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كلمة العدد

بسم الله الرحمن الرحيم

أردوغان تركيا: مظاهر خداعة خلفها مكٌر أمريكي

ولن حيبط مكرهم إال اخلالفة على منهاج النبوة... وإنها لكائنة بإذن اهلل

ۉ  ې  ې      ې   ې  ى 

يف 2016/08/06م طالب الرئيس الرتيك أردوغان بعقد اجتامع إقليمي من أجل سوريا. 

وكان وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو قد قال يف 08/05 إنه يجب استئناف املحادثات 

بشأن مستقبل سوريا، ودعا إىل جولة رابعة من محادثات جنيف للسالم. ويف 08/11 نقلت 

وكالة اإلعالم (تاس )الروسية عن السفري الرتيك لدى روسيا أوميت يارديم، قوله إن حكومة 

الرامية لحل األزمة  الحالية ميكن أن تشارك يف املحادثات  السورية  القيادة  تركيا تعتقد أن 

يف سوريا. أما رئيس الوزراء الرتيك بن عيل يلدريم فقد ذهب أبعد من الجميع ترصيح له يف 

أبينا، األسد هو أحد  2016/08/20م يف لقاء مع الصحافيني مبدينة إسطنبول قائاًل: »شئنا أم 

الفاعلني اليوم يف »النزاع يف هذا البلد »وميكن محاورته من أجل املرحلة االنتقالية«. ورصح يف 

2016/8/24م  قائاًل إن التوغل العسكري، الذي تدعمه الواليات املتحدة يف سوريا، سيتواصل 

لحني عودة مقاتيل ميليشيا »وحدات حامية الشعب« الكردية إىل رشق نهر الفرات. وأضاف، 

ميكن  ال  األسد  بشار  نظام  أن  الرتكية،  »خرب«  قناة  عىل  مبارشة  الهواء  عىل  بثت  مقابلة  يف 

تجاهله من أجل إيجاد حل سيايس للرصاع السوري املتعدد األطراف. 

هذه عينة من الترصيحات التي قد يتفاجأ منها البعض ويصدموا من تغيري تركيا ملواقفها 
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من النظام السوري، ومن تعديل نظرتها للرصاع يف سوريا مبعدل180درجة، وكيف أصبحت 

مواقف مسؤوليها السياسيني وترصيحاتهم متشابهة وتتامهى مع تلك التي تصدر من روسيا 

وإيران، حلفاء النظام السوري املجرم؛ إال أن من يتابع سياسة أردوغان ال يتفاجأ؛ ألن أردوغان 

مل ينشأ بعيًدا عن عاملته ألمريكا لحظة يف حياته السياسية، ومل يِحد عام رسمته له أمريكا قيد 

أمنلة. ونحن قد حذرنا املسلمني منه كثرًيا، ولكن قساًم من الناس رفض هذا التحذير ألنهم 

قوا أنه  أخذوا باملظاهر واملشاعر بعيًدا عن إدراك الحقائق وااللتزام باألحكام الرشعية، وصدَّ

سيكون حامي حامهم ونارصهم يف دينهم. فدوره الذي رسمته له أمريكا كان من األصل أن 

يستقبل النازحني ليظهر مبظهر الحريص الحاين عليهم فيكسب تأييدهم... وأن يأوي الضباط 

بعد  فيام  ويسخرهم  ذممهم،  ويشرتي  أنفاسهم  ليحيص  مخيامت  يف  ويحرصهم  املنشقني 

الحل األمرييك... وأن يدعم ما استطاع من  أوان  الجديد متى آن  لينخرطوا يف جيش سوريا 

قادة الفصائل ليستطيع فيام بعد أن يصادر قرارها ملصلحة أمريكا...هذه املواقف مل يتغري منها 

يشء، بل كل ما يف األمر أنه كان من قبل يخفي أهدافه وهو اآلن يعلنها، ومبعنى آخر أخذت 

اآلن عاملة أردوغان ألمريكا شكل العاملة الرصيح. بل أكرث من ذلك، نراه يهتم بالحالة الوطنية 

الرتكية عىل حساب الحالة اإلسالمية، وتهمه معالجة مشكلة األكراد، وال يهمه إنجاد املسلمني 

املظلومني يف سوريا. وهو اآلن يسخر قادة فصائل تابعني له من أجل أن يقاتلوا داعش واألكراد 

ملصلحة تركيا فحسبًا. 

حقيقة  إخفاء  يف  يستمر  أن  ميكنه  كان  أنه  مع  األسلوب،  يف  التغري  هذا  كان  ملاذا  أما 

دوره، وأن تبقى له شعبيته؟!. والجواب: إنها أوامر األسياد، حيث أراد أوباما أن ينهي فرتة 

حكمه ويف جعبته أنه استطاع أن يجمع املعارضة والنظام عىل طاولة املفاوضات، وهو كان 

يف تخطيطه أن يحسم التدخل الرويس العسكري املبارش الوضع العسكري قبل انتهاء واليته 

ولكنه مل يفلح؛ فأصدر أوامره لعمالئه الستعجال تحقيق ما أوكل لهم من مهامت خيانية، 

من غري أن يرتك لهم أي هامش للمناورة وسرت العورة؛ فانكشفت حقيقة عاملتهم. ثم عالَم 

العجب ومسرية أردوغان السياسية ليست خافية عىل أحد يف عاملته ألمريكا، فهو قد شارك 

أفغانستان  يف  الجنسيات  املتعددة  بالقوات  مبشاركته  أفغانستان  احتالل  يف  قبل  من  أمريكا 

التي قطعها من قبل وهو استعادها اآلن، وهي عالقة ال  )إيساف(، وعالقته مع )إرسائيل( 

ميكن أن يقبل بها أي مسلم، ثم هو ال يحكم باإلسالم بل بالعلامنية الكافرة ويرصح بذلك، 

وحتى يف نرصته للثورة يف سوريا كانت بالحدود املرسومة له. وبالخالصة ال يختلف أردوغان 
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عن أي حاكم من حكام املسلمني،

 وكذلك كان مؤمتر الرياض الذي دعت إليه السعودية أواخر يف 2015/12/9م، وتم فيه 

الحضور  املوافقة عىل  وتركيا عىل  السعودية  الدعم من  يتلقون  الذين  الفصائل  قادة  إجبار 

الفصائل  ميثل  أنه  حرض  من  واعتبار  جنيف،  مؤمتر  عرب  األمرييك  السيايس  بالحل  والقبول 

املعتدلة، ومن مل يحرض أنه من الفصائل اإلرهابية. ووضعوا تنظيم الدولة يف مقدمتهم؛ وذلك 

ذًرا للرماد يف العيون؛ إذ يشمل تصنيفهم اإلرهايب كل من ال يسري من الفصائل بالحل األمرييك. 

هذا وال يخفى أن يف سوريا آالف الفصائل الصغرية واملتوسطة، وهي مخلصة بغالبيتها؛ لذلك 

قام الروس بهجومهم الوحيش الشامل معتربين أن أهل سوريا كلهم إرهابيون. وهذه الحقيقة 

التي تخيفهم نرى أن الغرب املاكر، وعىل رأسه أمريكا، يقف وراء الدعوة إىل توحيد الفصائل، 

وذلك من أجل أن تبلع الفصائل الكبرية الفصائل الصغرية، ومن أجل اإلمساك بقرارها وبالتايل 

إلزامها بأي قرار يتخذه قادة الفصائل املرتبطني بالدول الداعمة. وهنا ال بد من ذكر أنه حتى 

الفصائل الكبرية تضم يف تشكيالتها الكثري من الفصائل الصغرية، والتي ميكن أن ترتك فصائلها 

الكبرية متى تبني لها أن قادة فصائلهم قد هانوا أو خانوا. ونحن هنا نقول إن توحيد الفصائل 

مطلوب، ولكن من ضمن مرشوع سيايس إسالمي، وليس من ضمن املرشوع األمرييك. فهذه 

الفصائل املقاتلة يوجب اإلسالم عليهم أن يكونوا جزًءا من العمل إلقامة الخالفة، بأن يكونوا 

أهل نرصة مع الجامعة التي تحمل مرشوع إقامة الخالفة،     

التآمر األمرييك عليكم وصل يف هذه  املباركة: إن تصاعد  الشام  أيها املسلمون يف أرض 

بسبب  يواصل فشله  التآمر  زال هذا  ما  لله،  والحمد  ولكنه،  ذروة غري مسبوقة؛  إىل  الفرتة 

صربكم وتحملكم ورفضكم الخضوع إلرادة الغرب يف تحكيم كفره عليكم ومطالبتكم بإقامة 

الخالفة وتحكيم رشع الله. وهذا الصرب  يف الله هو الذي أذهل أعداءكم، وكشف حكامكم 

أن قوتهم  املسلمون  يعلم  أن  أمريكا يف فرض مرشوعها عليكم... ويجب  وفضحهم، وأفشل 

وصمودهم وتحملهم إمنا مصدره إميانهم بالله، ودليل ذلك ما نراه فيهم من التجاء إىل الله 

املسلمني يف كل مكان، يف  الله( شعار  يا  لنا غريك  )ما  النوازل كلها حتى أصبح شعارهم  يف 

سوريا وخارجها، فلوال هذا اإلميان ما وجد هذا اإلرصار وهذا الصرب وهذا التحمل. فباإلميان 

استطاعوا أن مينعوا انتصار دول العامل املتآمرة عليهم وعىل رأسها أمريكا، ولكن حتى ينترصوا 

هم وينهزم أعداؤهم أمامهم، ال بد من تبني مرشوع سيايس يهدف إىل إقامة الخالفة. وخلو 



الوعي
 6
359

أردوغان تركيا: مظاهر خداعة خلفها مكٌر أمريكي

بإقامة  الثورة من تبني هذا املرشوع يوجد فراًغا تعمل أمريكا عىل ملئه عرب مؤمتر جنيف 

دولة علامنية يكون حاكمها علامنيًا عمياًل لها بدياًل عن األسد. هذا هو املرشوع األمرييك الذي 

يعمل أردوغان وامللك سلامن وإيران وكل دول املنطقة عىل إجبار املسلمني يف سوريا عىل 

قبوله، كل عىل طريقته.

أيها املسلمون يف سوريا: إنكم إن أردتم أن تنالوا معية الله ونرصه لكم، فال بد لكم أواًل 

من أن تنبذوا كل الطروحات التي تغضبه، وتلفظوا كل الداعني إليها. وال تشغلنكم الحاجة إىل 

املال وال إىل السالح، فإن املال السيايس والسالح املرشوط الذي أمدت الدول الداعمة الفصائل 

به كان أسلوبًا البتزازها وليس دعاًم لها، وهو املوت بعينه. بل املطلوب هو أن يقوم املسلمون 

بدعم أنفسهم بأنفسهم... وحتى يتحقق هذا املرشوع، فإن املطلوب رشًعا أن تلتقي الحاضنة 

الشعبية وهي بغالبيتها مخلصة لله تعاىل، مع أهل القوة املؤمنني الرافضني للدولة العلامنية، 

وهم بحمد الله كرث، مع أصحاب الدعوة الذين يتبنون مرشوع إقامة الخالفة الراشدة، وهم 

موجودون يف سوريا ويف خارجها؛ ما يعني أن هذا املرشوع قابل للتمدد وأنه مرشوع أمة، 

الرسول صىل  قلنا أن يجتمع هؤالء يف عمل واحد. وهذا متاًما ما فعله  املطلوب رشًعا كام 

الله عليه وسلم حتى أقام دولة اإلسالم األوىل يف املدينة. وبهذا يتحقق ما رفعتموه من شعار 

)قائدنا إىل األبد سيدنا محمد(.

اليوم، يف مختلف بالدهم وخاصة يف سوريا، من هجمة رشسة  املسلمون  يالقيه  ما  إن 

حدثنا  وقد  الدعوة،  تاريخ  مر  الكفار عىل  مع  املؤمنني يف رصاعهم  بأمر جديد عىل  ليست 

الرسول صىل الله عليه وسلم عن مثل ما يحدث لنا  يف حديثه الذي رواه أبو داود عن خباب 

ٌد بُْرَدًة يِف ِظلِّ الْكَْعَبِة  بن األرتِّ قال: »َقاَل أَتَْيَنا َرُسوَل اللَِّه َصلَّ اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو ُمَتَوسِّ

ا َوْجُهُه َفَقاَل َقْد كَاَن َمْن  لََنا َفَجلََس ُمْحَمرًّ أََل تَْدُعو اللََّه  لََنا  أََل تَْسَتْنِصُ  َفُقلَْنا  إِلَْيِه  َفَشكَْونَا 

ُجُل َفُيْحَفُر لَُه يِف اْلَْرِض ثُمَّ يُْؤَت ِبالِْمْنَشاِر َفُيْجَعُل َعَل َرأِْسِه َفُيْجَعُل ِفْرَقَتْيِ  َقْبلَكُْم يُْؤَخُذ الرَّ

ُفُه  ُفُه َذلَِك َعْن ِديِنِه َوُيَْشُط ِبأَْمَشاِط الَْحِديِد َما ُدوَن َعظِْمِه ِمْن لَْحٍم َوَعَصٍب َما يَْصِ َما يَْصِ

ُموَت َما  اِكُب َما بَْيَ َصْنَعاَء َوَحْضَ نَّ اللَُّه َهَذا اْلَْمَر َحتَّى يَِسريَ الرَّ َذلَِك َعْن ِديِنِه َواللَِّه لَُيِتمَّ

 .»ئَْب َعَل َغَنِمِه َولَِكنَّكُْم تَْعَجلُوَن يََخاُف إِلَّ اللََّه تََعاَل َوالذِّ
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مقابلة إذاعية مع املشرف على جملة الوعي

بثت إذاعة حزب التحرير- ولية سوريا مقابلة إذاعية مع املرشف عل مجلة الوعي، من 

ضمن سلسلة مقابالت، ترمي من خاللها تسليط الضوء عل نشاطات حزب التحرير الغنية يف 

تنوعها، والنارشة للوعي يف كل جنبات العامل اإلسالمي، وقد أحبت مجلة الوعي أن تنرش هذه 

املقابلة مكتوبة توخًيا ملزيد من اإلفادة )مع بعض التصف(... 

»مجلة  بكم  نلتقي  أن  سوريا  ولية   - التحرير  حزب  إذاعة  يف  يرسنا  الكريم،  أخي   )1

الوعي« فهل بإمكانكم أن تعطونا ملحة عامة عن املجلة، نشأتها، أهدافها، محتوياتها؟

يف البداية، نقابُل رسوَركم مبزيَد رسوٍر منا عىل اللقاِء بكم، ونحُن نلتقي بكم ونلتقي معكم 

عىل األهداِف عيِنها التي نقوُم عليها مًعا، ويجمعنا فكٌر وعمٌل وهمٌّ واحد. ويف الحقيقة، نحن 

وإياكم نكمُل بعَضنا بعًضا يف العمل؛ لذلك نحن نشكركم عىل طلب اللقاء، ونتبادل الشعور 

بالرسور نفسه معكم.

عىل  يقوم  سيايس  حزب  هو  التحرير  حزب  أن  تعلمون  فأنتم  سؤالكم،  إىل  بالنسبة  أما 

مبدأ اإلسالم، وهو يسعى يف مرحلة التفاعل التي مير بها إىل القيام باألعامل التي من شأنها أن 

تجعل األمة تتبنى ما تبناُه من أفكاٍر وأحكاٍم وآراٍء رشعية، وتتبنى الهدَف الذي وضعه لنفسه، 

الطريقِة  أعامِل  كان من  املسلمني، وملا  الحزب بني  تبناه  ما  يقتضيه، نرش  فيام  يقتيض  وهذا 

الرشعيِة التي يسرُي الحزُب فيها متأسيًا بطريقِة الرسول صىل الله عليه وسلم هي أعامَل الثقافِة 

لبناْن سنة 1989م  الجامعيني يف  الحزِب  ثلٌة من شباِب  الجامهريية الجامعية. من هنا اقرتَح 

عىل معتمد الحزِب يف لبنان، وكان األخ الكريم أبو محمود عبد الهادي فاعور، رحمه الله، أن 

يُصدروا مجلًة تعرُب عن رأِي الحزِب يف مختلِف القضايا املتصلِة بعمِل الحزب، سواء يف لبنان، أم 

يف منطقِة عملِِه ككل، وقد جاءِت املوافقُة من الحزِب آنذاك عىل املبارشة يف هذا االقرتاح، وقدم 

املعتمد التسهيالِت الالزمَة له ورعاه. وكان رحمه الله يقوُل ويردُد دامئًا: إن الشباب متحفزون 

واعتقاالٍت  مالحقاٍت  من  جًدا  القاسيَة  الظروَف  يعيشوا  مل  وهم  العمل،  يف  األمام  إىل  دامئًا 

وحاالِت التضييِق التي مر بها من قبلهم، لذلك هم مل يحملوا ُعقَدها وتأثرياتِها السلبية؛ من 

أجل ذلك هم عندما يقرتحوْن ال تكون حساباتُهم وال تحسباتُهم األمنيُة كبرية. من هذا املنطلق، 

كان رأي كثري من الشباب املسبق أن الدولة اللبنانية لن تسمح بإصدارها، وكان هو رحمه الله، 
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مرصًّا عىل السري بهذا االقرتاح، رافًضا التوهَم مردًِّدا أنهم إذا أقفلوها فإننا نكون قد قمنا مبا هو 

مطلوب منا رشًعا أن نقوم به؛ ورأى أن االقرتاح يستحق السري به، خاصة وأن املجلة يف حال 

أبدوا  الذين  الشباب  الدعوة. فطلب من  لنا من أهم وسائل نرش  أنشئت وانترشت، ستكون 

اندفاًعا شديًدا يف اتجاه إنشاء املجلة أن يقدموا علاًم وخربًا إىل السلطات املختصة بإنشائها من 

قبل ثلة من الشباب الجامعي يف لبنان، وحصلت عىل ترخيص من وزارة اإلعالم سنة 1989م، 

ومل يكن معلوًما لدى الدولة اللبنانية عندها أن هذه الثلة هي من شباب الحزب، فالحزب كان 

حينها محظوًرا... 

الله كان عرَّاب املجلة واملرشَف عليها واملسؤوَل األوَل  ميكن القول إن أبا محمود رحمه 

عنها، وبقي يديرها بنجاح طيلة ستة عرش عاًما. وتحديًدا من العدد األول، حتى العدد 193. 

والالفت أن املجلة كانت بدأت قوية جريئة الفتة للنظر مبواضيعها الحساسة منذ العدد األول. 

]ومام يجدر ذكره، وهذا يرشِّف املجلة، أن يكون قد مرَّ عىل اإلرشاف عليها أمري حزب التحرير 

الله، حيث تسلم اإلرشاف عليها فرتة  أبا الرشتة، حفظه  الحايل العامل الجليل عطاء بن خليل 

قصرية من الوقت، ثم انتقلت منه إىل أحمد املحمود الذي ما زال يقوم باإلرشاف عليها حتى 

اليوم؛ وذلك مبارشة عقب وفاة أمري الحزب السابق عبد القديم زلوم، رحمه الله وطيَّب ثراه[

من الناحية األمنية، مرت املجلة منذ أول صدورها بظروف أمنية صعبة، فهي صدرت إبَّان 

الوجود السوري العسكري األمني القمعي يف لبنان؛ فاعتمد القامئون عىل املجلة يف بيعها عىل 

توزيعها عىل املكتبات بأنفسهم مبارشة من خارج مركز التوزيع العام، سواء يف بريوت أم يف 

ما  بنسخ عن كل  تزويدهم  املركز  يفرضون عىل هذا  كانوا  السورية  املخابرات  طرابلس؛ ألن 

التوزيع خوفًا  الشباب إىل هذا األسلوب من  يوزعونه، فهم كانوا يراقبون كل يشء، وقد لجأ 

تسيطر  كانت  التي  السورية  املخابرات  قبل  املجلة ومن مالحقتهم ومساءلتهم من  منع  من 

عىل كل مرافق الحياة وتحيص األنفاس. ولقد سألت املخابرات السورية عنها مراًرا؛ وهذا ما 

ضيَّق انتشارها، وأدى إىل امتناع عدد من املكتبات عن قبول بيعها. ولكن املجلة، والحمد لله، 

واعتامًدا عىل نشاط الشباب يف توزيعها، قد انترشت واشتهرت وسأل الكثري عنها. ويذكر هنا 

أن املخابرات السورية صارت تلصق تهمة االنتامء إىل حزب التحرير عىل من كان يقبض عليه 

ويف حوزته املجلة، هذا كان يف لبنان، ومن ثم امتد إىل كثري من البلدان التي يكون للشباب 

تواجد فيها، وصارت من املضبوطات األمنية الخطرية عند اعتقالهم، ومل يقترص األمر عىل املجلة، 

بل تعداه إىل الكتب التي أصدرتها املجلة ككتاب )الدعوة إىل اإلسالم(. وصار من يعتقل من 
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الشباب ويف حوزته هذا الكتاب يحكم بالسجن كذا سنة كام كان يحدث يف تركيا.

 واملجلة رسعان ما تخطت الحدود يف االنتشار، ويف مشاركة شباب الحزب يف مجال عمله 

الواسع يف العامل يف قراءتها وكتابة املقاالت، وصارت متنفًسا لهم للكتابة، وفعاًل كشفت املجلة 

عن وجود مستويات راقية يف التفكري والكتابة لدى الكثري من الشباب؛ فكانت مناًخا مناسبًا 

للشباب املقتدرين منهم، فربز منهم املفكر، والسيايس، واإلعالمي، والباحث، والفقيه، والشاعر، 

والهاضم ألفكار الدعوة... وهكذا غذت املجلة نفسها بكتَّاب من جنسها وغذتهم، وارتقت مع 

هؤالء الكتَّاب من عيّل إىل أعىل... 

والجدير ذكره هنا أن ما يصدر عن املجلة من كتابات يُحرص فيه كل الحرص عىل أن تكون 

حرًصا ضمن املتبنى، لذلك كان القامئون عىل املجلة وكتَّابها يراعون هذا الجانب من غري أي 

تساهل فيه، ومن هنا فإنه كان إذا ما صدر أي رأي مخالف للمتبنَّى عن غري انتباه من كاتبه 

كان رسعان ما يصحح.

وكذلك فإن متويل املجلة كان ذاتيًا، فالقامئون عليها، وهم قلة، ال يأخذون بالغالب أجرًا، 

لذلك كانت متول نفسها بنفسها، وتسرتجع تكاليفها من بيعها، وكانت تباع بسعر قليل لقلة 

تكاليفها. حتى إن بعض الشباب املقتدرين ماديًا كان يشرتي الواحد منهم أعداًدا كثرية ويهديها 

ملعارفه أو معارف الشباب.

أما عن تطور مجلة الوعي ونجاحها؛ فإن املجلة انطلقت بقوة بفعل عاملني اثنني:

 الول، كان بفعل اهتامم املسؤول األول عنها، وهو األخ أبو محمود عبد الهادي فاعور، 

ده الله بأوسع الرحامت، فقد كان حريًصا جًدا عىل إنجاحها لقناعته التامة بالدور الذي  تغمَّ

ستقوم به كإحدى وسائل حمل الدعوة الهامة، وإيصال رأي الحزب يف مختلف القضايا السياسية 

والفكرية الحية، وألنها تساهم مساهمة فعالة يف الصاع الفكري التي يحاول الغرب أن يغزو 

األمة،  ضد  خيانات  من  به  تقوم  وما  األنظمة  ضد  السيايس  والكفاح  خاللها،  من  األمة  فكر 

ونهب  لإلسالم  الكيد  حول  تدور  التي  تلك  وخاصة  املستعمر،  الكافر  الغرب  وكشف خطط 

خريات األمة، وتبني مصالح المة عن طريق التطرق لألزمات واملشكالت التي تحاك لألمة من 

قبل الغرب وينفذها الحكام؛ وذلك بكشفها وإنزال حكم الله فيها، وإعطاء املعالجة الرشعية 

لها وربطها بالعقيدة، وكذلك ساعدت يف إيجاد الثقافة املركزة وساهمت مساهمة فعالة يف 

نرش ثقافة الحزب جامهرييًا... وهذا كله من صميم عمل الحزب بحسب طريقة الرسول صىل 



الوعي
 10

359

مقابلة إذاعية مع املشرف على جملة الوعي

الله عليه وآله وسلم.

