اإلنسان 
خربًا بتاريخ 2005/4/18م بعنوان »أوروبا 
واملجتمع  اإلسالميني  مع  احلوار  تبحث 
األوروبي  االتاد  أن  فيه  وجاء  املدني«، 
مع  »التعامل  املاضي  يف  يفضل  كان 
الطبقة العلمانية املثقفة يف املجتمع املدني 
منظمات  حساب  على  العربية  بالدول 
يبتكر  ثم  ومن  متثياًل«.  أكثر  إسالمية 
االتاد األوروبي مصطلحًا جديدًا بإضافة 
جاء يف  املدني كما  املجتمع  إىل  اإلسالم 
الوثيقة  »وتساءلت  أعاله:  املذكور  اخلرب 
االتاد  يصبح  لكي  الوقت  حان  هل   . ..
املدني  باملجتمع  اتصااًل  أكثر  األوروبي 

اإلسالمي يف تلك الدول؟«. 
ثالثاً-اأدوار املوؤ�س�سات العاملية

ترويج  يف  البارز  الدور  املتحدة  لألمم 
املجتمع املدني، بل كان هلا الدور األساس 
يف نشر وترويج املجتمع املدني يف العال، 

ميثاق  من  والسبعون  احلادية  املادة  وتنص 
»للمجلس  يلي:  ما  على  املتحدة  األمم 
جيري  أن  واالجتماعي  االقتصادي 
الرتتيبات املناسبة للتشاور مع اهليئات غي 
احلكومية اليت تعنى باملسائل الداخلة يف 

اختصاصه«. 
لألمم  الرمسي  املوقع  على  ويوجد 
معلومات  ورقة  اإلنرتنت  على  املتحدة 
أساسية تت عنوان »منظومة األمم املتحدة 
واملجتمع املدني- جرد وتليل للممارسات« 
واليت أعدت يف أيار عام 2003م، وهدفت 
األمني  أنشأه  الذي  الفريق  مساعدة  »إىل 
نبذة  خالل إعطائه  من  أعماله  يف  العام 
املتحدة  األمم  قطعتها  اليت  الرحلة  عن 
واملجتمع  املدني حتى اآلن، ومعاونته على 
جذابة يف  آفاق  لبلوغ  السبل  أفضل  إجياد 
املستمر  االهتمام  يؤكد  املستقبل«، مما 
من قبل األمم املتحدة باملجتمع املدني. وورد 
»تطور مشاركة  الثاني:  البند  فيها تت 
املتحدة«  األمم  أنشطة  يف  املدني  املجتمع 
القول: »باتت األلوف من منظمات املجتمع 
املدني تشارك - أكثر فأكثر كأعضاء 
يف  فحسب-  وليس كمراقبني  نشيطني 
ويف  الكربى  املتحدة  األمم  مؤمترات 
غيها من األنشطة األخرى الكثية اليت 
الورقة:  تتساءل  ثم  ومن  املنظمة«.  تنظمها 
»فهل يرجع الفضل يف هذا كله إىل مجلة 
األمم  ميثاق  يف  وردت  صغية  مشروطة 

التفاهم  »تسني  مّسي  ما  اخلصوص 
املتبادل بني شعوب اإلقليم وتطوير جمتمع 
ثقافية  )كشراكة  ومزدهر«  حر  مدني 
إعالن  يف  ورد  وقد  وإنسانية(.  واجتماعية 
»يوافقون على  املشاركني  بأن  برشلونة 
إدخال األدوات الالزمة لتعاون  تقوية و/أو 
غي مركزي بهدف تشجيع التبادل بني 
وذلك يف إطار القوانني  التنمية،  ممثلى 
قادة املجتمع السياسي  مثل  الوطنية 
والعال الثقايف والديين،  واملدني، 
املجتمع البحثي، اإلعالم،  واجلامعات، 
املنظمات، النقابات التجارية والشركات 
يشجعون كل  سوف  اخلاصة والعامة؛ 
لدعم املؤسسات الديقراطية  الفعاليات 

وإرساء دولة القانون واملجتمع املدني«. 
األوروبي- الوزاري  املؤمتر  وتضمن 

مالطا  يف  عقد  الذي  الثاني  املتوسطي 
حول  شبيهًا  كالمًا  1997م  نيسان  يف 
االجتماعية  املجاالت  يف  الشراكة 
التفاهم  وتشجيع  واإلنسانية  والثقافية 
املجتمعات  بني  والتبادالت  الثقافات  بني 
املدنية«، »وزيادة تدخل املجتمعات املدنية 
يف إطار التشريعات الوطنية وذلك بواسطة 
وسائل منها إقامة شبكات بني املنظمات 

غي احلكومية«.
يف  األوروبي  التوّجه  ذلك  ويتأكد 
االجتماع  إىل  املقدم  األبيض  الكتاب 
مرسيليا  يف  األورو-متوسطي  الوزاري 

خالل  اإلنسان،  حقوق  وضع  تقييم  حول 
السنوات اخلمس األوىل للشراكة األورو-
2000م(.   1995م-  بني  ما  )أي  متوسطية 
وتضمن ملز واستنكار من قبل األوروبيني 
املجتمع  تفعيل  من  العربية  األنظمة  ملوقف 
إليه  اإلشارة  مّتت  ما  يعزز  مما  املدني، 
سابقًا من تضارب املواقف العربية )الدولة 
السادس  البند  فحسب  املدني(.  واملجتمع 
من الكتاب األبيض، وتت عنوان القيود 
اجلمعيات  حرية  على  املفروضة  الشديدة 
احلكومية  املواقف  مهامجة  متت 
جمتمعات  وجود  عن  الدفاع  مع  العربية، 
بالقول:  احلكومات  عن  مستقلة  مدنية 
يف  اجلمعيات  على  املفروضة  القيود  »إن 
إىل  صارمة  املتوسط  وشرق  جنوب  بلدان 
الوقت  ويف  حبرية...  العمل  من  منعها  حد 
عدد  بتأسيس  احلكومات  قامت  نفسه، 
من املنظمات غي احلكومية يف السنوات 
األخية، هذه املنظمات احلكومية وغي 
من  بالكامل  عليها  مسيطر  احلكومية 
متثيل  تدعي  ولكنها  احلكومة،  قبل 

املجتمع املدني«.
أرض  على  األوروبي  االتاد  ويتحرك 
يف  العربية  البالد  من  العديد  يف  الواقع 
وهو  املدني،  املجتمع  وتطوير  دعم  اجتاه 
يصرف املاليني الكثية يف سبيل تقيق 
وثقها  األمثلة  من  العديد  وهنالك  ذلك. 
الكتاب الذي تتناوله هذه احللقات. منها 
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املتحدة؟ قد تكون هذه اجلملة قد أفسحت 
املجال أمام املجتمع املدني يف بادئ األمر؛ 
لكن األهمية اليت اكتسبها يف منظومة 
املتغية  الطبيعة  إىل  ترجع  األمم املتحدة 
اليت  والتحديات  فيه  نعيش  الذي  للعال 
العاملي يف  يطرحها احلكم على الصعيد 
الوقت املعاصر«.  وضمن النبذة التاريية 
فيما  البارزة  واألحداث  العالقات  حول 
يتعلق باملجتمع املدني، تقول الورقة: »حتى 
وقت قريب، كانت األمم املتحدة املنظمة 
احلكومية الدولية الوحيدة اليت كرست 
يف  احلكومية  غي  املنظمات  مع  العالقة 

ميثاقها التأسيسي«.
املتحدة ل  األمم  أن  الورقة  وتبني 
وحدها،  السيادة  ذات  للدول  منربًا  تعد 
تعترب  احلكوميات  غي  »املنظمات  وأن 
احلياة  يف  العضوية  كاملي  اآلن أعضاء 

الدولية«. 
أما عن عالقة البنك الدويل باملجتمع 
الدويل  البنك  موقع  فإن  ومنظماته  املدني 
نصه:  مبا  عنها  يتحدث  اإلنرتنت  على 
»هذا وتشارك منظمات املجتمع املدني يف 
املشروعات اليت يّوهلا البنك الدويل، مما 
وقابلية  التشغيلي  األداء  إىل تسني  يؤدي 
منظمات  مساهمة  خالل  من  االستمرار 
املجتمع احمللي مبعرفتها باملجتمعات احمللية 
االجتماعية.  وشرعيتها  الفنية  وخربتها 
املدني  املجتمع  منظمات  تقدم  وهكذا، 

مناهج  وكذا  مبتكرة،  وحلواًل  أفكارًا 
قائمة على املشاركة بغية حل املشكالت 

احمللية«.
فقد  اإلنرتنت،  على  موقعه  وحسب 
يف  املدني  املجتمع  مع  الدويل  البنك  بدأ 
منظمات  مع  احلوار  من خالل  السبعينات 
اليوم  أما  البيئة.  جمال  يف  حكومية  غي 
فإن البنك الدويل يتشاور ويتعاون مع آالف 
العال.  يف  املدني  املجتمع  منظمات  من 
ويفيد املوقع أن املجتمع املدني تعّلم خالل 
العقود  ضمن  واالحتكاكات  التفاعل 
منظمات  مشاركة  أن  املاضية  الثالثة 
التطوير  مشاريع  يف  املدني  املجتمع 
تّفز  أن  يكن  وبراجمها  احلكومية 
مساهمات  خالل  من  التشغيلي  أداءها 
ورفع  التقنية  واخلربات  احمللية  املعرفة 

الرصيد االجتماعي. 
وقد أعد البنك الدويل دراسات عديدة 
واملجتمع  الدويل  البنك  حلوارات  ترّوج 
للرتويج  تبين سياسات دفعت  املدني، ومت 
أن  موقعه  ويذكر  أكرب.  ملشاركة 
البنك  بني  ما  العالقات  وجودة  اتساع 
خالل  تكّثفت  املدني  واملجتمع  الدويل 
تبين خطط  مت  عندما  التسعينات  أواسط 
اإلقليمي،  املستوى  على  للمشاركة  عمل 
وعندما مت تعيني خرباء املجتمع املدني يف 
مكاتب البنك الدويل العاملية، ومنذ ذلك 
)دراماتيكي(  مثي  تطور  حصل  الوقت 
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يف مستوى التفاعل والتعاون ما بني البنك 
املجتمع  واسع من منظمات  الدويل وقطاع 
املجموعات  يشمل  مبا  العال  يف  املدني 
احلكومية  غي  واملنظمات  احمللية، 
واتادات العمال، واملنظمات القائمة على 

اإليان واالتادات املهنية واجلامعات.
لتمويل  آليات  الدويل  البنك  ويدد 
منظمات املجتمع املدني، وتقدم هذه املنح 
إما بطريق غي مباشر من خالل صناديق 
ويّوهلا  احلكومة  تديرها  اليت  املنح 
البنك، أو مباشرة من خالل التمويل الذي 
يديره البنك. وقام البنك الدويل على مدار 
مبلغ  بتمويل  املاضية  عامًا  عشر  اخلمسة 
دوالر  مليارات  أربعة  بنحو  إمجاليًا  يقدر 

أميكي.
عاملية  ملنظمات  أخرى  أدوار  وهنالك 
املجتمع  واقع  لتحسني  رقابية  بأدوار  تقوم 
منظمة  مثل  العربية  البالد  يف  املدني 

هيومان رايت�ض ووت�ض.
رابعاً- القوى العاملية الراف�سة

أو املعرقلة لتطور  القوى الرافضة  أما 
دول  فهي  فيه  املتباطئة  أو  املدني  املجتمع 
يشمل  مبا  العال،  من  اآلخر  اجلانب 
روسيا  مثل  االشرتاكية  احلقبة  ورثة 
وأوكرانيا، والعديد من األنظمة املستبدة 
العراقيل  تضع  اليت  اإلسالمي  العال  يف 
منطلقات  من  املدني،  املجتمع  منو  أمام 
تيارات  )مع  وتنافسية  وسياسية  مصلحّية 

أخرى حملية( ودفاعية عن وجودها، فهي 
تعرقله كما تعرقل توجهات الديقراطية 
تركات  من  ذلك  إىل  وما  والتعددية 
التوجهات منفذ  الغرب كون تلك  يدفعها 
لتحقيق رؤى غربية تتناقض مع مصاحل تلك 
وديومتها  بقاءها  تهدد  وكونها  األنظمة 

يف احلكم.
تفعيل  حول  روسيا  موقف  ويعترب 
ليس  إذ  باملالحظة.  جديرًا  املدني  املجتمع 
من الالفت فقط عدم وجود أي حضور هلا 
منظمات  خالل  من  اإلسالمية  البالد  يف 
قبل  من  ُتّتهم  إنها  بل  املدني،  املجتمع 
الغرب بأنها تاصر انطالق جمتمع مدني 
موقع  على  ورد  فمثاًل  وتعيقه،  بالدها  يف 
جيمس تاون فاوينديشن مقال للكاتب بيرت 
املجتمع  بوتني  يدمر  »هل  بعنوان  روتالند 
املدني يف روسيا؟« ضمن دورية »املراقب 
اليومي يوراسيا« بتاريخ 2004/6/1م، جاء 
فيه: »جمموعات حقوق اإلنسان يف روسيا 
والغرب، تفاعلت بقوة مع تصريح الرئيس 
الوطين  اخلطاب  يف  بوتني  فالديي 
األربعاء املاضي، وفيه حذر املجتمع املدني 
الروسي بسوداوية منتقدًا اعتماده بشكل 
وتدث  األجنيب...  التمويل  على  كبي 
مدنية ال يكن هلا  بوتني عن جمموعات 
أن تعض اليد اليت تطعمها. ومن ثم يذكر 
الكاتب أن »بوتني أدخل وبشكل منتظم 
سياسات تضّيق التطور احلر ملجتمع مدني 



الوعي
 42

336-335

اجملتمع املدني ومنظماته)4(: أدوات يف سياق اهليمنة الغربية

يف روسيا«.
الدراسات  يف  حث  فهنالك  ولذلك 
املجتمع  النطالق  املجال  فتح  على  الغربية 
روسيا،  يف  »الدمقرطة«  أجل  من  املدني 
فمثاًل ورد على املوقع نفسه مقال للكاتبة 
الدورية  نفس  ضمن  باشكيوفو  إلينا 
السابقة بعنوان »املجتمع املدني والتغّيات 
يف رؤية الشعب الروسي« جاء فيه توصية 
يف  املدني  املجتمع  انبعاث  ضرورة  حول 
استمرار  على  احلفاظ  أجل  »من  روسيا: 
تطور روسيا ضمن خطوط الديقراطية، 
مؤسسات  إجياد  الضروري  من  فإنه 
جمتمعية وآليات -مستقلة عن احلكومة- 
مصاحل  محاية  على  قادرة  تكون  اليت 
املجتمع وأفراده. إن خربة الدول يف إجياد 
هذه  أن  حقيقة  على  تؤكد  الديقراطية 
جمتمع  خالل  من  إجنازها  يكن  املهام 
مدني  يعمل بنجاح حيث يعتمد على الفئات 
الوسطى اليت هي بشكل معقول مستقلة 
الناشطة  والفئة  جيد،  بشكل  ومتعلمة 

اجتماعيًا من املجتمع«. 
لوضع  شبيه  نقد  مثاًل  وهنالك 
ورد  حيث  أوكرانيا،  يف  املدني  املجتمع 
نفسها  الدورية  وضمن  نفسه  املوقع  على 
للكاتب  مقال  2004/5/26م  بتاريخ 
غي  »املنظمات  بعنوان:  كوزيو  تراس 
اهلجوم  تت  املدني  واملجتمع  احلكومية 
أمر  فيه حديث حول  جاء  أوكرانيا«  يف 

يف  احلكومية  غي  املؤسسات  بإغالق 
تضر  اخلطوة  تلك  مثل  وأن  أوكرانيا... 
مع  األوكرانية  بالعالقات  بشكل كبي 

أميكا.
املجتمع  من  »الشرقية«  املواقف  هذه 
وصف  حول  ذكره  سبق  ما  تعزز  املدني 
تفعيل املجتمع املدني بأنه مشروع ليربايل 
غربي بهدف اهليمنة، بل إن مقال إبراهيم 
علوش املعنون: »التمويل األجنيب ملنظمات 
آي(«،  أي  للـ)سي  وثيقة  املدني:  املجتمع 
والذي أورد ما كشفته الوثيقة املذكورة 
املركزية  املخابرات  وكالة  تسخي  عن 
ضد  املدني  املجتمع  ملنظمات  األميكية 
هذا  يؤكد  السابق،  اليوغساليف  النظام 
نفسها  التجارب  وكأن  بوضوح،  األمر 

تكرر اآلن يف بالدنا.
هنالك  أن  احللقة  هذه  خال�سة  إن 
تدخاًل دوليًا واضحًا يف هذا الشأن، فحيثما 
اجتهت جتد التوصية خيًا باملجتمع املدني 
مع  للتعامل  الغربي  الطريق  يف  ومنظماته 
قبل  مناطقها، سواء من  األمة يف خمتلف 
مراكز األحباث واالسرتاتيجيات، أم من 
اهليئات  قبل  من  أم  والدول،  الساسة  قبل 
الدولية الغربية، فكلها تث على تفعيل 
ذلك  بأن  تصّرح  وأحيانًا  املدني  املجتمع 
األهداف  وتقيق  الغربية  القيم  لنقل  هو 
»اإلسالميني«  ترك  مقاومة  يف  الغربية 

.حنو التغيي الشامل
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يكثر يف هذا الوقت بعد أحداث مصر 
ومدى  السياسي  اإلسالم  موضوع  وتونس 
ال   البعض،  ويتقوَّل  احلكم،  على  قدرته 
سيما من طبقة العلمانيني، إن الواقع أثبت 
فشل اإلسالم السياسي يف احلكم وإدارة 
جتنٍّ  أم  حقيقة  هذا  فهل  الدول،  شؤون 
على اإلسالم ؟! أم أن  الفشل هو للنماذج 

املطروحة، واليت اإلسالم منها براء؟.
العربي  الربيع  أحداث  أفضت  أن  بعد 
إىل إزاحة الرئيس التونسي زين العابدين بن 
علي واملصري حسين مبارك عن احلكم 
الناس  ليختار  االقرتاع  صناديق  وفتحت 
حركة  حصلت  ويكمهم،  يثلهم  من 
مصر  يف  األغلبية  على  املسلمني  اإلخوان 
)النهضة(  والتابعية  املنهج  يف  وشقيقتها 
على األغلبية يف تونس أيضًا؛ وذلك لشعور 
إسالمي،  الطرح  اجتاه  بأن  العام  الناس 
فتحوُّل  السابقة.  األنظمة  فلول  وملعاقبة 

عليها  ليس  معارضة  حركة  من  اإلخوان 
إىل حركة  دولة وشعب  ومسؤولية  تبعات 
مسؤولة عن إدارة شؤون الناس ورعايتهم. 
احلكم  دفة  اإلخوان  استلم  عندما 
واملسؤولية يف مصر وتونس ل يكن لديهم 
برامج ومناهج لكيفية إدارة الدول ورعاية 
الدول  إدارة  أمر  عليهم  واختلط  الشؤون، 
اخليية  واملؤسسات  اجلمعيات  وإدارة 
الزمن  من  طويلة  فرتات  فيها  تفننوا  اليت 
وبرامج  دساتي  على  يسيون  جعلهم  مما 
لطروحاتهم،  مناقضة  سابقة  ومناهج 
للناس،  الشقاء  جلبت  اليت  هي  وهذه 
وهي السبب فيما وصلت اليه الشعوب من 
احندار. فعلى أرض الواقع ل تَر الشعوب 
املجاالت  يف  ال  والواقع  احلال  يف  تغيًا 
االقتصادية وال االجتماعية وال السياسية... 
الناس  ملشاكل  معاجلات  طرحت  وال 
والسي يف املعاجلة، أي إن الشعوب ل تَر 

بسم اهلل الرمحن الرحيم

فش‹ اإلسالم السياسي أم التيارات اإلسالمية_

عطية الجبارين- فلسطين

يف روسيا«.
الدراسات  يف  حث  فهنالك  ولذلك 
املجتمع  النطالق  املجال  فتح  على  الغربية 
روسيا،  يف  »الدمقرطة«  أجل  من  املدني 
فمثاًل ورد على املوقع نفسه مقال للكاتبة 
الدورية  نفس  ضمن  باشكيوفو  إلينا 
السابقة بعنوان »املجتمع املدني والتغّيات 
يف رؤية الشعب الروسي« جاء فيه توصية 
يف  املدني  املجتمع  انبعاث  ضرورة  حول 
استمرار  على  احلفاظ  أجل  »من  روسيا: 
تطور روسيا ضمن خطوط الديقراطية، 
مؤسسات  إجياد  الضروري  من  فإنه 
جمتمعية وآليات -مستقلة عن احلكومة- 
مصاحل  محاية  على  قادرة  تكون  اليت 
املجتمع وأفراده. إن خربة الدول يف إجياد 
هذه  أن  حقيقة  على  تؤكد  الديقراطية 
جمتمع  خالل  من  إجنازها  يكن  املهام 
مدني  يعمل بنجاح حيث يعتمد على الفئات 
الوسطى اليت هي بشكل معقول مستقلة 
الناشطة  والفئة  جيد،  بشكل  ومتعلمة 

اجتماعيًا من املجتمع«. 
لوضع  شبيه  نقد  مثاًل  وهنالك 
ورد  حيث  أوكرانيا،  يف  املدني  املجتمع 
نفسها  الدورية  وضمن  نفسه  املوقع  على 
للكاتب  مقال  2004/5/26م  بتاريخ 
غي  »املنظمات  بعنوان:  كوزيو  تراس 
اهلجوم  تت  املدني  واملجتمع  احلكومية 
أمر  فيه حديث حول  جاء  أوكرانيا«  يف 

يف  احلكومية  غي  املؤسسات  بإغالق 
تضر  اخلطوة  تلك  مثل  وأن  أوكرانيا... 
مع  األوكرانية  بالعالقات  بشكل كبي 

أميكا.
املجتمع  من  »الشرقية«  املواقف  هذه 
وصف  حول  ذكره  سبق  ما  تعزز  املدني 
تفعيل املجتمع املدني بأنه مشروع ليربايل 
غربي بهدف اهليمنة، بل إن مقال إبراهيم 
علوش املعنون: »التمويل األجنيب ملنظمات 
آي(«،  أي  للـ)سي  وثيقة  املدني:  املجتمع 
والذي أورد ما كشفته الوثيقة املذكورة 
املركزية  املخابرات  وكالة  تسخي  عن 
ضد  املدني  املجتمع  ملنظمات  األميكية 
هذا  يؤكد  السابق،  اليوغساليف  النظام 
نفسها  التجارب  وكأن  بوضوح،  األمر 

تكرر اآلن يف بالدنا.
هنالك  أن  احللقة  هذه  خال�سة  إن 
تدخاًل دوليًا واضحًا يف هذا الشأن، فحيثما 
اجتهت جتد التوصية خيًا باملجتمع املدني 
مع  للتعامل  الغربي  الطريق  يف  ومنظماته 
قبل  مناطقها، سواء من  األمة يف خمتلف 
مراكز األحباث واالسرتاتيجيات، أم من 
اهليئات  قبل  من  أم  والدول،  الساسة  قبل 
الدولية الغربية، فكلها تث على تفعيل 
ذلك  بأن  تصّرح  وأحيانًا  املدني  املجتمع 
األهداف  وتقيق  الغربية  القيم  لنقل  هو 
»اإلسالميني«  ترك  مقاومة  يف  الغربية 

.حنو التغيي الشامل
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فشل اإلسالم السياسي أم التيارات اإلسالمية؟

النجاح أن اإلسالم نقل الشعب العربي من 
دياجي  يف  تتخبط  منحطة  فكرية  حالة 
نهضة  عصر  إىل  اجلهل  وظالم  العصبية 
والشعوب  لألمم  رسالتها  تمل  فكرية 
البشر؛  وحرروا  البلدان  ففتحوا  األخرى؛ 
فانصهرت هذه األمم والشعوب مع بعضها 
رغم االختالف بينها يف القوميات واللغات 
أهل  فأصبح  واألديان؛  والتقاليد  والعادات 
والقوقاز  ومصر  والعراق  والشام  فارس 
األمة  هي  واحدة  أمة  الوسطى...  وآسيا 
انفراط  رغم  كذلك  وظلت  اإلسالمية، 
كيانهم  وهدم  بينهما،  الوحدة  عقد 
السياسي، ورغم كل حماوالت االستعمار 
أفكارهم.  وتسميم  عقائدهم  إفساد 
األمة  أن  النجاح  وعالمات  مظاهر  ومن 
اإلسالمية ظلت أعلى األمم حضارة ومدنية 
اإلسالمية  الدولة  وكانت  وعلمًا،  وثقافة 
أعظم الدول، وكانت الشمس املشرقة بني 
األمم، وكانت حمط أنظار العلماء وطلبة 
وبغداد  قرطبة  جامعات  فكانت  العلم، 
ودمشق ومصر قبلة طلبة العلم من كافة 
النجاح  ومن عالمات  آنذاك.  العال  أحناء 
يف التطبيق أيضًا نشرها األمن واألمان يف 
العيش  رغد  وكذلك  اإلسالمية،  البالد 
الذي كان يعيشه رعايا الدولة، حيث إنه 
اإلسالمي  التاريخ  يف  فرتات  متر  كانت 
أموال الصدقات وذلك  يأخذ  ال يوجد من 
للغنى والرفاهية ورغد العيش... حتى رعايا 

الدولة من غي املسلمني كانوا يف سعادة 
ال  التاريخ  يف  مثيل  هلا  يوجد  ل  ورفاهية 
قدًيا وال حديثًا. وهذا كله يدلل على أن 
وحدها  هي  اإلسالمية  الفكرية  القيادة 
الصحيحة، وهي وحدها الصاحلة للناس. 
أرض  على  طبقت  إذا  ناجحة  قيادة  وهي 

