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طبيعة الصراع الفكري على أرض الشام
املهندس عبد اللطيف شامي
إن املدقق يف طبيعة الرصاع الدائر اليوم عىل أرض الشام املباركة يدرك أنه رصاع بني
مرشوعني ال ثالث لهام ،أولهام مرشوع إسالمي واآلخر علامين .وعندما نقول ذلك نعني تلك
األطروحات املبارشة والشديدة الوضوح والتي ال يلتبس أمرها عىل الناظر يف كال املرشوعني.
اإلسالم بالشَّ ِام» ،وهم يطمعون
فاملرشوع اإلسالمي هو ذاك الذي يرى أصحابه أن «عق ُر دا ِر
ِ
أن ترشق فيها شمس الخالفة الراشدة الثانية عىل منهاج النبوة .ويأملون أن يكون وعد الله
ْ
ُ
و َع َد َّ ُ
َوجل يف سورة النورَ :
ٱلل َّٱل َ
ِين َء َام ُنوا مِنك ۡم
سبحانه قد آن أوانه ملا قال ع ّز َّ
َ
ۡ
َّ
َ
َ
َ
َ
ۡ
َ َ ُ ْ َّ
ۡرض ك َما ۡ
ت لَ َي ۡس َت ۡخل َِف َّن ُه ۡ
ٱس َتخلف ٱل َ
ٱلصٰل َِحٰ
ِ
ِين مِن ق ۡبل ِ ِه ۡم
ٱل
ف
م
وع ِملوا
ِ
ِ
َ َ ُ َ ّ َ َّ َ ُ ۡ َ ُ ُ َّ
ۡ َ َ ٰ َ ُ ۡ َ َ ُ َ ّ َ َّ ُ ّ ۢ َ ۡ َ ۡ ۡ َ ۡ ٗ َ ۡ ُ ُ َ
ولمكِن لهم دِينهم ٱلِي ٱرتض لهم ولبدُِلهم ِمن بع ِد خوف ِ ِهم أمنا ۚ يعبدون ِن
ََ
َ َ َ َ َ ُ َۡ ُ َ
َ ُۡ ُ َ
َ ۡٗ
يا ۚ َو َمن كف َر َب ۡع َد ذٰل ِك فأ ْو ٰٓلئِك ه ُم ٱلفٰسِقون  .٥٥ويتطلعون
شكون ِب ش ٔ
لي ِ
إىل أن برشى رسوله  باتت تلوح يف األفق القريب حني ح ّدث عن مراحل الحكم التي متر
بها أمته وفق ما روى اإلمام أحمد أن حذيفة بن اليامن قال :قال رسول الله « :تكون
النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ،ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها ،ثم تكون خالفة عىل
منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون ،ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها ،ثم تكون ملكًا
عاضً ا فيكون ما شاء الله أن يكون ،ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها ،ثم تكون ملكًا جربية
فتكون ما شاء الله أن تكون ،ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها ،ثم تكون خالفة عىل منهاج
النبوة» .ثم سكت .رواه أيضً ا الطياليس والبيهقي يف منهاج النبوة ،والطربي ،وصححه األلباين يف
السلسلة الصحيحة ،وحسنه األرناؤوط.
كام ال يخفى عىل ناظ ٍر مدى الجهد الذي يبذله دعاة هذا املرشوع ليك ِّونوا ما يدعون إليه
رأيًا عا ًما لدى األمة منبثقًا عن وعيها العام عىل دينها وعىل دولة خالفتها الراشدة القادمة.
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فهم يصلون الليل بالنهار ،ويبذلون الغايل والنفيس ليعيدوا ألمة املليار ونصف عزها ومجدها
وسؤددها حتى تكون دولة الخالفة الراشدة الثانية عىل منهاج النبوة يف مركز الدولة األوىل
عامل ًيا ،تحمل املبدأ اإلسالمي للبرشية بالجهاد ،وتحكم الناس برشع الله كام فعلت دولة
الخالفة الراشدة األوىل.