يف  لهم  متنفس  أول  تكون  أن  كادت  فقد  أنفسهم،  الشباب  اهتامم  بفعل  كان  والثاين، 

الدعوة، فقد فتحت الباب واسًعا أمام بعضهم ليكتب فأبرزته كاتبًا، ومع الوقت صارت تُنرش 

لبعضهم مقاالت يف الصحف واملجالت السياسية املشهورة األخرى، بل أكرث من ذلك، صارت 

أن هذه  أي  لها،  كتبًا  بعد  فيام  املجلة  أصدرتها  مسلسلة  مقاالت  الشباب  من  لكتَّاب  تصدر 

الكتب قد ولد معظمها من رحم املجلة... ومكنت جميع الشباب من االطالع عىل ثقافة الحزب 

بشكل حي يتناول معالجة مختلف قضايا األمة التي تحدث عىل أرض الواقع، وصار ما يطرح 

فيها من مواضيع هي مدار أحاديث الشباب مع الناس، وصار تأثر بعض الناس بها واضًحا، فقد 

لفت نظري مرة أحد خطباء الجمعة أن موضوع خطبته كانت تتناول كلمة الوعي األوىل التي 

تعالج عادة موضوًعا من أبرز املواضيع التي تهم األمة. وقد تكرر حضوري بعدها عن قصد 

لخطبة هذا الشيخ فوجدته يحافظ عىل ذلك. 

أما عن محتوياتها، فقد تناولت مقاالتها مختلف املواضيع التي تهم دعوة الحزب، واتخذ 

هذا املنحى جانبني:

أنه يجب أن  الشباب بكتابتها اجتهاًدا منهم  يبادر  أنها كانت تعتمد عىل مقاالت  الول 

الواقع،  أرض  عىل  فيها  التداول  يتم  حساسة  موضوعات  تتناول  باإلجامل  وهي  فيها،  يكتب 

فينربي الشباب للكتابة فيها راسمني الخط املستقيم مقابل الخطوط العوج التي يعمل اآلخرون 

عىل إضالل الناس بها، والشباب الذين يقرؤون رسعان ما كانوا يحملون هذه األفكار وينرشونها 

ويحاولون جاهدين أن يبعدوا تأثري الكتابات املضللة عن الناس؛ من هنا كانت هذه املقاالت 

أكرب معوان للشباب يف دعوتهم.

والثاين أن القامئني عىل املجلة  كانوا يطلبون من الشباب املجيدين الكتابَة يف بعض املواضيع 

التي يلزم الكتابة فيها، وهنا ال بد من لفت النظر إىل أنه كان يطلب إليهم بحسب تخصصاتهم، 

أي بحسب ما اشتهروا به من اإلملام مبواضيع أكرث من غريها، وهناك شباب امتلكوا القدرة عىل 

الكتابة املعمقة يف أكرث من موضوع.

ومن هذين الجانبني استطاعت املجلة أن تنطلق بثقة، وكانت من أكرث املجالت الهادفة، 

إن مل نقل أكرثها، وكانت منسجمة يف التزامها وانتشارها مع الحزب، وكانت من أكرث املجالت 

مالحقة من أنظمة الحكم التي يعمل فيها الشباب، وكانت من األدلة الثابتة التي تدل عىل 
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ارتباط الشباب بالحزب وإدانتهم من قبل هذه األنظمة.

 2( أين تُنرش مجلة الوعي، وكم عدد املتابعي لها تقريًبا؟

 وجدت املجلة وانترشت حيث وجد الشباب؛ إذ كانت صناعتهم وبضاعتهم التي ترافقهم 

يف نشاطاتهم؛ لذلك هي انترشت بانتشارهم؛ ووجدت يف كل مناطق عمل الحزب تقريبًا، حتى 

إنها ترجمت يف الدول غري الناطقة باللغة العربية من بالد املسلمني كباكستان أو إندونيسيا أو 

دول آسيا الوسطى. والقامئون عىل املجلة كثريًا ما اعتمدوا عىل نرش مقاالت لكتَّاب من الشباب 

من هذه املناطق وال يزالون حيث كانت ترتجم هذه املقاالت إىل اللغة العربية، ومن ثم تنقح 

وتنرش. ثم إن املجلة انترشت بشكل أبعد وأوسع من كل ما ذكرنا، وذلك بعدما انترشت وسائل 

االتصال املختلفة فأصبح انتشارها عامليًا، وصار متاًحا لجميع الناس االطالع عليها.

من هنا، تعد مجلة الوعي من أكرث املجالت انتشاًرا يف العامل. وأذكر أنه قد طلب منا إن 

كان باإلمكان إرسال املقاالت التي ستنرش يف أحد األعداد الخاصة قبل نرشها يف املجلة؛ وذلك 

للعمل عىل ترجمتها وإخراجها بنفس وقت إصدار العدد الخاص، وكان سبب هذا الطلب أن 

العدد الخاص عندهم يتأخر صدوره أشهرًا بسبب كرثة مواضيعه وكربها والعمل عىل ترجمتها. 

وقد حاولنا ذلك ولكن تبني لنا تعذر تحقيق هذا الطلب؛ ألن املقال الذي ميكن أن ينرش قد 

يؤجل، وقد يصحح أكرث من مرة... من هنا كان انتشار املجلة يف كل مناطق عمل الحزب، وكان 

متابعوها باملاليني.

3( ما هي طبيعة املواضيع التي يتم نرشها يف املجلة؟

من الصعب حرص املواضيع التي تناولتها املجلة، ولكن ميكن إجاملها بالقول بأنها تناولت 

املواضيع املتعلقة بعمل الحزب، والتي تحقق هدفه، ومن ذلك، وعىل سبيل املثال ال الحرص:

1- دأبت مجلة الوعي عىل إصدار عدد خاص مبناسبة هدم الخالفة، هادفة لتحويلها إىل 

مناسبة إلقامتها، وقد حفلت هذه األعداد الخاصة مبقاالت قيمة جًدا، ونرشت فيها مواضيع 

كانت سبَّاقة فيها حيث إنها تناولت بعض جوانب غري معروفة من قبل عن أمراء الحزب وهم: 

الشيخ املؤسس تقي الدين النبهاين رحمه الله. ثم خري خلف لخري سلف الشيخ عبد القديم 

زلوم رحمه الله. ثم خري خلف لخريي سلف العامل يف أصول الفقه عطاء أبو الرشتة، وهو األمري 

الحايل للحزب حفظه الله وسدد خطاه. وذلك كام نرش يف عدد خاص موضوًعا بعنوان: )بزوغ 

يف  الطيبة  حياتهم  مسرية  وتناولت  التحرير(  انطالقة مسرية حزب  القىص:  املسجد  من  نور 
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العمل مع الحزب. ومن أجمل ما قيل فيهم: هم ثالثة أتم الله عىل أيديهم ثالثة:

س وكتَّل، وتحققت عىل يديه املرحلة التأسيسية األوىل، وأوجد اللبنة األساسية  األول: أسَّ

يف انطالقة الحزب...

ل وأعلن، حيث دخل يف مرحلة التفاعل وانترش وصلب عوده حتى عزَّ عىل من  والثاين: فعَّ

يرومه، وبهذا وصل الحزب معه إىل نهايات املرحلة الثانية...

والثالث: أظهر الحزب وفرض وجوده عىل ساحة العمل اإلسالمي بجدارة، واستنرص، وبإذن 

الله ينرص، وهو يطمع من الله سبحانه وتعاىل أن يحقق عىل يديه الدخول يف املرحلة الثالثة...

كذلك سلطت املجلة، يف عدد خاص آخر، الضوء عىل مسرية عدد من كبار مسؤويل الحزب، 

بعنوان: )من املؤمني رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قىض نحبه، ومنهم من 

ينتظر، وما بدلوا تبدياًل( ومن هؤالء: الشيخ الجليل أحمد الداعور رحمه الله، واملفكر الكبري 

والعامل  الله،  رحمه  موىس  محمد صربي  القدير  والسيايس  الله،  رحمه  حفاف  مهذب  محمد 

الجليل محمود عبد اللطيف عويضة...

2- نرشت مقاالت تعرِّف بالحزب وتبيـِّن عمله وقواعد وأصول التفكري عنده وأفاضت يف 

ذلك، ومن العناوين ذات العالقة بهذا القسم، والتي ميكن الوصول إليها عن طريق صفحات 

البحث يف اإلنرتنت: )حزب التحرير حزب عاملي يسعى لتجديد الدين بإقامة الخالفة الراشدة 

الثانية( )هذا هو حزب التحرير... جذوره يف العامق، وفروعه يف اآلفاق(... 

3- نرشت مقاالت تناولت فيها وجوب حمل الدعوة إلقامة الدين بالعمل إلقامة الخالفة، 

وأصدرت كتابًا يف هذا املجال بعنوان: )الدعوة إل اإلسالم( تم الرتكيز فيه عىل وجوب الحكم 

مبا أنزل الله، ووجوب إقامة الخالفة، وأنها تاج الفروض، وبيان وجوب التقيد بطريقة الرسول 

صىل الله عليه وسلم...

عناوين  ومن  كربى.  أهمية  وأولته  النرصة  حكم  تبنيِّ  التي  املقاالت  من  كثريًا  نرشت   -4

هذا القسم: )النصة فرض عظيم...أجره عظيم... والصد عنه صد عن إقامة الحكم مبا أنزل 

الله( فبينت األحكام الرشعية املتعلقة بكل ذلك وأطلقت نداءات ورصخات ألهل القوة من 

أجل نرصة دينهم، عىل طريقة نرصة األنصار األوائل للرسول صىل الله عليه وسلم وذلك من 
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مثل: )أين نصة الغيار لألخيار؟!( )نداء حار إل أهل النصة من الجيوش، ودور الجيوش يف 

التغيري( )ثارت المة فمتى تثور جيوشها؟!( )رصخة استنصار لألنصار( ونرشت عىل صفحاتها 

مثل  من  دينهم  لنرصة  القوة  أهل  بها  يدفعون  ولوعة  بحرقة  الشباب  كتبها  شعرية  قصائد 

قصيدة: )قم،كن كسعد نبيِّنا، يا سعدنا( )لكلِّ غيوٍر يستجيُب لنصٍة...(. وتحت عنوان من 

عناوين املجلة الثابتة )فبهداهم اقتده( عرضت املجلة ِسري الصحابة الذين نرصوا الرسول صىل 

الله عليه وسلم كسعد بن معاذ، وأسيد بن الحضري، وأسعد بن زرارة ريض الله عنهم أجمعني.

5- نرشت املجلة مقاالت عن دور العلامء قبل قيام الخالفة وبعدها، وحذرت من علامء 

أمور  أولياء  أنهم  باعتبار  طاعتهم  إىل  املسلمني  ويدعون  الحكام  باطل  يزينون  الذين  السوء 

واليوم(  الخالفة  الريادي يف ظل  العلامء  )دور  بعنوان:  مقال  ذلك  تجوز مخالفتهم. ومن  ال 

ذلك:  الدعوة، ومن  رواًدا يف هذه  ليكونوا  تستحث هممهم  نداء ورصخة  أكرث من  ووجهت 

)نداء إل العلامء(.

كتيِّـبًا  وأنزلت  التحرير،  ولحزب  للخالفة  العدائية  ونظرته  اإلسالم  من  الغرب  موقف   -6

هدية منها لقرائها يف أحد أعدادها الخاصة بعنوان: )يف عيون الغرب: اإلسالم... الخالفة... حزب 

الغربيي أن يغري املسلمون  )توقع  التحرير... (، وأفاضت يف نرش مقاالت تحدثت فيها عن: 

نظام العامل( )اسرتاتيجية الغرب يف بالد املسلمي: خوف وطمع( ونرشت املجلة مقاالت ميزت 

فيها بني حكام الغرب وشعوبه، وأنه يف الوقت الذي يكيد فيه الحكام لإلسالم واملسلمني، يُقبل 

الغربيون عىل اعتناق اإلسالم، حتى اعتربه حكام الغرب وسياسيوه ومفكروه أنه الدين األرسع 

انتشاًرا يف العامل، ومن ذلك مقال بعنوان: )إقبال الغرب عل اعتناق اإلسالم: دللٌت ومعان(. 

)من  بعنوان:  مقال  ذلك  ومن  وسلم،  عليه  الله  الرسول صىل  عىل  الغربية  للحملة  وتصدت 

وراء، وما وراء حملة اإلساءة إل اإلسالم وإل الرسول؟ )صل الله عليه وآله وسلم(( وكشفت 

مبقاالتها تدخل الغرب يف الثورات وركوب موجتها، ومن ذلك مقالة بعنوان: )الغرب يريد ركوب 

موجة الثورات( وأخرى بعنوان: )آثار التدخل الغريب وخاصة يف ليبيا( 

7- ونرشت املجلة مقاالت عن الحركات اإلسالمية التي يسميها الغرب )الحركات اإلسالمية 

من  اإلسالم  ملنع  األخرية  خرطوشته  ويجعلها  لعبتها  يلعب  أن  الغرب  يريد  والتي  املعتدلة( 

الحركات  بورقة  الغرب  )خطر لعب  التي نرشتها يف ذلك:  املقاالت  الحكم، ومن  إىل  الوصول 

رت ناصحة هذه الحركات مبقاالت عديدة،  اإلسالمية املعتدلة إلبعاد اإلسالم عن الحكم(، وحذَّ

ومن ذلك مقالة بعنوان:)أما آن للحركات اإلسالمية التي تعرتف برشعية أنظمة الطاغوت أن 
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تصحو؟!(.

8- وأسهبت املجلة يف نرش مقاالت عن الثورات وعن )ألعيب الغرب إلجهاض الثورات 

)الثورات... تصحيح شعار ومسار( و  الثورات عامة، ومنها مقال بعنوان:  املباركة(، وتناولت 

)مفهوم التغيري الصحيح لشعار »الشعب يريد إسقاط النظام(، )نحو ترشيد ثورات املسلمي: 

القيم الرفيعة التي يجب أن تتحل بها( وخصت الثورة يف سوريا مبزيد من املقاالت ملا ظهر 

بأنها تهدف إىل إقامة الخالفة، وملا أبدى أعداء اإلسالم واملسلمني من  فيها من إعالن رصيح 

مكر  من  تشهده  وملا  فيها،  الخالفة  إقامة  من  تخوُّف رصيح  من  املاكرين  العامل  دول  زعامء 

وإجرام غري مسبوق... فنرشت املقاالت الكثرية التي تكشف عمق التآمر عىل هذه الثورة، وذلك 

من مثل: )أيها املسلمون يف سوريا: الغرب يدق ناقوس الخطر خشية من إسالمية ثورتكم، 

فواجهوه بإقامة الخالفة( و )خارطة طريق يف سوريا إلقامة الخالفة الراشدة( و )هل يفاجئ 

أصحاب القوة يف سوريا العامل بإعطاء النصة، وتحويل الدولة إل خالفة عل منهاج النبوة( 

أحاديث  يف  الشام  أهل  خريية  عن  يتحدث  هدية  كتيبًا  للمسلمني  وأنزلت  القصائد  ونرشت 

الرسول صىل الله عليه وآله وسلم بعنوان: )فصل الكالم يف فضل بالد الشام - عقر دار اإلسالم(، 

وسارت مع هذه الثورة خطوة خطوة معينة للحزب يف سوريا يف كشف التآمر واإلجرام هناك. 

9- وتحدثت مقاالتها عن الفضائيات ووسائل اإلعالم كسالح له دوره يف إخامد الثورات، 

فأنزلت مقاالت كثرية يف ذلك ومنها: )الفضائيات ومحاولة حرف الثورات عن مطلب اإلسالم( 

و)دور الفضائيات يف تحريك أو إخامد الثورات(..

10- وتكلمت عن حكام املسلمني الذين وصفتهم بأنهم مفروضني من الغرب، مرفوضني 

من األمة. وأفاضت أميا إفاضة يف كشفهم وتعريتهم فنرشت مقاالت كثرية من عناوينها. )إجرام 

حكام املسلمي استمرار إلجرام الستعامر الغريب( و)حكام البالد اإلسالمية: ولة أمور تجب 

طاعتهم، أم حكام جربيون تجب إطاحتهم( و )حكام البالد اإلسالمية منط واحد يف عاملتهم 

)توريث  وتكلمت عن  الغرب(  بنوك  يف  املسلمي  حكام  )أموال  و  لألمة(  وخيانتهم  للغرب 

الغرب قد  بعنوان: )وخبث  وأنزلت قصائد يف ذلك، ومنها قصيدة  املسلمي(  الحكم يف بالد 

صنع العميال( 

4( من هم كُّتاب مجلة الوعي؟

كتَّابها كرث وجلُّهم من الشباب بحيث يضيق املقام عن ذكرهم، وال أرى مناسبًا ألنه ال بد أن 
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تنىس منهم أحًدا. وما يجدر ذكره أنهم كتاب ُمجيدون يحسنون طرح مواضيعهم بشكل واٍف 

وكاٍف، وهم سياسيون يف الوقت نفسه؛ لذلك تبتعد كتاباتهم عن الناحية النظرية البحتة إىل 

الكتابات التي تعالج الواقع معالجة جذرية عملية واقعية، ومتتاز هذه الكتابات بأنها كتابات 

هادفة وتربط معالجاتها باألصل الفكري العقائدي الذي تؤمن به، وتنقض الواقع كذلك نقًضا 

عميًقا ومبدئيًا بحيث تبني زيف املعالجات يف األنظمة القامئة من خالل نقض األساس الذي 

تقوم عليه، أي نقضه من األساس. فهم يف الحقيقة كتَّاب املستقبل، وهم يف معالجاتهم ترتسخ 

لديهم أحكام اإلسالم، ويصبح حارًضا يف ذهنهم مرشوع اإلسالم العظيم.

السياسيني  املفكرين  الحشد من  الحزب هو وجود هذا  نجاح  أن من دالئل  املعلوم  من 

الذين ميثُل مرشوع الخالفة يف عقولهم، وهم جاهزون ليكونوا أصحاب هذا املرشوع العظيم، 

وشباب الحزب يف كتاباتهم للمجلة يهيئون أنفسهم ليك يكونوا رجال دولة يف دولة الخالفة، 

ويثبتون أنفسهم كرجال سياسيني. 

5( كم كتابًا أصدرتم للمجلة؟، وماهي هذه الكتب؟

لقد أصدرت املجلة عدًدا من الكتب تدل عناوينها عىل أهمية مواضيعها، وهذه الكتب 

هي بالرتتيب:

1- التلويث الفكري واإلعالمي للدكتور عايد شعراوي رحمه الله.

2- نقض القانون املدين للشيخ أحمد الداعور رحمه الله.

3- الدعوة إىل اإلسالم لألخ أحمد املحمود.

4- نظام النقد الدويل: نظرة تاريخية ومعالجة جذرية للشيخ فتحي سليم رحمه الله. 

5- الخالفة الراشدة املوعودة والتحديات لألخ حمد طبيب.

6- دولة الخالفة وما يسمى بـ »األقليات« لألخ ياسني بن عيل.

وهنا يلفت النظر أن ما تحتويه املجلة من موضوعات متقاربة ومكملة لبعضها ميكن لكثري 

من كتَّاب املجلة مستفيدين منها أن يُصدروا منها أكرث من كتاب. فمثاًل املقاالت املختلفة التي 

تتناول الغرب وتدخله يف حياة املسلمني ميكن االستفادة مام فيها وإصدار كتاب منها. واملقاالت 

التي تناولت الثورات من مختلف الجوانب ميكن كذلك االستفادة منها يف إصدار كتاب يتعلق 
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بالثورات. وهناك مقاالت متسلسلة تتناول موضوًعا واحًدا ميكن إصدار كتاب منها كموضوع 

»الرعاية الصحية يف دولة الخالفة« الذي نرش عىل سبع حلقات متسلسلة... وهكذا.  

6( هل لكم عالقه برابطة الوعي يف طرابلس؟

العالقة هي يف االسم فقط، مع أنهام وجدتا يف البلد نفسه )لبنان(، ومن قبل طالب، ويف 

الظروف نفسها، أثناء الوجود السوري العسكري واملخابرايت القمعي، ولكن ال ارتباط يجمعهام 

سوى أن كاًل منهام عمل مع الحزب بأسلوبه، ولكن يف مجال مختلف. واملجلة انطلقت من 

شباب للحزب من بريوت، بينام الرابطة انطلقت من شباب للحزب من طرابلس.

7( ماهي الصعوبات التي تواجهكم، سواء يف النرش أم غريه؟

الصعوبات،  أكرب  تذليل  ميكن  والصرب  اإلرادة  ومع  صعوبات،  غري  من  عمل  يوجد  ال 

والصعوبات كانت تتجىل بالوضع األمني سابًقا، أما عن الصعوبات املتعلقة بالعمل، فإنه بالرغم 

من صغر الكادر العامل عىل إصدار املجلة، واضطرارهم لحل املشاكل التي تواجههم مبفردهم؛ 

إال أنها تبقى مشاكل مقدوًرا عليها. والذي يقلل من مشاكلها أن لها كتابًا كثريين من الشباب، 

ويكتبون من غري أجر وال منَّة، ويلبون طلبها بالكتابة يف أي موضوع تطلبه. وكذلك فإن العاملني 

عىل إصدارها هم متطوعون يف العمل من غري أجر. وهذا يجعلها بعيدة عن أية مشاكل مادية 

قد تعرتضها. والذي يساعد عىل التقليل من مشاكلها كذلك هو تفاعل الشباب معها، إذ إنها 

تغذي فكرهم أواًل، فهم أول املستفيدين منها؛ لذلك كانوا مهتمني بها ينتظرون إصدارها أواًل 

بأول، وإذا تأخرت عليهم بسبب ازدحام األعامل عند القامئني عليها، وهذا يكون طارئًا، تراهم 

يسألون عنها... 

8( هل ترون أن الوعي حققت هدفها؟

أهدافه، ويف  تحقيق  تساهم معه يف  الحزب، وهي  الوعي هي جزء من عمل  إن مجلة 

ميكن  لذلك  أبعد؛  مدى  إىل  الحزب  رأي  إيصال  يف  الواسع  إسهامها  للمجلة  كان  املجال  هذا 

القول إنها لن تحقق أهدافها حتى يحقق الحزب أهدافه. وهي من الوسائل الفعالة والناجعة 

لدى الحزب. وهنا ال بد من القول إنه بالرغم من تطور وسائل االتصاالت، وشغف الناس بها 

وانرصافهم إليها... إال أن املجلة استطاعت أن تحافظ عىل مستواها وتبقى مرغوبة من الشباب 

نظرًا ملا يطرحه كتابها من مواضيع هامة ومعالجتها بشكل جذري مام ال يوجد يف مكان آخر، 

بل إن القراء يبحثون عنها يف وسائل االتصال األخرى نفسها التي نتحدث عنها، ومبعنى آخر 
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بقيت املجلة رائدة يف مضامرها، وال يستغنى عنها. 