الواقع.
أن  املتابع  ينسى  أن  أنه من اخلطأ  إال 
الدولة  يف  األفكار  ويطبق  يكم  الذي 
يطئون،  وقد  يصيبون  قد  بشر  هم 
يسيئون،  وقد  التطبيق  يف  يسنون  وقد 
تنجح  وتضعف  تقوى  الدولة  فكانت 
الدولة  فحال  احلكام.  تبعًا حلال  وتفشل 
العزيز  عبد  بن  عمر  عهد  يف  اإلسالمية 
وحال  حممد.  بن  مروان  عهد  يف  غيها 
الرشيد غيها يف  هارون  عهد  الدولة يف 
أوائل  الدولة يف  عهد املستعني باهلل وحال 
فهذا  أواخره...  يف  غيها  العثماني  العهد 
والفشل،  النجاح  بني  احلال  يف  التبدل 
والضعف،  والقوة  واالحنطاط،  واالرتقاء 
والقيادة  اإلسالمي  للفكر  راجعًا  ليس 
حلال  راجع  هو  بل  اإلسالمية،  الفكرية 
احلكام وقدرتهم على اتباع وتطبيق املنهج 
السليم، أي إن اخللل واملشكلة يف الذين 

يطبقونه وليس يف الفكر.
به  أتى  أن  منذ  هو  هو  اإلسالم  إن 
قيام  حتى  والسالم  الصالة  عليه  حممد 
الساعة: مبدأ عقيدته وأحكامه وأفكاره 

إال تغي أمساء احلكام، وبقي الواقع على 
وتذمر ضد  احتقان  أوجد حالة  حاله مما 
دفعت  وتونس  من مصر  اإلخوان يف كل 
عن  اإلخوان  برحيل  للمطالبة  النهاية  يف 
كما  مصر  يف  اجليش  استغلها  احلكم 
هو خمطط، فأزاح مرسي... واحلال على 
السيناريو  بهذا  تونس  يف  التكرار  وشك 
أو بشكل آخر.  فكان حال اإلخوان يف 
مشاكل  وال  أبَقوا  أمل  ال  أن  املشاركة 
للعلمانيني  اجلرأة  أعطى  ما  وهذا  حلُّوا، 
لرفع صوتهم ووصف هذا احلال بأنه فشل 
لإلسالم السياسي يف احلكم، وفشل يف 
االقتصادية  الناس  مشاكل  وحل  معاجلة 
والسياسية كما  والتعليمية  واالجتماعية  
أصبح  أخرى  وبعبارة  أيضًا...  خمطط  هو 
هؤالء وبصوت جهوري يطالبون بأن يكون 
احلكم للعلمانية والعلمانيني، فهم األقدر 
واألجدر حسب رؤيتهم، يفصل فيه الدين 
وأشياعه  اإلسالم  وجيعل  احلياة،  عن 
يأخذون دور العبادات فقط. أمام هذا الواقع 
اجلديد املتجدد يربز السؤال الطبيعي: هل 
الناس  مشاكل  حل  عن  يعجز  اإلسالم 
أن  أم  واحلكم،  القيادة  على  يقدر  وال 
بعض  من  املطروحة  النماذج  يف  املشكلة 

التيارات واحلركات اإلسالمية؟! 
السياسي  اإلسالم  بفشل  القول  ان 
احلال  وتغيي  احلكم  على  قدرته  وعدم 
فهم  وعدم  اإلسالم  على  وتطاوٌل  هو جتنٍّ 

حلقيقته. ومن اخلطأ واخلطر اخللط بني 
من  املطروحة  والنماذج  واملناهج  اإلسالم 
قبل بعض التيارات واحلركات اإلسالمية. 
ومن الظلم قياس اإلسالم على احلركات 

واعتبار فشلها فشاًل له .
العربية  اجلزيرة  إىل  اإلسالم  جاء 
بعبادة  تدين  مشتتة  قبائل  كانت  اليت 
األمم،  بني  حضارة  هلا  وليس  األوثان، 
الدين  هلذا  بالدعوة    الرسول  وبدأ 
األتباع  من  جمموعة  كوَّن  حتى  اجلديد 
وملتزمني  عقيدًة  الدين  بهذا  املؤمنني 
عمن  يبحث  بدأ  ثم  وسلوكًا،  أحكامًا 
املراد  له  تقق  حتى  الرسالة  هذه  ينصر 
للتضحية  واستعدادهم  يثرب  أهل  بإيان 
فهاجر  دعاته،  ونصرة  نصرته  سبيل  يف 
الرسول إليهم، وحلظة وصوله املدينة أعلن 
للمسلمني  سياسي  كيان  أول  ميالد  عن 
شؤونهم  ويرعى  باإلسالم  الناس  يكم 
والرعاية، وسار  الشامل للحكم  باملفهوم 
الرسول  وفاة  بعد  النهج  على  املسلمون 
حاكمًا  يق  الصدِّ بكر  أبا  فبايعوا   
هدم  حتى  اخلالفة  كيان  واستمر  هلم، 
1924م.  عام  يف  العثمانية  اخلالفة  زمن 
قرابة  واملمتد  الطويل  هذا احلكم  خالل 
منقطع  النجاح  سنة،كان  وأربعمائة  ألف 
يكون  ال  واإلبداع  النجاح  وهذا  النظي. 
والقيادة  اإلسالمية،  الفكرية  للقيادة  إال 
هذا  وعالمات  مظاهر  ومن  السياسية. 
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النجاح أن اإلسالم نقل الشعب العربي من 
دياجي  يف  تتخبط  منحطة  فكرية  حالة 
نهضة  عصر  إىل  اجلهل  وظالم  العصبية 
والشعوب  لألمم  رسالتها  تمل  فكرية 
البشر؛  وحرروا  البلدان  ففتحوا  األخرى؛ 
فانصهرت هذه األمم والشعوب مع بعضها 
رغم االختالف بينها يف القوميات واللغات 
أهل  فأصبح  واألديان؛  والتقاليد  والعادات 
والقوقاز  ومصر  والعراق  والشام  فارس 
األمة  هي  واحدة  أمة  الوسطى...  وآسيا 
انفراط  رغم  كذلك  وظلت  اإلسالمية، 
كيانهم  وهدم  بينهما،  الوحدة  عقد 
السياسي، ورغم كل حماوالت االستعمار 
أفكارهم.  وتسميم  عقائدهم  إفساد 
األمة  أن  النجاح  وعالمات  مظاهر  ومن 
اإلسالمية ظلت أعلى األمم حضارة ومدنية 
اإلسالمية  الدولة  وكانت  وعلمًا،  وثقافة 
أعظم الدول، وكانت الشمس املشرقة بني 
األمم، وكانت حمط أنظار العلماء وطلبة 
وبغداد  قرطبة  جامعات  فكانت  العلم، 
ودمشق ومصر قبلة طلبة العلم من كافة 
النجاح  ومن عالمات  آنذاك.  العال  أحناء 
يف التطبيق أيضًا نشرها األمن واألمان يف 
العيش  رغد  وكذلك  اإلسالمية،  البالد 
الذي كان يعيشه رعايا الدولة، حيث إنه 
اإلسالمي  التاريخ  يف  فرتات  متر  كانت 
أموال الصدقات وذلك  يأخذ  ال يوجد من 
للغنى والرفاهية ورغد العيش... حتى رعايا 

الدولة من غي املسلمني كانوا يف سعادة 
ال  التاريخ  يف  مثيل  هلا  يوجد  ل  ورفاهية 
قدًيا وال حديثًا. وهذا كله يدلل على أن 
وحدها  هي  اإلسالمية  الفكرية  القيادة 
الصحيحة، وهي وحدها الصاحلة للناس. 
أرض  على  طبقت  إذا  ناجحة  قيادة  وهي 

الواقع.
أن  املتابع  ينسى  أن  أنه من اخلطأ  إال 
الدولة  يف  األفكار  ويطبق  يكم  الذي 
يطئون،  وقد  يصيبون  قد  بشر  هم 
يسيئون،  وقد  التطبيق  يف  يسنون  وقد 
تنجح  وتضعف  تقوى  الدولة  فكانت 
الدولة  فحال  احلكام.  تبعًا حلال  وتفشل 
العزيز  عبد  بن  عمر  عهد  يف  اإلسالمية 
وحال  حممد.  بن  مروان  عهد  يف  غيها 
الرشيد غيها يف  هارون  عهد  الدولة يف 
أوائل  الدولة يف  عهد املستعني باهلل وحال 
فهذا  أواخره...  يف  غيها  العثماني  العهد 
والفشل،  النجاح  بني  احلال  يف  التبدل 
والضعف،  والقوة  واالحنطاط،  واالرتقاء 
والقيادة  اإلسالمي  للفكر  راجعًا  ليس 
حلال  راجع  هو  بل  اإلسالمية،  الفكرية 
احلكام وقدرتهم على اتباع وتطبيق املنهج 
السليم، أي إن اخللل واملشكلة يف الذين 

يطبقونه وليس يف الفكر.
به  أتى  أن  منذ  هو  هو  اإلسالم  إن 
قيام  حتى  والسالم  الصالة  عليه  حممد 
الساعة: مبدأ عقيدته وأحكامه وأفكاره 
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وسليمة  صحيحة  ومفاهيمه  ومعاجلاته 
صاحل لكل زمان ومكان؛ ألنه جاء ملعاجلة 
اإلنسان وحاجاته. واالنسان منذ  مشاكل 
اخلليقة حتى قيام الساعة هو هو ال يتغي 
احلاجات  من  جمموعة  فهو  يتبدل،  وال 
املكونات  وهذه  والغرائز.  العضوية 
وتنظيمها ال يتغي وال يتبدل، والذي يتغي 
يف حياة البشر األشكال املادية واملدنية، 
وهذه ال عالقة هلا بالنظام، فبذلك كان 
وغدًا،  واليوم  السابق  يف  اإلسالم صاحلًا 
به  ومقطوع  حتمي  أمر  وارتقاؤه  وجناحه 
الدعوة  الرسول يف  ذلك منهج  اتبع يف  إن 
راجع  اليوم  احلاصل  والفشل  والتطبيق. 
اإلسالمي  املنهج  إىل خلل وخطأ يف طرح 
الصحيح، وطرح مناذج بعيدة عن الصحة، 
األفكار  من  بغيه  لإلسالم  خلط  وهي 
بذاته،  قائم  مبدأ  فاالسالم  واملعاجلات. 
اآلخرين.  ومفاهيم  أفكار  من  يأخذ  ال 
ال يكون  وبالتايل  يفقده متيزه،  فاخللط 
حتميًا  الفشل  فيكون  إسالمًا،  املوجود 
ما  والنماذج، وهذا  املناهج  ألصحاب هذه 
حصل يف مصر وتونس، وحصل سابقًا يف 
السودان وغيها، إذ أدخل هؤالء أفكار 
والسيادة  املدنية  والدولة  الديقراطية 
اإلسالم  بأفكار  وخلطوها  للشعب... 
لإلسالم،   فشاًل  الفشل  هذا  فاعتبار   .
واحلركات  التيارات  تلك  فشل  وتميله 
خي  على  وتطاول  ظلم   هو  واألحزاب 

وأرقاها،  وأفضلها  واملعاجلات  األفكار 
كربى.  وجرية  وجتنٍّ  للحقيقة  وجمافاة 
وإن مسألة جتزئة اإلسالم لسياسي وغي 
سياسي هو خمالف لواقعه وحلقيقته وخطأ 
الناس  كبي فاإلسالم جاء ليعى شؤون 
هو  وهذا  واخلارج.  الداخل  يف  ويسوسهم 
املعنى احلقيقي للسياسة. فاإلسالم يوي 
وبهما  روحية،  وعقيدة  سياسية  عقيدة 
يرعى وينظم  شؤون الدنيا وشؤون اآلخرة.
سيادته  ويف  احلق،  دين  اإلسالم  إن   
سعادة ورفاهية الناس، ويف غيابه من واقع 
احلياة وعن التطبيق يف املجتمع شقاؤهم، 
الناس  يعيشه  الذي  املآساوي  احلال  وما 
إال بسبب إقصاء اإلسالم من واقع احلياة 
وارتقاء  اخلي  وجوده  يف  أي  والتطبيق، 
األمة وإنقاذ البشرية مما تكابده من ظلم 
وجور ومآٍس. فالبشرية مجعاء تتاج لعودة 
اإلسالم ليني العال بنوره، وينشر العدل 
بعد  أمنًا  احلال  فيتبدل  األرض؛  ربوع  يف 
اخلوف، واستقرارًا بعد احلروب الفتاكة 
الفقر،  بعد  وغنًى  العال،  يشهدها  اليت 
الرمحة  دين  فهو  األزمات،  بعد  وانفراجًا 
للمسلمني  واخلالص  الفرج  إن  والعدل. 
قطعًا،  لكائن  عامة  وللبشرية  خاصة 
الكريم.  رسوله  وبشرى  اهلل  وعد  فهو 
فاإلسالم سيعود إىل واقع احلياة، وسيمأل 
.األرض عداًل بعد أن ملئت ظلمًا وجورًا
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تمل  عظيمة،  أمة  اإلسالمية  األمة 
مع  وتصلها  تربطها  عظيمة  عقيدًة 
امليزات  ومن  جالله.  جّل  العظيم  اخلالق 
السامية هلذه األمة العظيمة حّب التضحية 
واالستشهاد والبذل والعطاء يف سبيل اهلل 
عز وجّل... وهذه الصفات باقية فيها حتى 
حافظت  ما  عليها  ومن  األرض  اهلل  يرث 
اهلل  ذكرها  اليت  خييتها  شروط  على 

ٺ   بقوله:  تنزيله  حمكم  يف  تعاىل 
ٿ       ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ  
ڤ   ٹڤ   ٹ   ٹ    ٹ   ٿ  
ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  
 .ڃ ڃ   ڄ   ڄ    
قيام  حتى  الناس  على  شهادة  أمة  وأمتنا 

الساعة، قال تعاىل: ڤ  ڤ  ڤ  

ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ     ڤ  

ڄ  ڄ  ڄ.  وقال عليه الصالة 

اأوله  ُيدرى  ل  كالغيث  »اأمتي  والسالم: 
ْر  خري اأم اآخره« رواه الرتمذي. وقال: »َب�سِّ
والتمكني يف  ْفَعِة  َوالرِّ َنا  ِبال�سَّ َة  الأُمَّ َهِذِه 
الآِخَرِة  َعَمَل  ِمْنُهْم  َعِمَل  َفَمْن  الأر�ض، 
يٌب«  َن�سِ الآِخَرِة  يِف  َلُه  َيُكْن  مَلْ  ْنَيا  ِللدُّ

أخرجه أمحد يف مسنده.
أن  العظيمة  الصفات  هذه  مثار  ومن 
هذه األمة اإلسالمية ال تعطي دنيًة يف دينها 
أو عرضها، وال تقبل بسطوة الكفار فوق 
رقابها، بل إنها سرعان ما تنتفض يف وجه 
أجل  من  وتقاتل  لدينها،  وتغضب  عدوها 
عزتها وكرامتها، حتى وهي مكبلة يف 

ظل حكام عمالء!!..

بسم اهلل الرمحن الرحيم

انتصارات الشعوب حتِّوهلا مؤامرات احلكام إىل هزائم!!..

حمد طبيب- بيت المقدس
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أحيانًا  تكبو  قد  األمة  هذه  لكن 
وعمالئهم  الكفار  مكر  فريسة  فتقع 
نتيجة ضعف اإليان وغياب  من احلكام 
أذهان  عن  الصحيحة  اإلسالم  مفاهيم 
ألالعيب  تنّبهها  عدم  ونتيجة  أبنائها، 
اخلبيثة،  وأهدافهم  وتضليالتهم  الكفار 
وعدم وعيها أيضًا على سياسات الكفار 
االنتصارات  فتنقلب  املسلمني،  بالد  يف 
إىل هزائم سياسية وعسكرية، وينحرف 
الصحيح  مساره  عن  واالستشهاد  اجلهاد 
من  وعمالئهم  الكفار  خمططات  ليخدم 
أهداف  يف  ذلك  كل  ويسخر  احلكام، 
بل  أهدافها،  وال  األمة  ختدم  ال  وغايات 
يدم أهداف الكفار وبراجمه السياسية 

والفكرية!!..
بالد  كل  يف  املسلمة  فالشعوب 
االستعمار  ضد  ثارت  تقريبًا  املسلمني 
األول، يف بدايات القرن املاضي وأواسطه، 
دوٍل  على  عظيمة  انتصارات  وحققت 
وفرنسا  العراق،  يف  اجنلرتا  مثل  كربى 
وغيها  ليبيا  يف  وإيطاليا  اجلزائر،  يف 
الشعوب  ضربت  وقد  املسلمني...  بالد  من 
أروع األمثلة يف التضحية والفداء واجلهاد 
واالستشهاد يف سبيل اهلل، وكان منطلق 
الشعوب يف هذه االنتصارات العظيمة حب 
من  لطردهم  الكفار  ومقاتلة  اجلهاد، 
تؤِت  ل  االنتصارات  هذه  أن  إال  بالدهم؛ 

مثارها املطلوبة. ومن أهم أسباب ذلك هو 
عدم وجود القيادة الواعية يف األمة، وعدم 
وجود أهداف واضحة بعد إخراج الكافر 
من بالد املسلمني؛ هلذا استطاع االستعمار 
خببثه ودهائه أن يقفز على مقدمة وقيادة 
أهدافه  باجتاه  ويوجهها  الثورات  تلك 
وبراجمه وغاياته بواسطة رجاالته العمالء 
الذين يسكون مبقود السفينة، يوجهونها 
والربامج  القوانني  ويضعون  شاءوا،  حيث 
املسلمني..  بالد  بها  لُتحكم  الغربية 
هلؤالء  السماح  هو  ذلك  من  واألدهى 
من  طردوا  الذين  املستعمرين،  الكفار 
البالد، أن يعودوا إىل بالد املسلمني بوجه 
والفكري  االقتصادي  لالستعمار  جديد 
والسياسي لبالد املسلمني فكانت املصيبة 

الكبية!!...
فهل انتهت هذه املأساة الكبية عند 
استطاعت  وهل  األول؟  االستعمار  حد 
حقيقة  على  تعي  أن  ذلك  بعد  الشعوب 
وهل  الكافرة؟  والسياسات  املؤامرات 
مثرة  جتين  أن  الشعوب  استطاعت 
التضحيات العظيمة واالنتصارات الكبية 

اليت تققها يف أرض املعركة؟!
ما  الشعوب  أن  هي  املرة  احلقيقة  إن 
الكفار  أهداف  خدمة  يف  ُتسخر  زالت 
ونتيجة  أواًل،  وعيها  وعدم  جهلها  نتيجة 
فوق  احلكام  من  املجرمني  هؤالء  وجود 
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رقابها وإمساكهم مبقود السفينة.
- ففي حرب سنة ثالث وسبعني -حرب 
أكتوبر-  على سبيل املثال حقق اجليش 
املصري انتصارًا عظيمًا يف ساحة املعركة 
على اجليش اليهودي، واستطاع أن يتجاوز 
مبا  وتصيناته؛  الدفاعية  خطوطه  كل 
فيها خط بارليف الشهي، وتقدم اجليش 
اجليش  داحرًا  كبية  ملسافات  املصري 
اليهود  أمامه كالفئران، وكبَّد  اليهودي 
ألف  وعشرين  قتيل  آالف  ثالثة  يقارب  ما 
جريح، وخسائر كبية يف العدة والعتاد؛ 
لكن هذه النتائج العظيمة ل جيِن مثرتها 
الشعب املصري، وال األمة اإلسالمية، إمنا 
كان هذا االنتصار العظيم مقدمة لتثبيت 
من  وأكثر  بل  وحراسته،  اليهود  كيان 
اليت  له يف أرض مصر  املجال  فتح  ذلك، 
الشهداء يف حرب أكتوبر..  ارتوت بدماء 
معاهدة  توقيع  من  حصل  ما  فحصل 
اخليانة يف )كامب ديفيد( 1978/9/17م 
يف  اليهود  لكيان  السادات  زيارة  بعد 

1977/11/20م!!.
انتصارات  من  الثمرة   تكن  فلم   
اكتوبر ترير أرض املسلمني املغتصبة يف 
فلسطني، مع أن الكيان اليهودي قد ُهزم 
اجليش  مبقدور  وكان  منكرة،  هزية 
ثالثة  خالل  غزة  إىل  يصل  أن  املصري 
تنفيذ سياسات  الثمرة  بل كانت  أيام!!... 

الشرق  منطقة  مستقبل  رسم  أميكا يف 
األوسط لتثبيت كيان يهود، وجعله جسمًا 
مقبواًل عند شعوب املنطقة، بدل أن يكون 
والقضاء  تطويقها  جيب  غريبة  جرثومة 

عليها، وطردها من جسد أمة اإلسالم!!.
اثنني  سنة  تكرر  األمر  وهذا   -
اليهودي  الكيان  جترأ   عندما  ومثانني 
-بعد كامب ديفيد-  وغزا لبنان للقضاء 
لبنان  جنوب  يف  الفلسطينية  املقاومة  على 
انتصارات  املقاتلون  حقق  وقد  وبيوت. 
وتكبَّد  اليهودي،  الكيان  على  عظيمة 
مؤامرة  أن  إال  كبية،  خسائر  اليهود 
املتفرج  موقف  ووقوفها  العربية،  اجلامعة 
مساعدتهم  وعدم  املقاتلني  هؤالء  على 
الذي  السوري  النظام  وخاصة  ودعمهم، 
اليهود يف  ل يرك ساكنًا جتاه جرائم 
لبنان، وكان الكالم عند حكام العرب 
كيف  هو  احلرب؛  خضم  يف  وزعمائهم 
والرتتيبات  لبنان،  من  املقاومة  خترج 
إخراج  كيفية  يف  البحث  بدل  لذلك، 
لبنان،  أرض  وردهم من  اليهود، وصدهم 
النصر إىل  املؤامرة الكبية تول  وبهذه 
اليهود،  لصاحل  ونصر  سياسية  هزية 
وذلك عندما انصاعت األنظمة العربية  يف 
اجلامعة العربية إلخراج املقاتلني من لبنان.. 
ثم كان ما كان بعد ذلك من إدخال هذه 
املقاومة يف الدائرة السياسية إلنهاء قضية 
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فلسطني يف مدريد وأوسلو وغيها!!.
سنة  األمر تكرر يف حرب  ونفس   -
على  عظيم  نصر  تقق  فقد  2006م، 
يهود لكن املؤامرة اليت حيكت بعد هذا 

االنتصار كانت خبيثة وكبية.
األمم  طريق  عن  اتفاق  إبرام  مت  فقد 
املتحدة سنة 2006م يف قرار جملس األمن 

1701 ، وكان من ضمن هذه االتفاق: 
العمليات  جلميع  كامل  وقف   	•

احلربية -باالستناد إىل القرار املذكور.
دعوة حكومة لبنان و«اليونيفيل«  	•
نشر  إىل   11 الفقرة  يف  مقرر  هو  كما 
قواتهما معًا يف اجلنوب، ودعوة حكومة 
سحب  إىل  االنتشار،  بدء  مع  )إسرائيل( 
مجيع قواتها من اجلنوب اللبناني بالتوازي 

مع ذلك.
إىل  ولبنان  )إسرائيل(  دعوة  	•
طويل  وحل  دائم،  نار  إطالق  وقف  دعم 
منها  وعناصر  مبادئ  أساس  على  األمد 
ملنع  أمنية  ترتيبات   ...( املثال:  سبيل  على 
استئناف األعمال العدائية، تتضمن إنشاء 
- اخلط األزرق حتى نهر الليطاني- منطقة 
والعتاد  املسلحني،  األشخاص  من  خالية 
العائدة إىل حكومة  تلك  واألسلحة، عدا 
كل  أسلحة  ونزع  و«اليونيفيل«،   لبنان 
لقرار  لبنان، وفقا  املسلحة يف  اجلماعات 
جملس الوزراء يف 27 يوليو 2006م، وعدم 

وجود أسلحة أو سلطة يف لبنان، عدا تلك 
أي  وجود  وعدم  اللبنانية،  للدولة  التابعة 

قوات أجنبية يف لبنان...( 
 يقول الأ�ستاذ )داود خري اهلل( اأ�ستاذ 
جورجتاون:  بجامعة  الدويل  القانون 
»لقد مسحت الواليات املتحدة لنفسها يف 
غمار ضغطها على جملس األمن بأن جتعل 
القرار بعيدًا عن أن يعكس روح القانون 
ملا  أو أن ينطوي على شرح أمني  الدويل، 
لبنان،  يف  املتحاربني  اجلانبني  بني  حدث 

وجاء حافال بالتزوير«.
يف  هاآرت�ض  �سحيفة  اأوردت  وقد 
)...إن  2014/7/24م:  يف  هلا  افتتاحية 
ينِه  2006ل   /1701 األمن  جملس  قرار 
احلرب فحسب، بل حقق أهدافًا سياسية 
سيطرة حكومة  )إسرائيل(، كتعزيز  لـ 
لبنان يف اجلنوب، وإخالء جنوب لبنان من 
قوات  ونشر  الثقيلة،  واألسلحة  الصواريخ 
احملتلة.  فلسطني  مع  احلدود  على  دولية 
امتدادًا  كان   1701 قرار  أن  إىل  منوهة 
بسنوات  قبله  ُأقر  الذي   1559 لقرار 
والذي دعا إىل نزع سالح حزب اهلل وباقي 