وكلنا يعلم أن دعاة هذا املرشوع قد أعدوا العدة الالزمة إلنجاح مرشوعهم يف كافة خطواته
ومراحله؛ وذلك بسريهم عىل نهج رسول الله  ال يحيدون عنه مقدار أمنلة ،والعمل عىل
إعداد كل ما يلزم لتطبيق مرشوعهم عىل أرض الواقع حال استالمهم لزمام الحكم تطبيقًا
شامل مستنبطًا كله من قال الله وقال رسوله ،فجهزوا كافة النظم اإلسالمية
انقالبيًا جذريًا ً
بشكل واضح ،ود َّونوها بدقة تفصيلية ابتدا ًء من دستور دولة الخالفة الراشدة ،إىل نظام الحكم
اإلسالمي ،إىل أجهزة دولة الخالفة يف الحكم واإلدارة ،إىل النظام االقتصادي اإلسالمي ،فالنظام
االجتامعي ،فنظام العقوبات ،فالعالقات الدولية ،فالصناعة الحربية ،فالتعليم ...انتها ًء بآخر
صغرية تلزمهم للتطبيق االنقاليب الفوري عىل أرض الواقع.
والجدير ذكره يف هذا املقام هو أن رائد هذا املرشوع هو حزب التحرير ،وهو رائده ليس
يف سوريا فحسب ،بل يف كل بالد املسلمني ،بل يف كل مكان فيه مسلمون ،إنه مرشوع أمة ،أمة
املليار ونصف ،وهذا ما يزيد طرحه قوة ،ويزيد يف إمكانية نجاحه ،ويجعل دعوته تلقى تأيي ًدا
وتشهد توس ًعا ،ويجعل مرشوعه إلقامة الخالفة يتصدر الدعوة ،ويجعله أمل األمة ،ويف مقدمة
مواجهة املرشوع العلامين الغريب عن األمة ،املرمتي يف أحضان أعدائها .وهذا هو الذي تبناه
حزب التحرير.
لقد غفل الكثريون عن أهمية هذا الفرض ظ ًنا منهم أن هذا األمر مقدور عليه حني يعتيل
اإلسالم سدة الحكم ،واختلطت األمور لدى آخرين ليظنوا أن تسمية فصيل مسلح باسم «الدولة
اإلسالمية» يكفي لذلك ،وليقول بعضهم بشعار ال تفصيل فيه بأن (اإلسالم هو الحل) ،وليقول
البعض اآلخر بأن اإلسالم مل ِ
يأت بنظم تطبيقية ،وما إىل ذلك من شعارات ترض الدعوة إىل هذا
املرشوع وال تنفعه ...فالشقة قد بعدت بني هؤالء وبني تطبيق اإلسالم عىل الطريقة الرشعية...
أما املرشوع العلامين ،فال زالت ذكراه ماثلة يف أذهان األمة بحيث ال يخفى عليها ،ال هو وال
دعاته ،مهام حاولوا أن ميكروا بها ويغريوا من مفرداتهم للتلبيس عليها.
فمرشوعهم يقوم عىل فصل الدين عن الحياة ،وبالتايل فصل الدين عن الدولة؛ وهو مرشوع
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تكون السيادة فيه للشعب وليست للرشع ...والدميوقراطية هي من أبرز دعواتهم بحيث يقوم
الشعب عرب ممثليه بترشيع قوانينه التي يرتيض أن يحكم بها وفق هواه ،ضاربًا بكل ترشيع
أنزله الله سبحانه عرض الحائط.
إن األمة باتت تعلم مدى خبث دعاة هذا املرشوع يف التالعب باأللفاظ واملصطلحات ،فمن
الدعوة للدولة العلامنية إىل الدعوة للدولة املدنية وما إىل ذلك من تالعب ،ال يخفى عليها بأن
مقصدهم واحد ،أال وهو فصل الدين عن الحياة ،وعن الدولة ،بحيث يكون عندهم ال شأن
للخالق سبحانه ال بالحياة وال بالدولة.
وقد بلغت وقاحة التلبيس بأحد دعاتهم أن قال نريد سوريا دولة علامنية تهتم بالعلم
والعلامء ،وقال اآلخر نريد سوريا دولة مدنية يحكمها مدنيون وال يحكمها العسكر ،وأوقح
القائلني قال نريد سوريا دولة مدنية عىل غرار الدولة املدنية التي أعلنها رسول الله يف املدينة
املنورة حيث مل يعلنها دولة مكية يف مكة املكرمة ،وقال بعضهم نريد دولة مدنية ذات مرجعية
إسالمية ...إنها تلبيسات ما أنزل الله بها من سلطان.