عامة  ملحة  وتعطي  تختاره  كتاب  الجمهور عل  تعرف  نشاتها  أول  يف  الوعي  كانت   )9

موجزة عنه، فلامذا توقفت عن هكذا أمر؟

عرضت املجلة كثريًا من األبوب التي كانت تراها مفيدة للعمل، ومع الوقت تخلت عنها 

ألبواب أخرى رأتها الزمة، وهذا اليعني أنها تركته ألنه غري مفيد، بل ألنها قد تكون رأت أن 

هناك ما هو ألزم منه، ولو عدنا إىل الوراء واستعرضنا رشيط األبواب التي تخلت عنها لغريها 

منذ أول صدورها إىل اليوم لوجدنا أنها كثرية. واملجلة أخذت عىل نفسها االلتزام بعدد محدود 

من الصفحات حتى ال ميل القارئ من كرثة مواضيعها؛ وهي تجدد نفسها بهذا الشكل وتحاول 

أن تقدم األفضل. وحتى يف هذا السؤال قد تجد هذا الباب مهاًم، وغريك قد يرى غريه أهم. 

والله أعلم.   

10( أخريًا: هل من كلمة توجهونها ملتابعي مجلتكم خاصة وللمسلمي عامة؟

نعم، إننا نتوجه إىل الشباب أن يولوا جميًعا مجلة الوعي اهتامًما يوازي أهميتها لجهة:

باملتبنى؛  وتلتزم  الوقائع،  وتعالج  األحداث  تواكب  مواضيعها  أن  باعتبار  قراءتها  دوام   -

فموضوعاتها، إذا قرئت بتمعن، تساعد كام قلنا يف إيجاد الثقافة املركزة...

الجارية، وأن  التي يكتبونها حول األحداث  - دوام تزويدها من كتَّاب الشباب مبقاالتهم 

ترتقي هذه املقاالت ألن تكون ذات حرفية عالية، إن من ناحية التقيد بأصول البحث، أو من 

االلتزام  دوام  ناحية  من  أو  أمكن،  ما  األخطاء  خاليًا من  يكون  بشكل  النصوص  ناحية ضبط 

باملتبنى، وأن يوثقوا كالمهم باالستشهاد بالنصوص التي تكلم بها الغري، أو يحيلوها إىل املصادر 

واملراجع التي يتم االستشهاد منها، وأن يراجعوا مقاالتهم وتنقيحها قبل إرسالها... 

- توزيعها عىل معارفهم قدر املستطاع، ونرش مقاالتها عىل وسائل التواصل ما أمكن؛ ألنَّ 

نرشها إمنا هو نرش لثقافة الحزب، ورسم للخط املستقيم إىل جانب الخطوط العوج األخرى، 

...فهي يف هذا املجال تساهم يف إيجاد الثقافة الجامعية
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االنقالُب العسَكِريُّ الفاشُل يف تركيا:

عالمٌة فارقٌة يف تاريِخ السياسِة الرتِكية

أبو حنيفة - األرض المباركة فلسطين

َح أمرُي حزِب التحريِر العاملُ الجليُل عطاُء بُن خليل أبو الرشتة حفظه الله يف جواب سؤال   رَجَّ

بعنوان: »خطوٌط عريضٌة حوَل االنقالِب العسكريِّ الفاشِل يف تركيا« أَنَّ الذيَن قاموا مبحاولِة 

االنقالِب الفاِشِل يف تركيا منتصَف الشهِر املايض - يوليو حزيران - هم ضباٌط مغامروَن موالوَن 

لإلنجليز، حيُث جاءت هذِه املحاولُة الفاشلُة كرضبٍَة استباِقيٍَّة يتفادى بها عمالُء اإلنجليِز - ورثُة 

ِهم من إجراءاٍت تصفِويٍَّة يف اجتامِع املجلِس االسِتشاِريِّ  مصطفى كامل – ما ميكُن أن يُتََّخَذ ِبَحقِّ

العسكريِّ الرتيكِّ الذي كان سيُعقُد يف أواِخَر يوليو حزيران – أوائَل اغسطس/آب 2016م. 

َولنَئ كاَن العسكُر املوالوَن لربيطانيا قد نجحوا يف االنقالباِت التي سبقت االنقالَب األخرَي 

وا  الفاشَل يف الحفاِظ عىل نفوِذِهم يف تركيا، إال أنَّهم هذه املرِة - وِمن ورائِهم بريطانيا – قد تَلَقَّ

ِهم منذ  صفعًة ِجدَّ ُمؤملٍة بعَد سلِسلٍَة ِمَن اإلجراءِت التي كان أردوغاُن وحزبُُه قد اتخذوها ِبَحقِّ

وصوِل حزِب العدالِة والتنِميِة اإلسالمي إىل الُحكِم عام 2002م ، لِتقتَِحَم أمريكا بذلَك حصوَن 

السياسِة الرتكيَِّة فَيَِقرُّ لها القراُر يف بَلَِد العثامنيني، ولكن إىل حني . 

سعت أمريكا جاِهدًة إىل دخوِل تركيا منُذ عهِد أوزال لاِم لرُتكيا من عمٍق اسرتاتيِجيٍّ ذي 

تأثريٍ عظيٍم يف املنطقة، فكاَن لها ما أرادت عىل يَِد حزِب العدالِة والتنميِة الذي اقتحَم معرتَك 

الحياِة السياسيِة يف تركيا عىل إثِر الهزَِّة االقتصاديِة التي أحَدثَتها أمريكا يف تركيا أواخَر حكِم بولند 

ا لرضورِة إجراِء انتخاباٍت ُمبَكِّرٍة يف 2002/11/3م، أَدَّت يف  أجاويد، ما أوَجَد حينها رأيًا عاًما ُملِحًّ

نهايِة املطاِف إىل وصوِل حزِب العدالِة والتنميِة إىل الُحكِم بعَد أن حصَد أغلَِبيََّة مقاعِد الربملاِن 

الرتيكِّ 363 مقعًدا من أصل 550 مقعًدا، مستِغاًل مشاعَر املسلمنَي الذيَن ضاقوا ذرًعا بعلامنيِة 
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اإلسالمية،  وُهِويَِّتِهم  وتاريخِهم  بعقيدتِهم  تركيا  أهَل  يَُذكُِّر  مظهٍر  كُلَّ  التي حاربت  الكاملينَي 

والذيَن  تعلَّقت آمالُُهم بالشعاراِت اإلسالميِة لِحزِب العدالِة والتنمية، هذه الشعاراُت التي مل 

تعُد عن كونِها ُمجرََّد بريٍق يُخفي وراَءُه علامنيًَّة أمريكيًة هذه املرة، أرادت أن تجَعَل من تركيا 

أردوغاَن واحًة دميقراطيًة فيها ُمسوٌح إسالميٌة تستهوي الدهامَء وسَط دكتاتورياٍت كتمت عىل 

الناِس أنفاَسُهم، وبذلَك حاَز حزُب العدالِة عىل ثُلثيِّ األصواِت وأصبَح بإمكانِِه تشكيَل الحكومِة 

مبفرَِدِه يف الربملان، ومنُذ ذلَك التاريِخ وتركيا تدوُر يف فلَِك أمريكا، غرَي أنَّ َدَورانَها يف فلَِك أمريكا 

املنطقة، وعدِم  الكامِل مبخططاِت أمريكا يف  الِتزاِم أردوغاَن وحكوَمِتِه  َمَحلَّ تساُؤٍل بعَد  صاَر 

خروجها أي تركيا عن أيِّ جزئيٍَّة يظهُر فيها يشٌء من تعارٍُض يف املصالِِح بني أمريكا وتركيا، أي 

أنَّ  ِمَن األدقِّ اعتباُر العالقِة بني الدولتنِي عالقَة السيِِّد بالَعبِد ال أكرث، ومن  الشواِهِد عىل ذلك: 

أوًل: تركيا وثورُة الشاِم املباركة:

لقد مأل أردوغاُن اآلفاَق ضجيًجا عندما رصَح بأنُه لن يسمَح بحامٍة ثانيٍة يف سوريا، وال يحتاُج 

املرُء يف هذا املقاِم إىل كبريِ ُجهٍد لِكشِف َرَوغــاِن أردوغاَن وفضِحِه بعَد مروِر أكرثَ من خمِس 

سنواٍت ِعجاٍف عىل ثورِة الشاِم املباركة، فاحتضاُن تركيا لقاعدِة أنجرلك، ودخولُها مع التحالُِف 

قياِم دولِة الخالفة فيها، وسوُء معاملِتها لالجئنَي  األمرييكِّ الذي تََحزََّب لرِضِب ثورِة الشاِم ملنعِ 

الحثيُث  وسعيُها  العلامنِيَِّة،  الفنادِق  ملعارضِة  واحتضانُها  بشار،  من جحيِم  يَن  الفارِّ السورينَي 

املقارعِة  عن  املقاتِلِة يف سوريا برصِفها  الفصائِل  بعِض  قراراِت  السعوديِة ملصادرِة  جانِب  إىل 

الحقيقيِة لنظاِم بشار والضغِط عليها، وصواًل إىل اعتذاِر تركيا أردوغان لروسيا َذبَّاحِة األطفاِل 

والنساِء والشيوِخ يف سوريا عن أسقاِط الطائرِة الروسيِة التي كانت أسقطتها جهاٌت عسكريٌة 

محسوبٌة عىل اإلنجليز يف ترشين ثاين/2015م. كُلُّ ما سلَف ِذكرُه وغريُُه يدحُض أكذوبََة وقوِف 

تركيا إىل جانِب الثورِة الشامية، بل ويؤكُِّد وقوَف أردوغاَن واصطفافَُه مع فُسطاِط أمريكا رأِس 

ِة اإلسالِم واملسلمني.  الُكفِر عدوَّ

يِكِّ بن عيل ِيلدريم كام نقلت )الدرر الشامية( يف 2016/8/15م،  َث رئيُس الوزراِء الرتُّ فقد تحدَّ

ِل إِليها  عن خارطِة الطريِق التي تقرتُحها تركيا لِلحلِّ يف سوريا ُمعِربًا عن تفاُؤلِِه ِبإمكانيَِّة التوصُّ

أنقرُة يف  التي عملت عليها  التغيرياِت  إِنَّ ذلَك ممكٌن بعَد  الالعبنَي اإلقليميني وقال:  مِبشاركِة 

السياسِة الخارجيِة ناحيَة تطبيعِ العالقاِت مَع كُلٍّ من روسيا و)إرسائيل(، وكذلَك التقارِب مَع 

إيران...  وقد جاءت هذه الترصيحاُت من ِيلدريم بعَد زيارِة أردوغاَن لروسيا يف 2016/8/9م 

كيَة الروسيََّة ستدخُل مرحلًة مختلفة، وأنَّ بالَدُه وروسيا  حيُث أعلَن أردوغاُن  أَنَّ العالقاِت الرتُّ
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ُمصممتاِن عىل إعادِة العالقاِت بيَنُهام إىل ساِبِق عهِدها وأن تُصبَح أقوى، وأكَد أَنَّ دعَم بوتنَي 

العالقات،  لتطويِر  الالزمَة  اإلرادَة  الجانبنِي ميتلكاِن  وأَنَّ  كاَن مهاًم،  االنقالبيِة  املحاولِة  بعَد  لَُه 

ُعِد، ورفعِ مستوى التعاوِن يف  وتمَّ االتفاُق مَع الروِس عىل إحياِء آلياِت التعاُوِن عىل كافِة الصُّ

الصناعاِت الدفاِعيَِّة. وأشاَر إىل أهميِة التعاُوِن بنَي تركيا وروسيا يف سوريا مؤكًِّدا استحالَة تسويِة 

القضيِة السوريِة وإيجاِد حلٍّ سيايسٍّ مبعزٍل عن روسيا... فِيلدريم وكبريُُه الذي علَّمُه السحَر ال 

يخجالِن ِمَن الجهِر بالسوِء، وانخراِطهام إىل جانِب كُلِّ األطراِف التي َوظََّفتها أمريكا لوأِد مرشوِع 

الخالفِة املتعاِظِم أمرُُه يف الشام. 

ُس من الكراد. ثانًيا: تركيا والتوجُّ

يُعدُّ األكراُد - البالُغ عدُدُهم يف تركيا حواىل 15 مليون كردي – شوكًة يف خارصِة حكاَم تركيا، 

كياٍن  انفصالِهم يف  بدعِم  البالد  أمريكا تسعى الستغالِل وجوِدِهم يف جنوِب رشِق  كانت  وقد 

مستقٍل، هذا عندما كاَن اإلنجليُز أصحاَب الصولِة والجولِة يف تركيا عرَب العسكر الكامليني، ومع 

أنُه ليَس مَن املنظوِر اليوَم بعَد أن تغريت املعطياُت السياسيُة يف البالِد لصالِِح أمريكا وعميلِها 

أردوغان، خصوًصا بعَد محاولِة االنقالِب الفاشِل األخريِة يف البالد أن تسرَي أمريكا يف اتجاِه منِح 

بالتلويِح  أنَّ األسياَد عادًة ما يستمِتعوَن  العراق، إال  األكراِد كيانًا مستقاًل عىل غراِر كردستاَن 

بعصا األقلياِت يف وجوِه عمالئِِهم درًءا ملفسَدِة الخروِج عن الطاعة، وجلبًا ملصلحِة الهيمنِة عىل 

الجميع. 

االتحاِد  حزِب  مع  أمريكا  تقارُِب  من  الشديَد  انزعاَجُهم  أبدوا  قد  تركيا  حكاَم  أنَّ  ومع 

الدميقراطيِّ الكرديِّ الذي تُوظُِّفُه أمريكا هو اآلخُر يف حرِبها عىل ثورِة الشام، إال أنَّ ذلَك مل يخرج 

عن كونِِه ثورَة كبٍش يف حظريِة أغناٍم تنتَطُح أماَم راعيها، فيُسكُت ثورَتَها بحباٍت من العلِف أو 

كيِة: إنَّ أنقرَة استدَعت السفرَي األمرييِكَّ  بتلويحٍة بعًصا؛ فقد قاَل مسؤوٌل يف وزارِة الخارجيِة الرتُّ

لَديها يف 2016/2/8م عىل إثِر ترصيحاِت املتحدِث باسِم الخارجيِة األمريكيِة )جون كرييب( يوم 

2016/2/7م عنَد سؤالِِه عن االختالِف يف الرأِي بنَي البلديِن – تركيا وأمريكا – قال: كام تعلموَن، 

أداَن  وقد  األوىل،  الصفعُة  وهذه  إرهابيًة...  منظمًة  الدميقراطيِّ  االتحاِد  حزَب  نعترُب  ال  نحُن 

االنفصاليِة  للمجموعاِت  املتحدِة  الوالياِت  )أ ف ب( دعَم  نقلت  أردوغاُن كام  الرتيكُّ  الرئيُس 

الكرديِة يف سوريا بعَد نرِش صوٍر ألفراٍد يف القواِت الخاصِة األمريكيِة يحملوَن شاراِت حزِب الـ 

، وقال أردوغاُن يف مدينِة دياِر بكر: يجُب عىل هؤالِء الذيَن ُهم  )يب كا كا – PKK ( الكرديِّ

أصدقاُؤنا ومعنا يف حلِف شامِل األطلِسِّ – يقصد أمريكا – أن ال يرسلوا ُجنوَدُهم إىل سوريا 
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وُهم يرتدوَن شاراِت الوحداِت التي تعتربُها أنقرُة مجموعًة إرهابيًة... وهذه صفعٌة ثانية، وكاَن 

الرئيُس أردوغاُن قد اتَّهَم الوالياِت املتحدَة بعدِم املوافقِة عىل إقامِة منطقِة حظٍر للطرياِن فوَق 

سوريا، لكنها يف املقابِل صمتَت حياَل املقاتالِت الروسيِة التي ترَسُح ومتَرُح هناَك فيموُت اآلالُف 

ِمَن املظلومنَي – عىل َحدِّ قولِه - وهذه لطمٌة أخرى. 

ثالًثا: تركيا والتطبيُع مع كياِن يهود:

»... فاملادُة السادسُة مَن التوراِة تقول: ال تقتل ولكنكم تقتلون... أنا أشكرَُك أشكرَك جًدا، 

َ رئيُس  العباراِت عربَّ انتهى دافوس، لن أعوَد إىل دافوس مرًة أخرى...« بهذِه  بالنسبِة يل لقد 

الوزراِء الرتيك حينئٍذ رجب طيب أردوغان عن موِقِفِه من ُعدواِن كياِن يهوَد عىل قطاِع غزَة 

عام 2008م، ولكن هل كاَن انسحاُب أردوغاَن من مؤمتِر دافوس موقًفا سياسيًا يُحايك َصــولَــَة 

سالطنِي بني عثامن؟ أم كاَن كام قال القائل: 

ألقاُب مملكٍة يف َغريِ َموِضِعها       كَالِهرِّ يحيك انِتفاًخا َصولَة األََسِد 

يكُّ رجب طيب أردوغان، كام نقلت )سكاي نيوز العربية( يف كانون  فقد أعلَن الرئيُس الرتُّ

تركيا  إىل  أيًضا  تحتاُج  التي  )إرسائيل(  ِغراِر  )إرسائيل( عىل  إىل  بحاجٍة  تركيا  أَنَّ  ثاين/ 2016م 

العالقاِت بنَي البلدين، التي تَوتَّرت منُذ  يف منطقِة الرشِق األوسِط، داِعيًا إىل امليِضِّ يف تطبيعِ 

ُحِف  2010م عىل إثِر حاِدثَِة سفينِة )مايف مرمرة(، وقاَل الرئيُس الرتيكُّ يف ترصيٍح نقلَت أبرُز الصُّ

وعلَينا  املنطقة،  يف  تركيا  مثِل  بلٍد  إىل  حاَجٍة  يف  )إرسائيل(  أنَّ  فيِه:  ورَد  ما  والعربيِة  الرتكيِة 

املنطقة،  يف  واقعٌة  إنها حقيقٌة  )إرسائيل(،  إىل  أيًضا يف حاجٍة  نحُن  أننا  بحقيَقِة  القبوُل  أيًضا 

تطبيعِ  إىل  َسَنصُل  صادٍق  بشكٍل  ُمتبادلٍة  إجراءاٍت  تطبيُق  تَمَّ  حاِل  يف  أنُه  أردوغاُن:  وأضاَف 

العالقاِت الحًقا، وأعلَن مسؤولوَن )إرسائيليوَن( يف منتصِف كانوِن األوِل/2015م: أَنَّ )إرسائيل( 

لِتَطبيعِ عالقاتِِهام بعَد مفاوضاٍت رِسيٍَّة جرت يف سويرسا... ونرشت  وتركيا تَوصلتا إىل تفاُهٍم 

)سكاي نيوز عربية( يف 2016/8/17م خربًا بعنوان »تركيا تُسقُط دعاوى ِضدَّ )إرسائيل( وتطرُح 

التطبيَع بالربملان« جاء فيه: ومبوَجِب اتفاِق املصالحِة هذا الذي تَمَّ التوصُل إليِه أواِخَر يوليو 

بنَي تركيا و)إرسائيل( لِوضعِ َحدٍّ لخالٍف مستِمرٍّ منُذ ِستِّ سنواٍت ستدفُع )إرسائيل( 20 مليوَن 

العسَكِريِّنَي  القضائِيَة ِضدَّ  أما تركيا فستُسقُط من جانِِبها املالحقاِت  دوالر كتعويضاٍت لرتكيا، 

)اإلرسائيلينَي( لتََورُّطُِهم يف الهجوِم عىل أسطوِل مساعداٍت إنسانيٍة أدَّى إىل مقتَِل عرشِة أتراٍك 

يف 2010م قُبالَة قطاِع غزة . 
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رابًعا: تركيا والتقارُب مع إيران:

بعَد انحساِر البدائِل يف يِد أمريكا لرتكيعِ ثورِة الشاِم املباركة مل تجد )الدولُة األوىل يف العامل( 

بًُدا من تقارُِب أدواتِها التي كانت أمريكا وظفتها توظيًفا ظاهرُُه التعارُض وباِطُنُه تسخرُي الجميعِ 

يف اتجاِه إجهاِض ثورِة الشام ِبَحلٍّ سيايسٍّ يُبقي سوريا تحَت الهيمنِة األمريكية فال تفلت من 

يِدها، فقد وظفت أمريكا نظاَم بشاِر وإيراَن وحزبَها ثُمَّ أتبَعتهم بروسيا لكرِس رَقَبَِة الثواِر فلم 

تُفلح، وهذا هو املحوُر األول، ووظَّفت تركيا والسعوديَة لِلِعِب عىل ورقِة دعِم الثواِر والضغِط 

املحور  وهذا  أيًضا،  تُفلح  فلم   ، السوريِّ النظام  مَع  املفاوضاِت  َحــتــِف  إىل  وَسوِقِهم  عليِهم 

الثاين... لذلَك رأت أمريكا رضورَة إطالِق تركيا أردوغاَن – آخِر سهٍم يف كنانَِتها – نحَو التقارُِب مَع 

الجرياِن ،ومنُهم إيران، أَماًل بأن يكوَن اللِعُب عىل املكشوِف أنَجَع ألوباما الذي يسعى لتسجيِل 

إنجاٍز يُذكُر لُه قبَل مغادرَِة بيِتِه البيضاوي، فهل يستِقرُّ سهُم أمريكا األخري )أردوغان( يف نحِر 

ثورِة الشاِم التي َشيَّبت رأَس أوباما؟ 

فقد التقى وزيُر خارجيِة تركيا السابُق أحمُد داود أوغلو بالرئيس اإليراين حسن روحاين 

كام نقلت )الجزيرة نت(، وبحَث معُه جملًة ِمَن امللفاِت بينها الرصاُع يف سوريا، وتعهََّد بتطويِر 

العالقاِت مَع إيراَن ورفعِ التباُدِل التِّجاِريِّ بنَي البلَديِن إىل 50 ملياِر دوالر، وأكََّد  أوغلوا خالَل 

يَِّة بالِدِه يف فَتِح فصٍل جديٍد ِمَن التعاُوِن مَع إيران... ويف ُمؤمتٍر َصحِفيٍّ مشرتٍك  اللقاِء عىل ِجدِّ

بنَي الرئيَسنِي الرتيكِّ واإليراينِّ َعِقَب تَرؤِسِهام االجتامَع الثالَث ملجلِس التعاُوِن رفيعِ املستوى بنَي 

تطويَر  قرَّرنا  روحاين:  قال  2016/4/14م،  السبت  أنقرة  بالعاِصَمِة  الرِّئايِسِّ  القرِص  يف  بلََديِهام 

العالقاِت بنَي البَلََديِن بكافَِّة أبعاِدها )وكالة األناضول( 

إِنَّ تركيا بلٌد إسالِميٌّ عريق، تعاقبت عليِه أحقاٌب تاريخيٌَّة وأوضاٌع سياسيٌَّة مختلفة، فقد 

توىل العثامنُّيوَن قيادَة العالَِم اإلسالِميِّ ألربَعِة قروٍن متصلٍة انطالقًا من هذا البلد، فكانت لهُم 

الصولُة والجولة، ولو مل تَنل الدولُة العثامنيَُّة ِمَن الرشِف والعظمِة إال فتَح القسطنطينيِة مدينِة 

هرقَل برُشى رسوِل الله – عليه الصالُة والسالم - لكفاها، فكيَف بحيازَتَها عىل الخريِ كُلِِّه من 

ُع عىل  ُحكٍم باإلسالم وغزٍو للكفار وحفاٍظ عىل األرِض املباركِة فلسطني؟ ثم كاَن االنقالُب املـَروِّ

َ تركيا إىل  الخالفِة وعىل األمِة اإلسالميِة جمعاَء عىل يِد مجرِم العرِص مصطفى كامل الذي َصريَّ

جمهوريٍة علامنيًَّة تديُن بالوالِء لربيطانيا عام 1924م، ومَع التََدفُِّق األمرييِكِّ الكاِسِح عىل املنطقة 

وراِء  القادمِة من  أمريكا  بني  ِسجااًل  الرصاُع  الثانية، صار  العامليَِّة  الحرِب  انتهاِء  بعَد  بدأ  الذي 

، وبريطانيا صاحبَِة النفوِذ يف البالِد من خالِل عمالئِها الكامليني العسكر. وإذا كانت  األطلِسّ
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أمريكا قد أمسكت بثلثيِّ مفاصِل الحكِم يف تركيا عىل يِد حزب العدالِة والتنميِة اإلسالميِّ منُذ 

وصولِِه إىل الحكِم عاَم 2002م؛ فإنها اليوَم بعَد فَشِل الكاملينَي يف تحقيِق ُمراِدِهم أصبحت عرَب 

عميلِها املخادِع أردوغاَن صاحبَة الصولَِة والجولة! وأماَم هذا املشَهِد السيايسِّ املـلَبـَّد يف أرِض 

العثامنيني، يبقى الرصاُع محتدًما بنَي ثالثِة تياراٍت تتسابُق نحَو األخِذ بناصيِة البالد، مع تبايٍُن 

يف طبيعِة وُوجهِة ونوعيِة وحجِم تأثريِ هذِه التياراِت الثالثة: 

الول: تياُر الكاملينَي الذين رَضعوا لِباَن الحقِد عىل اإلسالِم واملسلمنَي من أوِل يوم، وتأثرُي 

هؤالء اليوَم ليَس لُه ثَِقٌل ذو بال خصوًصا بعَد خيبَِتِهم األخرية. 