الفصائل املسلحة(.
- ونفس املؤامرة تاك هذه األيام على 
االنتصار  مثرة  لقطف  هاشم،  غزة  أهل 
العظيم الذي حققوه يف اجتاه آخر، يصب 
ومن  العميلة  العربية  األنظمة  مصلحة  يف 
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فقد  االستعمار...  دول  من  خلفها  يقف 
قبل  خبيث  بشكل  املؤامرة  حيكت 
ورسم  إجياد  غزة، حيث مت  على  احلرب 
الواليات  قبل  من  املؤامرة  هذه  سيناريو 
الدول  وبعض  يهود  وكيان  املتحدة، 
والسعودية  مصر  رأسها  وعلى  العربية، 
أهل  من  املجاهدين  إرادة  لكسر  وقطر 
بنود  وتطبيق  شوكتهم،  وكسر  غزة، 
املبادرة العربية سنة 2002م يف قمة بيوت 
بالكيان  االعرتاف  ومنها  املشؤومة، 
وحدهم  فرتكوهم  صراحة...،  اليهودي 
واخلراب  الدمار  آلة  أمام  امليدان  يف 
واملواجهة  الصمود  أن  إال  اليهودية!!؛ 
بها أهل غزة، جعلت  البطولية اليت تلَّى 
واألنظمة  اليهود  رأس  فوق  تنقلب  املوازين 
العربية العميلة لليهود، فأوجد هذا األمر 
واضطروا  اليهود،  حكومة  يف  أزمة 
أغاظ  األمر  وهذا  باالنسحاب.  للتفكي 
إحراجها  يف   وتسبب  العربية،  األنظمة 
إن  الأوىل:  ناحيتني،  من  شعوبها  أمام 
شعوبهم  على  كذبوا  كما  ليسوا  اليهود 
بأنهم قوة ال تقهر. والثانية: وقوفهم على 
احلياد يف احلرب وعدم مساعدتهم ألهل 
موازين  قلب  التفكي يف  بدأ  لذلك  غزة؛ 
مع  اتفاق  إلبرام  مقدمات  لتكون  النصر 
الوطنية  الوحدة  حكومة  ضمن  اليهود 
املربمة، وقد عرضت مصر شروطًا معينة 

على اليهود، كان اليهود أصاًل قد وقعوا  
عليها ضمن اتفاق أوسلو 1993م؛ وهي )فتح 
البحري،  الصيد  ومنطقة  وامليناء،  املطار 
أصاًل  فهذه   ) مع مصر...  املعرب  وترتيبات 
استحقاقات  من  هي  إمنا  جديدة،  ليست 
اتفاق أوسلو املشؤوم اليت رفضتها محاس 
منها  األكرب  القسم  كان  وقد  آنذاك، 
موجودًا على األرض قبل االنفصال ما بني 

غزة والضفة.
من  املهم  األمر  هو  هذا  ليس  لكن 
موضوع االتفاق، إمنا املهم واخلطي الذي 
رأسها  وعلى  العربية،  األنظمة  رمسته 
مصر والسعودية هو أن تكون مثرة هذا 
االنتصار العظيم تصب يف دائرة املفاوضات 
مع اليهود ضمن حكومة الوحدة الوطنية، 
حسب  تنازالت  من  يتبعه  ما  ذلك  يتبع  ثم 
اأوردت  فقد  املشؤومة!!...  أوسلو  اتفاقية 
2014/7/24م   يف  هاآرت�ض   �سحيفة 
البنود  حول  الصهيونية  للحكومة  نصائح 
اليت جيب أن يتضمنها أي قرار يف مباحثات 
القاهرة إلبرام أي اتفاق مع غزة، وتقول: 
»...جيب أن يتضمن أي قرار إلنهاء احلرب 

يف غزة املبادئ التالية:
أن يدد بأن احلكومة الشرعية  	•
السلطة  حكومة  هي  غزة  قطاع  يف 
حممود  للرئيس  اخلاضعة  الفلسطينية 
عباس، ويلزم ذلك )إسرائيل( بالتعامل مع 
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حكومة الوحدة.
إعادة نشر قوات األمن الفلسطينية  	•

يف غزة على طول احلدود ويف املعابر.
الصواريخ  لنزع  آلية  تشكيل  	•
والسالح الثقيل، وتدمي األنفاق يف قطاع 
املتحدة  األمم  من  بعثات  وإرسال  غزة، 

للمراقبة.
أن تقوم )إسرائيل( بإجراء تغييات  	•
جوهرية يف سياستها على املعابر احلدودية 
بعبور  يتعلق  ما  خاصة  غزة،  قطاع  مع 

األشخاص والبضائع بني غزة والضفة.
قطاع  عن  البحري  احلصار  رفع  	•
غزة، وإقامة ميناء جديد تت رقابة قوات 

األمن الفلسطينية..
»..إن  املذكورة:  الصحيفة   وتضيف 
قرار 1701 الذي أنهى حرب لبنان الثانية 
منح )إسرائيل( مكاسب سياسية ودعائية 
غزة  يف  مماثاًل  قرارًا  أن  كما  هامة، 
خاصة  إلسرائيل؛  سياسيًا  نصرًا  سيحقق 
اجلامعة  دعم  على  القرار  حصل  ما  إذا 

العربية ومنظمة الدول اإلسالمية« 
على  ليملي  الشرعي  الواجب  إن 
دوائر ومؤامرات  يبتعدوا عن  أن  املسلمني 
يقبلوا  ال  وأن  العميلة،  األنظمة  هذه 
اجللوس  وال  مشاركاتها  وال  مببادراتها 
معها؛ ألنها ضمن املؤامرة مع كيان يهود 

وتت إشراف أميكا ودول الكفار...

املجرم  هذا  مع  اجللوس  جيوز  فال 
اجلالس على كرسي احلكم يف مصر، 
نساء  على  تآمرت  اليت  األنظمة  مع  وال 
الثمرة  وأطفال غزة، وال جيوز أن يكون 
للجهاد اتفاقات متليها مصر خلدمة كيان 

يهود وضمن اتفاقات أوسلو أو غيها.
فاهلل سبحانه وتعاىل يقول:  ڳ  ڳ  
ڳ       ڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  
 ،ہ ہ   ہ   ۀ     ۀ   ڻ   ڻ   ڻ  
الرسول صلى اهلل عليم وسلم  وقد رفض 
كل عروض الكفار يف مكة للسي معهم 
وكان  خمططاتهم،  ضمن  أو  خلفهم  أو 

تعاىل:ٱ   بقوله  مرة  كل  يف  جيابههم 
پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ  
ٺ  ٿ   پ   ڀ  ڀ     ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  
ٿ  ٿ  ٿ   ٹ   ٹ     ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  

.ڤ  ڦ  ڦ  ڦ
إن الواجب على أمة اإلسالم أن تافظ 
على متيزها وصفائها ونقائها، وأن تبتعد 
عن دوائر احلكام ومؤامراتهم أو اجللوس 
وإجياد  احلكام  خللع  تعمل  وأن  معهم، 
نظام احلكم مبا أنزل اهلل عز وجل بدل 
نسأله  الذليلة...  املهرتئة  العميلة  أنظمتهم 
تعاىل أن يكرم املسلمني عما قريب بنظام 
كما  انتصاراتهم  مثرة  ليجنوا  اإلسالم 
كان جينيها القادة العظام يف ظل حكم 

..اإلسالم
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يقول اهلل سبحانه وتعاىل:  ڭ  ڭ   
 ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇۋ

ے    ھ   ھ   ھ     ويقول: 
 ے

ٹ   ٹ   ٹ     ٿ     ويقول: 
ٹ  ڤ  ڤ  ڤ       ڤ  ڦ  ڦڦ
فما معنى النصر؟ ومتى نقول إن الثورة 
انتصرت؟ وهل الثورة يف تونس أو يف اليمن 
أو يف مصر أو يف ليبيا انتصرت؟ ولإلجابة 
على هذه األسئلة كان ال بد لنا من معرفة 
النصر حتى ال نفرح لنصر أعدائنا  معنى 

ونظنه نصرًا لنا.
إذا  انتصرت  إنها  الثورة  عن  نقول 
وضاللنا،  لشقائنا  احلقيقي  السبب  أزلنا 
والسبب  وهواننا،  لذلنا  والسبب احلقيقي 

احلقيقي لضعفنا.
فالسبب احلقيقي هلذا كله هو بعدنا 
وفصلنا  وتعاىل،  سبحانه  اهلل  شرع  عن 
اليت  األحكام  عن  اإلسالمية  العقيدة 
تنظم شؤون حياتنا يف احلكم واالقتصاد 
اخلارجية  والسياسة  والعقوبات  واالجتماع 

وسياسة التعليم واإلعالم، قال تعاىل: ې  
وئ   ەئ   ەئ    ائ   ائ    ى   ى  
وئ  ۇئ  ۇئ فمن ل يتَّبع شرع اهلل يف 

كل شيء فسيضل وسيشقى. وقال تعاىل:  
گ   گ   ک    ک   ک   ک     ڑ    
گ  گ  ڳ      ڳ  ڳ  فمخالفتنا عن 
أمر اهلل اخلالق املدبر واتباع أمر غيه من 
املخلوقني هو سبب هذه الفنت وسبب هذا 

العذاب األليم.
نزيل  عندما  يأتي  احلقيقي  فالنصر 
للغرب،  العمالء  اخلونة  احلكام  هؤالء 
مكانها  ونقيم  العفنة،  أنظمتهم  ونزيل 
نظام اهلل الذي يرضى عنه ساكنو األرض 
فننال بذلك رضى اهلل. هذا هو  والسماء؛ 
النصر احلقيقي، وهذا ما فهمه الصحابة 
جند  لذا  أمجعني؛  عليهم  اهلل  رضوان 
كثيًا من الصحابة وهم على أبواب املوت 
الكعبة؛  ورب  فزت  منهم:  الواحد  يقول 
ألنه مات يف سبيل اهلل؛ فنال بذلك رضى 

اهلل.
أما أن نستبدل حكامًا عمالء حبكام 

بسم اهلل الرمحن الرحيم

معنى النصر
أحمد إبراهيم – سوريا الشام 
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بلحى  كانوا  ولو  حتى  آخرين،  عمالء 
هو  كما  إسالمية،  بتسميات  أو  طويلة، 
احلال يف الثورات اليت قامت تريد احلكم 
هذا  فإن  بأمره؛  واالئتمار  الغرب  بأنظمة 

واهلل هلو اخلسران املبني
فالرسول صلى اهلل عليه وسلم يقول يف 
احلديث الذي رواه البخاري عن أبي موسى 
األشعري رضي اهلل عنه قال: »جاء رجل 
فقال:  �سلم  و  عليه  اهلل  �سلى  النبي  اإىل 
يقاتل  والرجل  للمغنم،  يقاتل  الرجل 
للذكر، والرجل يقاتل لريى مكانه، فمن 
لتكون  قاتل  »من  قال:  اهلل؟  �سبيل  يف 

كلمة اهلل هي العليا فهو يف �سبيل اهلل« 
ومعنى أن تكون كلمة اهلل هي العليا 
احلكم  ففي  اهلل،  بشرع  يكم  أن 
العليا،  هي  اهلل  كلمة  تكون  أن  جيب 
ويف االقتصاد جيب أن تكون كلمة اهلل 
هي العليا، ويف االجتماع جيب أن تكون 
كلمة اهلل هي العليا... وبهذا فقط نستطيع 
أن نقول إننا انتصرنا، وإن تضحيات أمتنا 
بل ذهبت رخيصة ألنها  تذهب سدى،  ل 

يف سبيل اهلل.
النصر، هذا هو معنى  هذا هو معنى 
ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ وعندها 
ننتقل من ذل إىل عز، ومن ضعف إىل قوة، 
وقادة  للرب  عباد  إىل  للغرب  أذناب  ومن 
للناس أمجعني. وهذا ما فعله النيب حممد 
صلى اهلل عليه وسلم عندما كان الصحابة 

وبعضهم  مستضعفني،  أذالء  مكة  يف 
مهجرين، فأقام هلم النيب صلى اهلل عليه 
إليها وآوى  املدينة فهاجروا  وسلم دولة يف 
إليها مجيع املسلمني؛ فتحول ذهلم إىل عز، 
الفاروق  فهمه  ما  وهذا  قوة.  إىل  وضعفهم 
عمر رضي اهلل عنه عندما قال: »حنن قوم 
العزة  ابتغينا  فمهما  باإلسالم،  اهلل  أعزنا 

من دونه أذلنا اهلل«
 فاملسلمون مجيعًا، وخباصة أهل بالد 
حكم  إقامة  عن  املسؤولون  هم  الشام، 
وصلت  الشام  ثورة  ألن  األرض؛  يف  اهلل 
الواجب،  هذا  لتنفيذ  متقدمة  مراحل  إىل 
الفنت  مجيعهم  فلينتظراملسلمون  وإال 
والعذاب األليم، وذلك مصداق قوله تعاىل: 

گ   گ   ک    ک   ک   ک     ڑ  

گ  گ  ڳ      ڳ  ڳ   وقال:  ڀ  
ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ    ڀ  

.  ٿ
اهلل  عند  من  النصر  أن  وال شك  هذا 

ڳ   گ    گ       تعاىل:  قال  وحده،  تعاىل 
عند  من  ڱ.وليس  ڱ   ڳ   ڳ   ڳ  
بهيئة  أو  الظال،  أمنه  مبجلس  الغرب 
من  أذنابه  عند  من  وليس  امللحدة،  أممه 
احلكام العمالء كدول اخلليج وغيهم، 
فهؤالء احلكام أوجدوا حملاربة اإلسالم، 
واعتقال  املخلصني،  واعتقال محلة دعوته 
يف  وزجهم  اهلل  سبيل  يف  املجاهدين 

ڄ   ڄ   ڄ   ڄ        ڦ   ڦ    ڦ   السجون 
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معنى النصر

ال  وأذنابه  ڃ   فالغرب  ڃ   ڃ  
والداعني  يألون جهدًا يف حماربة اإلسالم 

ڎ   ڎ    ڌ  ڌ       تعاىل:  قال  كما  له 
.   ڈ    ڈ  ژ  ژ  ڑ     ڑ    ک

حماربة  يف  املتبعة  األساليب  ومن 
املخلصني حلرفهم عن  واملسلمني  اإلسالم 
يسمى  ما  أو  السياسي  املال  هو  مسارهم 
فالغاية  العسكري،  أو  املايل  بالدعم 
كلمة  إعالء  هي  ليست  الدعم  هذا  من 
األرض  يف  حكمه  إقامة  طريق  عن  اهلل 
نصرة  هي  وليست  قطعًا،  هذه  ليست 
وإال  الشام  بالد  يف  املستضعفني  املسلمني 
يف  الرابضة  جيوشهم  حركوا  لكانوا 
أسلحتهم املكدسة  وقدموا من  الثكنات 
أمواهلم  يركوا  أن  ال  املستودعات،  يف 
بشكل خجول ال يغي من الواقع شيئًا، بل 
لتكون الغاية من هذا الدعم هي السيطرة 
وربطهم  املخلصني،  املجاهدين  على 
على  والسيطرة  والضالل،  الكفر  بدول 
وجيمدون  جبهات  فيفتحون  قراراتهم، 
املجاهدون  يصبح  وبذلك  أخرى؛  جبهات 
أداة بيد دول الكفر والضالل ينفذون من 
ويصبحون  وأهدافهم  مصاحلهم  خالهلم 
تعاىل:  قال  يشعروا.  أن  دون  هلم  جنودًا 

ڃ  ڃ  ڃ         چ     چ  چ  
ڌ   ڍ    ڍ   ڇ   ڇڇ   ڇ   چ  
ژ        ژ   ڈ   ڎڈ   ڎ   ڌ  

ڑ   ڑ

سبيل  عن  للصد  تنفق  األموال  فهذه 
فهذا  شرعه،  إقامة  أجل  من  وليس  اهلل 
دعم  حقيقيًا،  دعمًا  وليس  وهمي  دعم 
إىل  نركن  أن  ورائه  من  يريدون  مشبوه 
املسلمني  حكام  وظلمة  الغرب  كفرة 
إليهم  الركون  تعاىل عن  نهانا اهلل  الذين 

ڳ  ڳ  ڳ       ڱ  ڱ     سبحانه:  فقال 
ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ  

 ۀ  ۀ    ہ  ہ
ال�سابرون  املوؤمنون  امل�سلمون  اأيها 
الدعم  أن  تعلموا  أن  جيب  مكان:  كل  يف 
وهو  املتني،  القوي  اهلل  من  هو  احلقيقي 
ولكن  سينصرنا،  الذي  سبحانه  وحده 
إقامة  أجل  من  فنعمل  نتقيه  أن  بشرط 
النبوة،  منهاج  على  الراشدة  اخلالفة 
ونرتك  التوكل،  حق  عليه  ونتوكل 
توكلنا على الغرب وأذنابه. فاهلل وحده هو 
ناصرنا ومعيننا وهادينا إىل سواء السبيل، 

قال تعاىل:  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھھ  ے    
.ے   ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ

اللهم أنت ولينا وأنت نصينا فانصرنا 
وأكرمنا  اللهم  الظاملني،  القوم  على 
نطبق  النبوة  منهاج  على  راشدة  خبالفة 
شؤوننا،  بها  نرعى  احلنيف،  بها شرعك 
وحنمي بها ثغورنا، وحنمل بها رسالتنا إىل 
ويلُّ  إنك  واجلهاد...  بالدعوة  أمجع  العال 
ذلك والقادُر عليه، وآخر دعوانا أن احلمد 

.هلل رب العاملني
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ربي  وصالة  العاملني  رب  هلل  احلمد 
للعاملني،  رمحة  املبعوث  على  وسالمه 

ٻ   ٻ   ٻ   ٱ     القائل:  هلل  احلمد 
پ   پ       پ   پ   ٻ  
ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   فإن الباطل يف 
صراع أبدي مع احلق، هذا ديدنه إىل يوم 
الكفر،  بدول  ممثاًل  فالباطل  القيامة، 
املجتمع  يرى  أن  ويغضبه  بل  يستثيه، 
اإلسالمي نظيفًا ال شائبة فيه، حسدًا من 
عند أنفسهم، بل يقضُّ مضجعه أن يكون 
عينه  ويقرُّ  املسلمة،  املرأة  أساس  العفاف 
الغربية.  للمرأة  عالمة  الّرذيلة  تكون  أن 
مستشرقيهم  أحد  قاهلا  اليّت  املقولة  ولعل 
على  واضحة  داللة  تدل  املوضوع  هذا  يف 
تفعالن  وغانية  »كاأ�ض  قال:  حيث  ذلك، 
مما  اأكرث  املحّمدية  الأمة  حتطيم  يف 
حب  يف  فاأغرقوها  مدفع،  األف  يفعله 
يف  وجد  فقد  هلذا  وال�سهوات«؛  املادة 
مشبوهة  نسوية  مجعيات  اإلسالمية  األمة 
تقوم بنشاطات اجتماعية خمتلفة كستار 
هلدفها األصلي، وهو إفساد املرأة املسلمة، 
وحرفها عن الذوق اإلسالمي يف التفكي 
اجلمعيات  هذه  بدأت  ولقد  والسلوك. 
أنشطتها بشكل فعَّال مع بداية ضعف دولة 

اخلالفة اإلسالمية العثمانية، وبلغت أوجها 
مع سقوط هذه الدولة. ومن يومها ما فتىء 
منذ  األمة  هذه  يستهدف  الكافر  الغرب 
أن هدم كيانها املتمثل يف دولة اخلالفة، 
فلم يرتك ساحة إال وعربها لتكون قاعدة 
له لضرب عقيدة األمة والعبث مبفاهيمها 

اإلسالمية.
يكيدون  الذين  أولئك  أكثر  فما 
يريدون  الذين  وما أكثر  املسلمة..  للمرأة 
نهار،  ليل  هلا  فيدبرون  منها؛  النيل 
تتخبطها  وتشرتى،  تباع  سلعة  يريدونها 
الرذائل...  مستنقع  يف  وتغرق  الشهوات 
أفكاره  تزيني  على  الغرب  عمل  لقد 
لذلك  واختذ  املرأة،  ترر  حول  وآرائه 
أفكاره  محلوا  ومفكرين  وعلماء  رجااًل 
وروجوا هلا يف بالد املسلمني، وكل ذلك 
تت ستار نصرة املرأة ولسان احلال، بل 
املقال ألعداء اإلسالم وهم يربزون حقدهم 

الدفني على املرأة املسلمة قول الشاعر:
مزقي يا ابنة اإلسالم الحجابا

وأسفري فالحياة تبغي انقالباً

مزقيه وأحرقيه بال تريث

فقد كان حارساً كذاباً

حول تلك املؤامرات اليت تاك للمرأة 

بسم اهلل الرمحن الرحيم

اجلمعيات النسوية معول هدم ف أعراض املسلمني، وتنيد لنسائنا 
ف احلرب على اإلسالم

سائد مرعي- فلسطين



الوعي
 57

336-335

اجلمعيات النسوية معول هدم يف أعراض املسلمني، وجتنيد لنسائنا يف احلرب على اإلسالم

املسلمة والتحديات اليت تواجهها كان لنا 
يف  النسائية  اجلمعيات  حول  البحث  هذا 
فلسطني وبعض أنشطتها اخلبيثة ومصادر 
متويلها املشبوه، بل الظاهر يف حربه على 

ک   ڑ     يقول:  إذ  اهلل  وصدق  اإلسالم. 
.ک   ک  ک  گ  گ   گ  گ

خمططاتهم  بتنفيذ  الكفار  سار  لقد 
خالل  من  اإلسالمي  املجتمع  هدم  يف 
كيان  بناء  يف  دورها  ألهمية  املرأة 
األسرة واملجتمع، وأنفقوا يف ذلك األموال 
من  جزءًا  له  وخصصوا  بل  الطائلة، 
ميزانيتهم، وأبرز املمولني هلذه اجلمعيات 
املشبوهة هي الواليات املتحدة األميكية 
التمويل  ويستهدف  أوروبا،  دول  وكربى 
األميكي واألوروبي للجمعيات واملنظمات 
هذه  تسخي  العلمانية،  النسائية  األهلية 
ويف  مموليها،  أهداف  خلدمة  اجلمعيات 
تتبع  أميكية  مؤسسات  املمولني  مقدمة 
ومتويلها  مباشرة،  األميكية  احلكومة 
بل  املتحدة،  الواليات  ميزانية  من  جزء 

ويتحكم فيها الكوجنرس األميكي.
 A.I.D وتعد هيئة املعونة األمريكية
أحد املصادر األساسية للتمويل للجمعيات 
األهلية غي ذات التَّوجه اإلسالمي. وهناك 
مؤسسات أميكية أخرى ال تندرج تت 
احلكومة  تتبع  ولكنها   A.I.D اسم 
اليت  العاملية  املؤسسات  ومن  األميكية. 
»فورد  مؤسسة  النِّسائية  اجلمعيات  تدعم 
ولية  الدَّ املنظمات  من  وغيها  فوندشن« 

معة العاملية يف زعزعة بنيان العال  ذات السُّ
العاملي  بالنظام  يسمى  ملا  وتهيئته  الثَّالث، 
اجلديدة  األميكية  طوة  السَّ أو  اجلديد، 
مثل: املعونة األوسرتالية، و»سيدا« كندا، 
مباشرة،  الكندية  احلكومة  تتبع  وهي 
فنلندا،  و»فنيدا«  الدامنرك،  و»دانيدا« 
السويد،  و»سيدا«  النَّرويج،  و»نورادا« 
للحكومة  التَّابعة  »نوفيب«  ومؤسسة 
إيربت«  »فردريش  ومنظمة  اهلولندية، 
باحلزب  عالقة  على  أملانية  منظمة  وهي 

الدِّيقراطي يف أملانيا.
ال  واملنظمات  احلكومات  هذه  إن 
تعاىل،  اهلل  لوجه  اجلمعيات  هذه  متول 
ها َوفَق خطط وأهداف  ا تدعمها لتسيِّ وإمنَّ
النِّسائية  القيادات  مسخرة  دوهلا  وضعتها 

يف هذه اجلمعيات لتحقيقها.
العربي  العال  مركز  مدير  يقول 
للبحوث والتنمية املجتمعية )أوراد( د. نادر 
سعيد، »كل طرف له اأجندة. ومن يدفع 
ل هو فعاًل �ساحب اأجندة، واملجتمع  اأو يوِّ
الفل�سطيني يعي�ض على التمويل الدويل، 
ن�سوية  موؤ�س�سات  عن  هنا  احلديث  لكن 
دعماً  يتلقى  فالبع�ض  متجان�سة،  لي�ست 
من الأمريكان، والبع�ض يتلقي دعماً من 
الأوروبيني، وهناك اأي�ساً موؤ�س�سات اأهلية 
اأجنبية وموؤ�س�سات اأممية مثل اليونيفيم 
للموؤ�س�سات  التمويل  وغالبية  وغريها، 
الن�سوية هو من الأمم املتحدة والحتاد 
املوؤ�س�سات  »وكافة  ويقول:  الأوروبي«. 
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القائمة حكومية اأو اأهلية هي قائمة على 
وا�ستمراريتها  مكتملة،  اتفاقيات  اأ�سا�ض 
بالآخر،  العرتاف  �سرعية  من  م�ستمدة 
يعني  وهذا  الدويل،  العرتاف  ومن 
التمويل  على  قائمة  اخلطط  كل  اأن 
الدويل، وهي بذلك ل تختلف عن عمل 
اأو حكومية«.  اأهلية  اأخرى  موؤ�س�سات  اأي 
جمموعة  لي�سوا  »املمولون  يضيف:  ثم 
اخلا�سة،  م�ساحلهم  ولهم  متجان�سة، 
ولكن  �سراعات،  بينهم  يوجد  حتى  بل 
التي  الأجندة  على  مبدئي  اتفاق  هناك 
واملواثيق  الإن�سان  حقوق  على  تعتمد 
والأمر  عاملية،  اأجندة  وهي  الدولية 
قوة  زادت  كلما  الدولة،  بقوة  متعلق  هنا 
الدولة وح�سانتها القت�سادية زادت قوة 

املوؤ�س�سات العاملة فيها«.
العاملة  املرأة  مجعية  مديرة  وتشي 
»وجود  إىل  خريشة،  أمل  الفلسطينية 
خارجي  متويل  لأي  �سيا�سية  ا�سرتاطات 
املانحني«  روؤية  مع  بال�سرورة  يرتبط 
بالتمويل  تاأثرنا  »نحن  مضيفة: 

واأجنداته«.
ُبعدهم  املاحنني  على  خريشة  وتأخذ 
مطالب  جوهر  متس  اليت  القضايا  عن 
الشعب الفلسطيين أال وهو التحرر، قائلة 
يدعمون  اأجانب  نرى ممولني  »نحن ل 
�سمود الن�ساء يف القرى املتاأثرة باجلدار، 
اأو يدعمون مالحقة اإ�سرائيل يف املحافل 
تغطية  هو  يقدمونه  ما  وجل  الدولية، 

الطالق،  يردن  ن�ساء  حماكم  ر�سوم 
الرجل  بني  امل�ساواة  مفهوم  تعزيز  اأو 
واملراأة، اأو العنف املجتمعي، وتعزيز اأ�س�ض 
»و�سل  خريشة  وتضيف  الديقراطية«. 
حجم تدخل املمولني مثل وكالة التنمية 
الأمريكية USAID اإىل وجوب التوقيع 
على عري�سة ما ي�سمونه بالإرهاب، وهو 
الذي ي�سنف معظم ال�سعب الفل�سطيني 
وفق ت�سنيفهم بالإرهاب يف اإطار مقاومته 
التدخل  عن  عدا  لالحتالل،  امل�سروعة 
مفاهيم  وحتديد  امل�ستهدفة،  الفئة  يف 
تختلف عن مفاهيمنا، هذا تدخل فظ يف 

�سوؤون �سعب يعي�ض حالة حترر وطني«.
شؤون  ملركز  التنفيذية  املديرة  أما 
اأن  »اأعتقد  فتقول:  صيام  آمال  املرأة 
ق�سية التمويل ق�سية حم�سومة اجلدل، 
كان  مهما  الفل�سطينية  املوؤ�س�سات  فكل 
على  باآخر  اأو  ب�سكل  تعتمد  ت�سنيفها 
امل�ساريع  وتنفذ  اخلارجي،  التمويل 
املمولة ق�سايا ل تخدم اإل اأجندة �ساحب 

التمويل«
أما الناشطة السياسية والنسوية خالدة 
جرار، فتقول »املوؤ�س�سات الن�سوية لي�ست 
كلها واحدة، وبع�ض املوؤ�س�سات فعالً تنفذ 
بع�سها  لتوقيع  وناأ�سف  ل،  املموِّ اأجندة 
الأمريكان  ي�سفه  ما  تدين  وثائق  على 
لالإرهاب  هم  تعريفهم  وفق  بالإرهاب 
العمل  ف�سائل  خمتلف  ي�سمل  الذي 
واملوؤ�س�سات  هي  قدمت  التي  الوطني 
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كبرية  ت�سحيات  عنها  املنبثقة  الن�سوية 
للمراأة«.