إن مرشوعهم هذا يحاول أن يتخفى باإلسالم لضعفه أمام قوة متسك أهل سوريا باإلسالم،
وهو مرشوع قديم ال جديد فيه ،فقد رسق دعاته قرابة املئة عام من حياة األمة اإلسالمية،
ورصفوا كل جهودهم ليطمسوا مفاهيم اإلسالم الحنيف ،وليفرضوا مفاهيمهم الغريبة عىل
وجدان األمة وموروثها الفكري والثقايف ،وقد بلغت بهم الجرأة عىل الله ورسوله بأن قالوا إن
دميوقراطيتهم هي من صميم اإلسالم ،فهي عني الشورى ،وإنها بضاعتنا التي ردت إلينا .وحاولوا
أن يوهموا املسلمون أن هذه تلك؛ ليختلط األمر عليهم ويصدقوهم ،وليظنوا أن ما يقدمه
مجلس الشورى للخليفة من رأي ومشورة إن طلبها هو عني ما يقوم به مجلس الشعب عند
العلامنيني من ترشيع يضاهئون به رشع اإلسالم الحنيف ...ولكن َّأن لهم ذلك.
ولنئ كان أصحاب هذا املرشوع هو الغرب العلامين الكافر؛ إال أن الذي يتوىل كرب الدعوة
إليه هم من جلدتنا ،ويتكلمون بألسنتنا ،هم دعاة عىل أبواب جهنم ،كام وصفهم رسول الله
 دأبهم تشويه اإلسالم ومحاربة عودة قيام دولة الخالفة الراشدة عىل منهاج النبوة بكافة
السبل ،وما هو بالبعيد عنا ما يجري من كيد للثورة املباركة يف سوريا من كل فئات العلامنية
ودعاتها يف العامل بحيث ال ي َدعون صنيعة إسالمية إال ونفثوا فيها سمومهم ،وما محاربتهم لرفع
راية رسول الله السوداء ولوائه األبيض عنا ببعيد ،وما تفضيلهم لرفع علم القذ َرين سايكس
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وبيكو ،وإيهام الجموع بأنه علم ثورة الشام املباركة ،إال من كيدهم وحقدهم القديم عىل
اإلسالم ودولته الذي ما زلنا نعايشه حتى اليوم.
غايته يجعلنا نطمنئ لفشله َ ولفشل
إال أن وضوح هذا املرشوع اآلثم وجالء
َ
ْ
ۡ
َ
ُ
َّ
صغار أدعيائه؛ ثقة بالله تعاىل يف قوله :يُر ُ
فوا ن َ
ور ٱللِ بِأف َوٰهِ ِه ۡم
يدون أن ُي ۡط ِ ُٔ
ِ
َّ ُ َّ ٓ َ ُ َّ ُ َ ُ َ َ ۡ َ َ ۡ َ ٰ ُ َ
ََۡ َ
ويأب ٱلل إِل أن يتِم نورهۥ َ ولو ك ِره ٱلكفِرون  ٣٢ولثقتنا بإخباره لنا:
َّ َ
ُ َ
ََُ ْ ُ ُ َ
ون أ ۡم َوٰل َ ُه ۡم ِلَ ُص ُّدوا ْ َعن َ
إ َّن َّٱل َ
يل ٱللِۚ ف َس ُينفِقون َها
ب
س
ق
ف
ن
ي
وا
ر
ف
ك
ِين
ِ
ِ
ِ ِ
َّ
َ
َ
ُ
ۡ
َ
ُ
ٗ
َ
َ
ُ
َ
ك َف ُر ٓوا ْ إ َ ٰل َج َهن َمَّ
ۡ
َ
سة ث َّم ُيغل ُبونۗ َوٱل َ
ُث َّم تكون عل ۡيه ۡم ح َ
ِين
ِ
ِ
ُۡ َ ُ َ
ي
شون .وليقيننا بالله بإنجاز وعده وبرشى رسوله صلوات ريب عليه وسالمه.
إال أن الحزن الذي ينتابنا ليس من هؤالء ،بل من أدعياء العلم من املسلمني الذين يتأرجحون
بني املرشوعني ،متأثرين بواقع بعد اإلسالم ودولته عن أرض الواقع ،ويريدون عودتهام (اإلسالم
والدولة) ولكن بالطريقة التي ميليها عليهم فهمهم العقيم ،ال بالطريقة التي فرضها الرشع
فهم متمي ًزا لإلسالم ،وي َّدعون أنه يصلح ألن
الحنيف .فبتنا نسمع منهم مقوالت ي ّدعون فيها ً
يكون خارطة طريق للمرحلة املقبلة ،وفيه خالص لألمة من معاناتها ،وإقالتها من عرثتها.