ِة الحكِم عىل  الثاين: تيار أردوغان املراوغ، وهذا التياُر كام قُلنا آنًفا، َشقَّ طريَقُه نحَو ِسدَّ

أنقاِض الكامليني، فهَو التياُر الحاكُم للبالِد املهيِمُن عىل الوَسِط السيايِسِّ فيها، املتَِّجُه بقوٍة نحَو 

متكنِي أمريكا التي وجدت يف حزِب العدالِة والتنميِة ضالَّتَها يف رصاِعها الدويِلِّ مَع اإلنجليِز عىل 

تركيا؛ لذلَك فِحزُب العدالِة حزٌب علاميِنٌّ ال يدعو إىل تطبيِق اإلسالم، وُحكَّاُمُه مل يُطبِّقوا شيئًا مَن 

اإلسالِم، بل وال يدوُر يف َخلَدِهم يشٌء من ذلك، فقد قاَل الرئيُس الرتيكُّ أردوغان يف 2016/4/27م 

ُ عن آرائِِه الشخصيِة عندما قال: إِنَّ تركيا  )رويرت(: إنَّ رئيَس الربملاِن إسامعيَل كهرماَن كاَن يُعربِّ

أن، الواقُع أنَّ الدولَة يجُب أن تقَف عىل  ... إِنَّ آرايئ معروفٌة يف هذا الشَّ تحتاُج لدستوٍر ديِنيٍّ

مسافٍة متساِويٍة من كُلِّ املعتقداِت الدينية، هذِه هَي العلامنِية... وقد ذكَر يف 2015/3/19م 

)األناضول(:... وتركيا لن ترتاجَع عن العلامنيِة التي تضمُن ُحريَة العقيدِة ملواِطنيها... فسلوُك 

أردوغاَن السيايِسِّ مفضوٌح ال يخفى إال عىل الذيَن يُنكروَن إشعاَع الشمِس يف رابعِة النهار ليَس 

دونَها سحاب. 

القادُر عىل اسرتجاِع سلطاِن األمِة  التياُر األقوى  الثالث: تياُر الشعِب الرتيكِّ املسلم، وهَو 

ِته، فاإلسالُم الذي يديُن ِبِه أهُل تركيا ويفخروَن به،  املفقود، وكُلُّ مؤرشاِت النجاِح تُصبُّ يف كَفَّ

واملوروُث الحضاِريُّ الضارُب يف أعامِق التاريخ، ووحدُة املعتقِد التي تجمُع أهَل تركيا بإخوانِِهم 

املسلمني يف العامل، والرأُي العامُّ املندفُع املقبُل عىل تحكيِم اإلسالِم املدبُر عن العلامنيِة بُنسَختَيها 

الكامليِة القدمية واألردوغانيِة الحديثِة، كُلُّها تجعُل من بلِد العثامنينَي بلِد املاِل والرجاِل والُعدِة 

والسالح، بلِد الشعِب الذي خرَج من بيوِت اللِه ُمكربًا يقُف أماَم غطرسِة الكاملينَي وانقالِبهم 

الراشدِة فيها  العظيِم، الخالفِة  بَة الصالحَة إلنباِت شجرِة اإلسالِم  الرتُّ حتى أحبَطَه، تجعُل منُه 

يكَّ املسلَم إىل العَمِل املركَِّز واملؤثِّر، الهاِدِف إىل  نسأُل اللََّه العيِلَّ القدير، أن يهدي الشعَب الرتُّ

 .إقامِة دولِة الخالفة اإلسالمية، اللهم آمني آمني، وآخُر دعوانا أِن الحمُد للِه رب العاملني
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بسم الله الرحمن الرحيم

االقتصاد العاملي... على حافة االنهيار!!. )1(
حمد طبيب-بيت املقدس

يعاين االقتصاد العاملي  هذه األيام – بكافة  أشكاله ومجاالته، ويف جميع الدول دون استثناء 

-  من أزمات متتابعة، واحدة تلو األخرى، حتى باتت هذه األزمات واألوضاع االقتصادية 

املرتدية تهدد االقتصاد العاملي برمته باالنهيار التام املدمر، وليست هذه هي املرة األوىل، ولن 

تكون األخرية، التي يتعرض فيها االقتصاد العاملي إىل الهزات والنكسات واألزمات، فمنذ نشأة 

هذا االقتصاد- مع نشأة النظام الرأساميل الغريب - وهو يعاين ما يعاين من أزمات واحدًة تلو 

األخرى، ومنها ما كان مدمًرا. وقد عانت الدول من نتائجه ورشوره وآثاره سنوات عديدة، 

وما زالت تعاين حتى اليوم، كالفقر، ونقص السلع يف األسواق، وتذبذبات األسعار، وانخفاض 

أجرة العامل، والكساد يف األسواق... وغري ذلك من آثار مدمرة انعكست عىل حياة البرشية.

ولو استعرضنا بعض هذه األزمات )العاملية الشهرية( يف تاريخ النظام الرأساميل الفاشل 

السقيم؛ لرأينا بوضوح هذه اآلثار الرهيبة التي عانت منها البرشية سنوات عديدة متتابعة...

- فالزمة  الشهرية التي حدثت سنة 1929م واملسامة )بالكساد العظيم( قد أحدثت آثاًرا 

مدمرة يف املعمورة، وليس فقط يف أمريكا )مكان نشأتها(، وعانت البرشية منها، ومن آثارها 

واقتصادية،  مالية  بانهيار رشكات كثرية، ودمار مؤسسات  الرهيبة سنوات طويلة، وتسببت 

وتسببت بالقضاء عىل اقتصاديات دول  بأكملها... 

جاء يف تقرير للجزيرة نت عن أزمة الكساد العظيم نرش بتاريخ  3-10-2008م: »... كانت 

أسواق املال األمريكية - مكان االنطالق- أول ضحايا األزمة، وتم التأريخ لها بانهيار بورصة 

نيويورك يف حي املال أو )وول سرتيت( يوم 24 ترشين األول عام 1929؛ الذي أطلق عليه 

»الخميس األسود«، وتبعه »الثالثاء األسود« يوم 29 ترشين األول من السنة نفسها، وحدث 

ذلك بسبب طرح 13 مليون سهم للبيع، لكنها مل تجد مشرتين لتفقد قيمتها... ونرش الوضع 

االقتصادي الذعر لدى املستثمرين يف البورصة، وبادر الوسطاء إىل البيع بكثافة، ليجد آالف 

وأغلق  إفالسها،  املالية  املؤسسات  وأعلنت عرشات  أنفسهم مفلسني...  بعد ذلك  املساهمني 

العديد من املصانع، وكرثت أعداد العاطلني عن العمل، وتوقف اإلنتاج، وانتقلت األزمة كالنار 

قيمته  من   %22.6 املنهار(  جونز  )داو  مؤرش  العاملية، وخرس  األسواق  جميع  إىل  الهشيم  يف 
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الثاين  يوم 24 ترشين األول، كام بلغت الخسائر اإلجاملية بني 22 ترشين األول و13ترشين 

)ثالثني مليار دوالر(؛ مبعدل يفوق امليزانية االتحادية عرش مرات، ويتجاوز النفقات األمريكية 

يف الحرب العاملية األوىل، ومل يحل عام 1932م حتى كان مؤرش )داو جونز( قد فقد 89% من 

قيمته...«.    

يقول الدكتور )عبد الحي زلوم( يف كتابه املشهور )نذر العوملة - ص 73(: »لقد وضعت 

نظريات كثرية لتعليل ما حصل يف أزمة الكساد الكبري 1929، ولكن كان هناك اتفاق بشكل عام 

عىل أن القوة االستهالكية غري الكافية، والتوزيع غري العادل للرثوات كانا من األسباب الرئيسة، 

أما انهيار سوق األسهم فقد كان نتيجة وليس سببًا لدورة عدم التوازن، وقد تقلص الطلب، 

وهيمن الرأسامليون عىل رؤوس األموال، وأحكموا قبضتهم عليها، وتفاقمت البطالة، وشهدت 

األسعار واملداخيل مزيًدا من التقهقر...«. 

ويقول الدكتور )حسن النجفي( يف )القاموس االقتصادي(: »يعود حدوث األزمات املالية 

يف الدول الرأساملية بشكل عام إىل النظام االقتصادي الحر؛ حيث يرفض تدخل الدولة للحد 

من نشاط األفراد يف امليدان االقتصادي، وهذا ميكن أن نسميه فقدان املراقبة والتوجيه... ومن 

أسباب األزمة يف الواليات املتحدة بشكل خاص سنة 1929 عدم استقرار الوضع االقتصادي، 

وسياسة كثافة اإلنتاج خالل سنوات الحرب العاملية األوىل لتغطية حاجات األسواق العاملية 

وخاصة األوروبية النشغالها باإلنتاج الحريب، وبعد انتهاء الحرب أصبح هناك فائض كبري يف 

اإلنتاج وكساد كبري يف البضائع األمريكية. ومن األسباب كذلك تلكؤ الدول األوروبية عن سداد 

الحرب، فانعكست هذه األسباب وغريها عىل )وول سرتيت(؛  املستحقة عليها بعد  الديون 

عندما أقدم املساهمون يف الرشكات الكربى لطرح أسهمها للبيع بكثافة...«.

زالت  ما  التي  الشهرية؛  العاملية  املالية  الزمة  جاءت  2008م(   – )2007م  سنة  ويف   -

البرشية تعاين من آثارها ومن نتائجها الرهيبة؛ والتي سميت بأزمة الرهن العقاري، حيث كان 

لها نتائج خطرية أدت إىل انهيار مؤسسات مالية، وإىل انهيار رشكات عقارية وبنوك ومصانع، 

أيًضا إىل  املعادن والبرتول والذهب، وأدت  السلع، وخاصة  ارتفاع كبري يف أسعار  وأدت إىل 

تذبذبات يف أسعار العمالت، وخاصة الدوالر األمرييك، ونتج عنها خسارات قدرت برتيليونات 

الدوالرات يف أسواق املال والبورصات... وهناك نتائج أخرى ليس هنا املجال لذكرها...  فقد 

وصف الرئيس األمرييك أوباما )يف خطابه عن حالة األمة يف 26 فرباير 2009م( فقال: »...األزمة 

الحالية عميقة ومدمرة...«. وقال: »... ملدة قد طالت، مل تكن ميزانياتنا تُعلمنا الحقيقة كاملة؛ 
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الدفاتر  من  إخراجها  تم  قد  املصاريف  من  كثرًيا  إن  الرضائب...  دوالرات  يتم رصف  كيف 

املحاسبية، مبا يف ذلك الكلفة الحقيقية لحربنا يف العراق وأفغانستان... إن مثل هذه األساليب 

املحاسبية الكاذبة ليست باألساليب التي تتبعونها بإدارة ميزانيات بيوتكم، وال هي الطريقة 

التي يتوجب عىل الحكومة أن تدير أموالها...«.

أما رئيس فريق أوباما االقتصادي )بول فولكر( فقال يف 20 فرباير 2009م: »... ليس هناك 

فهم ملاهية األزمة الحالية، لكن رسعة االنهيار أو االنصهار املايل يف كافة أرجاء املعمورة تدعو 

إىل الصدمة«. وأضاف يقول: »قبل سنة قلنا إن األمور صعبة يف الواليات املتحدة، لكن بقية 

العامل سيصمد، لكن بقية العامل مل يصمد« وأضاف: »ال أذكر أي فرتة يف التاريخ، مبا فيها تاريخ 

الكساد الكبري- وقد ساءت فيه األمور -  مبثل هذا التسارع اآلن«.

 أما )جورج سوروس( املستثمر العاملي املعروف فقال يف ندوة يف )جامعة كولومبيا( 2008م فقال: 

 »إن النظام املايل العاملي قد انهار، وإنه لهذه اللحظة ال يوجد بارقة أمل ألي حلول عىل املدى القريب...«

وأضاف: »إن االضطراب الحايل هو أكرث شدة مام كان أيام الكساد الكبري، وإنه أقرب ملا حدث 

لالتحاد السوفيايت قبل انهياره!!...«.

والحقيقة أن األزمة املالية التي عصفت بالعامل سنة 2008م ما زالت مستمرة حتى يومنا 

هذا، وأن البرشية ما زالت تعاين من آثار هذه األزمة ألنها مل تنتِه حقيقًة، ومل يتعاَف العامل 

منها وال من آثارها ونتائجها، بل إن العامل ما زال يعاين من هذه اآلثار املدمرة، ويدفع مثن 

ذلك من أمواله وجهوده ومن مدخراته...

  ففي ظل هذه األزمات املتتابعة – وخاصة أزمة سنة 2008م -  برزت أمور جديدة يف 

ساحة االقتصاد العاملي، وصدرت ترصيحات من كبار االقتصاديني يف العامل ورؤساء مؤسسات 

أن   - فيها  شك  ال  بصورة   - تدلل  الدويل،  والبنك  الدويل،  النقد  كصندوق  دولية،  اقتصادية 

االقتصاد العاملي ما زال يعيش يف أزمة كبرية، وأنه مقبل عىل أوضاع مدمرة ستجر عىل العامل 

الويالت الكبرية والكثرية...

فقد رصح )بول كريغ روبرتس( مساعد لوزير الخزانة يف عهد الرئيس األمرييك ريغان، يف 

صحيفة)وول سرتيت جورنال( قال: »مع إين ال أستطيع التنبؤ باملستقبل، لكني أستطيع القول 

بأن هذه األزمة ال ميكن عالجها بالوصفات التقليدية السابقة، والتي مثلها لن تنجح يف إعادة 

عافية االقتصاد األمرييك... فلقد كان استدانة املستهلكني األمريكيني من البنوك مصدًرا رئيسيًا 
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البطالة، فإن يف الواليات  الديون... أما  لالستهالك، حتى أصبح هؤالء املستهلكون غارقني يف 

املتحدة 10 ماليني عاطل عن العمل، لكننا لو قسنا البطالة حسب املقاييس التي كانت سائدة 

األجانب من رشاء  قلل  أو  توقف  ما  إذا   . بحدود %15  اليوم  فإنها  كلينتون  يغريها  أن  قبل 

سندات خزينتنا، فليس أمامنا سوى طباعة املزيد من الدوالرات«.

ويقول االقتصادي الشهري )روجر تري( يف كتابه )جنون االقتصاد(: »يعرف األمريكيون أن 

هناك خطأ ما يف أمريكا، ولكنهم ال يعرفون ما هو، وال يعرفون ملاذا ذاك الخطأ، واألهم من 

كل ذلك فهم ال يعرفون كيف يصلحون ذلك الخطأ، وكل ما بإمكانهم هو اإلشارة إىل أعراض 

املرض فقط، ويف الحقيقة فإن بعًضا مام يسمى حلواًل يزيد الطني بلّة، ذلك أن تلك الحلول 

تحاول أن تغري نتائج النظام، دون تغيري النظام الذي أفرز تلك النتائج... إن املشكلة ال تكمن 

يف كيف نطبق نظامنا االقتصادي، فنظامنا االقتصادي بعينه هو املشكلة«.

األزمة  فيقول: »إن  تاميز( 18-1-2010م   )نيويورك  )بوب هربرت( يف  الكاتب  ويوضح 

املالية يف الواليات هي األقىس منذ الكساد الكبري العام 1929م، وكذا األمر بالنسبة إىل انهيار 

عائدات الواليات من الرضائب، وأن الكارثة لن تقع قريبًا، بل هي تحدث هنا واآلن...(

الكوارث   - )2008م(  العقاري  الرهن  أزمة  الجديدة- خاصة  الزمات  لقد جّرت هذه 

القتصادية العاملية؛ وما زالت هذه الكوارث االقتصادية  تزداد وتتوسع دائرتها يوًما بعد يوم، 

ومل يتعاَف العامل منها حتى اليوم كام ذكرنا؛ ومن هذه الكوارث عىل سبيل املثال ال الحرص:

 1- )أزمة الركود والكساد يف اإلنتاج، وحركة األسواق التجارية( حيث إن جميع الدول 

يف العامل اآلن، ودون استثناء، تعاين من أزمة الركود وقلة وضعف الحركة االقتصادية، رغم 

انخفاض أسعار البرتول، وانخفاض أسعار املعادن واملواد الخام... فقد نقلت  الـ )يب يب يس(  يف 

16-1-2016م عن مدير عام صندوق النقد الدويل )كرستني الغارد( حيث قالت: »إن هذا العام 

سيكون مخيبًا لآلمال، ومازال التعايف من الركود العظيم الذي أعقب األزمة املالية  2008م 

مستمًرا؛  لكنه غري قاطع بشدة( 

»االقتصاد  قال:  سابًقا  العاملي  البنك  يف  للصني  االقتصادي  املمثل  هوا(:  )تشنغ  ورصح 

العاملي يواجه مخاطر االنكامش؛ وخطر االنكامش العاملي أعىل اآلن من أي وقت مىض خالل 

هذا العام 2016 والعام املايض، بينام يحاول االقتصاد العاملي النهوض من تراجعه...«

ويقول الخبري االقتصادي )د. عمرو عديل( يف مجلة السياسة الدولية عن أيلول 2015م: 
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الذي ساد يف ثالثينات  الكبري  الكساد  أزمة هي األسوأ منذ  العاملي يف إطار  االقتصاد  »دخل 

القرن املايض... حيث أصبح االقتصاد العاملي مهدًدا بالركود والكساد الذي رمبا يطول...«. 

 أما رئيس الوزراء الربيطاين )دافيد كامريون( يف مقال له يف )صحيفة الجارديان الربيطانية( 

يف نهاية 2014م، فقد قال: »إن املؤرشات سلبية عىل جدول االقتصاد العاملي، فبعد ستة أعوام 

من األزمة )يقصد األزمة املالية العاملية يف 2008م( التي دفعت إىل تركيع العامل... فإن منطقة 

اليورو مهددة بالغرق يف مرحلة انكامش، بسبب أوضاع عدم االستقرار والغموض...«.

2- التقلبات التي حصلت يف أسواق املال يف السنتي )2015م- 2016م( وخاصة يف أسواق 

الصني؛ حيث إن الصني خرست تريليونات الدوالرات خالل فرتة ال تتجاوز الشهر من بداية 

هزات السوق املايل... 

مسار  »بدأ  2015م:  يونيو   9 بتاريخ  عددها  يف  األوسط(  الرشق  )صحيفة  ذكرت  فقد 

الهبوط ملؤرش شنغهاي – املؤرش الرئيس ألسواق املال الصينية - يف 12 حزيران، وعىل مدى 

األسابيع األربعة املاضية فقد املؤرش)نح( 2044 نقطة أي نحو 39 % من قيمته مرتاجًعا  5166’ 

35 نقطة أعىل مستوى منذ كانون الثاين 2008 لتفقد األسهم ثلث قيمتها مام أكسب األسواق 

خسائر قدرت بنحو 3،2 تريليون دوالر يف أقل من شهر...«.

تقلق  الصينية  السوق  انزالق  »أن  مخاطر  مارك(  )توم دي  األمرييك  االقتصادي  ويرى   

الساسة ورجال املال يف أنحاء العامل؛ ألن تباطؤ االقتصاد الصيني أو احتامالت حدوث انهيار يف 

سوق األسهم، سيكون كارثة عىل الرشكات األمريكية واألوروبية التي تعتمد بشكل كبري عىل 

السوق الصينية. أما عىل صعيد العملة فإن انهيار اليوان سيعني عمليًا إغراق األسواق العاملية 

وعودة  األمرييك  االقتصاد  انتعاش  دورة  قتل  يعني  ما  وهو  جًدا،  الرخيصة  الصينية  بالسلع 

أوروبا للكساد االقتصادي الكبري...«.

3- ما جرى يف أمريكا من وضع خطة لرفع نسبة الفائدة حتى تصل إىل 2% بالتدريج، وذلك 

لرفع قيمة الدوالر األمرييك، رغم أن أمريكا مل تتعاَف من آثار ونتائج األزمة سنة 2008م؛ حيث 

إنها عمدت يف بداية األزمة إىل خفض نسبة الفائدة حتى وصلت إىل الصفر املئوي، وذلك من 

أجل إيجاد السيولة يف األسواق، وتشجيع االستثامر يف املشاريع؛ ألن آثار األزمة كانت مدمرة 

عىل القطاع اإلنتاجي... 

إن رفع نسبة الفائدة بهذه الطريقة تعترب مقامرة باالقتصاد األمرييك الداخيل؛ ألن املشاريع 
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تقل نتيجة قلة السيولة وعدم تشّجع الناس ألخذ القروض االستثامرية بسبب ارتفاع الفائدة 

عىل القروض. وزيادة عىل ذلك، فإن ارتفاع قيمة رصف  الدوالر األمرييك - نتيجة رفع سعر 

مقابل  ترتفع  السلع  أسعار  ألن  كبري؛  كساد  يف  الخارجية  التجارية  الحركة  تجعل   - الفائدة 

أشار  الكساد... حيث   يصيبها    - الخارجية  - خاصة  التجارة  فإن  وبالتايل  األخرى،  العمالت 

»إىل  البالد  يف  املاليني  املسؤولني  كبار  عىل  األمريكية  )ديوك(  جامعة  أجرته  للرأي  استطالع 

التي  تأكيد 75% من الرشكات  الصادرات األمريكية، مع  بالسلب عىل  أثر  الدوالر  ارتفاع  أن 

متثل األسواق الخارجية حواىل 25% من إجاميل مبيعاتها األثر السلبي لقوة الدوالر، وخفضت 

حوايل 25% من الرشكات خطط اإلنفاق الرأساميل بسبب تأثري صعود العملة األمريكية«، وال 

العاملية،  األسواق  جميع  إىل  كبرية  برسعة  ينتقل  بل  فحسب،  أمريكا  عىل  التأثري  هذا  يقف 

يقول الدكتور )عبد الله عالوي( - وهو رئيس قسم األبحاث بالجزيرة كابيتال السعودية: »إن 

رفع أسعار الفائدة يعمق الركود ويضغط عىل االقتصاد العاملي الذي تنتابه حالة من التباطؤ 

بالعديد من الدول، ومنها الصني وبعض دول أوروبا«.