ربيحة  املرأة  شؤون  وزيرة  وتقول 
ذياب: »ي�سل احلد ببع�ض املانحني لي�ض 
واإمنا  امل�ساريع،  طبيعة  يف  فقط  التدخل 
واجلهة  امل�سروع،  على  العاملني  اأ�سماء 
هي  باإحلاح  ذلك  اإىل  تعمد  التي  الأبرز 
وكالة  للتنمية«.  الأمريكية  الوكالة 

األنباء الفلسطينية »وفا«.
بألسنة  املوثقة  الشهادات  بعض  هذه 
يقدمه  الذي  احلرام  املال  حول  أصحابها 
خفي  وما  أعراضنا،  من  للنيل  الكفار 

كان أعظم.
تلك  متارسها  اليت  الأن�سطة  واأما 
املؤسسات للتسرت خلفها أثناء تنفيذ مشاريع 
االحنالل  حنو  األعراض  وجرف  الغرب 
متابعة...  قليل  كل  عن  بعيدة  فليست 
جليًا  الفكري  اخلبث  بدا  كيف  ليى 
وراء نشاطات مزينة مبظهرها اخلارجي، 
فكل نشاط تقوم به هذه املؤسسات َترى 
باطنه  يف  لكنه  الرمحة  فيه  ظاهره  أن 
السفور  هاوية  حنو  والسقوط  العذاب 

واالحنالل األخالقي والعياذ باهلل.
نقابة  رئيس  زكارنة  بسام  يذكر 
ما  حسب  العمومية  الوظيفة  يف  العاملني 
بتاريخ  اإلخباري  »معًا«  موقع  يف  ورد 
2012/7/1م أن 80% من مؤسسات املجتمع 
وللمخابرات  للموساد  أوكار  املدني 
العاملية، هدفها تدمي املجتمع الفلسطيين 

املؤسسات  هذه  دور  وأن  وتفكيكه. 
قضية  أي  عن  البحث  ينحصر يف  األهلية 
وحقوق  فساد  قضايا  مثل  وإثارتها  داخلية 
اإلنسان والديقراطية وهي مفربكة. وأنه 
عن  املعلومات  جلمع  مبهارة  تدريبهم  يتم 
كل مناحي احلياة وتسليمها هلذه األجهزة 
الفساد  أن  زكارنة  وأكد  املعادية، 
ألنه  األهلية  املنظمات  فساد  هو  األخطر 

األكثر هدرًا للمال الفلسطيين«.
هي  عمومها  يف  النسوية  فاجلمعيات 
أو  بالتنصي  مرتبطة  مشبوهة  مجعيات 
ظهر  وقد  يهود.  مع  التطبيع  أو  اإلفساد 
تلك  تركيز  مدى  وأهدفها  براجمها  يف 
بهدف  واألطفال  النساء  على  اجلمعيات 
وكذلك  دينهم،  عن  وحرفهم  إفسادهم 
يف  بالعمل  اجلمعيات  تلك  نشاط  تركيز 
عن  والبعد  بالبساطة  اليت متتاز  األوساط 
التمدن والتحرر ومواكبة الفكر الغربي. 
العاملة  النسائية  اجلمعيات  من  فهناك 
للسالم  بيس  ملركز  تتبع  فلسطني  يف 
والتطبيع، كجمعية القدس للديقراطية 
املراكز  هذه  مع  يتعاون  حيث  واحلوار. 
نشاطات  بتنظيم  يقومون  منتفع  قليل  نفر 
ربات  تستهدف  يهود  مع  مشرتكة 
كشف  ومت  املدارس.  وطالب  البيوت 
اجلمعيات  مع  تتعاون  أخرى  مراكز 
حيث  نيسان.  مركز  مثل  املشبوهة 
والشابات  الشباب  املركز  هذا  يستهدف 
بنشاطات خمتلطة تهدف إىل إماتة احلياء 
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عن  فضاًل  هذا  كل  االختالط.  وإشاعة 
األميكية  واملؤسسات  املراكز  عشرات 
الفلسطينية  املناطق  يف  انتشرت  اليت 
ولغات  وتعليمية  أكاديية  معلنة  بأهداف 
األميكية   )mid east )كمؤسسة 
منتسبيها  سقي  برناجمها  يف  تْبُسُط  اليت 
مفاهيمنا  تصارع  اليت  الغربية  باملفاهيم 
بأفكار  فيها  املنتسبني  كسقي  العقدية 
وعدم  املدني  الزواج  وحرية  الديقراطية 
القبول بأن تكون األنثى تت ظل زوجها 
أو أهلها أو الرضوخ لويل أمرها، ويهدف 
املركز إىل احرتام سيادة القانون ومبادئ 
ومكافحة  عام،  بشكل  اإلنسان  حقوق 
العنف ضد النساء والفتيات بشكل خاص، 
احلريات،  عن  للدفاع  الدائم  والتحريض 
التعايش  وفكرة  وقبوله،  اآلخر  واحرتام 
الدائم  إظهارهم  مع  اليهود  مع  السلمي 
عيش  طراز  يف  تكمن  النعيم  جنات  أن 
شعوب دول الغرب، وأن التخلف هو البقاء 
تت )جربوت( األحكام الشرعية املقيدة 
املؤسسة  هذه  تتوقف  ول  الفرد.  حلرية 
تعرض  إنها  بل  احلد،  هذا  عند  وغيها 
الذوبان يف  تلمح فيه قابلية  على كل من 
حضارته الذهاب إىل تلك الدول اليت تدعم 
يف  جتنيده  إلمتام  اإلفسادي  مشروعها 
تعبئته مبفاهيم  احلرب على اإلسالم عرب 
تأبى عليه فيما بعد أن يسلم بطراز عيش 
اإلسالم أو التقيد والقبول حبكم شرعي 

واحد. 

وهناك مجعيات أخرى تكمل مسية 
مستنقع  يف  وإيقاعهن  نسائنا  حرف 
تثقيفهن  خالل  من  واإلفساد  االحنالل 
براقة  بشعارات  ومفاهيمه  الغرب  بثقافة 
على  فيها  باخلوض  يستلذُّ  الكثي  بات 
وهدٌف  إليه،  الوصول  مأمول  حٌق  أنها 
األفكار  هذه  ومن  لتحصيله.  نسعى  ساٍم 
لتكريسها  اجلمعيات  هذه  تسعى  اليت 
من خالل األنشطة املتبعة اليت تقوم بها يف 
أوساط املسلمني كمركز القدس لنساء 
من  تعمل  مستقلة  مؤسسة  فلسطني، فهو 
النساء،  قضايا  حول  النقاش  تعزيز  أجل 
املجتمع  يف  املرأة  حقوق  أجل  من  وتعمل 
املنظمات  من  شبكة  وتتبع  الفلسطيين، 
حبقوق  املعنية  والدولية  واإلقليمية  احمللية 
يهدف  كما  املرأة،  وقضايا  اإلنسان 
فى  السالم  عملية  ترقية  إىل  املركز 

الشرق األوسط.
املنتشرة  اخلبيثة  املؤسسات  هذه 
هدم  كمعول  تعمل  فلسطني  أرض  يف 
الرذيلة  وتنشر  فلسطني  أهل  جمتمع  يف 
والكثي  وأعراضنا،  نسائنا  يف  املمنهجة 
من  إال  يعلم مدى خطورتها  ال  عنها غافل 
ومن  هلا،  املمول  ومن  وراءها،  َمْن  علم 

الداعم لكل تركاتها.
وليس هناك دليل أقوى يدلل على خبث 
السلطة  اهتمام  دليل  من  املراكز  هذه 
وما  الفساد،  مجعيات  رعاية  يف  ودورها 
منبوذ  نفر  مع  بالتعاون  السلطة  به  قامت 
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من فرض املباريات النسوية بالقوة إلشاعة 
أجواء العري والفاحشة والرذيلة اليت تسعى 
السلطة لتكريسها كنمط عيش طبيعي 
يف فلسطني هلو عالمة واضحة على سفالة 

املنهج املتبع. 
ومعلوم أّن السلطة ترعى وتشرف على 
العديد من األنشطة املنهجية وغي املنهجية 
اليت تؤدي إىل نشر االختالط واالحتكاك 
بني اجلنسني، ونشر ثقافة »التحرر« من 
وأن  اإلسالم،  وأحكام  واألخالق  القيم 
ينطلق األبناء من رقابة اآلباء وسلطانهم إىل 

احلياة الفاسدة كاحلمر املستنفرة.
متار�سه  عما  في�ض  من  غي�ض  هذا 
يف  امل�سبوهة  واملوؤ�س�سات  املراكز  هذه 

فل�سطني.
واهليئات  اجلمعيات  هي  هذه 
املرأة  دعم  تدعي  اليت  الفلسطينية 
وتبصيها حبقوقها ومساعدتها على إثبات 
تعزيز  أجل  من  شخصيتها  وتقوية  ذاتها 
واملجتمعية  االجتماعية  احلياة  يف  دورها 
بينما  والعلمية...  والسياسية  واالقتصادية 
الفلسطينية  للمرأة  يريدون  أنهم  احلقيقة 
عن  مشوهة  صورة  تكون  أن  املسلمة 
الشعارات  وراء  تلهث  اليت  الغربية  املرأة 
الرباقة والشهرة الزائفة والشقاء الدائم يف 
الدنيا واآلخرة.... يف الدنيا حيث يريدونها 
فتنهك  معًا؛  واملرأة  الرجل  بدور  تقوم  أن 
وتشقى يف حني هي يف غنى عن كل هذا 
مطاوعتهم  يف  إن  إذ  اآلخرة  ويف  التعب... 

والسي يف خمططاتهم ستتخلى عن دورها 
بيت  وربة  كأم  اإلسالم  به  ألزمها  الذي 

وعرض جيب أن يصان...
وهو  السمع  ألقى  من  كل  فإىل 

ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ     تعاىل:  يقول  شهيد، 
ې   ۉ    ۉ   ۅ   ۅ    ۋ   
ەئ   ائ   ائ   ى   ى    ې   ې   ې  
يف  ۇئ   فلتقفوا  ۇئ   وئ   وئ   ەئ  
ولتحبطوا  اخلبيثة  املؤسسات  هذه  وجه 
من  وبناتكم  نسائكم  مبنع  خمططاتها 
فعالياتها  وحضور  اجلمعيات  هذه  زيارة 
نوهن  ولتحصِّ اهلّدامة...  اخلبيثة  وأنشطتها 
واملفاهيم  العظيمة  اإلسالمية  بالثقافة 
األحكام  وخاصة  احلكيمة  اإلسالمية 
ودورها  وواجباتها  حقوقها  باملرأة  املتعلقة 
ولتعملوا  اإلسالمية...  احلياة  يف  احملوري 
مجيعًا رجااًل ونساًء مع العاملني والعامالت 
النساء  اليت ستحمي  اخلالفة  دولة  إلعادة 
هذه  من  واإلنسانية  بل  واملجتمع  واألسر 
وترعاهم  ومموليها،  وداعميها  املؤسسات 
الالئق  االرتقاء  بهم  وترتقي  رعاية  أحسن 
القاضية  الضربة  هي  فهذه  باإلنسانية... 
على  الشرسة  اهلجمة  بهذه  ستطيح  اليت 

نسائنا وبناتنا وإسالمنا العظيم. 
ڭ     ڭ     ڭ   تعاىل:  قال 
ۈ   ۈ   ۆ   ۇۆ    ۇ  

.  ٴۇ  ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ

...هذا واحلمد هلل رب العاملني
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الغرائزية  وصفاته  بطبيعته  اإلنسان 
املال  البقاء-، يب  -وخاصة غريزة حب 
بكافة  الثروة  حيازة  ويب  مجًا،  حبًا 
مظهر  وهذا   ، متزايد  بشكل  أشكاهلا 
أي  يف  البقاء  حب  غريزة  مظاهر  من 
إنسان على وجه األرض، فإذا ترك املجال 
فإنه  ومظاهرها،  ولغرائزه  لإلنسان 
أو  وحده،  الثروات  مجيع  يوز  أن  يب 
منها،  مستطاع  قدر  أكرب  على  يستحوذ 
قال  الثروات،  هذه  من  اآلخرين  ويرم 

ۆ   ۆ   ۇ   تعاىل: 
 ،  ۅ ۅ   ۋ   ۋ    ٴۇ   ۈ    ۈ  

ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   وقال: 
ہ   ہ    ہ   ہ   ۀ     
ے   ھ   ھ   ھ     ھ  
ۇ   ڭڭ   ڭ     ڭ    ۓ   ےۓ  
ۋ    ۋ   ٴۇ    ۈ     ۆ   ۆ   ۇ  
ې    ې      ې   ې   ۉ   ۅۉ   ۅ  
وئ   ەئ   ەئ   ائ      ائ   ى   ى  
وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ  

.   ېئ  ېئ
اأن  »لو  والسالم:  الصالة  عليه  وقال 
لبن اآدم مثل واٍد ماًل، لأحب اأن له اإليه 

اإل الرتاب،  اآدم  مثله، ول يالأ عني ابن 
ويتوب اهلل على من تاب« رواه البخاري، 
من  قدر  أن يوز أكرب  أنه يّب  وكما 
 _ يبايل  ال  أيضًا  فإنه  واألموال،  الثروات 
أّيًا من األموال حاز،   _ املجال  له  إذا ترك 
وبأي كيفية حازها، فيجمع اخلمر وحلم 
ويتعامل  واحلشيش...  واألفيون  اخلنزير 
من  ذلك  وغي  والسرقات؛  وبالغش  بالربا 
باأحكامه  فالإ�سالم  احليازة!!  كيفيات 

الهادية العادلة امل�ستقيمة حدد:
أن  الثروة اليت يكن  اأوًل: مصادر   
بالوصف  دقيقًا؛  تديدًا  اإلنسان  يوزها 
واألحوال واألعداد واألماكن وغي ذلك، 
مصدر  هي  األرض  أن  اإلسالم  فذكر 
وهي  للجميع،  الثروة  حيازة  مصادر  من 
بها  يتص  وال  واملهم،  الرئيس  املصدر 
الشرع-   خصه  ما  إال  اآلخر-  دون  أحد 
مثل  نظم أخرى  وذك كما هو احلال يف 
السالم:  عليه  قال  الرأمسايل.  النظام 
َلُكْم ِمْن  ِ َوِلَر�ُسوِلِه ُثمَّ  »َعاِديُّ الأَْر�ِض هلِلَّ
الأَْر�ِض  َمَوَتاِن  ِمْن  �َسْيًئا  اأَْحَيا  َفَمْن  َبْعُد، 
َفلَُه َرَقَبُتَها« )السنن الكربى مرفوعًا( ، 
ثالث:  يف  �سركاء  »امل�سلمون   : وقال 

بسم اهلل الرمحن الرحيم

)عدالة اإلسالم ف توزيع الثروة( )3(

»حتديد م�سادر الرثوة وبيان كيفية حيازتها للجميع«

حمد طبيب - بيت المقدس
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)عدالة اإلسالم يف توزيع الثروة( )3( »حتديد مصادر الثروة وبيان كيفية حيازتها للجميع«

يف املاء والكالأ والنار« )سلسلة الصحيحة 
األلباني(.

هلذا  احليازة  كيفية  حدد  ثانياً: 
)األرض(  الثروة  مصادر  من  املصدر 
والصناعة  والتجارة  والزراعة  بالتملك 
واجلهد واملبادلة وغي ذلك من أنواع احليازة 
املتعلقة بهذا املصدر الواسع والكبي من 
مصادر الثروة. قال عليه الصالة والسالم: 
»العباد عباد اهلل، والبالد بالد اهلل، فمن 
له،  فهو  �سيئاً  موات الأر�ض  من  اأحيا 
يف  )البيهقي  حق«  ظامل  لعرق  ولي�ض 

ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   تعاىل:  السنن( وقال 
گ   گ    گ   ک    ک   ک   ک   ڑ  
ڱ   ڱ   ڱ    ڳ     ڳ              ڳ   ڳ   گ  
ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ںں   ڱ  
ے   ھ   ھ      ھھ   ہ   ہہ   ہ   ۀ     ۀ   
ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  
ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ     ۇ  
ې   ې   ۉ   ۉ    ۅۅ   ۋ   ۋ  
ەئ   ەئ   ائ     ائ   ى   ى   ې   ې  
ۈئ    ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ    وئ   وئ  
ی     ىئ      ىئ    ىئ   ېئ   ېئ   ېئ   ۈئ  
يئ   ىئ   مئ   حئ   جئ   ی   یی   
اخللفاء  قسم  وقد   .حب جب  
املسلمني  على  املفتوحة  األرض  الراشدون 
دون  للجميع  املنفعة  تقق  معينة  بطرق 
واصطفوا  اآلخر،  دون  أحد  اختصاص 
أبو  روى  فقد  الدولة،  منها ملصاحل  قسمًا 
بن  عمر  اجتهاد  عن  اخلراج  يف  يوسف 
اخلطاب رضي اهلل عنه يف أرض السواد؛ 

»وقد  اجلميع:  على  منفعتها  تعود  حبيث 
بعلوجها  الأر�سني  اأحب�ض  اأن  راأيت 
رقابهم  ويف  اخلراج،  فيها  عليهم  وا�سعاً 
اجلزية يوؤدونها، فتكون فيئاً للم�سلمني، 
بعدهم. من  ياأتي  وملن  والذرية،  املقاتلة 

رجال  لها من  بد  ل  الثغور،  اأراأيتم هذه 
ل  العظام  املدن  هذه  اأراأيتم  يلزمونها. 
واإدرار  باجليو�ض  ت�سحن  اأن  من  لها  بد 
العطاء عليهم فمن اأين ُيعطى هوؤلء اإذا 
ق�سمت الأر�ض والعلوج؟، فقالوا جميعاً: 
الراأي راأيك، فنعم ما قلت وراأيت، اإن مل 
ت�سحن هذه الثغور وهذه املدن بالرجال 
اأهل  رجع  به  ْون  َيَتَقوَّ ما  عليهم  وجتري 
فيما  عمر  قال  وقد  مدنهم.  اإىل  الكفر 
قاله: لو ق�سمتها بينهم ل�سارت دولة بني 
الأغنياء منكم، ومل يكن ملن جاء بعدهم 
لهم  اهلل  جعل  وقد  �سيء،  امل�سلمني  من 
فيها احلق بقوله تعاىل: )َوالَِّذيَن َجاُءوا 
الآية  فا�ستوعبت  قال:  ،ثم  َبْعِدِهْم(  ِمْن 
النا�ض اإىل يوم القيامة، وبعد ذلك ا�ستقر 
راأي عمر وكبار ال�سحابة ر�سي اهلل عنهم 

على عدم ق�سمة الأر�ض«.
تديدًا  كذلك  اإلسالم  حّدد  ثالثاً: 
الثروة،  مادة  عن  اجلهالة  ينفي  دقيقًا 
ويّكن الناس من االنتفاع بالثروات العامة 
اليت تعود منافعها للجميع، وال جيوز ألحد 
كشواطئ  لعينها؛  فيها  اخلاص  التملك 
البحار واألنهار واملمرات املائية والساحات 
العامة واملراعي... كما حدد اإلسالم أنواع 
وأحواهلا،  بأوصافها  العامة،  الثروة  هذه 
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االقتصادي  النظام  كتاب  يف  ورد  فقد 
»امللكية  النبهاني(:  الدين  تقي  )الشيخ 
للجماعة  ال�سارع  اإذن  هي:  العامة 
بال�سرتاك يف النتفاع بالعني. والأعيان 
هي  العامة؛  امللكية  فيها  تتحقق  التي 
اأنها  على  ال�سارع  ن�ض  التي  الأعيان 
اأن  من  ومنع  بينهم،  م�سرتكة  للجماعة 
يف  يتحقق  وهذا  وحده.  الفرد  يحوزها 

ثالثة اأنواع هي: 
1- ما هو من مرافق اجلماعة ، بحيث 
اإذا مل تتوفر لبلدة اأو جماعة تفرقوا يف 

طلبها. 
2- املعادن التي ل تنقطع . 

3- الأ�سياء التي من طبيعة تكوينها 
متنع اخت�سا�ض الفرد من حيازتها«.