وال يكون ذلك عندهم إال بتحديث اإلسالم وتجديد خطابه بإبعاد نصوص رشعية ،و ِّيل
أعناق نصوص رشعية أخرى لتتامىش مع العرص؛ فأمثال هؤالء يقولون :هل يعقل بعد مرور
أربعة عرش قرنًا ونيف من بعثة محمد  أن نظل محتكمني لنفس العقلية السابقة؛ فال بد
من تجديد املفاهيم اإلسالمية تجدي ًدا يتامىش مع تطور اإلنسانية ،ويجعل اإلسالم يف مقدمة
املفاهيم التي تتقبلها البرشية؛ لذلك ال بد من إلباس اإلسالم لباس الحداثة ،وتضمينه األفكار
متخلصا من اتهام اآلخرين
العرصية ،حتى يخرج من قوقعته اململة ،ويعود مقبولً من العامة،
ً
مقبول ،وما كان ملعتنقي النرصانية أن
ً
له بالتخلف والرجعية؛ ذلك ألن لباسه القديم ما عاد
يصلوا ملا وصلوا إليه من نهضة وازدهار إال بعد أن أقدموا عىل مثل هذه الخطوة.
من هذا املنطلق خرجت بعض أفكارهم إىل العلن مشكلة قواعد ومنطلقات فكرية جديدة،
تحدد مسا ًرا للقائلني بها ،حيث ظن هؤالء املسلمون أن مسايرة الزمان واالستفادة من الفكر
الغريب الناهض أمر مطلوب إسالميًا ليبقى اإلسالم عىل مستوى العرص؛ فظهر لديهم الكثري من
املقوالت واألفكار املريضة التي زرعها الغرب لتبعد اإلسالم ونظام حكمه عن أذهان املسلمني
وعن الواقع ،ولتخدم استمرار سيطرته عىل بالدهم .ومن أمثلة هذه املقوالت واألفكار:
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[إن دين اإلسالم دين مرن قابل للتطور ،والقبول باملتاح ثم املطالبة باملزيد ،والقبول
بتطبيق ما يوافق الرشع اإلسالمي ،أو القبول بتطبيق ما ال يخالف الرشع اإلسالمي ،وجواز
ارتكاب أخف الرضرين وأهون الرشين ،واإلقرار بأن ما ال يؤخذ كله ال يرتك جله ،والتدرج يف
كامل عليها ،والدميقراطية من اإلسالم وهي
تطبيق اإلسالم بدعوى عدم جهوزية األمة لتطبيقه ً
عني الشورى ،وال ينكر تغري األحكام بتغري الزمان أو تغري املكان ،وحيثام تكن املصلحة فثم رشع
الله]...
وصارت هذه األفكار ومثيالتها هي االقيادة الفكرية للنهضة اإلسالمية الحديثة عندهم،
والتي يريدون أن يأخذوا بها املسلمني يف سوريا إىل الهاوية .فسواء أصدر هذا الكالم من هؤالء
عن سوء نية أم عن حسن طوية فإن أثره يف واقع األمر ال شك واحد ،ففيه ما فيه من الخطر
الذي ينطوي عىل تشويه اإلسالم ،بل وعىل استبداله بالذي هو أدىن.
ولهؤالء وألمثالهم نوضح األمر فنقول بأن اإلسالم يفرض عىل معتنقيه طريقة معينة ألخذه
وتطبيقه عىل أرض الواقع ،فقد أنزله سبحانه وتعاىل لنعالج به كافة شؤون الحياة ،وكلنا يعلم
أن تلك املعالجات املتضمنة باألحكام الرشعية قد وردت يف رشعنا الحنيف بنصوص قطعية
الداللة وبأخرى ظنية الداللة ،وما عىل املسلم إال أن يبذل وسعه الستنباط األحكام الرشعية
من النصوص الظنية الداللة؛ بحيث تنضبط قواعد الفكر التي يستند إليها يف استنباطه بعقيدة
اإلسالم وثوابته ،وطريقة االجتهاد هذه ثابتة يف اإلسالم ال يجوز تبديلها بحال من األحوال ،وهذا
هو مصدر السعة والرحابة والتنوع يف رشعنا الحنيف.