فام جرى من رفع سعر الفائدة يف البنوك األمريكية كان دافعه كبرًيا، وهي بدون مبالغة 

سعر  رفع  عىل  أمريكا  إقدام  سبق  حيث  االنهيار،  من  العاملية  ولهيبته  للدوالر  إنقاذ  عملية 

الفائدة عدة محاوالت من قبل الدول الكربى الستبدال مدخراتها من الدوالر بالذهب، وهذا 

اللندنية يف عددها  به الصني وروسيا، حيث ذكرت صحيفة الرشق األوسط  األمر قد بدأت 

)12327( سنة 2012م نقاًل عن )نرشة ويلث وير(، يف تقريرها األخري »إن الحكومة الصينية 

تواصل زيادة مشرتياتها من السبائك الذهبية؛ حيث اشرتت بني )أيار( عام 2010م وحتى أبريل 

)نيسان( من العام املايض 2011م نحو 66 طًنا من الذهب، ثم ارتفعت هذه الكميات إىل 489 

طًنا حتى أبريل املايض. وهذا ميثل زيادة يف كميات الذهب التي اشرتاها البنك املركزي الصيني 

بنسبة 640%. ولكن بعض املصادر يف تجارة الذهب تقول: إن كمية الذهب التي متلكها الصني 

أكرب من هذا الرقم بكثري. وتقول اإلحصائيات الرسمية للبنك املركزي الصيني )بنك الشعب 

الصيني( إن احتياطيات الصني من الذهب تبلغ 1054 طًنا. ويشري مجلس الذهب العاملي يف 

تقريره األخري إىل أن الطلب السنوي عىل الذهب يف الصني يتجه الحتالل املكانة األوىل بداًل من 

الهند. وحسب قول )ماركوس غروب( املدير التنفيذي ملجلس الذهب العاملي: يقدر الطلب 

السنوي عىل الذهب يف الصني حاليًا بنحو 850 طًنا.

وذكر محافظة البنك املركزي الرويس )ألفريا نبيولينا( 20-11-2014م يف كلمة أمام الدوما 
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)إىل أن البنك اشرتى ما يناهز 150 طًنا من الذهب منذ بداية عام 2014م لتعزيز احتياطيه 

من املعدن النفيس... ووفًقا لتقرير صادر يف الثامن والعرشين من أكتوبر/ترشين األول من 

قبل صندوق النقد الدويل فإن روسيا واصلت خالل أيلول رشاء الذهب للشهر السادس عىل 

التوايل ليصل إىل 1149 طًنا؛ وهذا يعني أن روسيا صارت من أكرب حائزي املعدن النفيس داخل 

محفظة احتياطي مرصفها املركزي بالتزامن مع هبوط أسعاره يف الوقت الذي تناهز نسبته 

10% من تلك املحفظة(.

وليست هذه املحاولة األوىل وال األخرية يف سعي  بعض الدول التخيل عن الدوالر األمرييك 

كغطاء مايل عاملي للعمالت، فقد حاولت دول أخرى من قبل هذا أن تتخىل عن الدوالر كغطاء 

نقدي، وكاحتياطي عاملي، وخرجت صيحات عىل ألسنة ساسة واقتصاديني تدعو إىل التخيل 

عن الدوالر كعملة عاملية؛ وكان أول من بدأ هذه الفكرة هو رئيس فرنسا  شارل ديغول يف 

خطابه الشهري يف 14  شباط 1965م؛ حيث قال: »... إن الدوالر كان يف السابق مغطى بالذهب، 

وأما اآلن فهو مغطى بنسبة ضعيفة 20%، ولو أرادت الدول تبديل رصيدها الدوالري بالذهب 

الذهبية«. وبعد  القاعدة  بنظام  استبداله  الرسمي ملا استطاعت أمريكا ذلك، فيجب  بالسعر 

كغطاء  الدوالر  استبدال  إىل  تدعو  كثرية  وتحذيرات  صيحات  2008م صدرت  املالية  األزمة 

نقدي عاملي، وتحذر من بقائه؛ ومن ذلك ما صدر عىل لسان وزير املالية الفرنس )ميشال 

سابان(؛ حيث طرح بالفعل املرشوع الفرنس يف بروكسل مبناسبة اجتامع وزراء مالية االتحاد 

األورويب يف شهر آب 2014م »بإيجاد بدائل للورقة الخرضاء التي تتحكم يف اقتصاديات العامل 

اليوم؛ ما يعني أن األمر قد تجاوز عتبة التنظري الفكري، ودخل يف عمق النقاشات الجدية. يف 

هذا االتجاه أيًضا حث )يويونج دينج(  املستشار السابق للبنك املركزي الصيني- واملعروف 

بانتقاداته القوية لسندات الخزينة األمريكية التي تستثمر فيها الصني نحو 1.2 تريليون دوالر 

من رصيد االحتياطي الخارجي- حيث دعا يف آب 2014م الزعامء الصينيني عىل اتباع قدر أكرب 

من التنويع النقدي يف وجه ضعف الدوالر... وحذر يف املنتدى االقتصادي العاملي األخري يف 

بكني من أن ديون الواليات املتحدة، والنسبة التي متثلها يف الناتج القومي األمرييك يسجالن 

ارتفاًعا مستمًرا، متوقًعا سلسلة من املتاعب الكربى لألصول األمريكية واالقتصاد العاملي...«.

أيًضا  4- انخفاض سعر البرتول بصورة كبرية وكذلك الذهب واملواد الخام، وهذا يدل 

الصناعة، حيث  أجل  من  الطاقة  الطلب عىل  وقلة  العاملية،  الصناعية  الحركة  يف  كساد  عىل 

هبط سعر البرتول إىل أكرث من النصف؛ وهذا األمر) انخفاض سعر البرتول( فيه جانب يتعلق 
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بحركة  يتعلق  اقتصادي  الدوالر، وفيه جانب  نتيجة رفع سعر  املقصودة  السياسية  بالناحية 

منه  يعاين  الذي  العاملي  والكساد  البرتول،  أسواق  عىل  الطلب  وانخفاض  العاملية،  الصناعة 

الدول  بعض  اقتصاديات  عىل  مدمرة  آثار  لذلك  كان  وقد  2008م...  أزمة  بسبب  االقتصاد 

وعىل وارداتها املالية؛ مثل روسيا والجزائر؛ حيث أثر ذلك عىل وارداتها وعائداتها املالية التي 

تعتمد عىل صادرات البرتول بنسبة عالية؛ فقد ذكرت محطة )روسيا اليوم( يف 11-1-2016م 

بل  العقوبات؛  ليست  لروسيا  أكرب رضر  قال: »إن  بوتني(  الرويس )فالدميري  الرئيس  نقاًل عن 

تشهد  أن روسيا  إىل  بوتني  وأشار  الحكومة«  عليها  عّولت  التي طاملا  الطاقة  عائدات  هبوط 

حاليًا انخفاًضا يف حجم الناتج املحيل اإلجاميل بنسبة 3.8%، وتراجًعا يف إنتاجها الصناعي بنسبة 

3.3%، فيام ارتفع معدل التضخم إىل 12.7% يف السنة. وذكر التقرير من محطة )روسيا اليوم( 

»... يواجه االقتصاد الرويس صعوبات نتيجة هبوط أسعار النفط بأكرث من 60% منذ منتصف 

عام 2014م، وبسبب العقوبات الغربية املفروضة عىل روسيا عىل خلفية األزمة األوكرانية، 

وأثر ذلك عىل الروبل الرويس فانخفض بنسبة 60% تقريبًا مقابل الدوالر األمرييك«؛ فقد ذكرت 

العربية نت يف  2 ديسمرب 2014م تحت عنوان)انهيار سعر »الروبل« الرويس ألدىن مستوى 

منذ 16 عاًما(  قالت: »إن قيمة الروبل قد انخفضت بنسبة 60%، مقابل الدوالر منذ بداية هذا 

العام؛ بسبب انهيار أسعار النفط والعقوبات التي يفرضها الغرب عىل روسيا؛ بسبب دعمها 

لالنفصاليني يف رشق أوكرانيا... وأثر انخفاض سعر النفط يف األيام األخرية إىل أدىن مستوى له 

خالل 5 سنوات بشكل كبري عىل االقتصاد الرويس الذي تشكل صادرات الغاز والنفط املصدر 

الرئيس لدخل امليزانية الفدرالية، وأدى إىل هبوط سعر الروبل بشكل كبري«.

أما تأثري هذه الهزة النفطية عىل اقتصاد الجزائر؛ فقد ذكر تقرير ملحطة )CNN(  بالعربية 

يف 19 كانون الثاين 2016م جاء فيه:)... معلوم أن 98% من دخل الجزائر من العملة الصعبة 

مصدره الجباية البرتولية، وباملوازاة مع ذلك فالجزائر تستورد ما يفوق 70% من احتياجات 

لـ الله (  )الدكتور بن حمو عبد  االقتصاد  الباحث يف  يقول  استدراك هذا،  مواطنيها، وبغية 

CNN بالعربية: »كان لزاًما عىل الحكومة أن تجد حاًل لهذه االختالالت يف ميزان مدفوعاتها، 

فلجأت لرصيدها من العملة )احتياطي الرصف( لتغطية هذا العجز الذي كان يبلغ حواىل 200 

مليار دوالر قبل انخفاض أسعار النفط ليصل إىل 156 مليار دوالر عىل حسب تقارير الحكومة 

يف  الدولية(،  والتنمية  )االسرتاتيجية  مجلة  مدير  العجال(  عدالة  )الدكتور  ويقول  مؤخًرا«.  

حديثه لـ CNN بالعربية،: »إن التدابري التي اتخذتها الحكومة الجزائرية مجرد حلول ترقيعية 

مؤقتة، عىل املدى القصري، ونتائجها ستكون وخيمة عىل املدى املتوسط إن مل ترافقها حلول 
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جدية وجذرية«.

5 -  ما قام به البنك املركزي الورويب من خفٍض لقيمة نسبة الفائدة عل اليورو. وهذا 

األمر ال يحدث هكذا بدون أسباب، والسبب الرئيس يف ذلك هو تشجيع الحركة االقتصادية 

االستثامرية يف الداخل كالصناعة والزراعة وغري ذلك، واليشء الثاين هو زيادة الحركة التجارية 

وخاصة الصادرات؛ ألن خفض نسبة الفائدة يزيد السيولة النقدية يف األسواق، وغالبًا ما يؤدي 

إىل انخفاض يف سعر العملة أمام الدوالر األمرييك، وبالتايل فإن أسعار السلع تنخفض قلياًل؛ مام 

يؤدي إىل زيادة الصادرات بصورة أكرب. ذكرت الجزيرة نت يف 23-3-2016م : »خفض البنك 

قرار  وهو  اليورو،  منطقة  اقتصاد  الصفر لتعزيز  إىل  الفائدة الرئيس  املركزي األورويب سعر 

املقبلة...  الفرتة  يف  التخفيضات  من  مزيًدا  البنك استبعد  أن  غري  املال،  ألسواق  مفاجئًا  جاء 

وأعلن البنك عقب االجتامع - الذي عقده الخميس- خفض سعر إعادة التمويل؛ وهو سعر 

طريق  عن  الكمي  التيسري  برنامج  يف  وقرر التوسع  الصفر،  إىل   %0.05 من  الرئيس  الفائدة 

رشاء السندات ليصل إىل مثانني مليار يورو )89 مليار دوالر( شهريًا من ستني مليار يورو )67 

مليار دوالر( شهريًا،  كام خفض البنك سعر اإليداع من -0.3% إىل -0.4% ليتقاىض املزيد من 

البنوك مقابل إيداع أموالها لديه... وتسلط هذه اإلجراءات الضوء عىل املصاعب التي يواجهها 

املركزي األورويب يف ظل تراجع توقعات التضخم، واملخاوف من منو األسعار مبعدالت بالغة 

التدين، غري أن رئيس البنك )ماريو دراغي(، استبعد يف ترصيحات أعقبت االجتامع أن يقوم 

البنك مبزيد من التخفيضات يف أسعار الفائدة؛  فاالقتصاد األورويب مثله مثل باقي اقتصادات 

العامل يعاين من ركود عاملي، وال بد من التغلب عىل هذا الركود بأساليب ووسائل متعددة...«

ويقول: خبري االقتصاد اإلسالمي )مرض خوجه( يف 10-3-2016م: »الخطوة األوروبية يف 

خفض نسبة الفائدة هدفها دفع العجلة االقتصادية إىل اإلمام، خاصة يف ظل خطر االنكامش يف 

منطقة اليورو) 19 دولة(...وتأيت الخطوة التي اتخذها املركزي األورويب، بخفض نسبة الفائدة 

األساسية من 0.05% إىل صفر، يف محاولة إلنعاش اقتصاد الدول الـ 19، بعد أكرث من عام من 

التباطؤ والرتاجع االقتصادي، وزيادة مضطردة يف نسب البطالة، وتراجع يف معدالت التضخم 

ألقل من 1%...« وأضاف خوجه األمني العام لغرفة التجارة العربية النمساوية، »إن من شأن 

خفض نسبة الفائدة أن يساعد عىل ضخ مزيد من السيولة يف األسواق األوروبية عن طريق 

.»...االستثامرات
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إشكاليُة هجرِة املسلمني إىل الغرب:
دوافُعها، خطورتها، تداعياتها )2(

صالح عبد الرحيم - الجزائر
النظرُة الصحيحة للمسألة: حلُّ اإلشكالية يكمُن يف النضباط بالرشع!

ال شك أن هذه املسألة تحكمها ضوابط رشعية. فال يصح أبًدا الحكُم عىل مسألة الهجرة 

أي  العقل،  ناحية  إيجابياتها وسلبياتها من  املوازنة بي  من خالل  أو غريها  الغرِب  بالد  إىل 

إذ هي  ونتائجها،  فوائدها  من خالل  إليها  النظُر  يصح  ل  كام  عقاًل.  ومنافعها  مضارها  بي 

مسألة رشعية ال بد فيها من حكم رشعي تتحدد مبوجبه ضوابُطها والنظرُة إليها. كام يلَزم أن 

يعِرَف املسلمون حكَمها يف رشيعة اإلسالم وما ينبغي إفهاُمه ألبنائهم الذين يرغب معظُمهم 

ُدوله حيث املساواُة  العيش يف إحدى  وتحقيِق ُحلمهم، وهو  الغرب  اللحاِق ببعض بالد  يف 

أجريت  إحصائياٍت  فوفق  والغنى!!  والتقدُم  والرفاهية  والعلُم  اإلنسانية  واألخوُة  والحريُة 

مؤخًرا يف الجزائر مثاًل، نسبة 50% يرغبون يف املغادرة، رغم تنوع ثروات البالد وشساعتها، وال 

نخالها تقل عن ذلك يف غريها.

ٍص      فبينام يذهب الباحثون يف مسألة الهجرة إىل آراء تتفاوت )كام أسلفنا( بني مرخِّ

ٍس لتوسيع الهجرة وتعميق أثرها يف الغرب بحجة أن العالََم اليوَم صار كلُّه  برشوط، ومتحمِّ

الزمن،  القديم )دار كفر ودار إسالم( تجاوزها  الفقِه  أو بحجة أن مصطلحاِت  داًرا واحدًة، 

وأصبحت ال تنطبق عىل الحارض اليوم، بل هي يشء من املايض، أو بحجة أن الغرَب غربان: 

غرٌب شعبي نتعايش معه، وغرب رسمي نتحايل عليه لنحاربه، فإننا نذهب إل درجة اعتباِر 

وجوِد املسلمي بي الكفار بهذا الشكل متناقًضا مع التمسك بالدين، بل خطًرا عىل املسلمني 

وعىل هويتهم يف أرجاء املعمورة أقله الذوبان فرديًا وجامعيًا يف منظومة الكفر عىل مستوى 

الفكر واملعتَقد فضاًل عن السلوك!! إذ الدين ليس شعائر وعباداٍت ميكن أداؤها بشكل فردي 

يف البيوت أو يف دور العبادة الخاصة باملسلمني يف بالد الكفار )ورمبا يف األقبية(، بل هو وجهة 

نظر يف الحياة تقتيض أن يكون املسلمون سادًة يف العامل وأمًة واحدة من دون الناس، يعيشون 

بالدعوة  كافة  الناس  إىل  اإلسالَم  وتحمل  الرشيعَة  تطبق  منيعة  أي خالفة  إسالميٍة  دولة  يف 

والجهاد. لذا فإننا نقول: إن من مقتضيات التمسِك بالدين يف هذا الزمان وجوَد املسلِم حيث 
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الحلول  هي  ما  )باملقابل(  لكن  اإلسالمية.  البالد  وهو  الخالفة،  دولِة  إعادة  أجل  من  يلزم 

التي تقدمها هذه النظرُة املبدئية )واملتشددُة بنظر املعتدلني( للمسلمني الذين يعيشون اآلن 

باملاليني كواقع مفروٍض يف بالد الغرب العدو الكافِر املحارِب لإلسالم إزاء هذه اإلشكالية، هذا 

الغرب نفسه الذي يقتل املسلمني يف كل يوٍم ويف كل مكاٍن من بالد املسلمني، وتعمل دولُه 

بالليل وبالنهار للحيلولة دون عودِة دولِة املسلمني، ويسهر ساستُه عىل أال يستيقظ املسلمون 

من سباتهم عىل الدوام؟؟ سنجيب عىل هذا السؤال الحًقا.  

   يَسند هذا الرأَي الذي أوردناه أدلٌة من الرشع يعتمد عليها )ويف االستنباط منها( أكرثُ 

علامء السلف من أمثال أيب حنيفة والشافعي وأحمد واألوزاعي والكاساين واملاوردي وابن 

قدامة وابن تيمية وابن القيم وابن كثري وغرُيهم: 

1-  الحديث الصحيح عن جرير بن عبد الله ريض الله عنه قال: »قال رسول الله صىل الله 

عليه وسلم: »أنا بريء من كل مسلم يقيم بي أظهر املرشكي«. ]رواه أبو داود[. والحديث 

بجميع صيغه واضح يف معناه.

2- يقول الله تعاىل: ﴿ڇ  ڇ  ڍ  ڍ      ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  

ڱڱ   ڱ    ڳ   ڳڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ   ک   ک   کک    ڑ   ڑ  
ڱ  ں  ں   ﴾ ]النساء 97[.

   قال يف التفسري: ففي اآلية الكرمية أوجب الله الهجرَة عىل املسلمني الذين يقيمون بني 

الهجرة(. واآلية عامة  املقدرة )عىل  الدين، برشط  إقامة  ظهراين املرشكني وال يقدرون عىل 

يف كل مسلم، فقوله تعاىل: ﴿ ڌ  ڌ ﴾ أي ظاملي أنفسهم برتك الهجرة وبارتكاب 

الحرام باإلقامة بني الكافرين من غري أن يتمكن من أداء واجباته الرشعية، إن كان قادًرا عليها 

)أي عىل الهجرة(، ألنه غري معذور. فالهجرة املقصودة هنا هي وجوُب عودِة املسلِم إىل ديار 

اإلسالم، ويُستفاد منه عدُم جواز البقاِء يف ديار الكفر أو الذهاِب إليها أصاًل من أجل اإلقامة 

فيها عل الدوام.

 قال اإلمام ابن كثري: »نزلت هذه اآلية عامة يف كل من أقام بني ظهراين املرشكني وهو 

قادر عىل الهجرة وليس متمكًنا من إقامة الدين، فهو ظامل لنفسه مرتكٌب حراًما باإلجامع«.

  فنجد من أقل األقوال تحذيًرا يف هذا الباب قوَل القرطبي يف الجامع ألحكام القرآن عند 

تفسري قوله تعاىل: ﴿ ڇ  ڇ  ڍ  ڍ      ڌ  ڌ  ... ﴾ حيث قال: فالواجب عىل 
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اإلنسان أن ال يقيم يف بالد الكفر إذا كان عاجًزا عن إظهار دينه، أما إذا كان غرَي عاجٍز وليس 

له مأوى غري هذه البلدة فإنه ال بأس إن شاء الله. ولكن ما معنى إظهار الدين وإقامة الدين؟؟

   فمن هذه النصوص ومعانيها يتبني أن كلَّ هذه األقوال التي وردت من فقهاء السلف 

إمنا وردت حاَل وجود دار اإلسالم، وحاَل وجوِد دولِة املسلمني وَمنَعتهم، أي حاَل نفاِذ أمِرهم 

بني الدول وقوِة شوكتهم بني األمم، فهل يف حالة االستضعاِف اليوَم بانتفاء وجوِد دار اإلسالم 

بالكلية، حيث ل سلطان ول أمان للمسلمي يف بالدهم فضاًل عن غريها، هل يف ذلك حجة 

للقائلني باستواء الديار يف العامل كله، وبالتايل ِبجواز املكوِث حيثام اختار املسلُم من بالد الكفار 

أو املسلمني عىل السواء، إذ ال فرق؟

     وال شك أن الصواَب يف ذلك هو أن بقاَء املسلمني يف بالد املسلمني من أجل تحويلها 

من دار كفٍر إىل دار إسالٍم، حاَل عدِم وجوِد الدولة اإلسالمية – كام هي الحال اآلن - يكون 

الخالفة  بإقامة  املسلمي  أوضاع  لتغيري  العمل  وجوب  زاوية  فمن  أوجب.  الحالة  هذه  يف 

)وعدم حصول الكفاية مبن يعمل اآلن( وجب تناوُل موضوع الهجرة هذا. وذلك أن الذي 

تحول بعد زوال الخالفة إمنا هو دار اإلسالم، التي صارت داَر كفٍر بذهاب حكم اإلسالم وظلِّ 

الخالفة عنها، مع بقائها بالًدا إسالميًة، أما التي كانت باألصل داَر كفٍر )كأملانيا أو إنكلرتا مثاًل( 

فإنها بقيت داَر كفٍر كام كانت. فال بد )رشًعا( من العمل عل تحويل بالد املسلمي )أوًل( إل 

دار إسالٍم كام كانت، وذلك بإعادة إقامِة الدولة واستئناِف الحياة اإلسالمية )فيها ولبد(. 