تديدًا  اإلسالم  حدد  كما  رابعاً: 
والعمل؛  باجلهد  الثروة  دقيقًا طرق حيازة 
يوز  أن  يكن  اليت  األعمال  فذكر 
والكيفية  طريقها،  عن  الثروة  اإلنسان 
األصناف  هذه  يف  اإلنسان  بها  يعمل  اليت 
واالستصناع  العمل  فذكر  واملصادر، 
قال  األجي،  وأحكام  بأنواعها  واإلجارة 

ڭ  ۇ      ۇ  ۆ  ۆ  ۈ     ۈ     تعاىل: 
ې   ې   ۉۉ   ۅ   ۅ   ۋ      ۋ   ٴۇ  
وئوئ   ەئ   ەئ   ائ   ائ   ىى    ې   ې  
 ،ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ
»اأعطوا  والسالم:  الصالة  عليه  وقال 
عرقه«.  يجف  اأن  قبل  اأجره  الأجري 
اأجره[(رواه ابن  بدل  حقه  رواية:  ]ويف 
األلباني( وقال: »التاجر  ماجة، وصححه 

دوق الأمني مع النبّيني وال�سّديقني  ال�سَّ
تعاىل:  وقال  املنثور(،  وال�سهداء«)الدّر 

ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ    ۈ   ۈ      
ېې   ې     ې    ۉ   ۉ   ۅ  
وئ   وئ          ەئ   ەئ     ائائ   ى   ى  

.ۇئ
أيضًا  اإلسالم  حدد  كما  خام�ساً: 
الثروة  مصادر  من  اإلنسان  به  يتلك  ما 
العامة،  امللكيات  غي  من  جهد  دون 
املياث  مثل  وذلك  األراضي،  غي  ومن 
ذلك  وغي  والزكاوات...  واألعطيات، 
الثروات  أنواع  من  اإلنسان  يوزه  مما 

ڻ    ڻ   تعاىل:  قال  جهد.  دون 
ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ  
ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   
ۇ     ۇ   ڭڭ   ڭ   ڭ   ۓۓ    ے   ے  
ۆۆ ، وقال: گ  گ   گ  
ں               ڱ   ڱ  ڱڱ   ڳ   ڳڳ  ڳ   
ں    ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀہ  ہ  ہ    
ے   ے   ھ   ھھ   ھ     ہ  
ۆ  ۈ   ڭ  ڭ         ڭ  ۇ  ۇۆ   ۓ  ڭ   ۓ  
ې         ې   ۉۉ    ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ  
ې  ې     ى  ىائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ    
ېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۇئۆئ   ۇئ   وئ  
مئ        حئ   جئ   یی   ی   ی   ىئىئ   ىئ      ېئ  
وا  » �سوُّ  :وقال  .   جب يئ   ىئ  
اأولدكم يف العطية، ولو كنت موؤثراً  بني 
رواه  الرجال «   على  الن�ساء  لآثرت  لأحد 

سعيد يف  سننه.
املنضبط  التحديد  هذا  أن  واحلقيقة 
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بوصف األنواع وبيان كيفية حيازتها، قد 
يستأثر  وال  الناس  بني  تتفتت  الثروة  جعل 
بها أحد دون اآلخرين ... وجعل هذا التوزيع 
والتفتيت عامًا لكل فرد دون متييز، حتى 
املسلمني...  غي  من  الذمة  أهل  يشمل  إنه 
الطريقة  بهذه  موجود  غي  األمر  وهذا 
أحكام  يف  إال  املنضبطة  الصحيحة 
اإلسالم، فلو نظرنا إىل النظم الرأمسالية 
املتعلقة بتحديد الثروات وكيفية حيازتها 
بأحكام  جاءت  قد  النظم  هذه  أن  لرأينا 
عامة غي مفهمة، وال تنضوي تتها مجيع 
أنواع احليازة للثروة، وال تدد ما يكن 
األمور  من  حيازته  يكن  ال  مما  حيازته 
فإنه  األمور  من  أمر  استثيَن  وإذا  العامة، 
أو  يستثنيه  وحده  قانوني  نص  إىل  يتاج 
اعترب  فمثاًل،  العموميات.  من  يرجه 
النظام الرأمسايل  كل شيء مرغوب فيه 
بها  واالنتفاع  حيازتها  يكن  للثروة  مادة 
وبيعها وشراؤها، واعترب الثمن هو املنظم 
للتوزيع احلافز على اإلنتاج وحده دون أي 
الرأمسايل  النظام  يدد  ول  آخر،  أمر 
أحكام األرض بشكل مفصل حبيث تبني 
مجيع أنواعها وأوصافها، وال طرق االنتفاع 
اجلهالة  ينفي  مفهمًا،  دقيقًا  تديدًا  بها 
واالنتفاع  حيازتها  طريقة  يف  واالختالف 
باطن  يف  العامة  الثروات  يدد  ول  بها، 
اجلوي  الغالف  يف  وال  وخارجها،  األرض 
بوصفها  الناس  على  توزيعها  طرق  وال 
وهذا  املجتمع...  أبناء  من  اجلميع  ختص 
بالتايل جعل موضوع حيازة الثروة ليس فيه 

أي وجه من أوجه العدل من حيث التوزيع، 
من  قدر  أكرب  يوز  الرأمسايل  فرتى 
واليت  األرض  باطن  يف  الطبيعية  الثروات 
الشركات  طريق  عن  باملليارات  تقدر 
من  للدولة  يدفعه  ما  مقابل  اخلاصة، 
الناس حمرومون من هذا  وباقي  ضريبة، 
للجميع  اهلل  خلقه  الذي  الطبيعي  املصدر 

دون متييز...
وزاد الطني بلة ما سنَّه قانون الغرب من 
جهاز  طريق  عن  للثروات  احليازة  كيفية 
منحصرًا  األمر  هذا  جعل  حيث  الثمن، 
يّكن  وال  احليازة،  يستطيعون  فيمن 
غيهم من هذا األمر، فال يستطيع الفرد 
أرض  قطعة  متلك  أوروبا  أو  أميكا  يف 
للزراعة أو للبناء إال عن طريق الثمن، ول 
يعاجل النظام الرأمسايل الطرق املعوجة يف 
احليازة كالغش والسلب والنهب -كأصل 
من أصول املنع أو احلرمة-  إمنا جعل ذلك 
يقع  وإذا ل  القانون،  يقع تت طائلة  ملن 
تت طائلة القانون، فإن املال الذي حازه 
حمرتم،  عندهم  السرقة  طريق  عن  حتى 
التملك  طرق  من  صحيح  طريق  وهو 

واحليازة ما دام القانون ل يضبطه!!.
من  أسوأ  كان  االشرتاكي  والنظام 
النظام الرأمسايل يف تديد مصادر الثروة 
وطريقة حيازتها حيث جعل املال مجيعًا يف 
)سلة واحدة(؛ وهو ملك مشاع تشرف عليه 
الدولة، وألغى كل الطرق يف احليازة إال 
الفردية الضيقة  من بعض األمور اخلاصة 

واحملدودة.
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هكذا  األمور  ترك  -يف  األمر  وهذا 
االشرتاكي-  النظام  يف  عموميتها-  على 
جعل الدولة تتحكم يف كل شي، وُألغي 
كل أنواع  التحفيز واإلبداع الفردي، مما 
جعل الصناعة والزراعة والتجارة  يف هبوط 
وجعل  الرأمساليني،  ركب  عن   وتأخر 
اإلنسان خاماًل ال يبدي أّي رغبة وال اهتمام 
يف اإلبداع والعمل، وقد أدى كل ذلك إىل 
رجعة. بغي  وسقوطه  النظام  هذا  تهاوي 
ومصادرها  الثروات  أنواع  فتحديد 
عن  الإ�سالم  به  متيَّز  منضبط   بشكل 
يف  األرض  وجه  سادا  اللذين  النظامني 
جعل  بالتايل  وهذا  احلديث،  العصر 
الثروة تذهب إىل مجيع الناس دون متييز، 
مبادة  االنتفاع  على  قادرًا  اإلنسان  وجعل 
غنيًا رأمساليًا  لو ل يكن  و  الثروة حتى 
املال يكن  الغرب- ألن  -كما هو عند 
أن يصل إليه بعدة طرق أخرى مثل توزيع 
ذلك... أو غي  األعطيات  أو  العامة  الثروة 
منع  قد  وضبطها  الثروة  تديد  أن  كما 
الناس؛  لدى  احليازة  من  الضارة  األنواع 
مثل املخدرات واخلمور وغي ذلك من كل 
الفرد،  وعلى  املجتمع  على  الضرر  ألوان 
وحافظ يف نفس الوقت على ثروات الناس 
من االعتداء والسرقات وغي ذلك من طرق 

حرمها اإلسالم ديانة وعقوبة.
وجل  عز  املوىل  رعاية  من  وهذا كله 
للناس ومن عدله يف كل شيء، وإحاطته 
بكل شي، فهو أعلم من اإلنسان بنفسه، 
هلذا  اخلي  جيلب  أمر  بكل  وحميط 

تعاىل:  قال  الشر،  عنه  ويدفع  اإلنسان 
ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ  
چ   چ   ڃ     ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   
ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ    چ  
ڎڈ   ڎ   ڌ    ڌ   ڍ  
 ،ڑ ژ  ژ   ڈ  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   وقال: 
ٿ   ٺ      ٺ     ٺٺ   ڀ   ڀ    ڀ     ڀ  
ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ    ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ  
ڄ   ڄ    ڄڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ  
النظم  هذه  بعكس  وهذا   ،ڃڃ
وجلبت  الناس،  أرهقت  اليت  الوضعية 
بينهم  وأحدثت  والضنك  الشقاء  عليهم 
املشاكل والعداء والبغضاء... وهذا مصدقًا 

ڤ   ڤ   ڤ      ٹ   تعاىل:  لقوله 
ڄ    ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ  
چ   ڃ   ڃڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ  
چچ   چ  ڇ  ڇ         ڇ  ڇ  ڍ وقال: 

ۓ   ے   ے   ھ   ھ  
ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   
وقوله   .  ۈ ۆ   ۆ   ۇ    
عليه الصالة والسالم: »اأََتَرْوَن َهِذِه امْلَْراأََة 
 ،ِ َواهللَّ اَل  ُقْلَنا:  َوَلَدَها يِف النَّاِر؟«  َطاِرَحًة 
َوِهَي َتْقِدُر َعَلى َأْن اَل َتْطَرَحُه. َفَقاَل َرُسوُل 
َهِذِه  ِمْن  ِبِعَباِدِه  اأَْرَحُم   ُ »هلَلَّ  :  ِ اهللَّ

ِبَوَلِدَها« أخرجه البخاري
قريب  عما  يكرمنا  أن  تعاىل  نسأله 
اخلي  ليعمَّ  والعدل  الرمحة  هذه  بتطبيق 
أرضهم  من  ويرتفع  املسلمني،  ربوع  كل 
الذل واحلرمان... آمني.   )يتبع(
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 رفض أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في برلين اتهام بالده بدعم 
المستشارة  مع  مشترك  صحافي  مؤتمر  في  مؤكدًا  المتطرفة،  المجموعات 
فيما  متطرفة«،  مجموعات  أبدًا  تدعم  لم  »قطر  أن  ميركل  إنغيال  األلمانية 
التشكيك في هذا الكالم. وأضاف  إلى  أن ال سبب يدعوها  اعتبرت ميركل 
األمير »ما يحصل في العراق وسوريا هو تطرف، وهذه المجموعات تتلقى دعمًا 
إرهابية«. منظمات  تدعم  ولن  أبدًا،  تدعم  لم  قطر  لكن  الخارج،  من  جزئيًا 

وقالت ميركل إنها »طرحت كل األسئلة، وال سبب يدعوها إلى التشكيك في 
تصريحات األمير«، مشددة على أن برلين والدوحة هما جزء من التحالف للتصدي 

لتنظيم الدولة اإلسالمية.

عنده  من  الحاكمين. فكل  هذين  هما سمة  السياسي  والنفاق  الكذب  الوعي: 
أدنى إلمام بما يحدث في سوريا يعلم أن قطر غارقة حتى أذنيها في دعم بعض 
المجموعات المقاتلة لشراء قرارها والتحكم بها. أما ميركل فإنها تكذب عن 

.علم حين تنفي ما ذكره أحد وزراء حكومتها من أن قطر متورطة

Cا1موعات املتطرفةD ًأمري قطر يؤكد أن بالده % تدعم أبدا

حول  هارفرد  جامعة  في  خطابًا  بايدن  جو  األميركي  الرئيس  نائب  ألقى 
الكبرى  »إن مشكلتنا  فيه:  قال  األوسط  الشرق  المتحدة في  الواليات  سياسة 
السعودية  وكذلك  لنا  كبار  أصدقاء  األتراك  المنطقة،  في  حلفاءنا  كانت 
العربية المتحدة وغيرها، لكن همهم الوحيد كان إسقاط الرئيس  واإلمارات 
السوري بشار األسد؛ لذلك شنوا حربًا بالوكالة بين السنة والشيعة، وقدموا مئات 
الماليين من الدوالرات وعشرات آالف األطنان من األسلحة إلى كل الذين يقبلون 

بمقاتلة األسد«، مؤكدًا أن أردوغان »اعترف بخطئه« في هذا الشأن.
الوعي: أما بايدن، فقود كذب نفسه هو اآلخر واعتذر عن أقواله من غير حياء 

.وال كرامة

بايدن: أñدقا˙نا األترا⁄ والسعوديون واإلماراتيون يدعمون DاإلرهابC ف سوريا
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انتقد وزير الدفاع األميركي السابق ليون بانيتا البيت األبيض في كتاب جديد 
متهمًا كبار معاوني الرئيس باراك أوباما بتقويض الجهود للتوصل إلى اتفاق في 2011م 
إلبقاء قوات أميركية في العراق. وقال بانيتا، في كتاب سيطرح قريبًا في األسواق باسم 
»معارك تستحق خوض غمارها«، إن الحفاظ على عدد صغير من القوات األميركية 
كان سيساهم في احتواء العنف الطائفي وفي تجنب الظروف التي فتحت الباب أمام 
فظاعات تنظيم الدولة اإلسالمية الذي بات يسيطر على أجزاء كبيرة من العراق منذ 
أشهر«. وكتب بانيتا في مقتطفات نشرتها مجلة تايم، الخميس، أنه في خريف 2011م 
»كان من الواضح بالنسبة لي ولكثيرين أن سحب كافة القوات األميركية سيعرض 
االستقرار الهش آنذاك في العراق للخطر«. وأضاف: »في الكواليس أعربت مختلف 
القيادات في العراق عن الرغبة في بقاء قوات أميركية في البالد للحماية من العنف 
الطائفي«. وفي حين حاول مسؤولون في وزارتي الدفاع والخارجية التوصل إلى اتفاق مع 
القيادات في بغداد، لم ُيبِد البيت األبيض حماسة في إبرام االتفاق، كما قال بانيتا. وقال: 
»كان للحكومة األميركية ورقة ضغط لكنها اختارت عدم استخدامها«.وأوضح أن 
...»البيت األبيض رفض هذه الفكرة واحتدمت الخالفات أحيانًا أوباما في  »فريق 

ليون بانيتا يكش— ºDاقةC سياسات أوباما ف العراق

وقع السفير األميركي جيمس كانينغهام ومستشار األمن القومي األفغاني حنيف 
إتمار في 2014/9/30م االتفاقية األمنية بين أميركا وأفغانستان في القصر الرئاسي 
بحضور الرئيس األفغاني الجديد. وتسمح هذه االتفاقية ببقاء القوات األميركية لعشر 
سنوات قادمة. وقد عقب الرئيس األميركي على تلك االتفاقية قائاًل: »إن هذا اليوم هو 
يوم تاريخي في الشراكة األميركية األفغانية سيساعد في دفع مصالحنا المشتركة 
قدمًا وفي إقرار األمن في أفغانستان على المدى الطويل«. ما يعني بقاء النفوذ األميركي 

.بشكل رسمي في أفغانستان لمدة طويلة

أوباما: توقيع االتفاقية األمنية مع أفÃانستان حدث تار≥ي

أعلنت وزارة الدفاع األميركية في 2014/9/30م أنها تنوي نشر قوة قوامها 2300 
جندي من سالح مشاة البحرية في منطقة الشرق األوسط للتدخل السريع عند اندالع 

¨طط أمريكي لنشر قوة تدخ‹ سريع ف منطقة الشرق األوسط
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األزمات. وأوضح المتحدث باسم الوزارة األميركية جون كيربي أن وحدة التدخل 
هذه لن تكون مرتبطة بالعمليات الجارية حاليًا في العراق. وستزود هذه القوة بطائرات 
وذكرت  متوقع«.  غير  حدث  وقوع  حال  في  سريعًا  للتحرك  مستعدة  وستكون  عدة 
وكالة فرانس برس أن ضابطًا في مشاة البحرية صرح األسبوع الماضي بأن هذه القوة 
ستتمركز في الكويت. وقالت الوكالة إن فكرة إنشاء وحدة مماثلة تعود إلى العام 
الماضي، أي قبل أن تقرر الواليات المتحدة شن ضربات جوية ضد تنظيم الدولة في 
العراق وسوريا. وإن هذه الفكرة طرحت من قبل العسكريين األميركيين بعد الهجوم 
الذي تعرضت له القنصلية األميركية في بنغازي بليبيا في 2012/9/11م، علمًا بأن قوة 

.مماثلة أنشئت لتغطي منطقة أفريقيا ومقرها إسبانيا

وصف اإلعالمي بقناة الجزيرة الدكتور أحمد موفق زيدان تدريب الواليات المتحدة 
لمن أسمتهم »المعارضة السورية المعتدلة« بتدريب على »العمالة« لصالح أميركا. وقال 
»زيدان« خالل تغريدة عبر حسابه على »تويتر«: »المقصود بتدريب المعارضة السورية 
المعتدلة، هو تدريب على العمالة ألميركا. وإال فكل ساذج يعرف أن الثوار ال ينقصهم 
التدريب، وإنما ينقصهم السالح« واستنكر »زيدان« في تغريدة أخرى تحالف 60 دولة 
ضد تنظيم »الدولة« الذي اجتاح مدينة عين العرب الحدودية، والصمت العربي المريب 

.ضد اجتياح »الحوثيين« للعاصمة اليمنية صنعاء

تدريk امُلعاَرöة السورية املعتدلة على العمالة ألمريكا 

أعلنت أميركا حلفًا دوليًا جديدًا وأطلقت حملة عالمية صليبية على اإلسالم بذريعة 
»القضاء على اإلرهاب« في منطقة الشرق األوسط ضمت فيه عددًا من الدول الغربية فضاًل 
عن خمس دول عربية هي : األردن والسعودية واإلمارات وقطر والبحرين. وتوفر دول مجلس 
التعاون الخليجي الدعم اللوجيستى من قواعد بحرية وبرية ومطارات جوية، فضاًل عن 
المساهمة في تمويل نفقات الحملة التي تعد بمثابة »فاتورة مفتوحة« ضخمة سواء لضخامة 
العمليات العسكرية المتوقعة واتساعها جغرافيًا أو لطول أمدها، ثالث سنوات بحسب 
..بعض التقديرات األميركية، وربما عشرة سنوات وفق بعض التقديرات األوروبية

CاإلرهابD لة دولية جديدة 0اربة اإلسالم بذريعة ´اربةº
!wبزعامة أمريكا و∏وي‹ دول اخللي
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اتهمت رئيسة األرجنتين »كريستينا فرنانديز دي كيرشنر« الواليات المتحدة 
األميركية بالوقوف وراء التخطيط الغتيالها، وإسقاط حكومتها. وقالت »كيرشنر« 
في مقابلة تلفزيونية: »إذا حدث لي شيء فال تتجهوا إلى الشرق األوسط، بل انظروا إلى 

الشمال - تقصد أميركا«، متهمة، رجال أعمال، وأصحاب بنوك أرجنتينيين، 

رئيسة األرجنتني تفvر قنبلة أمام ™لê األمن وتهاجم امريكا
فيقطعون البs ويوقفون الرتªة!

كشفت صحيفة )صندي ميرور( أن ضباطًا من جهاز األمن الخارجي البريطاني 
بارزين  )إم آي 6(، يجرون منذ عدة أشهر في دمشق محادثات سرية مع دبلوماسيين 
بوزارة الخارجية ومسؤولي أجهزة استخبارات نظام الرئيس السوري بشار األسد. وقالت 
الصحيفة إن المحادثات السرية في الفترة التي سبقت اندالع حرب الخليج الثالثة هدفت 
إلى تمهيد الطريق أمام هجمات التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق 
والشام، تتناقض مع إصرار وزير الخارجية البريطاني، فيليب هاموند، على أن لندن 
»لن تعقد صفقات مع طاغية ألن مثل هذا التحالف لن يكون عمليًا أو مقبواًل أو مفيدًا« 
وأضافت أن هاموند نفى أيضًا إمكانية إقدام بريطانيا على إبرام اتفاق وصفه بالسام مع 
نظام األسد، رغم تزايد الدعوات لمثل هذه الصفقات من قبل شخصيات عسكرية بارزة، 
بما فيها القائد السابق للجيش البريطاني الجنرال ريتشارد دانات. وأشارت الصحيفة 
إلى أن العديد من الخبراء العسكريين واألمنيين يدعمون قيام الغرب بعقد صفقات مع 
.الرئيس األسد، بسبب انتشار كابوس »اإلرهاب« خارج نطاق سورية والعراق

ادثات سرية مع النظام السور´ بارات ال5يطانية ترÉاالست

عرضت مصر تدريب القوات الحكومية التي تقاتل فصائل مسلحة متنافسة في 
ليبيا في تصعيد لجهودها للقضاء على ما تراه خطرًا على استقرارها من الفوضى التي 
اجتاحت جارتها الغربية. ويمثل هذا العرض أحدث عالمة علنية على تدخل قوى عربية 
متنافسة في ليبيا التي أصبحت على وشك السقوط في هاوية حرب طويلة مدمرة. وقال 
مسؤولون أمنيون مصريون إن مسؤولين عسكريين مصريين وممثلين لقوات الحكومة 
الليبية التقوا عدة مرات خالل الشهرين األخيرين في القاهرة وفي مدينة مرسى مطروح 
إلى  دعا  السيسي  الفتاح  عبد  المصري  الرئيس  وكان  المتوسط.  البحر  على  المطلة 
القيام بعمل حاسم ضد »المتشددين« الذين يتخذون من ليبيا قاعدة لهم، وتقول مصر 
إنهم يتسللون عبر الحدود لمساعدة جماعة أنصار بيت المقدس في مهاجمة قوات األمن 

.المصرية في صحراء شبه جزيرة سيناء

مصر تسعى للعk دور رئيê ف ليبيا!
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وأشارت  حكومتها.  وإسقاط  الغتيالها  بالتخطيط  أجنبية،  قوى  من  وبمساعدة 
»كيرشنر«، أنها تلقت تهديدات من تنظيم الدولة اإلسالمية بالقتل، بسبب عالقتها، 
أن  مضيفة  »فرنسيس«،  البابا  الكاثوليكية  للطائفة  الروحي  الزعيم  مع  وصداقتها 
الواليات المتحدة األميركية تقف وراء المؤامرة األخيرة!«. من جهة أخرى أثار انقطاع 
الترجمة عن كلمة كيرشنر في اجتماع مجلس األمن موجة من التساؤالت بشأن حقيقة 
انقطاع الترجمة، وهل هو تقني أم استخباراتي ،حيث فجرت رئيسة األرجنتين قنبلة 
خالل الجلسة، إثر إزاحتها النقاب عن الكثير من التناقضات الدولية إن كانت من قبل 
مجلس األمن أو الواليات المتحدة األميركية. وقد هاجمت كيرشنر القرارات األممية 
وسياسات أميركا حيال »اإلرهاب« وقضايا الشرق األوسط، وتضمنت تساؤالت عدة 
كان من بينها: إصدار قرار محاربة القاعدة بعد أحداث 11 سبتمبر ما أدى إلى استباحة 
بالد وقتل أهلها تحت هذا العذر مثل العراق و أفغانستان. فيما ال زالت هاتان الدولتان 
تعانيان من »اإلرهاب« الذي ذهبتم لمحاربته. كما أكدت »نجتمع اليوم هنا إلصدار 
قرار دولي حول تجريم تنظيم الدولة ومحاربته، فيما هذا التنظيم مدعوم من قبل دول 
معروفة، أنتم تعرفونها أكثر من غيركم ، وهي حليفة لدول كبرى أعضاء في مجلس 
األمن« كما أضافت: » إن الدول الكبرى بكل بساطة تقوم بتحويل صفة المقاتلين من 
أجل الحرية إلى إرهابيين والعكس صحيح، كما تمارس تلك الدول تعسفًا باستخدام 
الدولية  المؤسسة  صياغة  إعادة  يوجب  ما  العالم،  قضايا  مع  تعاملها  وفي  الفيتو  حق 
لتصبح أكثر عدالة وشفافية«. وعندما استطردت الرئيسة األرجنتينية بالحديث على 
هذا الحال، تم فجأة، إلغاء ترجمة الكلمة، كما قطعت وسائل اإلعالم التي كانت 

.تقوم بنقل الجلسة مباشرة

نشرت صحيفة الوطن السورية بتاريخ 24 سبتمبر/أيلول خبرًا بعنوان الفت »واشنطن 
وحلفاؤها في خندق واحد مع الجيش السوري لمكافحة اإلرهاب«. واشنطن وحلفاؤها 
كان اسمهم في السابق »أطراف المؤامرة الكونية« بحسب حازم نهار أحد المعارضين 
الجديد  العربي  أوردته صحيفة  نهار فيما  يغدو منطقيًا بحسب حازم  لذا،  السوريين، 
»االستنتاج أن أطراف المؤامرة الكونية التي تحدث عنها بشار األسد مبكرًا تتضمن 
»وضعية  اآلن  نشهد  أننا  مؤكدًا  معًا«.  وجيشه  السوري  والنظام  وإسرائيل  »أميركا 
)األسد(  إنقاذه  على  قادر  أحد  فال  األميركي،  الحلف  إلى  لالنضمام  العلني  التسول 
سوى أميركا، وهو يدرك تمامًا هذه الحقيقة. لألسف المعارضة لم تدركها. » وأشار 
حازم إلى أن عنوان جريدة الوطن الموالية للنظام يأتي في سياق التزلف الممجوج من 

قبل نظام بشار ألميركا إذ »أعلن، في وقت سابق، نائب وزير الخارجية السورية، 

Cملكافحة اإلرهاب السور îواشنطن وحلفا˙ها ف خندق واحد مع اجليD :حيفة الو†ن السوريةñ
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اتهمت رئيسة األرجنتين »كريستينا فرنانديز دي كيرشنر« الواليات المتحدة 
األميركية بالوقوف وراء التخطيط الغتيالها، وإسقاط حكومتها. وقالت »كيرشنر« 
في مقابلة تلفزيونية: »إذا حدث لي شيء فال تتجهوا إلى الشرق األوسط، بل انظروا إلى 

الشمال - تقصد أميركا«، متهمة، رجال أعمال، وأصحاب بنوك أرجنتينيين، 

رئيسة األرجنتني تفvر قنبلة أمام ™لê األمن وتهاجم امريكا
فيقطعون البs ويوقفون الرتªة!