وبإنابة األمة عنها خليفة لرسول الله بالبيعة الرشعية ليطبق عليها األحكام الرشعية الواردة
يف نصوص الشارع القطعية الداللة ،وملا يتبناه من أحكام رشعية استنبطها مجتهدوها باتباعهم
لقواعد االجتهاد املعتربة ،نكون قد حققنا غاية الرشع الحنيف بإقامة دولة الخالفة الراشدة
عىل منهاج النبوة لتطبق الرشع عىل الناس مستأنفة بذلك الحياة اإلسالمية التي قصدها
الشارع ولتحمل مبدأ اإلسالم للناس بالجهاد لتخرجهم به من الظلامت إىل النور .هذا ما يجب
فعل هي عقر دار الخالفة الراشدة ،كام ذكر رسولنا
أن يعمل عليه العاملون يف سوريا لتكون ً
الكريم .
َ
َّ ٓ َ ۡ َ ٓ َ ۡ َ
ك ۡٱلك َِتٰ َ
ب
هذا هو سبب نزول القرآن وفق َ ما وضح سبحانه بقوله :إِنا أنزلا إِل
َ ٓ َ ٰ َ َّ ُ َ َ َ ُ ّ ۡ َ ٓ َ َ
َۡ ّ َ ۡ ُ
ك َم َب ۡ َ
ٗ
ي ٱنلَّ ِ
ِني خ ِصيما  ،١٠٥وما
اس بِما أرىك ٱللۚ ول تكن ل ِلخائِن
بِٱل ِق لِ ح
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َ ۡ ُ
ك َم َب ۡ َ
ي ٱنلَّ ِ
تجب مالحظته يف هذه اآلية قوله تعاىل لِ ح
اس وليس بني املسلمني.
وهنا نريد أن نذّكر املسلمني عامة ،ويف سوريا خاصة؛ ألن الحديث عنهم ،أن نذكرهم بعدد
وتعي
من اآليات والقواعد واألفكار رشعية التي يجب أن تسيطر عىل أذهانهم لتضبط توجههم ِّ
اتجاههم للعمل بحسبها:
َ
َ
ۡ
َ ٗ َ ٗ
َ َّ
ۡ َ َ
اآليات :قوله تعاىلَ  :و َ َم ۡن أع َرض ع َن ذِك ِري فإِن ُل ُۥ َمعِيش َة ضنك  ،وقوله
فمن
َ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ ٓ ْ ُ ْ َّ َ َ ُ ْ َّ ُ َ َ ْ ۡ
ُ ۡ َ
ۡ
تعاىلٰٓ :
يأيها ٱلِين ءامنوا أطِيعوا ٱلل وأطِيعوا ٱلرسول وأو ِل ٱلم ِر مِنكمۖ فإِن
ۡ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
ُ ُۡ
ُّ
َ
َّ
َّ
ٱللِ َو َّ
تَ َنٰ َز ۡع ُت ۡم ِف ۡ
نت ۡم تؤم ُِنون بِٱللِ َوٱلَ ۡو ِم ٱٓأۡلخ ِِرۚ ذٰل ِك
ٱلر ُسو ِل إِن ك
ش ۡءٖ ف ُردوهُ إِل
َ َّ ُ ْ
َ ًۡ َ ُ َ ۡ َ َ ٞ
َّ
َ َُ ّ ُ ْ َۡ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
خي وأحسن تأوِيل ،٥٩وقوله تعاىل :ل تقدِموا بي يد ِي ٱللِ ورس ِ
ولِۖۦ وٱتقوا
َّ َ
ٱللۚ.
ومن القواعد واألفكار الرشعية نذكر لهم( :حيثام يكن الرشع تكن املصلحة) ،و(األصل يف
األفعال التقيد بالحكم الرشعي) ،و(األصل يف األشياء اإلباحة ما مل يرد دليل التحريم) ،و(ال َح َسن
حسنه الرشع ،والقبيح ما قبحه الرشع) ،و(الخري هو ما أرىض الله سبحانه ،والرش هو ما
ما ّ
أسخطه) ،و(ال حكم قبل ورود الرشع) ،و(األمة اإلسالمية هي أمة واحدة من دون الناس)،
معي يف
و(اإلسالم ال يق ّر قومية وال اشرتاكية وال دميقراطية وال جمهورية) ،و(اإلسالم طراز ّ
العيش يختلف عن غريه كل االختالف)...
ومن األحاديث الرشيفة :نذكرهم بأقواله  مبا يدل داللة واضحة عىل أهمية التقيّد مبا
كان عليه سلفنا الصالح ،وعدم الخروج عنه إىل االبتداع:
كتاب الل ِه وس ّن َة
يقول « :تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدً ا ،أم ًرا ب ِّيناَ ،
نب ِّي ِه» .ويقول ...« :وتفرتق أمتي عىل ثالث وسبعني فرقة كلها يف النار ما عدا واحدة.