وهذه هي النقطة الجوهرية والساسية يف املسألة، إذ ل يحل للمسلمي البقاُء أكرث من ثالثة 

أيام من دون خليفة، أي من دون دولة، فمن هذه الزاوية وهذا املنطلق كانت أول البالد 

بعملية التغيري وبالعمل من أجل إقامة الدولة اإلسالمية هي البالد اإلسالمية )والبالد العربية 

تحديًدا، وذلك لالعتبار اللغوي ليس إال، كون اللغة العربية نزل بها القرآُن، ونطقت بها السنُة، 

فهي جزٌء ال يتجزأ من اإلسالم، وال ميكن أداؤه إال بها(. وهل يقدر املسلمون يف بالد الغرب 

اليوَم عىل إقامة الدين وإظهاره عىل الوجه الصحيح كام يلزم رشًعا، ومن ذلك )وهو أقله( 

إظهار الشعائر وتطبيُق أحكامه والدعوُة إليه؟؟    

     والدليل عىل ذلك أيًضا أن املسلمني ممن يعيش خارَج ديار اإلسالم أي حال وجوِد 

الدولة، َواليُة دولِة املسلمني عليهم منقوصٌة، فليس لهم عىل دولة الخالفة حاميٌة وال نرُصٌة يف 

حاالٍت معينة، بدليل قوله تعاىل:



الوعي
 36

359

إشكاليُة هجرِة املسلمني إىل الغرب: دوافُعها، خطورتها، تداعياتها )2(

ڌ   ڍ   ڍ    ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ    چ    ﴿
ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  
گ  ڳ  ڳڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  

ۀۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ﴾]األنفال 72[.
     والوالية )بفتح الواو وكرسها( معناها النرصة والحامية. ومعنى اآلية من التفسري: 

بلٍد  أو  اإلسالم،  دار  إىل  وهاجروا  برشعه،  وعِملوا  ورسولَه  اللَه  قوا  أي صدَّ آمنوا  الذين  إن 

يتمكنون فيه من عبادة ربهم، وجاهدوا يف سبيل الله باملال والنفس، والذين أَنَزلوا املهاجرين 

الذين  أما  بعض.  نرُصاء  بعضهم  أولئك  الله،  ديَن  ونرصوا  بأموالهم،  وواَسْوهم  دورهم،  يف 

آمنوا ومل يهاجروا من دار الكفر )إل دار اإلسالم( فلستم مكلفي بحاميتهم ونصتهم حتى 

يهاجروا، وإن وقع عليهم ظلٌم من الكفار فطلبوا نصتَكم فاستجيبوا لهم، إل عل قوم بينكم 

وبينهم عهد مؤكٌَّد مل ينقضوه. والله بصري بأعاملكم، بجزي كاًل عىل قدر نيته وعمله. إال أن 

بعض املفرسين قالوا: إن قوله تعاىل ﴿ ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳڳ   ﴾ معناه فال 

إرث بينكم وبينهم وال نصيب لهم يف الغنيمة حتى يهاجروا، وهو منسوخ بقوله يف نفس اآلية 

﴿ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ﴾ وبآخر 

السورة. ففي جميع الحاالت عند جمهور املفرسين أُمَر املسلمون - كدولة - أال يستجيبوا لهم يف 

حاميتهم ونرُصتهم )حني وقوع ظلٍم من الكفار عليهم( حاَل وجوِد عهٍد بي دولِة املسلمي وبي 

الكياِن الذي هم فيه، وذلك بسبب عدم الهجرِة منه إىل حيث األماُن واملنعُة وهو داُر اإلسالم.

   نقول: وال شك أن من يعيش اليوَم من املسلمني يف إحدى دول الغرب )ويستوطنها( 

- وحاُل املسلمني يف بالدهم فضاًل عن غريها أعجُز وأضعُف ما ميكن بسبب غياِب دولتهم – 

يكونون أكرثَ عرضًة لجميع أنواع االفرتاس، ومنه القتُل والتنكيُل والتوظيُف الفكري والسيايس 

أفراًدا وجامعاٍت، حتى لو حملوا جنسيَة أو جواَز سفِر الدولِة التي هم فيها. فال يقولَنَّ أحُدهم 

إين أمرييك أو كندي أو فرنس أو بريطاين أو فنلندي أو بلجييك أو دمنريك، أو أسرتايل، فقد 

أية محطٍة من محطات رصاِع  السفر( جميًعا يف  أو جواز  )الجنسيُة  املواطنة  تُسحب منهم 

الغرِب مع املسلمني بسبب إسالمهم، رغم النقص الذي فيه بسبب وجوِدهم ومكوثهم بني 

إىل  كإرهابيني  بالشبهة  ولو  فيُطَردون  إرهابًا،  الغرب حينئٍذ  والذي سيسميه ساسُة  الكفار، 

البالد التي جاؤوا منها أول مرة، أو باألحرى إىل التي جاء منها آباؤُهم أو أجدادُهم، أي إىل 

بالد املسلمني! وهو ما نراه اليوَم يحدث بالفعل.   
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    وفوق ذلك، فإنه إذا كانت هناك دار إسالم، فإن االستيطاَن يف دار الكفر ملن وجبت 

عليه الهجرُة هو حرام قطًعا. كام أن االستيطان يف دار الكفر يجعل املسلَم من أهل دار الكفر، 

فتطبق عليه أحكام داِر الكفر من حيث العالقات مع الدولة اإلسالمية، ومن حيث العالقات 

بغريه من األفراد، وهذا من الرشيعة معلوم. فمثاًل: ال يُقام عليه الحد، وال تُستوىف منه الزكاُة، 

وال يرث غرَيه ممن هو يف دار اإلسالم، وال تجب له النفقُة عىل من هو يف دار اإلسالم ممن 

لو  املسلَم  أن  الرشعية... كام  األحكام  اإلسالم، وغري ذلك من  دار  كان يف  لو  له  عليه  تجب 

استوطن داَر الكفر وجاء لدار اإلسالم للتجارة مثاًل أو للتداوي أو لطلب العلم أو لزيارة أقاربه 

أو للنزهة أو ألي غرض، وأقام يف دار اإلسالم يوًما أو شهًرا أو سنًة أو أكرث ولكنه مل يحمل 

تابعيَة الدولِة اإلسالمية بل استمر يف حمله تابعيَة دار الكفر )أي كان يستوطن داَر الكفر(، 

الدولة،  من  بإذٍن  إال  أي  بأمان  إال  اإلسالم  داَر  يدخل  فال  املستأِمن،  أحكاُم  فتطبق يف حقه 

فاملوضوع  ليس اإلقامة الظرفية واملؤقتة مهام طالت وإمنا هو يف االستيطان وحمل التابعية. 

وكذلك من كان يحمل تابعيَة دولة املسلمني وذهب مؤقتًا لدار الكفر لغرض ما فإنه )ولو 

طالت مدة مكوثه( يُعترب من أهل دار اإلسالم، وله ما للمسلمني وعليه ما عليهم. فكل بالٍد 

غري دار اإلسالم تعترب داَر حرٍب، وتأخذ أحكاَم دار الحرب، واملسلم والكافر )ممن يستوطنها( 

يف ذلك سواء، سوى أن املسلَم يف حال فتِحها عنوًة ال يُقتل وال تؤخذ أمواله غنائم. كام أن من 

استوطن داَر اإلسالم )أي َمن يحمل التابعية( تُطبق عليه أحكام دار اإلسالم، واملسلم والذمي 

يف ذلك سواء.     

   فمن أجل بلورِة هذه املسألِة وإيضاح أهميِة وجوِد الدولة يف حياة املسلمي، وعدِم 

ومتام  البيان  لكامل  باآليت  التقديم  من  بد  ال  كان  تقوم،  حتى  بغريها  عنها  االنشغاِل  جواز 

التوضيح:

   عندما أدرك الغرُب الرأساميل االستعامريُّ الكافر الحاقُد رسَّ قوِة املسلمني، وأيقن أنها 

إمنا تكمن يف قوة عقيدِة اإلسالم، ويف قوة أفكاِر اإلسالم، عمد منذ أمد بعيٍد إىل عملية قلِب 

املفاهيم عن كل يشء يف أذهانهم، وهي عملية خطريٌة للغاية، وتكاد تكون أعظَم نجاٍح له يف 

رصاعه مع األمة اإلسالمية عىل اإلطالق، ما أدى فيام بعُد إىل قهرهم سياسيًا بإزالة دولتهم 

أنه  األمر  ما يف  وأخطر  ثرواتهم!  واقتسام  باحتاللهم  واقتصاديًا  بالدهم، وعسكريًا  وتقسيم 

أوجد ِمن بني املسلمني - إىل اليوم - َمن يحمل خليطًا عجيبًا من ثقافته وبضاعته، يروج لها 

عىل أساس أنها هي اإلسالم، أو أنها من اإلسالم، أو أنها ال تتناقض مع اإلسالم. 
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غياُب  تاله من سقوط سيايس رهيب،  وما  العجيِب،  الفكري  الخليط  ذلك  أثر     ومن 

وجوب إعادِة دولة الخالفِة إل الوجود من خطاِب أكرثِ من ينشد عودَة األمة إىل دينها اليوم 

من أصحاب املنابر واألقالم من الدعاة واملصلحني والوعاظ واملرشدين والكتاب واملفكرين!! 

هذه الدولة التي تجمع املسلمي - وجوبًا كام يأمر دينـُهم - يف كيان سيايس واحٍد يجسد 

أن هذه  علاًم  قبُل،  من  كانت  كام  المة  ويجسد حقيقًة وحدَة  اإلسالمي،  املجتمعِ  حقيقَة 

الوحدَة - كام ال يخفى - هي من أعظم الفروض يف الرشيعة وال ريب. وذلك أن الحكَم مبا 

أنزل الله يشمُل رشًعا نواحي الحياة جميًعا، فال يكون معنى إقامِة الدين والعودِة إل اإلسالم 

عل مستوى الجامعِة سوى الحكم مبا أنزل الله، أي حمل الناس عىل االلتزام مبقتىض عقيدة 

التوحيد والعبودية لله عز وجل، وهو تطبيق أحكام الرشيعِة كلها.

وال يعني ذلك سوى االحتكاِم إليها يف كافة شؤون حياتهم أي رعايِتها وفق نظام اإلسالم، 

ومن ذلك أحكاُم العبادات واألخالق. وال يكون البعُد عن اإلسالم عل مستوى الجامعِة والمِة 

– كام هو الحال اليوم - سوى عدم تطبيِق الرشيعة اإلسالمية أي عدم وجوِد الدولة اإلسالمية. 

     لذلك وجب إبراُز خطورِة خطيئِة القفِز عىل وجوب وجوِد الدولة يف حياة املسلمني، 

أذهان  يف  املجتمعِ  وتعريِف  ماهية  من  والدولِة  الحكِم  مفهوِم  وتغييِب  إسقاِط  وخطورة 

املسلمني، من خالل النظِر يف بعض تداعياِت ذلك عىل حارض األمِة ومستقبلها، من مثل التساهل 

يف مسألة هجرِة املسلمي إل غري البالد اإلسالمية - والبالد الرأساملية تحديًدا - واإلقامِة فيها 

بي الكفار من املرشكي وأهل الكتاب وغريهم، وهو دون شك غيض من فيض من املصائب 

الكبريِة والتداعيات املتشعبِة والخطرية، التي يكتس النظُر فيها أو يف بعضها )إذ ال ميكن عدها 

وال حرصها( أهميًة بالغًة من حيث عالقة ذلك بكيفية معالجِة واقع املسلمني بعدما وصل 

حالُهم إىل ما هو مشاهٌد اليوَم من انحطاٍط وهبوط، وانكساٍر وسقوط، بعدما تسنَّى لقوى 

الكفر والطغياِن يف الغرب – بعد القضاء عىل دولة الخالفة اإلسالمية َعِقب الحرِب العاملية 

األوىل - السيطرُة التامُة عامليًا عىل الساحة الفكرية والثقافية واإلعالمية، والهيمنة الكاملُة عىل 

الحياة الدوليِة سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا.

   ففي جميع الحاالت ال يتسنى مطلًقا بحكم الواقع املشاَهِد  أن يَزعَم َمن يسافر من 

املهاجرين إىل بالد الغرِب أو غريِها من أجل اإلقامة الدامئة هناك أنه سيبقى متمسكًا بدينه، 

ومنه )ولو بزعمه( أن يحمل الدعوَة اإلسالميَة هناك من أجل إقامِة الدولة اإلسالمية وتغيريِ 

أوضاع املسلمني يف بالد املسلمني! فال يتأىت لهم يف جميع الحاالت أن يحملوا دعوَة اإلسالم يف 
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ا مسلمًة هناك وال أحزابًا  تلك البالد عىل الوجه الصحيح ال بوصفهم أفراًدا وال بوصفهم أرَُسً

وال جامعاٍت، خصوًصا وأن َخلِفيَة املغادرة إىل تلك البالد وبواعثَها ودوافَعها مل تكن أصاًل عىل 

العموم ويف الغالب إال إحدى حاالٍت أربع )استقراًء(:

أوًل: طلُب الدنيا بسبب اعتناِق العلامنية وعشِق منط الغربيي يف الحياة )وهو معظم 

الحالت(. 

ثانًيا: النأُي بالنفس بسبب ضعِف النتامء وقلِة أو سوء الداِء داخل البالد اإلسالمية، 

 والتنصل من املسؤولية تجاه اإلسالم والمة اإلسالمية. 

ثالًثا: الهروُب من مشاكل املسلمي يف بالدهم بسبب الظلِم السيايس والقتصادي وسوِء 

الرعاية. 

رابًعا: الفراُر من التعذيِب والقهِر أو املوت. وكذا اإلبعاُد أو التعرض لسحب املواطنة 

أو الجنسية )من طرف الحكام العمالء لنفس الغرب الذي يفرون إليه!(.

    يحدث ذلك عادًة يف أكرث الحاالت بعد نكبة أو مصيبة تحل ببعض البالد اإلسالمية 

بفعل الرصاع فيها وبفعل تدخل الغرب الكافر نفِسه )كام حصل ألهلنا يف فلسطني يف 1948م 

أو يف العراق عقب غزوه واحتالله يف2003م، أو كام يحصل اآلن ألهلنا يف الشام بإخراجهم 

من ديارهم وتفرِقهم يف األمصار وذهاِبهم إىل أوروبا وغريها بفعل الرصاع يف تلك البالد(. 

وباملجمل فإن َخلِفية املغادرة إىل بالد الغرب ليست يف الغالب إال لجوًءا سياسيًا أو طلبًا لألمان 

أو طلبًا لحياٍة ماديٍة أفضل ولو بالحد األدىن– فال يحدث ذلك يف الغالب إل واملسلمون يف 

أضعف الحالت وأشدها انكساًرا )نفسًيا وماديًا عل القل(، وهو الشاهد يف املوضوع )!!(، إذ 

يكون املهاجُر بوصفه فرًدا يف أكرث الوضاع قابليًة لطمس هويته وأفضلها جاهزيًة للتوظيف 

الفكري والسيايس )ضد أمته( بالنسبة للدولة الغربية الراعية التي تستقبله )وأرستَه(، وهذا 

املجتمعات  يف  اإلسالمية  الدعوة  حمُل  لألفراد  رشًعا  أيًضا  يتسنى  ال  كام  ملموس.  مشاهد 

الغربية إال جزئيًا فيام هو من االحتكاك مع الغربيني عىل مستوى األفراد أو املنظامت )بشكل 

محدود( ال غري، إذ الكيفيُة الرشعيُة يف حمل اإلسالم إىل غري املسلمني يف املجتمعات والشعوب 

والدول األخرى هي الجهاد يف سبيل الله، تقوم به وتتول أعباءه الدولة. والخالصُة يف هذا 

الشأن أنه كام أنه ال عزة للمسلمني بدون الخالفة، فإنه ال جامعَة وال إسالم عىل مستوى األمة 

بدون دولٍة تحكِّم الرشيعَة وتطبق اإلسالم! فام معنى إًذا أن يتمسك املسلمون بدينهم وهم 

 !!يف الغرب كأفراد تحت سيادة الكفر والكفار الغربيي؟؟



الوعي
 40

359

بسم الله الرحمن الرحيم

الصريفة اإلسالمية رؤية نقدية: ماليزيا منوذًجا )2(
لطفي بن محـمد

نظرة نقدية لواقع البنوك اإلسالمية  

إنه ملن املعلوم بداهة أن معيار النجاح وفق املنظور اإلسالمي يقدر مبدى تحقيق األهداف 

وااللتزام باألحكام الرشعية املستنبطة بطريقة صحيحة. وبالعودة إىل أهداف البنوك اإلسالمية 

فإن كثرًيا من املحللني االقتصاديني الذين درسوا أداء هذه البنوك، والنتائج التي حققتها يف 

مجال التنمية والنهوض االقتصادي للدول التي قامت فيها يقولون إن البنوك اإلسالمية مل تبلغ 

التحقيق الكامل ألي واحد من أهدافها فضاًل عن أن تحقق كل تلك األهداف، هذا بغض النظر 

عن االنحراف الرشعي الذي ساير أداء البنوك منذ البداية. ويف هذا املقام نذكر ما قاله أحد 

رواد الصريفة اإلسالمية محمد عمر شابرا بقوله: »املنهاج املايل االقتصادي اإلسالمي ال ميكنه 

أن ينجح إال إذا كان جزًءا من إصالح شامل«. وقال مهاتري يف ندوة صحفية عقدها مبرص: »إن 

املصارف اإلسالمية مباليزيا فشلت لكون أن الطلب عليها مل يكن يف املستوى املطلوب، عندما 

تم تطبيق العمل بقانون العمل بالصكوك اإلسالمية، وذلك ألن املسلمني هناك كانوا فقهاء يف 

الدين«. فمهاتري يرى أن البنوك اإلسالمية مل تكن مرنة بالقدر الكايف من الناحية الرشعية؛ مام 

جعلها عرضة للفشل أو يف طريقها إليه. وفيام ييل بعض النقاط التي تبني مدى االنحراف الذي 

وقعت فيه هذه املؤسسات املالية: 

النظرة السطحية لواقع املسلمي: . 1

البنوك اإلسالمية يف فرتة الصحوة اإلسالمية حني كان الكثري من أبنائها والزالوا  ظهرت 

متعطشني إىل اإلسالم كفكرة وطريقة يف الحياة، وكانوا يرون أن اإلسالم قادر عىل أن يحل 

محل الرأساملية والشيوعية، وأنه قادر عىل قيادة العامل نحو تحقيق العدل واألمن والرقي. 

الطرح. وعدم ربطهم  الكثريين ممن يحملون هذا  التي طغت عىل أذهان  ولكن السطحية 

لألحداث التاريخية جعلت منهم يخطئون الطريق ويضعون العربة أمام الحصان. إن إميانهم 

أن الدول القامئة حاليًا هي دول رشعية إسالمية تحتاج إىل إصالح وليس إىل تغيري جعل منهم 

يرون أن فكرة استنساخ البنوك الربوية وإلباسها لباًسا إسالميًا قد تكون خطوة صائبة يف اتجاه 

أسلمة الدولة، خاصة بعدما رأوا التفاف الناس يف وقت ما حول هذا 
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املرشوع. إن األمر الذي مل يدركه أصحاب هذا الطرح هو أن اإلشكالية هي تلك املنظومة 

القانونية مبجملها التي تسري شؤون البلد، والتي أسست عىل أسس غري رشعية. وإن الحقيقة 

التي يجب أن يدركها كل من يعمل للتغيري أن الغرب هو من أسس هذه املزق ليسهل له 

التغيري  االستفراد بها، ومن أجل منع كل محاولة لتوحيدها عىل أساس اإلسالم. وعليه فإن 

الحقيقي ال يكون بوضع زهرة يف مستنقع، ومن ثم القول إن املستنقع سيصبح ماؤه عذبًا 

فراتًا. وإمنا الطرح الصحيح هو تغيري تلك املنظومة الباطلة واستبدالها بواحدة تكون منسجمة 

مع ما لدى األمة من أفكار ومفاهيم إسالمية. وبهذا يتحقق الرفاه والرقي، ونصل إىل النهضة 

املبتغاة، ونحقق معنى العبودية. إنه ملن املهم هنا ذكره هو أن رواد فكرة البنوك اإلسالمية 

من أمثال محمد عمر شابرا أصبحوا يرتاجعون ويقرون أن اإلصالح الشامل هو الكفيل بنجاح 

لالنحراف  نتيجة  أحالًما  أصبحت  قبل  من  املسطرة  األهداف  وأن  اإلسالمية،  البنوك  فكرة 

البنوك اإلسالمية. فهل سيدرك هؤالء أن األمة بحاجة إىل دولة تتبنى  الذي أصاب  الشديد 

الطرح اإلسالمي وتحمله إىل العاملني، وأن العمل لتحقيقه هو عمل سيايس مبديئ. 

تقزيم القتصاد اإلسالمي: . 2

موضوع  يتناول  من  أكرث  جعل  االقتصادي  والنظام  االقتصاد  علم  بني  التفريق  عدم  إن 

االقتصاد اإلسالمي يدور يف حلقة مفرغة غري مدرك ملاهيته؛ خاصة يف ظل قلة الكتابات التي 

تتناول هذا الجزء املهم من حياة املسلمني. وعليه فإن النظرة إىل كون أن البنوك اإلسالمية 

وباطنها  إسالمي  فكرة ظاهرها  األمر  اإلسالمي هي يف حقيقة  االقتصاد  يف  هامة  لبنة  هي 

رأساميل. والدليل عىل ذلك هو أن البنك يف النظام الرأساميل يعترب أهم ركيزة فيه، ونسبة 

من  املتوقعة وغريها  النمو  نسبة  تحدد  التي  املركزية هي  البنوك  بها  تتعامل  التي  الفائدة 

النسب. وعليه فإن البنك يف النظام الرأساميل جزء ال يتجزأ منه، وانهيار البنوك قد يؤدي إىل 

أزمة اقتصادية كالتي حصلت سنة 2008م. ولكن األمر مختلف عند الحديث عن االقتصاد 

اإلسالمي الذي يعترب مؤسسات التمويل مؤسسات فرعية يف جهازه، وأن توزيع الرثوة وأنواع 

تطبيقه  عند  يضمن  الذي  االقتصادي  النظام  يبحثها  أمور  هي  املال  بيت  وموارد  امللكيات 

فإن  عليه  و  اإلسالمية.  البنوك  يتناولون  من  عند  مغيبة  أحكام  هي  والتي  العدل،  تحقيق 

قولنا إن االقتصاد اإلسالمي أكرب بكثري من أن يختزل يف مؤسسة مالية تحوم حولها الكثري من 

الشبهات هو قول يثبته ما تحتويه املكتبة الفقهية من أحكام تعالج كل ما يتعلق مبلكية املال 

وطرق اكتسابه وإنفاقه.  
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غياب التأهيل الرشعي وأهل الختصاص:  . 3

البنوك اإلسالمية أن استعجال ظهورها قبل أن تهيأ لها  يجمع الكثريون ممن يتناولون 

الكوادر املطلوبة التي تجمع بني العلم املرصيف، والفقه الرشعي، وااللتزام اإلسالمي، والحامس 

هنا  محاوالت  هناك  أن  ومع  النشأة.  منذ  االنحراف  قابلية  فيها  بها، جعل  واإلميان  للفكرة 

وهناك من أجل إعادة هيكلة الجانب الرشعي وجعله يتامىش مع الخط الذي رسم لها؛ ولكن 

هذه املحاوالت أغلبها أصيب بالفشل نتيجة غياب ما يسمى باملرجعية الفقهية الواحدة. فكم 

من ندوات ومؤمترات وورشات عمل أقيمت يف أكرث من بلد سعيًا لتوحيد الرؤى الفقهية حول 

ما يطرح من معامالت مالية. ولكن العائق الذي يقف حائاًل أمام إيجاد حل لهذه املشكلة 

هو اختالف الرؤى الفقهية، فمثاًل نجد أن فقهاء ماليزيا يبيحون بيع العينة يف حني أن غريهم 

يحرمونها، وكذلك إشكالية املرابحة وبيع الدين وغريها كثري من اإلشكاالت. هذا باإلضافة إىل 

أن كثرًيا ممن يتصدرون الفتوى ليس لديهم التأهيل الرشعي الكايف الذي ميكنهم من استنباط 

للهوى. وهنا نؤكد مرة أخرى أن غياب ويل األمر  األحكام مام جعل األمر يف غالبه عرضة 

الرشعي، والذي بيده صالحية  تبني األحكام الرشعية وإلزام الرعية بها قد جعل من املستحيل 

الحلقات  اإلسالم مجموعة من  إن  القوم.  لها هؤالء  التي يسعى  الرشعية  املرجعية  تحقيق 

املرتابطة املتكاملة، ومحاولة تطبيق حلقة مبعزل عن غريها سيكون له عواقب رشعية وأخرى 

دنيوية؛ ولهذا فالعمل املخلص املربئ للذمة هو إيجاد ذلك الكيان السيايس الذي يجعل هذه 

الحلقات محل تطبيق عميل؛ وبذلك نكون قد جنبنا األمة معارك أقل ما يقال عنها إنها فقهية 

جانبية ال معنى لها، قد يتخذها البعض وسيلة إليهام األمة أنه وغريه حريصون عليها.  