كشفت صحيفة )صندي ميرور( أن ضباطًا من جهاز األمن الخارجي البريطاني 
بارزين  )إم آي 6(، يجرون منذ عدة أشهر في دمشق محادثات سرية مع دبلوماسيين 
بوزارة الخارجية ومسؤولي أجهزة استخبارات نظام الرئيس السوري بشار األسد. وقالت 
الصحيفة إن المحادثات السرية في الفترة التي سبقت اندالع حرب الخليج الثالثة هدفت 
إلى تمهيد الطريق أمام هجمات التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق 
والشام، تتناقض مع إصرار وزير الخارجية البريطاني، فيليب هاموند، على أن لندن 
»لن تعقد صفقات مع طاغية ألن مثل هذا التحالف لن يكون عمليًا أو مقبواًل أو مفيدًا« 
وأضافت أن هاموند نفى أيضًا إمكانية إقدام بريطانيا على إبرام اتفاق وصفه بالسام مع 
نظام األسد، رغم تزايد الدعوات لمثل هذه الصفقات من قبل شخصيات عسكرية بارزة، 
بما فيها القائد السابق للجيش البريطاني الجنرال ريتشارد دانات. وأشارت الصحيفة 
إلى أن العديد من الخبراء العسكريين واألمنيين يدعمون قيام الغرب بعقد صفقات مع 
.الرئيس األسد، بسبب انتشار كابوس »اإلرهاب« خارج نطاق سورية والعراق

ادثات سرية مع النظام السور´ بارات ال5يطانية ترÉاالست

عرضت مصر تدريب القوات الحكومية التي تقاتل فصائل مسلحة متنافسة في 
ليبيا في تصعيد لجهودها للقضاء على ما تراه خطرًا على استقرارها من الفوضى التي 
اجتاحت جارتها الغربية. ويمثل هذا العرض أحدث عالمة علنية على تدخل قوى عربية 
متنافسة في ليبيا التي أصبحت على وشك السقوط في هاوية حرب طويلة مدمرة. وقال 
مسؤولون أمنيون مصريون إن مسؤولين عسكريين مصريين وممثلين لقوات الحكومة 
الليبية التقوا عدة مرات خالل الشهرين األخيرين في القاهرة وفي مدينة مرسى مطروح 
إلى  دعا  السيسي  الفتاح  عبد  المصري  الرئيس  وكان  المتوسط.  البحر  على  المطلة 
القيام بعمل حاسم ضد »المتشددين« الذين يتخذون من ليبيا قاعدة لهم، وتقول مصر 
إنهم يتسللون عبر الحدود لمساعدة جماعة أنصار بيت المقدس في مهاجمة قوات األمن 

.المصرية في صحراء شبه جزيرة سيناء

مصر تسعى للعk دور رئيê ف ليبيا!
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جاء يف كتاب التيسي يف أصول التفسي ملؤلفه
Èníã€a@Ïic@›Ó‹Ç@Âi@ıb�«

أمي حزب التحرير حفظه اهلل يف تفسيه هلذه اآليات ما يلي:

1. خيربنا اهللا سبحانه أنه ابتلى إبراهيم  بكلماٍت أوحاها إليه فأمره وهناه اختباراً له  فأمتها 
إبراهيم على أكمل وجه، وشهد اهللا له بذلك Í  Ì  Ë  Ê  النجم/آية37.

2. على أثر ذ لك تفضل اهللا سبحانه على إبراهيم  مبثوبة جزاء إمتامه ما ابتاله اهللا به أن جعله 
إماماً للناس.

يؤمت  من  يطلق على كّل  إمام، وكذلك  وللطريق  إمام  البناء  قيل خليط  ولذلك  القدوة  يعين  واإلمام 
به يف اخلري والشّر، أما يف اخلري فكما يف اآلية  {    ~  ے  ¡¢   وأما يف الشّر كما يف اآلية 

|  {  ~  ے  ¡  القصص/آية41.
3. إن إبراهيم  كان نبياً عندما ابتاله اهللا سبحانه بقرينة z   y  وهذه تعين أن 

.كان نبياً وكان االبتالء بعد نبوته  إبراهيم كان يوحى إليه عند االبتالء أي أنه
4. وحيث إن   ¢¡  تعين القدوة يف اخلري كما بينا يف الدين والدنيا فإن هذا يدّل على أن اهللا 
سبحانه بعد أن ابتلى النيب إبراهيم  مل يبقه نبياً فحسب بل أضاف إليه الرسالة ليكون رسوًال إماماً 

للناس - أي لقومه - يأمتون ويقتدون هبديه يف دينهم ودنياهم.
5. بعد أن آتى اهللا إبراهيم الرسالة بعد االبتالء استفسر إبراهيم  عن ذريته، هل سيؤتيها ما 
آتاه اهللا سـبحانه ¥  ¤  فأعلمه اهللا أن عهده هذا - إتيان الرسالة - ال يشمل الظاملني، ويف 

  Z  YX  W  V  U  هذا إشارة إىل أنه سيكون من ذرية إبراهيم ظلمة ال يشملهم عهد اهللا
]   \  [  ^  _  `    الصافات/آية113 والظلم وضع الشيء يف غري حمله، 
فكل من وضع شيئاً يف غري حمله فهو ظامل    D  C    B  A  لقمان/آية13 فهو ظلٌم يف 
العقيدة 6  5  4  3   2  1  0/  .  -  ,  البقرة/آية231 وهذا ظلٌم 
يف احلكم الشرعي، أي أن الظلم يقع يف العقيدة ويقع يف األحكام الشرعية. وعهد اهللا بالرسالة ال يكون 

J  «  ª  ©       ¨   يف الظلمة من ذرية إبراهيم

       ½    ¼   »   º¹    ¸   ¶   µ   ´   ³      ²   ±   °   ¯   ®  
J   Æ      Å    Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾

%b»€a@¿@µ‡‹èæa@äbjÇc

قال ناطق عسكري أميركي لهيئة اإلذاعة البريطانية )بي بي سي( إن »الحرب 
على مسلحي تنظيم »الدولة اإلسالمية« ستستغرق سنوات« وكان الرئيس األميركي 
العمليات«.وقال  الوقت ستستغرقه  من  معرفة كم  المتعذر  »من  إن  قال  أوباما  باراك 
األدميرال جون كيربي من وزارة الدفاع إن »الغارات الجوية على سورية حدت بنجاح 
من قدرات التنظيم«. مضيفًا »نعتقد أننا ضربنا ما كنا نستهدف ضربه«، لكنه أشار 
إلى أن »التنظيم  يتكيف بكفاءة مع التغييرات«، موضحًا أنه يمثل تهديدًا خطيرًا قد 
ال يمكن القضاء عليه خالل أيام أو أشهر«، مؤكدًا أنه قد يقتضي األمر جهودًا جادة 

.»من جانب جميع المشاركين. ونعتقد أننا نتحدث هنا عن سنوات

البنتاÀون: احلرب على تنظيم Dالدولة اإلسالميةC ستستÃرق سنوات

أوجدت عملية سقوط العاصمة اليمنية صنعاء في أيدي المسلحين الحوثيين منتصف 
الشهر الماضي حالة من الصدمة لكافة القوى السياسية التقليدية، بما فيها األحزاب 
الكبيرة، وغّيرت كل موازين القوى السياسية بفعل الواقع الجديد الذي فرضته قوات 
جماعة الحوثي المسلحة وسيطرتها على مراكز الدولة. وأصبحت العاصمة صنعاء تشهد 
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.»بما في ذلك نفوذ الدولة

 احلوثيون يقتحمون ñنعاء ويÃرّيون موازين القوÙ ويقلبون الطاولة على اجلميع

فيصل المقداد، أن سورية ليس لديها تحفظات ٍازاء توجيه ضربات جوية أميركية 
ضد تنظيم الدولة فوق أراضيها«، كما وصف بشار األسد نفسه بأنه »حليف طبيعي« 
للواليات المتحدة في حربها ضد تنظيم الدولة، ودعا إلى التنسيق بين الجانبين، حتى ال 

 .»تقع أخطاء، على حد قوله
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جاء يف كتاب التيسي يف أصول التفسي ملؤلفه
Èníã€a@Ïic@›Ó‹Ç@Âi@ıb�«

أمي حزب التحرير حفظه اهلل يف تفسيه هلذه اآليات ما يلي:
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به يف اخلري والشّر، أما يف اخلري فكما يف اآلية  {    ~  ے  ¡¢   وأما يف الشّر كما يف اآلية 

|  {  ~  ے  ¡  القصص/آية41.
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.كان نبياً وكان االبتالء بعد نبوته  إبراهيم كان يوحى إليه عند االبتالء أي أنه
4. وحيث إن   ¢¡  تعين القدوة يف اخلري كما بينا يف الدين والدنيا فإن هذا يدّل على أن اهللا 
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للناس - أي لقومه - يأمتون ويقتدون هبديه يف دينهم ودنياهم.
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  À  أي ابنياه طاهراً أي خالصاً نقياً للطائفني والعاكفني والركع السجود، وإمنا قلنا (طاهراً) 
هبذا املعىن اجملازي أي خالصاً نقياً ألن املكان الذي بين فيه البيت مل يكن يسكنه أحد فال أصنام وال 
إبراهيم/  ^   ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U   T  S   منها  يطهَّر  أرجاس 

آية37.
  Â : الذين يطوفون بالبيت.

 Ã : املقيمني فيه للعبادة (املعتكفني).
<Å    Ä : املصلني.

معىن اآلية كامًال: أوصينا إبراهيم وإمساعيل ببناء البيت نقياً خالصاً للطواف حوله واالعتكاف فيه والصالة.
  F ما ذكره اهللا سبحانه يف سورة احلج   ¾       ½   ¼  »  وال تناقض هذه اآلية
فاهللا   وحده  إبراهيم  ذكر  احلج  ففي سورة  احلج/آية26،       J  I    H  G
أعلمه املكان الذي أمره بإقامة البيت فيه بداللة   G  أي هيأنا مكان البيت كناية عن إعالم اهللا 
سبحانه إلبراهيم مكان البيت، أما يف هذه اآلية فاألمر متعلق بإقامة البيت، فعهد اهللا إلبراهيم وإمساعيل 
أن يقيماه، وهذه غري تلك فال تعارض بني ذكر (إبراهيم وإمساعيل) يف هذه اآلية وبني ذكر (إبراهيم) 

وحده يف آية احلج الختالف األمرين.
  Ú  ÙØ  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ    Ð   Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê    É  È  Ç 

J    ç      æ            å  äã  â      á  à  ß  Þ     Ý               Ü   Û
  أن يكون البلد الذي ترك أهله فيه بلداً آمناً وأن يرزق أهله، ولكن إبراهيم  1. دعا إبراهيم
جعل دعاءه ملن آمن منهم باهللا واليوم اآلخر، أي أن Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  بدل بعض من 

.    Ð  كّل فهو بدل من
2. استجاب اهللا دعاء إبراهيم وأضاف عليه أنه سبحانه سريزق كذلك <Ü   Û  فيمتعه قليًال 
أي عيشه يف الدنيا، وهو قليل مهما كانت النسبة إىل عيش اآلخرة، وبعد متعة العيش هذه سيكون مصري 

ذلك الكافر إىل النار.
فقد تفضل اهللا سبحانه على الناس بأن رزقهم مؤمنني وكافرين يف الدنيا مث اجلزاء األوىف يف جنان اخللد 

  &  %  $  #       "  !  للمؤمنني، وبئس املصري يف نار جهنم للكافرين على حنو قوله سبحانه
  7  6   5  4  3  2  1  0  /  .  -   ,  +  *  )  (  '
   F   E   D   C   B   A   @   ?   >    =   <   ;   :   9   8

   N  M  L  K          J  I  HG اإلسراء/آية20-18.
أي أن الرزق يف الدنيا يصيب املؤمنني والكافرين، وأما اآلخرة فاألمر فيها خمتلف؛ فرضوان اهللا واجلنة 

.للمؤمنني، وسخط اهللا والنار للكافرين، واحلمد هللا رب العاملني

1. إن اهللا سبحانه قد جعل البيت احلرام موصوفاً بصفتني متالزمتني له: األولى   ±  أي مرجعاً 
إليه فال يقضون منه وطراً، فمن جاءه مرًة ال تكون له هناية املطاف، بل  يأتونه كّل عاٍم يرجعون  للناس 

  _  ^   ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U   T  S  حتدثه نفسـه أن يرجع إليه ثانية
 وهو    ³   إبراهيم/آية37. والثانية         g  f   e  d  c  b  a  `
مصدر من أِمَن يأَمُن أمناً، وقد وقع املصدر هنا موقع اسم الفاعل للمبالغة يف األمن أي جعلنا البيت آمناً، 
حنو قوله سبحانه:  U  T  S   R  Q  P  O  N  M  L  العنكبوت/آية67 
وقد كان يف اجلاهلية يتخطف الناس من حوهلم وهم آمنون ال ُيْسبـَْون، وكان الرجل منهم يلقى الرجل قاتل 

أبيه أو أخيه فال يعرض له حىت خيرج منه.
ويف اآلية الكرمية يبني اهللا سبحانه أنه قد جعل البيت مثابًة للناس وأمناً (كذلك للناس). ولفظ (الناس) 
لفظ عام، لذلك فاألمن لكل إنساٍن والتخصيص حبالٍة معينٍة حيتاج إىل نّص "كإهداره  دم بضعة نفر 
ولو تعلقوا بأستار الكعبة"1 وذلك عند الفتح، وهكذا فاألمن فيه لعموم الناس إال بتخصيٍص بنٍص صحيٍح.

2. يأمر اهللا سبحانه أن يُتخذ مقام إبراهيم مصلًى   º¹   ¸  ¶  µ  ´  كما جاء يف 
حديث ابن عمر "أن النيب  أخذ بيد عمر بن اخلطاب  فقال: يا عمر، هذا مقام إبراهيم. فقال 

  µ  ´  عمر: أفال نتخذه مصلى؟ قال: لم أؤمر بذلك. فلّما تغرب الشمس حىت أنزل اهللا سبحانه
.2"  º¹   ¸  ¶

ومقام إبراهيم  هو املكان املعروف اليوم يف احلرم فهو احلجر الذي تعرفه احلجيج والذي يصلون 
عنده ركعيت طواف القدوم وذلك حلديث عمر السابق، وملا أخرجه مسلم عن جابر "أن رسول اهللا  لما 

فرغ من طوافه عمد إلى مقام إبراهيم فصلى خلفه ركعتين وقرأ اآلية"3.
  ¶  لغة موضع القدمني أي املكان الذي يضع قدميه عليه وهو واقف من قام يقوم واملصدر 

مقام.
احلـجـر  هذا  هو  ما  أما  احلرم.  يف  املعروف  املكان  يف    قدمه  أثر  به  الذي  هو  (واحلجر) 
البيت  بناء  ارتفع  عندما    إبراهيم  عليه  يـقـف  كان  الذي  أنه  أرجـحـهـا  لعل  روايات  ففيه 
اليوم. املعروف  احلجر  هو  فكأنه  حجراً،  قدميه  حتت  يضع  أن  إال  البناء  من  يتمكن  ال  وأصبح 

     Å    Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾       ½   ¼  »   .3 أي 
  Ã  Â البيت وُخيِْلَصاه للذين ذكرهم اهللا سبحانه إبراهيم وإمساعيل أن يقيما  أوحينا إىل 

     Å    Ä فال يغشاه غريهم.
إىل) يكون مبعىن التوصية. <¼  »  أوصينا ألن العهد إذا تعدى بـ(
 ¿    À  ¿  مبعىن (أي) املفسرة فاجلملة ال حمّل هلا من اإلعراب.

1  سرية ابن هشام: 51/4 وما بعدها

2  البخاري: 4123، مسلم: 4412، تفسري الطربي: 534/1

3  مسلم: 2137، ابن ماجه: 998، 2951، تفسري الطربي: 535/1
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.    Ð  كّل فهو بدل من
2. استجاب اهللا دعاء إبراهيم وأضاف عليه أنه سبحانه سريزق كذلك <Ü   Û  فيمتعه قليًال 
أي عيشه يف الدنيا، وهو قليل مهما كانت النسبة إىل عيش اآلخرة، وبعد متعة العيش هذه سيكون مصري 

ذلك الكافر إىل النار.
فقد تفضل اهللا سبحانه على الناس بأن رزقهم مؤمنني وكافرين يف الدنيا مث اجلزاء األوىف يف جنان اخللد 

  &  %  $  #       "  !  للمؤمنني، وبئس املصري يف نار جهنم للكافرين على حنو قوله سبحانه
  7  6   5  4  3  2  1  0  /  .  -   ,  +  *  )  (  '
   F   E   D   C   B   A   @   ?   >    =   <   ;   :   9   8

   N  M  L  K          J  I  HG اإلسراء/آية20-18.
أي أن الرزق يف الدنيا يصيب املؤمنني والكافرين، وأما اآلخرة فاألمر فيها خمتلف؛ فرضوان اهللا واجلنة 

.للمؤمنني، وسخط اهللا والنار للكافرين، واحلمد هللا رب العاملني

1. إن اهللا سبحانه قد جعل البيت احلرام موصوفاً بصفتني متالزمتني له: األولى   ±  أي مرجعاً 
إليه فال يقضون منه وطراً، فمن جاءه مرًة ال تكون له هناية املطاف، بل  يأتونه كّل عاٍم يرجعون  للناس 

  _  ^   ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U   T  S  حتدثه نفسـه أن يرجع إليه ثانية
 وهو    ³   إبراهيم/آية37. والثانية         g  f   e  d  c  b  a  `
مصدر من أِمَن يأَمُن أمناً، وقد وقع املصدر هنا موقع اسم الفاعل للمبالغة يف األمن أي جعلنا البيت آمناً، 
حنو قوله سبحانه:  U  T  S   R  Q  P  O  N  M  L  العنكبوت/آية67 
وقد كان يف اجلاهلية يتخطف الناس من حوهلم وهم آمنون ال ُيْسبـَْون، وكان الرجل منهم يلقى الرجل قاتل 

أبيه أو أخيه فال يعرض له حىت خيرج منه.
ويف اآلية الكرمية يبني اهللا سبحانه أنه قد جعل البيت مثابًة للناس وأمناً (كذلك للناس). ولفظ (الناس) 
لفظ عام، لذلك فاألمن لكل إنساٍن والتخصيص حبالٍة معينٍة حيتاج إىل نّص "كإهداره  دم بضعة نفر 
ولو تعلقوا بأستار الكعبة"1 وذلك عند الفتح، وهكذا فاألمن فيه لعموم الناس إال بتخصيٍص بنٍص صحيٍح.

2. يأمر اهللا سبحانه أن يُتخذ مقام إبراهيم مصلًى   º¹   ¸  ¶  µ  ´  كما جاء يف 
حديث ابن عمر "أن النيب  أخذ بيد عمر بن اخلطاب  فقال: يا عمر، هذا مقام إبراهيم. فقال 

  µ  ´  عمر: أفال نتخذه مصلى؟ قال: لم أؤمر بذلك. فلّما تغرب الشمس حىت أنزل اهللا سبحانه
.2"  º¹   ¸  ¶

ومقام إبراهيم  هو املكان املعروف اليوم يف احلرم فهو احلجر الذي تعرفه احلجيج والذي يصلون 
عنده ركعيت طواف القدوم وذلك حلديث عمر السابق، وملا أخرجه مسلم عن جابر "أن رسول اهللا  لما 

فرغ من طوافه عمد إلى مقام إبراهيم فصلى خلفه ركعتين وقرأ اآلية"3.
  ¶  لغة موضع القدمني أي املكان الذي يضع قدميه عليه وهو واقف من قام يقوم واملصدر 

مقام.
احلـجـر  هذا  هو  ما  أما  احلرم.  يف  املعروف  املكان  يف    قدمه  أثر  به  الذي  هو  (واحلجر) 
البيت  بناء  ارتفع  عندما    إبراهيم  عليه  يـقـف  كان  الذي  أنه  أرجـحـهـا  لعل  روايات  ففيه 
اليوم. املعروف  احلجر  هو  فكأنه  حجراً،  قدميه  حتت  يضع  أن  إال  البناء  من  يتمكن  ال  وأصبح 

     Å    Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾       ½   ¼  »   .3 أي 
  Ã  Â البيت وُخيِْلَصاه للذين ذكرهم اهللا سبحانه إبراهيم وإمساعيل أن يقيما  أوحينا إىل 

     Å    Ä فال يغشاه غريهم.
إىل) يكون مبعىن التوصية. <¼  »  أوصينا ألن العهد إذا تعدى بـ(
 ¿    À  ¿  مبعىن (أي) املفسرة فاجلملة ال حمّل هلا من اإلعراب.

1  سرية ابن هشام: 51/4 وما بعدها

2  البخاري: 4123، مسلم: 4412، تفسري الطربي: 534/1

3  مسلم: 2137، ابن ماجه: 998، 2951، تفسري الطربي: 535/1
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التضحيِة  وتلوح صوُر  أركاِنه،  من  اإليان يف كّل ركٍن  طيوُب  تتضوَُّع  بيٍت  يف 
والفداء على جبنِي كلِّ ساكٍن من سكانه، نشأ حبيُب بن زيٍد األنصارّي ودرَج. فأبوه 
هو زيُد بن عاصٍم طليعة املسلمني يف يثرب، وأحُد السبعني الذين شهدوا العقبة )موضع 
يف منى بايع فيه املسلمون األولون من األنصار النيب عليه الصالة والسالم( وشّدوا على 
ه هي أمُّ عمارة نسيبة املاِزنية أوُل امرأٍة  يدي رسول اهلل ُمبايعني، ومعه زوجته وولداه. وأمُّ
محلت السالَح دفاعًا عن ديِن اهلل، وذيادًا عن حممٍد رسول اهلل . وأخوه هو عبُد اهلل 
بن زيٍد الذي جعَل حنره دوَن حنر النيب، وَصدره دون صدِره يوم أُحٍد... حتى قال فيهم 
الرسوُل صلوات اهلل وسالمه عليه: )بارَك اهلل عليكم من أهِل بيٍت... رمحكُم اهلل من 

أهل بيت(.
منه،  فاستقرَّ ومتكن  وهو غضٌّ طرٌي،  زيٍد  بن  قلب حبيِب  إىل  اإلهليُّ  النوُر  نفذ 
وُكتَب له أن يضَي مع أمه وأبيه وخالته وأخيه إىل َمكة لُيسهم مع النفِر السبعني من 
يدُه  تاريِخ اإلسالم؛ حيث مدَّ  امليامني يف صنع  الغرِّ )مجع أغر وهو الكريم األفعال( 
الصغية وبايَع رسوَل اهلل تت ُجنح الظالم بيعة العقبة. ومنذ ذلك اليوم غدا رسوُل اهلل 
ه وأبيه، وأصبَح اإلسالُم أغلى عنده من نفسه  صلوات اهلل وسالُمه عليه أحبَّ إليه من أمِّ

اليت بني جنبيه.
- ل َيشهد حبيُب بن زيٍد بدرًا ألنه كان يومئذ صغيًا جدًا. ول ُيكتب له شرُف 
يزاُل دون محِل السالح؛ لكنه شهَد بعد ذلك املشاهَد  اإلسهام يف أحٍد ألنه كان ما 
كلها مع رسول اهلل، فكان له يف كل منها راية عّز، وصحيفة جمد، وموقُف فداء. 
إعداٍد ضخٍم  ِسوى  وروعتها ل تكن يف حقيقتها  على عظمتها  املشاهَد  أنَّ هذه  غي 
ُعنٍف كما هز  والذي سيُهّز ضميك يف  لك حديثه،  الذي سنسوق  الكبي  للموقف 
ضمائَر ماليني املسلمني ُمنذ عصر النبوِة وإىل يومنا الذي حنن فيه، والذي سرتوُعك 

قصته كما راعتُهم على مرِّ العصور،فتعاَل نستِمع إىل هذه الِقصة العنيفة من بدايتها.
 يف السنة التاسعة للهجرِة كان اإلسالُم قد صُلَب عوُده وقويْت شوكتُه ورسخْت 
دعاِئمه، فطِفقت وفوُد العرب تشدُّ الرحاَل من أحناِء اجلزيرة إىل يثرَب للقاِء رسول اهلل 

بسم اهلل الرمحن الرحيم

 بن زيد األنصار kحبي
«بارك الله عليكم من أهل بيت...

رحمكم الله من أهل بيت» 

Ú‰ßa@übÌä
بسم اهلل الرمحن الرحيم

: قال رسول الله

نحن  قلة  أومن  قيل:  قصعتها،  إىل  األكلة  اعى  تدَّ كام  األمم  عليكم  اعى  تدَّ أن  ”توشك   •
املهابة من صدور  ينزعنَّ  أن  الله  ويوشك  السيل،  كغثاء  ولكن  كثري  أنتم  بل  قال:  يومئذ؟. 

أعدائكم، وأن يقذف ىف قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن؟. قال: حب الدنيا وكراهية املوت“

اِدُق، َويُْؤمَتَُن ِفيَها  ُب ِفيَها الصَّ ُق ِفيَها الْكَاِذُب َويُكَذَّ اَعاٌت يَُصدَّ • َسَيأيِْت َعىَل النَّاِس َسَنَواٌت ُخدَّ
َويِْبَضُة َقاَل:  َويِْبَضُة“ .. ِقيَل: يَا َرُسوَل اللَِّه َوَما الرُّ ُن ِفيَها األَِمنُي، َويَْنِطُق ِفيَها الرُّ الَْخائُِن، َويَُخوَّ

”الرَُّجُل التَّاِفُه يَْنِطُق يِف أَْمِر الَْعاَمِة“.

ِتى يَْسَتِحلُّْون ِفْيه الَْحَرا و الَْحِريْر و الَْخْمر و الَْمَعازِف“. • ”َسَيأيِْت زََمان َعىَل أُمَّ
- ”سيأيت زمان عىل أمتى يكرث فيها رشب الخمر وسيسمونها بغري اسمها» (مرشوبات روحية، 

فوائد البنوك...).

• ”سيأيت زمان عىل أمتى يكرث فيها التعامل بالربا ومن يحاول اجتنابه فلن يسلم من غباره“.

النار“. من  جمرة  عىل  كالقابض  دينه  عىل  فيه  القابض  أمتى  عىل  زمان  ”سيأيت   •
• ”سيأيت زمان عىل أمتى ينزل فيه رجال عىل أبواب املساجد يركبون الركبان الفاخرة. أزواجهن 

متربجات كاسيات عاريات، العنوهن فإنهن ملعونات.“.

 ”سيأيت زمان عىل أمتى يجلس فيه الرجل السمني عىل األريكه يقول: أعمل بالقرآن وال أعمل 

بالسنة“.

• ”ستأيت فنت عىل أمتى كقطع الليل املظلم يصبح الحليم فيها حريان، فيصبح فيها الرجل 
مؤمناً و ميىس كافراً، ويصبح الرجل كافراً وميىس مؤمناً، يبيع دينه بعرض من الدنيا“.

• ”سيأيت زمن عىل أمتى يتبعون من كان قبلهم شرباً بشرب حتى اذا دخلوا جحر ضب دخلوا 
وراءهم“ .. قيل من يا رسول الله، اليهود و النصارى؟... ”قال فمن؟».