إطالة عمر النظمة: . 4

ان املتأمل لحال األمة اإلسالمية اليوم من ترشذم وتخلف وفساد يجعله يفكر يف كيفيٍة 

للخروج من هذا النفق املظلم، وقد يكون املرء مخلًصا ساعيًا من أجل تحقيق النهضة املرجوة، 

واللحاق بركب األمم املتقدمة؛ ولكن السعي الذي يكون مبنيًا عىل اإلخالص دون متحيص 

وفهم دقيق لواقع املأساة التي تعيشها األمة قد يؤدي باألمة إىل الركون أكرث للفساد وتثبيت 

جذوره. وعليه فإن اإلخالص وحده ال يكفي، وإمنا وجب أن يكون العمل موافًقا الرشع من 

الُفَضيْل بن  التفكري، والعمل عىل إيجاد الفكرة يف واقع الحياة. وقد ذكر عن  حيث طريقة 

أي  للرشع،  موافقته  هي  العمل  وصوابية  وأصوبه.  أخلصه  عماًل،  أحسن  قال:  أنه  العياض 

أصحاب  من  الكثري  يدعي  كام  للرشع  مخالفته  عدم  وليس  له،  مطابقته 
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غري  أنها  ودليلهم  مشبوهة.  ومفاهيم  أفكار  تبني  يف  حرًجا  يرون  ال  الذين  الواقعي  املنهج 

مخالفة لإلسالم، فمثاًل ذكر أحد مستشاري املؤسسة املالية اإلسالمية )يسار( أن »كل معاملة 

غري محرمة يف القرآن نأخذ بها« وبهذا فتحوا املجال لتبني الكثري من املعامالت املشكوك فيها 

بناًء عىل هذه القاعدة القدمية الجديدة. إن هذه املقدمة ال بد منها عند الحديث عن إطالة 

عمر األنظمة يف البالد اإلسالمية خاصة. وإن التيار الذي ينادي باملالية اإلسالمية يرى رشعية 

مؤسسات  خلق  خالل  من  تدريجيًا  يكون  التغيري  وأن  الطاعة،  واجبة  وأنها  الجور،  أنظمة 

إسالمية تعمل عىل أسلمة املنظومة بأكملها يف حالة نجاحها؛ ولهذا تراهم يف مؤمتراتهم التي 

حرضت الكثري منها أنها ال تتناول رشعية نظام الحكم ال من قريب وال من بعيد، وإمنا جل 

اهتاممهم هو كيفية االلتفاف عىل النصوص وتطويعها لتتامىش مع قوانني الدول؛ ولهذا تجد 

أن أغلب الدول التي تتوفر عىل بنوك إسالمية من مثل: السعودية ، البحرين ، ماليزيا ، تركيا 

وإنشاء  والشيوخ،  املؤمترات  استضافة  األطروحات من خالل  النوع من  تدعم هذا  ، قطر... 

جمعيات ومؤسسات فقهية واقتصادية من أجل نرش هذا النوع من الطروحات وسط الفئات 

املتعلمة من املجتمع. ويف هذا الصدد حرضت ندوة أقيمت يف ماليزيا حول تحديات املالية 

البنوك اإلسالمية، و  الذي يعترب أحد أعالم  القره داغي  الشيخ عيل  الشيخ  اإلسالمية قدمها 

الكردية،  اإلسالمية  الرابطة  املسلمني، وكذلك رئيس  لعلامء  العاملي  االتحاد  أيًضا رئيس  هو 

التي تضادُّ  القانونية  الناحية  البنوك اإلسالمية تواجه تحديات شتى من بينها  وفيها ذكر أن 

تبيان  أجل  من  األمام  إىل  خطوة  يتقدم  مل  الشيخ  ولكن  اإلسالمية؛  للبنوك  األساسية  البنية 

حقيقة الخلل. إن األنظمة هي علامنية محاربة لله ورسوله، وما وجود البنوك اإلسالمية إال 

ستار تستخدمه من أجل ذر الرماد يف عيون بسطاء التفكري. وهذا منوذج لنوعية املؤمترات     

والندوات؛ ولهذا فإن أكرب مستفيد من وجود هذه املؤسسات اإلسالمية هي أنظمة الجور 

القامئة يف بالد املسلمني من عدة وجوه: 

أوًل: إبعاد اللوم عن األنظمة وإلقائه عىل األحكام الرشعية، وأنها غري قادرة عىل مسايرة 

التطور املايل القائم، وهذا ما قاله مهاتري »إن املصارف اإلسالمية مباليزيا مل يكن عليها طلب 

كبري، عندما تم تطبيق العمل بقانون العمل بالصكوك اإلسالمية، وذلك لن املسلمي هناك 

كانوا فقهاء يف الدين«. وبهذا تصبح األنظمة يف مأمن من االنتقاد، وتصبح فكرة التغيري حلاًم 

صعب املنال. 

األنظمة  رشعية  عن  الحديث  تجعل  جانبية  بقضايا  املسلمني  إشغال  ثانًيا: 
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كالًما سابًقا ألوانه، وأن األصل هو إيجاد مؤسسات املجتمع املدين، وتوعية املجتمع بالبنوك 

اإلسالمية من أجل الوصول إىل اقتصاد إسالمي. 

اإلسالم  وأن  مبجمله،  اإلسالمي  الطرح  تجاه  اإلسالمية  األمة  لدى  اإلحباط  نرش  ثالًثا: 

بأحكامه غري قادر عىل املسايرة والتطور، وأن أحكامه الثابتة واختالف االجتهادات تجعل من 

نجاح فكرة البنوك اإلسالمية أمًرا ليس بالسهل؛ وعليه فإن الحل يكمن يف تطبيق نظام يحفظ 

للدين مكانه، ولالقتصاد مجاله، وهذا عني العلامنية. 

الخامتة : 

لقد تلقت األمة طعنات كثرية يف ظهرها، ومن أمامها، ويف كل جانب من جسمها، سواء 

أنهم يحسنون صنًعا. إن فكرة  الذين يحسبون  أبنائها  أم من  أم من عمالئهم،  أعدائها،  من 

البنوك اإلسالمية هي فكرة ظهرت للعلن دون أن يتم التفكري بها بدقة وال بإخالص، وجاءت 

كردة فعل نتيجة ملجموعة من التحوالت االقتصادية والسياسية يف العامل؛ حيث إنها مل تُبحث 

الناحية الرشعية بدقة، بل عىل العكس، إن االستعجال يف إخراجها للوجود جعل بذرة  من 

فشلها يف داخلها، وأن األمر الذي يحزن له املرء هو أن الفشل الذي يصيب هذه الفكرة سيتم 

الثقة  إعادة  وأن محاولة  )داخلها وخارجها(  باألمة  املرتبصني  وتعميمه من طرف  استغالله 

ألحكام اإلسالم تحتاج إىل جهد جامعي مبديئ يدرك حقيقة الواقع الذي يتعامل معه، ويطرح 

مرشوًعا تكامليًا تفصيليًا مبدؤه اإلسالم، وهدفه النهضة والرقي، وهذا هو البديل الحقيقي 

قادر عىل  االقتصادي  بنظامه  أن اإلسالم  أي  تدركه،  أن  األمة كلها  أطياف  الذي وجب عىل 

تحقيق العدل والتنمية املستدامة، وإيجاد حل لسوء توزيع الرثوات، ومحاربة الفقر. وليعلم 

الجميع أن هذا ليس مجرد شعارات كام يتوهم البعض، وإمنا هو أمر مفصل يف كتب الفقه، 

وأن الكنوز الفقهية مليئة مبا يكفي األمة ويزيد يف كل ما يتعلق بأحكام املال وحسن تدبريه. 

البديل يحتاج إىل إرادة سياسية مخلصة يف ظل كيان يجمع ثروات األمة وعقولها؛  إن هذا 

وذلك لجعلها أمة وسطًا كام أرادها الله ورسوله، تطبق اإلسالم وتحمله رسالة إىل العاملني.

ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ     ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   تعاىل:  قال 
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ذكرت تقارير جديدة لوكالة "بلومبيرج" األميركية و"مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات 
غير الربحية" أن مبلغ الـ400 مليون دوالر المدفوع من الواليات المتحدة إليران، ُضخ في 

الديمقراطيات"  الدفاع عن  اإليرانية. وقالت "مؤسسة  العسكرية  المؤسسة  قطاع واحد، هو 
األميركية -بحسب قناة "سكاي نيوز بالعربية" إن هذا األمر كان عاماًل رئيًسا في زيادة ميزانية 
للعام  العسكرية  طهران  "ميزانية  أن  إلى  المؤسسة  وأشارت  2017م.  لعام  العسكرية  إيران 
المقبل تبلغ ملياًرا و700 مليون دوالر، بزيادة بنسبة 90% عن ميزانية العام الحالي". وكانت 
إدارة الرئيس األميركي باراك أوباما أكدت أن سبب تحويل األموال هو تسوية نزاع تجارى قديم 
بين البلدين، على هامش االتفاق النووي، وليست فدية إلفراج طهران عن أربعة أميركيين كانوا 
محتجزين لديها. وسارعت المعارضة اإليرانية بالقول إن سبب تحويل المبلغ غير مهم، مؤكدة 
عن  الدفاع  ومؤسسة  "بلومبيرج"  تقارير  وأجابت  األموال.  هذه  ستصرف  أين  هو  األهم  أن 
الديمقراطيات عن هذا السؤال، لتؤكد أن الملف العسكري يقع على رأس أولويات النظام اإليراني.
الوعي: إن حصول إيران على الدعم المالي األميركي للقطاع العسكري يعني أن أميركا 
في  الوضع  صياغة  بإعادة  يتمثل  والذي  المنطقة،  في  لها  رسمته  الذي  إيران  دور  تغذي 
واستقرار دول  أمن  النظام في سوريا، وزعزعة  على  والمحافظة  طائفية،  أسس  على  العراق 
الطائفية  والصراعات  الحروب  من  مزيد  ونشر  ألميركا،  مطواعة  تبقى  كي  الخليجية  الجوار 

 ..واليمن والعراق  وسوريا  لبنان  في  الحال  هو  كما  المسلمين  بين  الشرخ  لتوسيع 

TPP مليون دوالر من أميركا للمؤسسة العسكرية اإليرانية

"قوة  المتحدة  المملكة  ببقاء  جونسون  بوريس  البريطاني  الخارجية  وزير  تعهد 

اجتماع  في  جونسون  وقال  األوروبي.  االتحاد  من  خروجها  بعد  حتى  ملتزمة"،  أوروبية 

يعزل  لن  "بريكست  األلمانية:  بوتسدام  أوروبا عقد في مدينة  والتعاون في  األمن  لمنظمة 

نطاقًا  األوسع  الرسالة  من  جزء  االجتماع  "حضوري  جونسون:  وأضاف  القارة".  عن  بريطانيا 

التي نرسلها إلى العالم، وهي أنه بغض النظر عما ستكون عليه عالقاتنا مع معاهدات االتحاد 

أوروبية  قوة  ونحن  أوروبي،  بلد  "نحن  أوروبا"...  تترك  لن  المتحدة  المملكة  فإن  األوروبي، 

أن  يذكر  قارتنا".  في  السياسية  والشؤون  الدبلوماسية  في  كليًّا  مشاركين  وسنبقى  ملتزمة، 

جونسون تولى منصبه بعد تصويت البريطانيين لصالح الخروج من االتحاد األوروبي في استفتاء 

منه. بريطانيا  خروج  تبعات  من  تخوفًا  االتحاد  داخل  بأزمة  تسبب  الذي  وهو  "بريكست"، 

الوعي: إن بقاء بريطانيا شريًكا ألوروبا هو جوهر خطتها بعد االستفتاء اإليجابي لالنفصال عن 
االتحاد. ما يعني أن بريطانيا ستبقى قوة فاعلة في أوروبا وموجهة لسياساتها من غير أن تكون عضًوا 

..في اتحادها؛ بهذا تحصد الُغْنم من غير أن تصاب بالغرم جراء أزمات أوروبا وكثرة أعبائها

وåير اخلارجية ال5يطانية: خروجنا من اال•اد األوروبي ال يع? أن نتÉلى عن أوروبا
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ذكرت تقارير جديدة لوكالة "بلومبيرج" األميركية و"مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات 
غير الربحية" أن مبلغ الـ400 مليون دوالر المدفوع من الواليات المتحدة إليران، ُضخ في 

الديمقراطيات"  الدفاع عن  اإليرانية. وقالت "مؤسسة  العسكرية  المؤسسة  قطاع واحد، هو 
األميركية -بحسب قناة "سكاي نيوز بالعربية" إن هذا األمر كان عاماًل رئيًسا في زيادة ميزانية 
للعام  العسكرية  طهران  "ميزانية  أن  إلى  المؤسسة  وأشارت  2017م.  لعام  العسكرية  إيران 
المقبل تبلغ ملياًرا و700 مليون دوالر، بزيادة بنسبة 90% عن ميزانية العام الحالي". وكانت 
إدارة الرئيس األميركي باراك أوباما أكدت أن سبب تحويل األموال هو تسوية نزاع تجارى قديم 
بين البلدين، على هامش االتفاق النووي، وليست فدية إلفراج طهران عن أربعة أميركيين كانوا 
محتجزين لديها. وسارعت المعارضة اإليرانية بالقول إن سبب تحويل المبلغ غير مهم، مؤكدة 
عن  الدفاع  ومؤسسة  "بلومبيرج"  تقارير  وأجابت  األموال.  هذه  ستصرف  أين  هو  األهم  أن 
الديمقراطيات عن هذا السؤال، لتؤكد أن الملف العسكري يقع على رأس أولويات النظام اإليراني.
الوعي: إن حصول إيران على الدعم المالي األميركي للقطاع العسكري يعني أن أميركا 
في  الوضع  صياغة  بإعادة  يتمثل  والذي  المنطقة،  في  لها  رسمته  الذي  إيران  دور  تغذي 
واستقرار دول  أمن  النظام في سوريا، وزعزعة  على  والمحافظة  طائفية،  أسس  على  العراق 
الطائفية  والصراعات  الحروب  من  مزيد  ونشر  ألميركا،  مطواعة  تبقى  كي  الخليجية  الجوار 

 ..واليمن والعراق  وسوريا  لبنان  في  الحال  هو  كما  المسلمين  بين  الشرخ  لتوسيع 

TPP مليون دوالر من أميركا للمؤسسة العسكرية اإليرانية

"قوة  المتحدة  المملكة  ببقاء  جونسون  بوريس  البريطاني  الخارجية  وزير  تعهد 

اجتماع  في  جونسون  وقال  األوروبي.  االتحاد  من  خروجها  بعد  حتى  ملتزمة"،  أوروبية 

يعزل  لن  "بريكست  األلمانية:  بوتسدام  أوروبا عقد في مدينة  والتعاون في  األمن  لمنظمة 

نطاقًا  األوسع  الرسالة  من  جزء  االجتماع  "حضوري  جونسون:  وأضاف  القارة".  عن  بريطانيا 

التي نرسلها إلى العالم، وهي أنه بغض النظر عما ستكون عليه عالقاتنا مع معاهدات االتحاد 

أوروبية  قوة  ونحن  أوروبي،  بلد  "نحن  أوروبا"...  تترك  لن  المتحدة  المملكة  فإن  األوروبي، 

أن  يذكر  قارتنا".  في  السياسية  والشؤون  الدبلوماسية  في  كليًّا  مشاركين  وسنبقى  ملتزمة، 

جونسون تولى منصبه بعد تصويت البريطانيين لصالح الخروج من االتحاد األوروبي في استفتاء 

منه. بريطانيا  خروج  تبعات  من  تخوفًا  االتحاد  داخل  بأزمة  تسبب  الذي  وهو  "بريكست"، 

الوعي: إن بقاء بريطانيا شريًكا ألوروبا هو جوهر خطتها بعد االستفتاء اإليجابي لالنفصال عن 
االتحاد. ما يعني أن بريطانيا ستبقى قوة فاعلة في أوروبا وموجهة لسياساتها من غير أن تكون عضًوا 

..في اتحادها؛ بهذا تحصد الُغْنم من غير أن تصاب بالغرم جراء أزمات أوروبا وكثرة أعبائها
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تاتشر،  مارجريت  الراحلة،  الوزراء  رئيسة  قيام  عن  بريطانية  سرية  وثائق  كشفت 

بإجراء محادثات سرية في السعودية عام 1985م، وبالتحديد مع العاهل السعودي الراحل، 

الملك فهد، في إطار أكبر صفقة سالح بين البلدين. وأشارت الوثائق إلى أن الهدف المعلن عن 

الزيارة في ذلك الحين كان مغايرًا للحقيقة؛ إذ أشار البريطانيون إلى أن الزيارة تركز على قضية 

السالم في الشرق األوسط، لكن الحقيقة أنها كانت بهدف التفاوض على قيمة الصفقة وشكل 

االتفاق. وقدرت الصفقة بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني، والتي عرفت باسم "صفقة اليمامة" 

المثيرة للجدل، والتي اشتملت على طائرات من طراز تورنادو وأنواع أخرى لصالح شركة "بي 

إيه إي سيستمز" لصناعة األسلحة وشركائها، وهو ما ضمن الحفاظ على آالف الوظائف. وفيما 

نفت شركة "بي إيه إي سيستمز" اقتراف أي خطأ يتعلق بالصفقة، إال أن حكومة رئيس الوزراء 

توني بلير قامت بإيقاف التحقيقات بشأن الفساد الذي كشفه مكتب التحقيق في االحتياالت 

الخطيرة؛ بحجة أن االستمرار في تلك التحقيقات سيؤدي إلى أذى باألمن القومي من خالل 

..إلحاق "ضرر جسيم" بالعالقات البريطانية السعودية

بي بي سي: ñفقة اليمامة بني بريطانيا والسعودية ∏ت مباشرة بني تاتشر وامللŸ فهد

يدور في الشارع االسكتلندي جدل، حول مستقبل بالدهم، منذ تصويت البريطانيين 

الوزراء،  رئيسة  دعت  فقد  يونيو/حزيران.   23 في  األوروبي  االتحاد  من  الخروج  لصالح 

بـ"األوسع في  نقاش شعبي وصفته  األسكتلندي(، إلجراء  )الوطني  نيكوال ستورجيون، حزبها 

مسيرة الحزب"، لفهم طبيعة تأثير "الخروج البريطاني" من االتحاد األوروبي، على توجهات 

الشارع األسكتلندي حيال البقاء تحت التاج الملكي. وأشارت ستورجيون، في خطابها إلى أن 

تغيرات طرأت على المملكة المتحدة بعد تصويت األسكتلنديين، في سبتمبر 2014م على 

البريطانيون االنفصال عن االتحاد األوروبي،  البقاء في حالة الوحدة، ال سيما بعد أن اختار 

حول  نقاًشا  الحاكم(  )الوطني  الحزب  يقود  أن  الضروري  من  بأنه  أعتقد  "لذلك  وقالت: 

االستقالل، يتوجب علينا معرفة اهتمامات ومخاوف الناس واألسئلة التي يريدون إجابات لها". 

وتجدر اإلشارة أن أسكتلندا تمكنت من الحصول على برلمانها المستقل عام م1999 بموجب 

البرلمان  منح  وبذلك  الوزراء؛  رئاسة  بلير"  "توني  تولي  فترة  في 1998م، خالل  قانون صدر 

والزراعة  والصحة  كالتعليم  المجاالت  من  الكثير  في  بأدنبرة  خاصة  سياسات  إقرار  صالحية 

البريطاني كلمة نافذة على أسكتلندا في عدد من المجاالت  والفن، إال أن لمجلس العموم 

كالسياسة الخارجية والدفاع والهجرة ومساعدات القطاع العام والطاقة، والقرارات المتعلقة 

أسكتلندا تريد مراجعة الوحدة مع بريطانيا
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بنسب الضرائب التي يدفعها األسكتلنديون. ويرجع تاريخ الحمالت المطالبة باالستقالل 

االقتصادي والسياسي ألسكتلندا إلى القرن الثامن عشر، ونظمت العديد من المجموعات 

السياسية المتنوعة واألحزاب السياسية والشخصيات حمالت مطالبة باالستقالل، خالل الـ 300 

عام الماضية. وتشكل أسكتلندا ثلث مساحة المملكة المتحدة، ويبلغ عدد سكانها 5.3 ماليين 

.نسمة، وتنتج نسبة كبيرة من بترول المملكة المتحدة، وأكبر منتج له في االتحاد األوروبي

أعلنت الحكومة األوزبكية عن وفاة رئيس أوزبكستان "إسالم كريموف" إثر نزيف في 

الدماغ، وقد هلك كريموف بعد أكثر من ربع قرن على رأس البلد األكثر تعداًدا للسكان 

في وسط آسيا، والذي حكمه بيد من حديد ضاربًا عرض الحائط بانتقادات بعض الدول الغربية 

الله  نعمة  الشيوخ  مجلس  رئيس  بالوكالة  البالد  رئاسة  استلم  وقد  اإلنسان.  حقوق  ولجان 

يولداشيف في انتظار تنظيم انتخابات في غضون ثالثة أشهر. وكان بين المشاركين األجانب 

في تشييع جثمان كريموف رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف ورئيس طاجيكستان إمام 

علي رحمن ورئيس وزراء كازاخستان كريم مكسيموف. ولد كريموف في 30 كانون الثاني/

يناير 1938 ونشأ في دار لأليتام، ثم ترقى في الحزب الشيوعي أيام االتحاد السوفياتي، حتى 

العام  استقاللها  على  البالد  حصلت  وعندما  السوفياتية.  أوزبكستان  جمهورية  رئاسة  تسلم 

خبراء  ويقول  معارضيه.  جميع  تهميش  من  وتمكن  السلطة،  في  البقاء  من  تمكن  1991م، 

شوكت  الوزراء  رئيس  بينهم  كريموف  لخالفة  يطمحون  األقل  على  كبار  مسؤولين  ثالثة  إن 

ميرزيوئيف الذي يرأس اللجنة المكلفة تنظيم جنازة كريموف، وهي إشارة الى الدور المهم 

الذي قد يتواله الحًقا. وهناك أيًضا نائب رئيس الوزراء رستم عظيموف، وكذلك رئيس جهاز 

األمن القوي رستم إينوياتوف الذي يعتبر أحد المسؤولين عن مقتل مئات المتظاهرين خالل 

تظاهرة في أنديجان )شرق أوزبكستان( العام 2005م قمعتها قوات األمن بشراسة.

الوعي: لقد قام كريموف بعملية سحق مستمرة لكافة خصومه وفي مقدمتهم حملة الدعوة 
تغيير  إلى  نتطلع  جميًعا  وكنا  حياته،  في  يوم  آخر  إلى  اإلسالمية  الخالفة  إلقامة  اإلسالمية 

سبحانه،  الله  إلى  ذهب  لكن  مؤمنين،  قوم  صدور  تشفي  الدنيا  الحياة  في  وعدالة  ونصر 

الذي يتكفل بمعاقبته بما يستحق من خزي وسوء عذاب يوم الحساب، إنه هو العليم الخبير 
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الحج كان منترًشا يف  أمور  أمرًا من  الله سبحانه   ذكر    ¨§  ¦  ¥  ¤  £
الجاهلية ويظنونه من عالمات الرِبّ، وذاك األمر هو أنهم كانوا إذا أحرموا بالحج ال يدخلون 

بيت مدر أو وبر أو بستانًا أو ما شابه ذلك، ال يدخلونه من بابه بل يتسورونه من قبل ظهره 

ويظنون أن ذلك من الرب، فأعلمهم الله سبحانه أن ليس من الرب ما زعموه من تغيري ما أباحه 

الله من دخول البيوت من أبوابها إىل ظهورها دون دليل وبرهان، بل الرِبّ هو يف تقوى الله 

وخشيته والتزام رشعه، فدعوا ما أنتم عليه من دخول البيوت من ظهورها، وادخلوها من 

أبوابها، وافعلوا ما يأمركم الله به، واتقوا ما حرم الله؛ فبذلك تفلحون.