• ”ستكون النبوة فيكم إىل ماشاء الله ثم يرفعها الله، ثم تكون خالفة راشدة عىل منهاج 
النبوة إىل ماشاء الله ثم يرفعها الله، ثم يكون ملكاً عاضداً إىل ماشاء الله ثم يرفعه 

الله، ثم تكون خالفه عىل  الله ثم يرفعه  إىل ماشاء  الله، ثم يكون ملكاً جربياً 

“ منهاج النبوة
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التضحيِة  وتلوح صوُر  أركاِنه،  من  اإليان يف كّل ركٍن  طيوُب  تتضوَُّع  بيٍت  يف 
والفداء على جبنِي كلِّ ساكٍن من سكانه، نشأ حبيُب بن زيٍد األنصارّي ودرَج. فأبوه 
هو زيُد بن عاصٍم طليعة املسلمني يف يثرب، وأحُد السبعني الذين شهدوا العقبة )موضع 
يف منى بايع فيه املسلمون األولون من األنصار النيب عليه الصالة والسالم( وشّدوا على 
ه هي أمُّ عمارة نسيبة املاِزنية أوُل امرأٍة  يدي رسول اهلل ُمبايعني، ومعه زوجته وولداه. وأمُّ
محلت السالَح دفاعًا عن ديِن اهلل، وذيادًا عن حممٍد رسول اهلل . وأخوه هو عبُد اهلل 
بن زيٍد الذي جعَل حنره دوَن حنر النيب، وَصدره دون صدِره يوم أُحٍد... حتى قال فيهم 
الرسوُل صلوات اهلل وسالمه عليه: )بارَك اهلل عليكم من أهِل بيٍت... رمحكُم اهلل من 

أهل بيت(.
منه،  فاستقرَّ ومتكن  وهو غضٌّ طرٌي،  زيٍد  بن  قلب حبيِب  إىل  اإلهليُّ  النوُر  نفذ 
وُكتَب له أن يضَي مع أمه وأبيه وخالته وأخيه إىل َمكة لُيسهم مع النفِر السبعني من 
يدُه  تاريِخ اإلسالم؛ حيث مدَّ  امليامني يف صنع  الغرِّ )مجع أغر وهو الكريم األفعال( 
الصغية وبايَع رسوَل اهلل تت ُجنح الظالم بيعة العقبة. ومنذ ذلك اليوم غدا رسوُل اهلل 
ه وأبيه، وأصبَح اإلسالُم أغلى عنده من نفسه  صلوات اهلل وسالُمه عليه أحبَّ إليه من أمِّ

اليت بني جنبيه.
- ل َيشهد حبيُب بن زيٍد بدرًا ألنه كان يومئذ صغيًا جدًا. ول ُيكتب له شرُف 
يزاُل دون محِل السالح؛ لكنه شهَد بعد ذلك املشاهَد  اإلسهام يف أحٍد ألنه كان ما 
كلها مع رسول اهلل، فكان له يف كل منها راية عّز، وصحيفة جمد، وموقُف فداء. 
إعداٍد ضخٍم  ِسوى  وروعتها ل تكن يف حقيقتها  على عظمتها  املشاهَد  أنَّ هذه  غي 
ُعنٍف كما هز  والذي سيُهّز ضميك يف  لك حديثه،  الذي سنسوق  الكبي  للموقف 
ضمائَر ماليني املسلمني ُمنذ عصر النبوِة وإىل يومنا الذي حنن فيه، والذي سرتوُعك 

قصته كما راعتُهم على مرِّ العصور،فتعاَل نستِمع إىل هذه الِقصة العنيفة من بدايتها.
 يف السنة التاسعة للهجرِة كان اإلسالُم قد صُلَب عوُده وقويْت شوكتُه ورسخْت 
دعاِئمه، فطِفقت وفوُد العرب تشدُّ الرحاَل من أحناِء اجلزيرة إىل يثرَب للقاِء رسول اهلل 

بسم اهلل الرمحن الرحيم

 بن زيد األنصار kحبي
«بارك الله عليكم من أهل بيت...

رحمكم الله من أهل بيت» 

Ú‰ßa@übÌä
بسم اهلل الرمحن الرحيم

: قال رسول الله

نحن  قلة  أومن  قيل:  قصعتها،  إىل  األكلة  اعى  تدَّ كام  األمم  عليكم  اعى  تدَّ أن  ”توشك   •
املهابة من صدور  ينزعنَّ  أن  الله  ويوشك  السيل،  كغثاء  ولكن  كثري  أنتم  بل  قال:  يومئذ؟. 

أعدائكم، وأن يقذف ىف قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن؟. قال: حب الدنيا وكراهية املوت“

اِدُق، َويُْؤمَتَُن ِفيَها  ُب ِفيَها الصَّ ُق ِفيَها الْكَاِذُب َويُكَذَّ اَعاٌت يَُصدَّ • َسَيأيِْت َعىَل النَّاِس َسَنَواٌت ُخدَّ
َويِْبَضُة َقاَل:  َويِْبَضُة“ .. ِقيَل: يَا َرُسوَل اللَِّه َوَما الرُّ ُن ِفيَها األَِمنُي، َويَْنِطُق ِفيَها الرُّ الَْخائُِن، َويَُخوَّ

”الرَُّجُل التَّاِفُه يَْنِطُق يِف أَْمِر الَْعاَمِة“.

ِتى يَْسَتِحلُّْون ِفْيه الَْحَرا و الَْحِريْر و الَْخْمر و الَْمَعازِف“. • ”َسَيأيِْت زََمان َعىَل أُمَّ
- ”سيأيت زمان عىل أمتى يكرث فيها رشب الخمر وسيسمونها بغري اسمها» (مرشوبات روحية، 

فوائد البنوك...).

• ”سيأيت زمان عىل أمتى يكرث فيها التعامل بالربا ومن يحاول اجتنابه فلن يسلم من غباره“.

النار“. من  جمرة  عىل  كالقابض  دينه  عىل  فيه  القابض  أمتى  عىل  زمان  ”سيأيت   •
• ”سيأيت زمان عىل أمتى ينزل فيه رجال عىل أبواب املساجد يركبون الركبان الفاخرة. أزواجهن 

متربجات كاسيات عاريات، العنوهن فإنهن ملعونات.“.

 ”سيأيت زمان عىل أمتى يجلس فيه الرجل السمني عىل األريكه يقول: أعمل بالقرآن وال أعمل 

بالسنة“.

• ”ستأيت فنت عىل أمتى كقطع الليل املظلم يصبح الحليم فيها حريان، فيصبح فيها الرجل 
مؤمناً و ميىس كافراً، ويصبح الرجل كافراً وميىس مؤمناً، يبيع دينه بعرض من الدنيا“.

• ”سيأيت زمن عىل أمتى يتبعون من كان قبلهم شرباً بشرب حتى اذا دخلوا جحر ضب دخلوا 
وراءهم“ .. قيل من يا رسول الله، اليهود و النصارى؟... ”قال فمن؟».

• ”ستكون النبوة فيكم إىل ماشاء الله ثم يرفعها الله، ثم تكون خالفة راشدة عىل منهاج 
النبوة إىل ماشاء الله ثم يرفعها الله، ثم يكون ملكاً عاضداً إىل ماشاء الله ثم يرفعه 

الله، ثم تكون خالفه عىل  الله ثم يرفعه  إىل ماشاء  الله، ثم يكون ملكاً جربياً 

“ منهاج النبوة
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وبدا الشرُّ والغدُر على قسمات وجهه الدميم األصفر، وأمر حببيب بن زيٍد أن ُيقيََّد، وأن 
يؤتى به إليه ُضحى اليوم التايل.

فلما كاَن الغُد تصدر ُمسيلمة جملسُه، وجعل عن يينه وعن مشاله الطواغيَت من 
إليه وهو  به  زيٍد فجيء  بن  أمر حببيب  ثم  بالدخوَل عليه،  للعامة  وأذَن  أتباعه،  كباِر 
يرسُف يف قيوده )يشي بها ببطء لثقلها(. وقف حبيُب بن زيٍد وسط هذه اجلموِع احلاشدة 
بينها كُرمٍح مسهريٍّ  القامة، مرفوَع اهلامِة، شامَخ األنف، وانتصَب  احلاقدة مشدوَد 
)الرمح الصلب( أحكَم املثقفون تقويه، فالتفت إليه مسيلمة وقال: أتشهُد أن حممدًا 
رسول اهلل؟ فقال: نعم أشهُد أن حممدًا رسول اهلل. فتميَز مسيلمة غيظًا وقال: وتشهُد أني 
رسول اهلل؟ فقال حبيب يف ُسخريٍة الذعٍة: إن يف أذنيَّ صممَا عن مساع ما تقول. فامتقع 
وجُه مسيلمة، وارجتَفت شفتاه حنقًا  وقال جلالده: اقطع قطعة من جسده. فأهوى اجلالُد 
على حبيٍب بسيفه وبرت قطعة من جسده فتدحرجت على األرض. ثم أعاد مسيلمة عليه 
السؤال نفسه: أتشهُد أن حممدًا رسول اهلل؟ قال: نعم أشهُد أن حممدًا رسول اهلل. قال: 
وتشهُد أني رسول اهلل؟ قال: قلت لك: إنَّ يف أذنيَّ صممًا عن مساِع ما تقول. فأمر بأن 
تقطَع من جسده قطعة أخرى فقطعت وتدحرجْت على األرض حتى استقرت إىل جانب 
أختها، والناُس شاخصون بأبصارهم إليه مذهولون من َتصميِمه وعناِده. ومضى مسيلمة 
يسأُل، واجلالُد يقطُع، وحبيٌب يقول: أشهُد أن حممدًا رسول اهلل. حتى صار حنٌو من 
نصفه بضعًا ُمقطعة منثورة على األرض. ونصفه األخر كتلة تتكلم. ثم فاضت روُحه، 

وعلى شفتيه الطاهرتنِي اسُم النيب الذي بايعُه ليلة العقبة، اسُم حممٍد رسول اهلل...
- نعى الناعي حبيَب بن زيٍد إىل أمه نسيبة املازنية فما زادْت على أن قالت: من أجل 
مثِل هذا املوقف أعددته، وعند اهلل احتسبته. لقد بايَع الرسول صلى اهلل عليه وسلم ليلة 
العقبة صغيًا، ووفى له اليوَم كبيًا. ولئن أمكنين اهلل من ُمسيلمة ألجعلن بناته يلِطمن 

اخلدود عليه.
 ل يبطئ اليوُم الذي متنَّته نسيبة كثيًا؛ حيث أذَّن مؤذُن أبي بكر يف املدينِة أن حيَّ 
على قتال املتنبئ الكذاِب ُمسيلمة. فمضى املسلمون َيثون اخلطى إىل لقاِئه، وكان يف 
اجليِش نسيبة املازنية وولُدها عبد اهلل بُن زيد. ويف يوِم اليمامة األغرِّ شوهدت نسيبة تشُق 
الصفوَف كاللبؤة الثائرِة وهي تنادي: أين عدوُّ اهلل؟ ُدلوني على عدوِّ اهلل. فلما انتهت إليه 
ت عينًا.  وجدته جُمنداًل على األرِض وسيوُف املسلمنَي تنهُل من دمائه؛ فطابت نفسًا، وقرَّ
ول ال؟!، أل ينتقم اهلُل عَز وجَل لفتاها الربِّ التقي من قاتله الباغي الشقي؟! بلى، لقد 

.عي مضى كٌل منهما إىل ربه ولكن: فريٌق يف اجلنة، وفريٌق يف السَّ

الّسمع والطاعة.  َيديه، ومبايعتِه على  صلوات اهلل وسالمه عليه، وإعالِن إسالِمها بني 
وكان يف مُجلة هذه الوفوِد وفُد بين حنيفة القادُم من أعايل جنٍد.

 - أناَخ الوفُد مجاله يف حواشي مدينة رسول اهلل ، وخّلَف على رحاله )ترك 
عند متاعه( رجاًل منه يدعى ُمسيلمة بن حبيِب احلنفي، ومضى إىل النيب صلى اهلل عليه 
وسالمه  اهلل  صلوات  الرسوُل  فأكرم  يديه؛  بني  قومه  وإسالم  إسالمه  وأعلَن  وسلم، 
عليه َوفادتُهم ) أكرم قدومهم عليه وأحسن ضيافتهم (، وأمر لكٍل منهم بعطيٍة، وأمر 

لصاحبهم الذي خلفوه يف رحاهلم مبثِل ما أمر هلم به.
 ل يكد يبلُغ الوفُد منازله يف جنٍد حتى ارتدَّ ُمسيلمة بن حبيٍب عن اإلسالم، وقام 
يف الناِس ُيعلن هلم أنه نيٌب مرسٌل أرسله اهلل إىل بين حنيفة كما أرسل حممد بن عبد 
اهلل إىل قريش؛ فطفَق قوُمه يلتفون حوله مدفوعني إىل ذلك ِبدوافَع شتى كان أهّمها 
العصِبية؛ حتى إن رجاًل من رجاالتهم قال: أشهُد أن حممدًا لصادٌق وأّن مسيلمة لكذاٌب؛ 
ولكّن كذاب ربيعة )قبيلة مسيلمة ( أحبُّ إيل من صادِق ُمضر )قبيلة رسول اهلل صلى 

اهلل عليه وسلم(.
وملا قوَي أمر ُمسيلمة وغلظ، كتَب إىل رسول اهلل  كتابًا جاء فيه: من ُمسيلمة 
رسول اهلل إىل حممٍد رسول اهلل، سالٌم عليك: »أما بعد فإني قد أشِركُت يف األمِر 
معك، وإن لنا نصَف األرِض ولقريٍش نصف األرض، ولكن قريشًا قوٌم يعتدون«، وبعَث 
قال  والسالم  الصالة  عليه  للنيبِّ  الكتاُب  قرئ  فلما  رجاله،  من  رُجلني  مع  الكتاب 
للرجلني: »وما تقولن اأنتما؟«. فأجابا: نقوُل كما قال. فقال هلما: »اأَما واهلل لول اأنَّ 
الر�سَل ل تقتُل ل�سربُت عنقيكما«، ثم كتب إىل ُمسيلمة رسالًة جاء فيها: »ب�سم اهلل 
الرحمن الرحيم، من حممٍد ر�سول اهلل اإىل م�سيلمة الكذاِب. ال�سالُم على من اتبع 
الُهدى، اأما بعُد فاإنَّ الأر�ض هلل ُيورثها من ي�ساء من عباِده والعاقبة للُمتقني«. وبعث 

الرسالة مع الرجلني.
 ازداَد شرُّ مسيلمة الكذاب واستشرى فساده، فرأى الرسول صلوات اهلل وسالمه 
عليه أن يبعَث إليه برسالٍة يزُجره فيها عن غيِّة، وندَب حلمل الرسالة بطل قصتنا حبيَب 
بن زيد. وكان يومئٍذ شابًا ناضر الشباِب، ُمكتمل الفتاء )الفتوة( ُمؤمنًا من قمة رأسه 

إىل أمخِص قدميه.
مضى حبيُب بن زيٍد إىل ما أمَره رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم غي واٍن )غي فاتر 
وال ضعيف( وال مرتيٍِّث ترفعُه النجاُد )مجع جند، وهو املكان املرتفع( وتطه الوهاُد 
)مجع وهد وهو املكان املنخفض( حتى بلغ دياَر بين حنيفة يف أعايل جنٍد، ودفع الرسالة 
إىل مسيلمة. فما كاد مسيلمة يقُف على ما جاء فيها حتى انتفَخ صدُره ضغينة وحقدًا، 
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وبدا الشرُّ والغدُر على قسمات وجهه الدميم األصفر، وأمر حببيب بن زيٍد أن ُيقيََّد، وأن 
يؤتى به إليه ُضحى اليوم التايل.

فلما كاَن الغُد تصدر ُمسيلمة جملسُه، وجعل عن يينه وعن مشاله الطواغيَت من 
إليه وهو  به  زيٍد فجيء  بن  أمر حببيب  ثم  بالدخوَل عليه،  للعامة  وأذَن  أتباعه،  كباِر 
يرسُف يف قيوده )يشي بها ببطء لثقلها(. وقف حبيُب بن زيٍد وسط هذه اجلموِع احلاشدة 
بينها كُرمٍح مسهريٍّ  القامة، مرفوَع اهلامِة، شامَخ األنف، وانتصَب  احلاقدة مشدوَد 
)الرمح الصلب( أحكَم املثقفون تقويه، فالتفت إليه مسيلمة وقال: أتشهُد أن حممدًا 
رسول اهلل؟ فقال: نعم أشهُد أن حممدًا رسول اهلل. فتميَز مسيلمة غيظًا وقال: وتشهُد أني 
رسول اهلل؟ فقال حبيب يف ُسخريٍة الذعٍة: إن يف أذنيَّ صممَا عن مساع ما تقول. فامتقع 
وجُه مسيلمة، وارجتَفت شفتاه حنقًا  وقال جلالده: اقطع قطعة من جسده. فأهوى اجلالُد 
على حبيٍب بسيفه وبرت قطعة من جسده فتدحرجت على األرض. ثم أعاد مسيلمة عليه 
السؤال نفسه: أتشهُد أن حممدًا رسول اهلل؟ قال: نعم أشهُد أن حممدًا رسول اهلل. قال: 
وتشهُد أني رسول اهلل؟ قال: قلت لك: إنَّ يف أذنيَّ صممًا عن مساِع ما تقول. فأمر بأن 
تقطَع من جسده قطعة أخرى فقطعت وتدحرجْت على األرض حتى استقرت إىل جانب 
أختها، والناُس شاخصون بأبصارهم إليه مذهولون من َتصميِمه وعناِده. ومضى مسيلمة 
يسأُل، واجلالُد يقطُع، وحبيٌب يقول: أشهُد أن حممدًا رسول اهلل. حتى صار حنٌو من 
نصفه بضعًا ُمقطعة منثورة على األرض. ونصفه األخر كتلة تتكلم. ثم فاضت روُحه، 

وعلى شفتيه الطاهرتنِي اسُم النيب الذي بايعُه ليلة العقبة، اسُم حممٍد رسول اهلل...
- نعى الناعي حبيَب بن زيٍد إىل أمه نسيبة املازنية فما زادْت على أن قالت: من أجل 
مثِل هذا املوقف أعددته، وعند اهلل احتسبته. لقد بايَع الرسول صلى اهلل عليه وسلم ليلة 
العقبة صغيًا، ووفى له اليوَم كبيًا. ولئن أمكنين اهلل من ُمسيلمة ألجعلن بناته يلِطمن 

اخلدود عليه.
 ل يبطئ اليوُم الذي متنَّته نسيبة كثيًا؛ حيث أذَّن مؤذُن أبي بكر يف املدينِة أن حيَّ 
على قتال املتنبئ الكذاِب ُمسيلمة. فمضى املسلمون َيثون اخلطى إىل لقاِئه، وكان يف 
اجليِش نسيبة املازنية وولُدها عبد اهلل بُن زيد. ويف يوِم اليمامة األغرِّ شوهدت نسيبة تشُق 
الصفوَف كاللبؤة الثائرِة وهي تنادي: أين عدوُّ اهلل؟ ُدلوني على عدوِّ اهلل. فلما انتهت إليه 
ت عينًا.  وجدته جُمنداًل على األرِض وسيوُف املسلمنَي تنهُل من دمائه؛ فطابت نفسًا، وقرَّ
ول ال؟!، أل ينتقم اهلُل عَز وجَل لفتاها الربِّ التقي من قاتله الباغي الشقي؟! بلى، لقد 

.عي مضى كٌل منهما إىل ربه ولكن: فريٌق يف اجلنة، وفريٌق يف السَّ

الّسمع والطاعة.  َيديه، ومبايعتِه على  صلوات اهلل وسالمه عليه، وإعالِن إسالِمها بني 
وكان يف مُجلة هذه الوفوِد وفُد بين حنيفة القادُم من أعايل جنٍد.

 - أناَخ الوفُد مجاله يف حواشي مدينة رسول اهلل ، وخّلَف على رحاله )ترك 
عند متاعه( رجاًل منه يدعى ُمسيلمة بن حبيِب احلنفي، ومضى إىل النيب صلى اهلل عليه 
وسالمه  اهلل  صلوات  الرسوُل  فأكرم  يديه؛  بني  قومه  وإسالم  إسالمه  وأعلَن  وسلم، 
عليه َوفادتُهم ) أكرم قدومهم عليه وأحسن ضيافتهم (، وأمر لكٍل منهم بعطيٍة، وأمر 

لصاحبهم الذي خلفوه يف رحاهلم مبثِل ما أمر هلم به.
 ل يكد يبلُغ الوفُد منازله يف جنٍد حتى ارتدَّ ُمسيلمة بن حبيٍب عن اإلسالم، وقام 
يف الناِس ُيعلن هلم أنه نيٌب مرسٌل أرسله اهلل إىل بين حنيفة كما أرسل حممد بن عبد 
اهلل إىل قريش؛ فطفَق قوُمه يلتفون حوله مدفوعني إىل ذلك ِبدوافَع شتى كان أهّمها 
العصِبية؛ حتى إن رجاًل من رجاالتهم قال: أشهُد أن حممدًا لصادٌق وأّن مسيلمة لكذاٌب؛ 
ولكّن كذاب ربيعة )قبيلة مسيلمة ( أحبُّ إيل من صادِق ُمضر )قبيلة رسول اهلل صلى 

اهلل عليه وسلم(.
وملا قوَي أمر ُمسيلمة وغلظ، كتَب إىل رسول اهلل  كتابًا جاء فيه: من ُمسيلمة 
رسول اهلل إىل حممٍد رسول اهلل، سالٌم عليك: »أما بعد فإني قد أشِركُت يف األمِر 
معك، وإن لنا نصَف األرِض ولقريٍش نصف األرض، ولكن قريشًا قوٌم يعتدون«، وبعَث 
قال  والسالم  الصالة  عليه  للنيبِّ  الكتاُب  قرئ  فلما  رجاله،  من  رُجلني  مع  الكتاب 
للرجلني: »وما تقولن اأنتما؟«. فأجابا: نقوُل كما قال. فقال هلما: »اأَما واهلل لول اأنَّ 
الر�سَل ل تقتُل ل�سربُت عنقيكما«، ثم كتب إىل ُمسيلمة رسالًة جاء فيها: »ب�سم اهلل 
الرحمن الرحيم، من حممٍد ر�سول اهلل اإىل م�سيلمة الكذاِب. ال�سالُم على من اتبع 
الُهدى، اأما بعُد فاإنَّ الأر�ض هلل ُيورثها من ي�ساء من عباِده والعاقبة للُمتقني«. وبعث 

الرسالة مع الرجلني.
 ازداَد شرُّ مسيلمة الكذاب واستشرى فساده، فرأى الرسول صلوات اهلل وسالمه 
عليه أن يبعَث إليه برسالٍة يزُجره فيها عن غيِّة، وندَب حلمل الرسالة بطل قصتنا حبيَب 
بن زيد. وكان يومئٍذ شابًا ناضر الشباِب، ُمكتمل الفتاء )الفتوة( ُمؤمنًا من قمة رأسه 

إىل أمخِص قدميه.
مضى حبيُب بن زيٍد إىل ما أمَره رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم غي واٍن )غي فاتر 
وال ضعيف( وال مرتيٍِّث ترفعُه النجاُد )مجع جند، وهو املكان املرتفع( وتطه الوهاُد 
)مجع وهد وهو املكان املنخفض( حتى بلغ دياَر بين حنيفة يف أعايل جنٍد، ودفع الرسالة 
إىل مسيلمة. فما كاد مسيلمة يقُف على ما جاء فيها حتى انتفَخ صدُره ضغينة وحقدًا، 
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بسم اهلل الرمحن الرحيم

سورة ال5وج

C’على احل Ÿنhيا أماه، ف 5ñاD
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قال اإلماُم أمحُد: حدثنا عفاُن حدثنا محاُد بن سلمة عن ثابٍت عن عبِد الرمحن بِن أبي 
أنَّ رسوَل اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال: »كان ملٌك فيمن كان  ليلى عن صهيٍب، 
قبَلكم وكان له ساحٌر، فلما كرب الساحُر قال للملك: إني قد كرَبْت سينِّ وحضر 
السحر،  يعلُمه  فكان  غالمًا  إليه  فدفع  السحر.  فألعلُمه  غالمًا  إيلَّ  فادفْع  أجلي، 
من كالمه  فسمع  الراهِب  على  الغالُم  فأتى  راهٌب،  الساحِر  وبني  امللِك  بني  وكان 
فأعجبه حنوه وكالمه، وكان إذا أتى الساحَر ضربه وقال: ما حبسك؟ وإذا أتى أهَله 
ضربوه وقالوا: ما حبسك؟ فشكا ذلك إىل الراهِب فقال: إذا أراَد الساحُر أن يضرَبك 

فقل: حبسين أهلي، وإذا أراد أهُلك أن يضربوك فقل: حبسين الساحر. 