وألن موضوع اآلية هو ما ذكرناه كام روى البخاري عن الرباء "كانوا إذا أحرموا يف الجاهلية 

أتوا البيت من ظهره فأنزل الله  °   ̄ ®  ¬  «      ª  © "4 ولذلك 

فإن األوىل استعامل اللفظ يف معناه الرصيح املوضوع له أي أبواب البيوت وظهورها حقيقًة.

غري أن اعتبار الكناية يف املعنى ال مُينع هنا، فيستفاد من داللة اآلية الكرمية يف إتيان 

البيوت من أبوابها، وليس من ظهورها، يستفاد مبارشة األمور من وجوهها التي يجب أن 

تبارَش عليها، وال تُعكس فترُصف املبارشة عن وجهها إىل غري وجهها من باب اللف والدوران.

والعرب تجيز استعامل الرصيح والكناية فيام كان يحتمله مدلول اللفظ، فهم يقولون )نؤوم 

الضحى( ويرصفونه إىل الرصيح من أن ذلك الشخص مدلل ينام إىل الضحى ألنه مخدوم فال 

يطلب منه عمل يزاوله، وكذلك يرصفونه إىل الكناية عن الكسل وقلة الحيلة يف تنفيذ األعامل.

     ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «   ª  ©  ولذلك يفهم من اآلية

 º  ¹  ¸  ¶   µ´  ³ معناها الرصيح بأن يأتوا البيوت من أبوابها 
وليس من ظهورها كام هو موضوع نزولها، وال مُينع أن يضاف للمعنى السابق معنى الكناية 

عن مبارشة األمور عىل وجهها وليس رصفها عن غري وجهها من باب اللف والدوران.

  °  ¯  ®  ¬  «   ª  ©  قرِئت هنا    ª  بالرفع اسم 
)ليس( وجميع القراءات املتواترة كذلك. والخرب هنا متعني باملصدر املؤول )أن تأتوا(، ألن 

الباء )حرف الجر الزائد( ال تدخل عىل اسم ليس بل عىل خ رب ليس.

 # قرِئت    )  (  '  &  %  $   #  "  أما يف اآلية السابقة

بالنصب وبالرفع يف القراءات املتواترة عن رسول الله . ففي قراءة الرفع يكون )الرِبُّ( اسَم )ليس( 

مرفوًعا، واملصدر املؤول )تولية( من )أن تولوا( يف محل نصـب خـرب )ليس(. ويف قـراءة النصـب 

.)ليس(، واملصدر املؤول يف محل رفع اسم )ليس ًما منصوبًا لـِ) )الرِبَّ( يكون موقـعـها خربًا مقدَّ
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جاء يف كتاب التيسري يف أصول التفسري ملؤلفه
Èníã€a@Ïic@›Ó‹Ç@Âi@ıb�«

أمري حزب التحرير حفظه اهللا يف تفسريه هلذه اآليات ما يلي:

من هذه اآلية الكرية نتبي ما ييل:

1. لقد ذكر الله سبحانه الصيام وأحكامه، ويف اآليات الالحقة ذكر الجهاد والشهر الحرام 

هنا  سبحانه  الله  ذكر  والحج،  الحرام  والشهر  الصيام  آيات  وبني  املعلومات  واألشهر  والحج 

الحكمة من خلق القمر منازل يبدو هالاًل ثم بدًرا ثم يعود كام بدأ، ثم بني سبحانه هذه الحكمة 

وأنها مواقيت للناس، فمنها مواعيد الصيام "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته"1، ومنها مواعيد 

للحج  #   "  !  البقرة/آية197، وبيان ألشهر السنة "السنة اثنا عرش شهًرا 

واملحرم،  الحجة  وذو  القعدة  ذو  ثالثة رسد:  أربعة حرم:  منها  والرض  السموات  خلق  منذ 

وواحد فرد: رجب"2، ثم مواقيت ألحكام رشعية أخرى كالحول للزكاة والعدة للنساء وغريها.

قال رسول الله : "جعل الله الهلة مواقيت للناس؛ فصوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، 

فإن غّم عليكم فعدوا ثالثي يوًما"3.

فالله سبحانه قد أجاب تساؤل السائلني عن األهلة بأنها مواقيت للناس، أي بيان ملواعيد 

األحكام الرشعية املتعلقة بهم.

الهالل  رؤيتهم  عند  كانوا  فقد  الصوت،  رفع  أي  اإلهالل  من  جمع هالل      ¢¡  
يرفعون الصوت بالتكبري أو بغريه احتفاء بقدوم الشهر، وبخاصة الذي هو من مواقيت العبادات 

كالصوم والحج، ومنه أهّل القوم بالحج إذا رفعوا أصواتهم بالتلبية، وكذلك استهّل الصبي إذا 

، وال يقال َهلَّ  بىك وصاح. فاإلهالل رفع الصوت عند رؤيته؛ ولذلك يقال أََهلَّ الهالُل واْستََهلَّ

ألن الصوت يُرفع لرؤية الهالل وليس الصوت من الهالل نفسه.

2. ملا ذكر الله األهلة كمواقيت لألحكام بعامة وللحج بخاصة  ~   ے  ¡¢  

1  البخاري: 1776، مسلم: 1809

2  البخاري: 2958، مسلم: 3179، أبو داوود: 1663

3  أحمد: 23/4
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الحج كان منترًشا يف  أمور  أمرًا من  الله سبحانه   ذكر    ¨§  ¦  ¥  ¤  £
الجاهلية ويظنونه من عالمات الرِبّ، وذاك األمر هو أنهم كانوا إذا أحرموا بالحج ال يدخلون 

بيت مدر أو وبر أو بستانًا أو ما شابه ذلك، ال يدخلونه من بابه بل يتسورونه من قبل ظهره 

ويظنون أن ذلك من الرب، فأعلمهم الله سبحانه أن ليس من الرب ما زعموه من تغيري ما أباحه 

الله من دخول البيوت من أبوابها إىل ظهورها دون دليل وبرهان، بل الرِبّ هو يف تقوى الله 

وخشيته والتزام رشعه، فدعوا ما أنتم عليه من دخول البيوت من ظهورها، وادخلوها من 

أبوابها، وافعلوا ما يأمركم الله به، واتقوا ما حرم الله؛ فبذلك تفلحون.

وألن موضوع اآلية هو ما ذكرناه كام روى البخاري عن الرباء "كانوا إذا أحرموا يف الجاهلية 

أتوا البيت من ظهره فأنزل الله  °   ̄ ®  ¬  «      ª  © "4 ولذلك 

فإن األوىل استعامل اللفظ يف معناه الرصيح املوضوع له أي أبواب البيوت وظهورها حقيقًة.

غري أن اعتبار الكناية يف املعنى ال مُينع هنا، فيستفاد من داللة اآلية الكرمية يف إتيان 

البيوت من أبوابها، وليس من ظهورها، يستفاد مبارشة األمور من وجوهها التي يجب أن 

تبارَش عليها، وال تُعكس فترُصف املبارشة عن وجهها إىل غري وجهها من باب اللف والدوران.

والعرب تجيز استعامل الرصيح والكناية فيام كان يحتمله مدلول اللفظ، فهم يقولون )نؤوم 

الضحى( ويرصفونه إىل الرصيح من أن ذلك الشخص مدلل ينام إىل الضحى ألنه مخدوم فال 

يطلب منه عمل يزاوله، وكذلك يرصفونه إىل الكناية عن الكسل وقلة الحيلة يف تنفيذ األعامل.

     ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «   ª  ©  ولذلك يفهم من اآلية

 º  ¹  ¸  ¶   µ´  ³ معناها الرصيح بأن يأتوا البيوت من أبوابها 
وليس من ظهورها كام هو موضوع نزولها، وال مُينع أن يضاف للمعنى السابق معنى الكناية 

عن مبارشة األمور عىل وجهها وليس رصفها عن غري وجهها من باب اللف والدوران.

  °  ¯  ®  ¬  «   ª  ©  قرِئت هنا    ª  بالرفع اسم 
)ليس( وجميع القراءات املتواترة كذلك. والخرب هنا متعني باملصدر املؤول )أن تأتوا(، ألن 

الباء )حرف الجر الزائد( ال تدخل عىل اسم ليس بل عىل خ رب ليس.

 # قرِئت    )  (  '  &  %  $   #  "  أما يف اآلية السابقة

بالنصب وبالرفع يف القراءات املتواترة عن رسول الله . ففي قراءة الرفع يكون )الرِبُّ( اسَم )ليس( 

مرفوًعا، واملصدر املؤول )تولية( من )أن تولوا( يف محل نصـب خـرب )ليس(. ويف قـراءة النصـب 

.)ليس(، واملصدر املؤول يف محل رفع اسم )ليس ًما منصوبًا لـِ) )الرِبَّ( يكون موقـعـها خربًا مقدَّ

4  البخاري: 4152
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Ú‰ßa@übÌä
بسم اهللا الرمحن الرحيم

َل يُْعِجبنَّكُْم إِْساَلُم اْمِرٍئ َحتَّى تَْعرُِفوا َمْعُقوَد َعْقلِِه

اِهُد َعَل اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ  - َعِن ابِْن َعبَّاٍس، قَاَل: قَاَل رَُسوُل اللَِّه َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم: »أَنَا الشَّ

، ثُمَّ َل يَْعرُثَ إِلَّ َرَفَعُه َحتَّى يَْجَعَل َمِصريَُه إَِل الَْجنَِّة«. َشكَّ  أَْن َل يَْعرُثَ َعاِقٌل إِلَّ َرَفَعُه اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ

ُد بُْن ُمْسلٍِم يِف الثَّالِثَِة. ُمَحمَّ

- َعْن أيَِب ُهَريْرََة، قَاَل: قَاَل رَُسوُل اللَِّه َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم: »كَرَُم الَْمْرِء ِديُنُه، َوُمُروَءتُُه َعْقلُُه، 

َوَحَسُبُه ُخلُُقُه«

- َعِن ابِْن ُعَمَر، قَاَل: قَاَل رَُسوُل اللَِّه َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم: »َل يُْعِجبنَّكُْم إِْساَلُم اْمِرٍئ َحتَّى 

تَْعرُِفوا َمْعُقوَد َعْقلِِه«

رَْداِء، أَنَّ النَِّبيَّ َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم كَاَن إَِذا بَلََغُه َعْن أََحٍد ِمْن أَْصَحاِبِه ِعبَاَدٌة قَاَل:  - َعْن أيَِب الدَّ

»كَْيَف َعْقلُُه؟« فَِإْن قَالُوا: َعاِقٌل قَاَل: »َما أَْخلََق َصاِحَبكُْم أَْن يَْبلَُغ« َوإِْن قَالُوا: لَيَْس ِبَعاِقٍل قَاَل: »َما 

أَْخلََقُه أَْن َل يَْبلَُغ«.

َويََنالُوَن  َرَجاِت  الدَّ يِف  النَّاُس  يَرْتَِفُع  َا  »إمِنَّ قَاَل:  َوَسلََّم  َعلَيِْه  اللُه  َصىلَّ  النَِّبيِّ  َعِن  أَنٍَس،  َعْن   -

الزُّلَْفى ِمْن َربِِّهْم َعزَّ َوَجلَّ َعَل َقْدِر ُعُقولِِهْم«.

- َعْن ُمَعاِويََة، رَِحَمُه اللَُّه قَاَل: قَاَل رَُسوُل اللَِّه َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم: »النَّاُس يَْعَملُوَن ِبالَْخرْيِ 

َعَل َقْدِر ُعُقولِِهْم«.

َا كُنَّا  - َعِن الَْقاِسِم بِْن أيَِب بَزََّة، أَنَّ رَُجاًل ِمْن بَِني قَُشرْيٍ أىََت النَِّبيَّ َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم فََقاَل: إمِنَّ

نَْعبُُد يِف الَْجاِهلِيَِّة أَْوثَانًا وَكُنَّا نََرى أَنََّها ترَُضُّ َوتَْنَفُع، فََقاَل رَُسوُل اللَِّه َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم: »أَْفلََح 

َمْن َجَعَل اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ لَُه َعْقاًل«.

كَاِة َوالِْجَهاِد َوالَْحجِّ َوالُْعْمرَِة  اَلِة َوالزَّ - َعِن ابِْن ُعَمَر رَفََعُه، قَاَل: »إِنَّ الرَُّجَل لََيكُوُن ِمْن أَْهِل الصَّ

َحتَّى َذكََر ِسَهاَم الَْخرْيِ َوَما يُْجَزى يَْوَم الِْقَياَمِة إِلَّ ِبَقْدِر َعْقلِِه«.

- َعْن أيَِب ُهَريْرََة، َعِن النَِّبيِّ َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم قَاَل: »لَامَّ َخلََق اللَُّه تََعاَل الَْعْقَل َقاَل لَُه: ُقْم، 

: َما  َفَقاَم ثُمَّ َقاَل لَُه: أَْدِبْر َفأَْدبََر ثُمَّ َقاَل لَُه: أَْقِبْل َفأَْقَبَل ثُمَّ َقاَل لَُه: اْقُعْد َفَقَعَد َفَقاَل َعزَّ َوَجلَّ

َخلَْقُت َخلًْقا َخرْيًا ِمْنَك، َوَل أَكْرََم ِمْنَك، َوَل أَْفَضَل ِمْنَك، َوَل أَْحَسَن ِمْنَك، ِبَك آُخُذ، َوِبَك أُْعِطي، 

، َوِبَك أُْعرَُف، َوإِيَّاَك أَُعاتُِب، ِبَك الثََّواُب، َوَعلَْيَك الِْعَقاُب«. َوِبَك أُِعزُّ

َا يُْعطُوَن أُُجوَرُهْم  - َعْن ُمَعاِويََة بِْن قُرََّة، رَفََعُه قَاَل: »النَّاُس يَْعَملُوَن الَْخرْيَ، َوإمِنَّ

 .»َعَل َقْدِر ُعُقولِِهْم يَْوَم الِْقَياَمِة



إيكونيميست: خراب مصر على يد السيسي
يف  الرتشح  بعدم  السيس  الفتاح  عبد  املرصي  الرئيس  املرموقة  الربيطانية  إيكونيميست  مجلة  نصحت 

انتخابات الرئاسة املزمع إجراؤها عام 2018م بعد إخفاقه يف إدارة شؤون البالد ال سيام يف الجانب االقتصادي. 

ففي مقال بعنوان »خراب مرص«، قالت إيكونيميست إن السيس »أثبت أنه أشد قمًعا من حسني مبارك 

الذي أُطيح به يف الربيع العريب، ويفتقر لكفاءة محمد مريس«. ووصفت املجلة نظام السيس باملفلس، وبأنه 

»يعيش عىل املنح النقدية السخية من دول الخليج، وبدرجة أقل عىل املعونات العسكرية من أمريكا«.

وذكرت املجلة أنه عىل الرغم من تدفق مليارات الدوالرات من الدول النفطية، فإن عجز امليزانية والحساب 

الجاري للدولة املرصية يف اتساع، إذ بلغ قرابة 12% من إجاميل الناتج املحيل. وتجاوز معدل البطالة وسط 

الشباب اآلن 40%، كام أن القطاع الخاص يف ظل اقتصاد »متصلب وبيد الدولة« يظل عاجزًا عن امتصاص ما 

تسميه إيكونيميست »جحافل العامل الجدد الذين يلتحقون بسوق العمل كل عام«. ومن املفارقات فإن 

حظوظ خريجي الجامعات يف العثور عىل وظائف أقل من غريهم من أبناء وطنهم شبه األميني.

ومع أن املجلة تعزو بعض متاعب االقتصاد املرصي إىل عوامل خارج سيطرة الحكومة كتدين أسعار النفط 

السيس- يرص عىل  -أي  أكرث سوًءا. فهو  األمور  السيس يجعل  أن  ترى  فإنها  اإلرهاب...  والحروب وظاهرة 

فالرئيس  الخبز.  انتفاضة  التضخم ويثري مظاهرات  يفاقم معدالت  لئال  املحلية(  )العملة  الجنيه  الدفاع عن 

يعتقد أن مبقدوره السيطرة عىل أسعار املواد الغذائية -التي تستورد بالده معظمها- وذلك عرب دعم الجنيه. 

وبداًل من كبح جامح الروتني الحكومي )البريوقراطية( ليطلق العنان ملواهب شعبه، فإن السيس يغدق أموال 

دافعي الرضائب عىل مشاريع »فخمة« مثل توسعة قناة السويس التي تدنت إيراداتها.

وأضافت: وحتى أن ممويل السيس العرب يبدو أن صربهم قد نفد، فاملستشارون القادمون من اإلمارات 

عادوا أدراجهم بعد أن ضاقوا ذرًعا من بريوقراطية متحجرة وقيادة غبية تظن أن مرص ليس بحاجة إىل نصائح 

من دول خليجية مستجدة النعمة متلك أموااًل مثل الرز، عىل حد تعبري املجلة التي استعانت بوصف أطلقه 

السيس يف تسجيل مرسَّب من قبل.

وتؤكد املجلة أنه ينبغي عىل الغرب أن يتوقف عن بيع نظام السيس »أسلحة باهظة التكاليف ليس 

بحاجة لها وال يقوى عىل احتامل نفقاتها..«. كام أن أي مساعدة اقتصادية له يجب أن تقدم برشوط صارمة، 

إذ يتحتم عليه نهاية املطاف أن يسمح بـتعويم العملة )الجنيه( وتقليص أعداد العاملني بالخدمة املدنية 

والتخلص تدريجيًا من املشاريع املدعومة الباهظة التكلفة والتي ينخر فيها الفساد.

وتتواىل نصائح إيكونيميست للدول الغربية، إذ ترى أنه البد لها أن متيض يف تلك اإلجراءات شيئًا فشيئًا، ذلك 

أن »مرص دولة هشة للغاية، والرشق األوسط منطقة متفجرة« ال تقوى عىل العالج بالصدمة. وبرأي املجلة، 

التي ترزح مرص تحت وطأتها تتفاقم بال هوادة حتى أن  فإن الضغوط السكانية واالقتصادية واالجتامعية 

السيس لن يستطيع إرساء استقرار دائم لها. وختمت بالقول إن نظام السيس بحاجة إلعادة انفتاح، والفرصة 

املناسبة لذلك تكمن يف أن يعلن السيس عن نيته عدم الرتشح للرئاسة مرة أخرى بانتخابات عام 2018م.

الوعي: خراب مرص واقع ال محالة طاملا بقي نظام الحكم اإلسالمي غائبًا عنها، وطاملا أن الظلم والقهر 
.والفساد املربمج منهج حكامها، وطاملا بقيت دولة تابعة ذليلة للغرب



مبادرة دمييستورا لسوريا:
هيئة حكم انتقالي إلدارة سوريا يف ظل رئاسة األسد، وجملس عسكري للحفاظ على 

مؤسسات الدولة األمنية وحماربة »اإلرهاب«
التواصل االجتامعي، فيسبوك وتويرت، وثيقة مرسبة ملبادرة مبعوث  نرشت مجموعة ناشطني عىل مواقع 

األمم املتحدة الخاص بسورية، ستيفان دمييستورا، والتي سيقدمها ملجلس األمن العتامدها كربنامج عميل لحل 

األزمة السورية. واشتملت املبادرة عىل مثانية عرش بنًدا نقف عىل أهم ما ورد فيها:

يتضمن البند األول من املرحلة التفاوضية، وقًفا دامئًا إلطالق النار بي أطراف التفاق والتعاون فيام بينها 

والدمج بي القوى املتحاربة يف سبيل محاربة »التنظيامت اإلرهابية«. فيام ينظم البند الثالث حالة »االتفاق 

املؤقت« التي تيل مرحلة املفاوضات، عىل أن تكون هذه املرحلة قامئة عىل مبادئ أساسية هي »سيادة سورية 

عل  املبنية  الحزاب  متعددة  الديوقراطية  التعددية  الالطائفية،  الدولة  ومبدأ  أراضيها،  وسالمة  واستقاللها 

الشمول والتمثيل واملواطنة…«.

وترشح البنود من 5 إىل 18 املرحلة االنتقالية، التي متتد لثامنية عرش شهرًا، تتمتع خاللها هيئة الحكم االنتقايل 

بسلطات تنفيذية كاملة، مع استثناء السلطات الربوتوكولية التي تسمح باستمرار الرئيس )السد( يف مامرسة 

بعض املهام خالل هذه املرحلة، إضافة إىل االلتزام بتطبيق وقف إطالق النار املستدام و«سحب جميع املقاتلي 

الجانب«، عل أن تكون هيئة الحكم النتقايل »انعكاًسا للشعب السوري عل أساس غري طائفي ول متييزي، 

وتتكون من ممثلي من الحكومة واملعارضة، وممثلي للمجتمع املدين غري مرتبطي ل بالحكومة ول باملعارضة.

العسكرية  الهيكليات  مع  »التنسيق  وهو  املشرتك،  العسكري  املجلس  عمل  رشح  تم  الثامن  البند  ويف 

أيًضا ضامنًا الستمرار  املحلية«، ومبثابة »منصة لقيادة جميع العمليات العسكرية لألطراف«، عىل أن يكون 

أرايض  واستعادة سالمة  اإلرهابية  املنظامت  املشرتكة ضد  »املعركة  عل  ومرشًفا  النار  إطالق  وقف  واحرتام 

سورية«؛ ويوضح البند الثامن أن هذا املجلس يقوم بإنشاء هيئات محلية لوقف إطالق النار »عند الرضورة« 

لتضمي أي فصيل غري موجود يف املجلس.

ونص البند الرابع عرش عىل »الحفاظ عل مؤسسات الدولة وإصالحها مبا يف ذلك الجيش والقطاع المني 

والقضايئ مبا يضمن املهنية وتعزيز التنوع«. كام خصص البندان السابع عرش والثامن عرش لدور املجتمع الدويل 

»املنظامت  واملساعدة يف محاربة  الجانب،  املقاتلي  انسحاب جميع  األطراف عىل ضامن  كافة  يف مساعدة 

اإلرهابية« املوجودة يف سورية، وكذلك يف تطبيق االتفاق املؤقت؛ أما املرحلة النهائية فهي تطبيق مخرجات 

الحوار الوطني واملراجعة الدستورية، و«تجري فيها انتخابات ترشيعية ورئاسية برعاية األمم املتحدة«، عىل أن 

»تبقى املبادئ الساسية املحددة يف التفاق املؤقت سارية بوصفها جزًءا من الدستور«.

الثورة يف سوريا ولتثبيت  نهار لسحق  ليل  القريب والبعيد أن أمريكا وروسيا تعمالن  الوعي: لقد أدرك 
النظام املجرم يف دمشق، وأنهام سبب شقاء أهل الشام وترشيدهم. كام يعرف الجميع أن دمييستورا مجرد 

موظف لديهم يأمتر بأمرهم وليس له من األمر سوى تنفيذ أجندتهم الخبيثة؛ لذلك فإن االستجابة له وملبادرته 

الدولة  العلامنية تحت مسمى  الدولة  املجرمة، والتسليم مبرشوع  الدول  لهذه  تعني االستسالم غري املرشوط 

الالطائفية. كام يجدر التذكري هنا، بأن كافة تسويات األمم املتحدة ومشاريعها يف بالدنا جاءت بالويالت عىل 

املسلمني، وها هي فلسطني وأفغانستان والعراق والصومال واليمن وغريها شاهدة عىل مؤامراتهم وإجرامهم، 

 .!فهل من متدبر؟