قال : فبينا هو ذاَت يوٍم، إذ أتى على دابٍة فظيعٍة عظيمٍة قد َحَبَسِت الناَس فال يستطيعون 
اليوم أعلُم أمَر الساحِر أحبَّ إىل اهلل أم أمَر الراهِب، قال: فأخذ  أن جيوزوا فقال: 
حجرًا فقال: اللهم إن كان أمُر الراهب أحبَّ إليك وأرضى من أمِر الساحِر فاقتْل هذه 
الدابَة حتى جيوز الناس، ورماها فقتلها، ومضى فأخرب الراهب بذلك فقال: أي بين 
أنت أفضُل مين وإنك سُتبتلى، فإن ابُتليت فال تدلَّ عليَّ . فكان الغالُم يربُئ األكَمَه 

واألبرَص ، وسائَر األدواِء ويشفيهم. 
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وكان جليسًا للملِك فَعِمَي، فسِمَع به فأتاُه بهدايا كثيٍة فقال: اشِفين ولك ما ها هنا 
أنا أشفي أحدًا، إمنا َيشفي اهلُل عز وجل، فإن آمنَت به ودعوَت اهلَل  أمجُع. فقال: ما 
شفاك، فآمن فدعا اهلَل فشفاه، ثم أتى امللَك فجلَس منه حنو ما كان جيلُس فقال له 
امللُك: يا فالُن، من ردَّ عليك بصَرك؟ فقال: ربي. قال: أنا؟ قال: ال. ربي وربُّك اهلل. قال: 
ولك ربٌّ غيي؟ قال: نعم، ربي وربُّك اهلل. فلم يزْل يعذُبه حتى دلَّ على الغالِم فُأتَي به 
فقال: َأْي ُبيَنَّ، بلَغ من سحِرك أن ُتربَئ األكَمَه واألبرَص وهذه األدواَء، قال: ما َأشفي 
، قال: أنا ؟ قال: ال، قال: أَولك ربٌّ غيي؟ قال: ربي  أنا أحدًا، إمنا يشفي اهلُل عزَّ وجلَّ
وربُّك اهلل. قال: فأخَذُه أيضًا بالعذاِب، ول يزْل به حتى دلَّ على الراهِب، فُأتَي بالراهِب 
اُه، وقال لألعمى:  فقال: ارِجْع عن ديِنك فأبى، فُوِضع املنشاُر يف َمْفِرِق رأِسه حتى وقع ُشقَّ
اه. وقال للغالم: ارِجع  ارِجْع عن ديِنك فأبى، فُوِضَع املنشاُر يف َمْفِرِق رأِسه حتى وقع ُشقَّ
عن دينك فأبى، فبعَث به مع نفٍر إىل جبِل كذا وكذا، وقال: إذا بلغُتْم ُذروَته، فإن رجَع 
عن ديِنِه وإال َفَدْهِدُهوه، فذهبوا به، فلما عَلوا اجلبَل قال: اللُهمَّ اكِفِنيِهْم مبا شئَت، 
ُس حتى دخَل على امللِك فقال: ما  فرجَف بهُم اجلبُل فُدْهِدُهوا أمجعون. وجاء الغاُلم يتلمَّ
فعل أصحاُبك؟ فقال: كفاِنيُهُم اهلل. فبعَث به مع نفٍر يف قرقوٍر فقال: إذا جلْجُتُم البحَر 
فإْن رجَع عن دينه وإال فأغرقوه يف البحر، فلَجُجوا به البحَر فقال الغالُم: اللُهمَّ اكِفِنيِهْم 
مبا شئَت فغرقوا أمجعون، وجاء الغالُم حتى دخَل على امللِك فقال: ما فعَل أصحاُبك؟ 

فقال: كفاِنْيِهُم اهلُل.  

ثم قال للملِك : إنَك لسَت بقاِتلي حتى تفعَل ما آُمُرَك به، فإن أنَت فعلَت ما آُمُرَك به 
قتلَتين، وإاّل فإنك ال تستطيُع قتلي. قال: وما هو؟ قاَل: جتمُع الناَس يف صعيٍد واحٍد، 
ثم تصلُبين على جذٍع، وتأخُذ سهمًا من كناَنيت، ثم قل: بسِم اهلِل ربِّ الغالِم، فإنَّك 
إذا فعلَت ذلك قتلَتين. ففعَل، ووضَع السهَم يف َكِبِد القوِس ثم رماه وقال: بسِم اهلِل ربِّ 
الغالِم، فوقَع السهُم يف صدِغِه، فوضَع الغالُم يَده على موضِع السهِم ومات، فقال الناُس: 
آمنَّا بربِّ الغالِم فقيل للملِك: أرأيَت ما كنَت تذُر؟ فقد واهلل نزَل بَك، قد آمَن الناُس 
كلُّهم، فأمَر بأفواِه الِسَكِك فحَفَر فيها األخاديَد، وُأْضِرَمْت فيها النياُن، وقال: من 
رجَع عن ديِنِه َفَدُعوُه وإاّل فَأْقِحُموُه فيها. وقال: فكانوا يتعاَدوَن فيها ويتدافُعون. فجاَءِت 
: ا�سي يا اأماُه،  امرأٌة بابٍن هلا ُتْرِضُعُه، فكأنَّها تقاَعَسْت أن تقَع يف الناِر فقال ال�سبيُّ

.كذا رواه اإلمام أمحد ورواه مسلم والنسائي والرتمذي » فاإنَِّك على احلقِّ
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َوارَْحِميَنــا إِلَيْنــا  ُعــوِدْي  أَالَ 
رَِخيصــاً الَْغــاِيلْ  يَبْــِذُل  َوِحْزبُــِك 
َويَْربُــو بَــْل  ُمْســلٍِم  ِملْيــاُر  كَــَذا 
َعــَذاٌب َحِبيبَتَنــا  يَــا  ِفرَاقُــِك 
َهيّــا الَْجــْربِ  ُحْكــِم  بَْعــَد  أَِطــيلِّ 
فَلَــْن نَــرَْىضْ ِبُحْكــِم الَْجــْربِ  يَْومــاً
إِالّ نَلَْقــاِك  لَــْم  َعْنــِك   قََرأْنــا 
َدْومــاً الَْمْجــِد  لِــَواَء  َوحاِملَــًة 
ـى َحتـَّ الِْعلْــِم  لَِنــْرشِ  َوَرائِــَدًة 
ِفيِهــْم َواإلِنْصــاَف  الَْعــْدَل  وَكُْنــِت 
َضْعفــاً األَْعــداُء  أَْدرََك  َولَــاّم 
فَْهــامً َعلَيْــِك  الَْقامِئــنَي  ِبــَرتِْك 
ـى َحتـَّ يــِن  الدِّ فَْهــِم  بــاُب  َوأُْغلِــَق 
َويُْصُغــوا تَُقلُِّدُهــْم  َوُحّكامــاً 
تَناَســْوا الُْفْصَحــى  َولِلَْعَرِبيَّــِة 
ـْوا تََولـَّ لََقــْد  الَْفلَْســفاِت  َونَْحــَو 
َْهــنُب َوالرتَّ ــِف   ِبالتََّقشُّ َوقَالُــوا 
ُمْســتَِغالًّ لِيِبــْي  الصَّ الِْحْقــُد  أىََتْ 
وا َشــقُّ األَْحقــاِد  نَْعــرََة  أَشــاُعوا 
قَُريْــٍش ِمــْن  َهــذا  َعــَريِبُّ  فَــَذا 
لَيُْســوا ُْك  َوالــرتُّ فــارٍِس  ِمــْن  َوَذا 
تَعالَــْت َوقَــْد  الُْحــُروُب  َوطَبَّلَــِت 
ـْوا تَرَقـَّ قَــْد  ِفيــِه  الَْجيْــَش  َوقــاُدوا 
ِفْعــٍل كُلَّ  َونَلَْعــُن  َســَنلَْعُنَك 
لَِقيطــاً يَــا  الِْخالفَــَة  أَأَلَْغيْــَت 
ُوُضــوٍح ِيفْ  يَعــَة   ِ الرشَّ َوَعاَديْــَت 

نُبــاِيلْ لَــْن  تَبّــاً  ثُــمَّ  فَتَبّــاً 
تُْحِيــْي يــِن  لِلدِّ ِخالفَــًة  نُِعيــُد 
َعزَْمنــا قَــْد  فَِإنّــا  ُعــوِدْي  أَالْ 

ِســِنيناً تَْهِتْفــِك  الِْعــزِّ  فََشــاُم 
ــُجونا َوالشُّ َعّنــا  ْمــَع  الدَّ ــْي  فَُكفِّ
َحِبيبَُة...تَْســَمِعينا يَــا  َولَيْتَــِك 
ُمتََفرِّقُونَــا أَنَّنــا  َويَْكِفــْي 
الْيَِميَنــا أَقَْســْمنا  الُْجْنــُد  فََنْحــُن 
َحاكِِميَنــا َونَْخلَــُع  َســَنْنِزُعُه 
الُْمْعتَِديَنــا لِظُلْــِم  ُمَحطَِّمــًة 
ِفيَنــا اللــِه  لِِديــِن  َوحاِفظَــًة 
يَْنَهلُونَــا نَْحــَوِك  األَْعــداُء  أىََتْ 
الْعالَِميَنــا ِيفْ  الُْعــَىلْ  أِْت  تَبَــوَّ
ِحينــاً اُء  الــدَّ َدبَّ  ِحــنَي  ِبِجْســِمِك 
ِســِنيَنا َغِفلُــواْ  أَْو  اللــِه  لِِديــِن 
ُمتََدْرِوِشــيَنا ُعلاََمُؤُهــْم  َغــَدا 
ُمطَْرِبيَنــا الَْقصائِــِد  آلالِف 
ُمِشــيَنا تَْحِكيــامً  الَْعْقــَل  َوأَْعطُــوا 
ِريَنا ُمَشــمِّ النُُّجــوِم  ِيفْ  َوَهاُمــواْ 
كارِِهيَنــا ياَســِة  لِلسِّ َوَصــاُرواْ 
أَْســَقطُونَا ـْى  َحتـَّ األَْحــداِث  ِمــَن 
َوقَطَُّعونَــا الُْمْســلِِمنَي  ُصُفــوَف 
الُْمْؤِمِنيَنــا) بـِ(أَِمــريِ  َحِقيــٌق 
الُْمْســلِِميَنا ِبُحْكــِم  َجِديِريَنــا 
لِلَْكاِفِريَنــا ِشــلٍَّة  َعاَملَــُة 
ــِنيَنا السِّ َســَنلَْعُنَك  (أَتَاتُــورٍْك)... 
اللَِّعيَنــا (أَتاتُــورِْك)  يَــا  َديِنٍء 
َوابْتُلِيَنــا ُخِدْعنــا  يَُهوِديّــاً 
ُمِبيَنــا كُْفــراً  َجِرميَــًة  أَتَيْــَت 
نَاِقِميَنــا قَــْربَِك  نَْحــَو  َســَنأيِْتْ 
ُمتََعلِْمِنيَنــا أَيَــا  َونَْســَحُقُكْم 
الَْعاِملِيَنــا رِكَاِب  ِيفْ  لَِنلَْحــَق 

بسم اهلل الرمحن الرحيم
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للشاعر: عبد المؤمن الزيلعي
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َوارَْحِميَنــا إِلَيْنــا  ُعــوِدْي  أَالَ 
رَِخيصــاً الَْغــاِيلْ  يَبْــِذُل  َوِحْزبُــِك 
َويَْربُــو بَــْل  ُمْســلٍِم  ِملْيــاُر  كَــَذا 
َعــَذاٌب َحِبيبَتَنــا  يَــا  ِفرَاقُــِك 
َهيّــا الَْجــْربِ  ُحْكــِم  بَْعــَد  أَِطــيلِّ 
فَلَــْن نَــرَْىضْ ِبُحْكــِم الَْجــْربِ  يَْومــاً
إِالّ نَلَْقــاِك  لَــْم  َعْنــِك   قََرأْنــا 
َدْومــاً الَْمْجــِد  لِــَواَء  َوحاِملَــًة 
ـى َحتـَّ الِْعلْــِم  لَِنــْرشِ  َوَرائِــَدًة 
ِفيِهــْم َواإلِنْصــاَف  الَْعــْدَل  وَكُْنــِت 
َضْعفــاً األَْعــداُء  أَْدرََك  َولَــاّم 
فَْهــامً َعلَيْــِك  الَْقامِئــنَي  ِبــَرتِْك 
ـى َحتـَّ يــِن  الدِّ فَْهــِم  بــاُب  َوأُْغلِــَق 
َويُْصُغــوا تَُقلُِّدُهــْم  َوُحّكامــاً 
تَناَســْوا الُْفْصَحــى  َولِلَْعَرِبيَّــِة 
ـْوا تََولـَّ لََقــْد  الَْفلَْســفاِت  َونَْحــَو 
َْهــنُب َوالرتَّ ــِف   ِبالتََّقشُّ َوقَالُــوا 
ُمْســتَِغالًّ لِيِبــْي  الصَّ الِْحْقــُد  أىََتْ 
وا َشــقُّ األَْحقــاِد  نَْعــرََة  أَشــاُعوا 
قَُريْــٍش ِمــْن  َهــذا  َعــَريِبُّ  فَــَذا 
لَيُْســوا ُْك  َوالــرتُّ فــارٍِس  ِمــْن  َوَذا 
تَعالَــْت َوقَــْد  الُْحــُروُب  َوطَبَّلَــِت 
ـْوا تَرَقـَّ قَــْد  ِفيــِه  الَْجيْــَش  َوقــاُدوا 
ِفْعــٍل كُلَّ  َونَلَْعــُن  َســَنلَْعُنَك 
لَِقيطــاً يَــا  الِْخالفَــَة  أَأَلَْغيْــَت 
ُوُضــوٍح ِيفْ  يَعــَة   ِ الرشَّ َوَعاَديْــَت 

نُبــاِيلْ لَــْن  تَبّــاً  ثُــمَّ  فَتَبّــاً 
تُْحِيــْي يــِن  لِلدِّ ِخالفَــًة  نُِعيــُد 
َعزَْمنــا قَــْد  فَِإنّــا  ُعــوِدْي  أَالْ 

ِســِنيناً تَْهِتْفــِك  الِْعــزِّ  فََشــاُم 
ــُجونا َوالشُّ َعّنــا  ْمــَع  الدَّ ــْي  فَُكفِّ
َحِبيبَُة...تَْســَمِعينا يَــا  َولَيْتَــِك 
ُمتََفرِّقُونَــا أَنَّنــا  َويَْكِفــْي 
الْيَِميَنــا أَقَْســْمنا  الُْجْنــُد  فََنْحــُن 
َحاكِِميَنــا َونَْخلَــُع  َســَنْنِزُعُه 
الُْمْعتَِديَنــا لِظُلْــِم  ُمَحطَِّمــًة 
ِفيَنــا اللــِه  لِِديــِن  َوحاِفظَــًة 
يَْنَهلُونَــا نَْحــَوِك  األَْعــداُء  أىََتْ 
الْعالَِميَنــا ِيفْ  الُْعــَىلْ  أِْت  تَبَــوَّ
ِحينــاً اُء  الــدَّ َدبَّ  ِحــنَي  ِبِجْســِمِك 
ِســِنيَنا َغِفلُــواْ  أَْو  اللــِه  لِِديــِن 
ُمتََدْرِوِشــيَنا ُعلاََمُؤُهــْم  َغــَدا 
ُمطَْرِبيَنــا الَْقصائِــِد  آلالِف 
ُمِشــيَنا تَْحِكيــامً  الَْعْقــَل  َوأَْعطُــوا 
ِريَنا ُمَشــمِّ النُُّجــوِم  ِيفْ  َوَهاُمــواْ 
كارِِهيَنــا ياَســِة  لِلسِّ َوَصــاُرواْ 
أَْســَقطُونَا ـْى  َحتـَّ األَْحــداِث  ِمــَن 
َوقَطَُّعونَــا الُْمْســلِِمنَي  ُصُفــوَف 
الُْمْؤِمِنيَنــا) بـِ(أَِمــريِ  َحِقيــٌق 
الُْمْســلِِميَنا ِبُحْكــِم  َجِديِريَنــا 
لِلَْكاِفِريَنــا ِشــلٍَّة  َعاَملَــُة 
ــِنيَنا السِّ َســَنلَْعُنَك  (أَتَاتُــورٍْك)... 
اللَِّعيَنــا (أَتاتُــورِْك)  يَــا  َديِنٍء 
َوابْتُلِيَنــا ُخِدْعنــا  يَُهوِديّــاً 
ُمِبيَنــا كُْفــراً  َجِرميَــًة  أَتَيْــَت 
نَاِقِميَنــا قَــْربَِك  نَْحــَو  َســَنأيِْتْ 
ُمتََعلِْمِنيَنــا أَيَــا  َونَْســَحُقُكْم 
الَْعاِملِيَنــا رِكَاِب  ِيفْ  لَِنلَْحــَق 

بسم اهلل الرمحن الرحيم

b�‰Ó��º�äا�Î@b‰�Ó�ل�g@ ��Üو ̧�@ع� c
للشاعر: عبد المؤمن الزيلعي

اليمن حيرتق بنريان الصراع الدولي وال خالص له إال باخلالفة
يف إجابة مفصلة أدىل بها أمي حزب التحرير الشيخ عطاء خليل أبو الرشتة حول التطورات األخية يف 
اليمن أوضح أنها تأتي يف سياق صراع مستعر بني فريقني: أميكا واألتباع والعمالء، وبني بريطانيا 
واألتباع والعمالء، وكل من الطرفني يستعمل وسائله وأساليبه. أما أميكا فتسي مبنطق استعمال 
قوة احلوثيني واحلراك اجلنوبي وإيران، باإلضافة إىل أسلوب التفاوض )عرب مجال بن عمر( لتحقيق 
املكاسب. وأما بريطانيا فتسي مبنطق الدهاء السياسي عن طريق استغالل الرئيس هادي لصالحياته 
الرئاسية ومداراة أميكا التقاء ضغوطها، ودون متكينها من املناصب احلساسة يف احلكم، ثم عن 
طريق زج علي صاحل ورجاالته مع احلوثيني، حتى إذا ما فشل هادي ورجحت كفة احلوثيني كان 
لربيطانيا يف احلكم نصيب عن طريق صاحل ورجاله. فيما يلي نلخص أبرز اخلطوط العريضة اليت 

تناولتها اإلجابة.
- استقر نفوذ اإلجنليز يف اليمن يف العقود األخية وخباصة منذ تويل علي صاحل السلطة يف 1978م 
حيث قام بقصقصة، بل بقطع، أجنحة النفوذ األميكي يف اليمن، وطارد عمالءها وأتباعها، وكادت 
حتى  األمر  هذا  استمر  وقد  وعمالئهم.  لإلجنليز  خالصة  اليمن  يف  الفاعلة  السياسية  الطبقة  تصبح 
أحداث »الربيع العربي« سنة 2011م يف اليمن، حيث انتفض الناس على علي صاحل لطغيانه وتفرده 

يف احلكم.
وختلخلت  بشدة  صاحل  سلطة  اهتزت  أن  بعد  اجلارية  األحداث  استغالل  من  أميكا  متكنت   -
مؤسسات السلطة، فبدأت بالتحرك اجلاد إلقرار حل لألحداث يناسبها عن طريق سفارتها ومبعوثيها، 
باإلضافة إىل أتباعها احملليني، وقد أحست بريطانيا فعاًل بأن أميكا جادة يف ذلك، فسارت على 
أسلوبها املعتاد، وهو أن تبادر هي إىل حل يافظ هلا على نفوذها فأطلقت يف بداية نيسان/أبريل عام 
2011م املبادرة اخلليجية اليت تقضي بتنحي علي عبد اهلل صاحل والتعهد بعدم مالحقته قضائيًا وتسليم 

صالحياته لنائبه عبد ربه منصور هادي املوايل هلا.
- رغم أن عبد ربه منصور هادي من أتباع اإلجنليز إال أنه أقل وطأًة وألنّي عريكة من علي عبد اهلل 
ن أميكا من العبث باملبادرة، وذلك عن طريق القوة من احلوثيني واحلراك اجلنوبي،  صاحل، ما مكِّ

وعن طريق األعمال التفاوضية من خالل أحد رجاهلا »مجال بن عمر«. 
يوليو/ متوز  التنفيذ يف30  الذي دخل حيز  الوقود  أسعار  برفع  استغلت أميكا قرار احلكومة   -  
2014م، فحركت احلوثيني واحلراك اجلنوبي يف مقاومة ساخنة حلكومة هادي، وكانت أميكا 
تدعم هذا احلراك ضد هادي سياسيًا وأمنيًا، لذلك غضت النظر عن اقتحام احلوثيني صنعاء، ول 
تستنكر استيالءهم على املباني احلكومية، اليت مشلت مبنى رئيس الوزراء، ومركز قيادة اجليش، 

وجممع التلفزيون.
- أدركت بريطانيا أن أميكا جادة باستعمال القوة للوصول إىل مكاسب ذات شأن يف حكم اليمن، 
وأن للحوثيني قوة مؤثرة من سالح وعتاد زودت به عن طريق إيران، فدفعت هادي إىل أسلوب احلوار بدل 
املواجهة العسكرية حماواًل استثمار منصبه كرئيس لعدم متكني احلوثيني من السلطة الفاعلة، كما 
أدخلت علي صاحل كشريك للحوثيني وكأنه يعارض حكم هادي بغية احتواء املد احلوثي. ثم مت عقد 
اتفاق بني هادي واحلوثيني، باركته أميكا، ما يؤكد أنها تؤيد كل ما حدث، وأنها أرادت أن يدخل 

احلوثيون العاصمة، وجيري االتفاق معهم تت ضغط السالح، وقبوهلم كمكوِّن سياسي ذي شأن. 
- إن األمور يف اليمن هي يف تصاعد ولن تستقر على حنو حاسم إال يف حالتني: األوىل: أن تتمكن أميكا 
اليمن. أوأن يكرم اهلل هذه األمة  أو بريطانيا من حسم األمور لصاحلها، ومن ثم تهيمن فعليًا على 
.باخلالفة، فتدوس نفوذ الكفار املستعمرين وتقلع جذورهم من البالد وتقضي على شرورهم بني العباد
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مشكلة أمريكا ف سوريا عدم وجود شركاء موثوقني هلا تعول عليهم!
يف  األميكية   تايز«  أجنلوس  »لوس  صحيفة  نشرت 
تواجه  اليت  التحديات  أهم  تقرير هلا يف 2014/09/23م 
على  للقضاء  -املزعومة-  محلتها  يف  املتحدة  الواليات 
من  نوعًا  أن هناك  والشام، مؤكدة  العراق  اإلرهاب يف 
أن شكاًل من  الدفاع األميكية حول  وزارة  االتفاق يف 
أشكال التدخل الربي ضروري إلخراج تنظيم الدولة من 
معاقله، مشية إىل أنه فيما تظى أميكا بدعم حلفاء 
هلا على األرض يف العراق، مبن فيهم مقاتلي امليليشيات 
الشيعية والقوات الكردية املستعدة للقتال، فإن الوضع يف 

سوريا خمتلف، إذ ليس للواليات املتحدة حلفاء يكن الوثوق بهم على األرض باستثناء بعض مجاعات 
متفرقة من املعارضة )املعتدلة( ممن فقدت وبشكل مستمر مناطق لصاحل »املتشددين اإلسالميني«.
هلذا جلأت اإلدارة األميكية إىل فكرة تدريب قوات من املعارضة كي تل حمل القوى اإلسالمية 
»املتشددة«، إال أن حمللني وباحثني أميكيني يشككون يف جدوى مثل هذه اخلطوة، ألن التدريب 
يتاج مااًل كثيًا ووقتًا طوياًل يتد لسنوات قبل أن يكون منتجًا. كما علق جوشوا النديز، الباحث 
يف شؤون الشرق األوسط جبامعة أوكالهوما على هذا املقرتح بقوله »لقد أنفقنا مليارات الدوالرات 
وسنوات وحنن حناول بناء قوات يف أفغانستان والعراق، وانظر على ماذا حصلنا!« مؤكدًا على أنه 
»ال يوجد لنا شريك يف سوريا، هذه هي احلقيقة«. كما نقلت الصحيفة عن يزيد صايغ، الباحث 
البارز يف معهد كارنيجي يف الشرق األوسط، قوله »إن الواليات املتحدة ال تواجه فقط معضلة العثور 
على شركاء هلا يف كل من العراق وسوريا قادرين ومستعدين للقتال على األرض، إمنا هي كذلك 
تواجه تديًا أن جتد شركاء ال يثيون جداًل يقود إىل استقطاب حاد فيزيدون من حجم املشكلة 

السياسية«.
كما ذهب التقرير الذي أوردته الصحيفة إىل أنه »ليس من الواضح إن كان حلفاء واشنطن املزعومون 
يف سوريا يدعمون بشكل كامل محلة أميكا، فحركة حزم وهي أحدى اجلماعات املدعومة 
واملدربة واملسلحة من قبل الواليات املتحدة وتلقى دعمًا عسكريًا وماليًا منها،  أصدرت بيانًا شجبت 
فيه التدخل اخلارجي، واعتربته - أي القصف اجلوي األميكي يف سوريا - هجومًا على الثورة. وقالت 
احلركة إن هدفها األول هو اإلطاحة بنظام األسد، ودعت لتسليح غي مشروط للجيش السوري احلر، 
كما اعرتف أفرادها أنهم قاتلوا جنبًا إىل جنب مع جبهة النصرة، القوة املوالية للقاعدة يف سوريا«.

يف نفس الوقت، أشار التقرير إىل معضلة إنفاذ مقرتح بديل تقدم به بعض املستشارين واحملللني، 
وهو أن تعتمد اإلدارة األميكية نظام األسد شريكًا حملاربة »اإلرهاب« باعتباره أهون الشرين! 

فهذا من جهة نقيض املوقف الذي أعلنته إدارة أوباما يف وسائل اإلعالم منذ عام 2011م حول 
ضرورة تنحي األسد، وهو ما أكده أوباما مؤخرًا يف 2014/09/10م بقوله »ال يكننا االعتماد 

على نظام األسد الذي يقوم برتويع شعبه، النظام الذي لن ينال أبدًا شرعية فقدها« فضاًل عن 
أن هذا احلل  يتعارض  مع موقف حلفاء أميكا يف محلتها ضد »اإلرهاب«. فقد أنفقت قطر 

والسعودية مثاًل الكثي من املال، وبذلتا كثيًا من اجلهد والوقت إلسقاط نظام بشار، بالتايل ال 
.يتوقع قبوهلما مبثل هذا املقرتح، حبسب الصحيفة