قالوا ومن هي يا رسول الله؟ قال :ما أنا عليه وأصحايب اليوم» .ويقول « :تركتكم عىل
املح ّجة البيضاء ال يزيغ عنها بعدي إال كل ٍّ
ضال» .ويقول « :خري الناس قرين ثم الذين
يلونهم ،ثم الذين يلونهم» .ويقول ...« :إن من يعش منكم فسريى اختالفًا كثريًا .وإياكم
ومحدثات األمور فإن كل محدثة بدعة ،وكل بدعة يف النار ...عليكم بسنتي وسنة الخلفاء
الراشدين املهديني ،عضّ وا عليها بالنواجذ» .ويقول « :كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد».
ففي أقواله هذه  دعوة إىل االتباع ،وتحذير من االبتداع ،وترتيب الخريية بقوله يدلنا
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عىل أن االلتزام يضعف كلام ابتعد بنا الزمن عن زمنه  ما يقتيض م ّنا متسكًا أقوى وتحريًا
َعض عىل سنته  وسنة الخلفاء الراشدين املهديني من
للصواب أكرث ،فاملطلوب منا أن ن َّ
بعده ،وأال نبتدع يف الدين فذلك مردود عىل فاعله.
وال يتأىت لنا ذلك إال باملحافظة عىل العقيدة اإلسالمية نقية صافية يف نفوسنا ،وأن نجعلها
ومقياسا نقيس عليه كل أفكارنا ،وأن نتخذها قاعدة انطالق لنهضتنا ،وكذلك
قيادة فكرية لنا،
ً
باملحافظة عىل طريقة االستدالل املنضبطة التي متنع الهوى من التدخل يف استنباط األحكام
الرشعية ،وأن نجعل اإلسالم أهم من أنفسنا ومن أوالدنا وأهلينا ،وأهم من مصالحنا وأهوائنا،
لتكون كلمة الله هي العليا يف نفوسنا ،فال نق ِّدم بني يدي الله ورسوله ،وأن نخلع أفكار الكفر
من نفوسنا ليتسنى لنا خلعها بعدها من مجتمعنا،
وعلينا أن نقف يف سوريا صفًا واح ًدا مع املرشوع اإلسالمي ودعاته يف مواجهة املرشوع
العلامين وخبث دعاته لنقيم م ًعا حكم الله يف األرض بإقامة دولة الخالفة الراشدة عىل منهاج
النبوة ،فالفرصة اليوم متاحة لنا ،وهي فرصة تاريخية من اغتنمها م ّنا اليوم فقد أمن سخط
الله.
وعىل الله قصد السبيل.
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بسم الله الرحمن الرحيم

سعي األمة من أجل وحدتها بخالفتها،
وخطط حثيثة خفية يكرسها االستعمار ملنع ذلك
دكتور حازم بدر -فلسطني
َّ َ ٰ ٓ ُ َّ ُ ُ ۡ ُ َّ ٗ َ ٰ َ ٗ َ َ َ ۠ َ ُّ ُ ۡ َ ۡ
ٱع ُب ُ
ون  ٩٢سورة
د
قال تعاىل :إِن ه ِذه ِۦ أمتكم أمة وحِدة وأنا ربكم ف
ِ
جميع عىل رجلٍ واح ٍدُ ،يريدُ أن
األنبياء  ،92وقال صىل الله عليه وسلم« :من أتاكم ،وأمرك ُُم
ٌ
َيشُ َّق عصاكم ،أو ُي َف ِّر َق جامعتكُم ،فاقتلوه» رواه مسلم .وبعد،
إن املتتبع ألحداث السياسة والتاريخ يف منطقتنا ليجد بكل وضوح أن أبرز صنيع سيايس
للكافر املستعمر يحمل نفو ًرا طبيعيًا يف ذاكرة ووجدان أبناء األمة هو اتفاقية سايكس بيكو ،والتي
أصبح ذكرها عندهم يرتبط ارتباطًا وثيقًا بفرقتنا ،وذهاب قوتنا ،وتسلط أعدائنا علينا ،فهناك
إجامع يف فكر األمة وشعورها أن االتفاقية كانت  -وال زالت  -من أكرب معاول هدم اإلسالم ونظامه.
لكن مشكلتنا  -والحالة هذه  -تكمن يف أن من أبناء املسلمني ،لألسف ،من يتفنن يف
استحضار بشاعة التاريخ الذي رسمته وخطته لنا سايكس بيكو وغريها من أدوات الفرقة
وأساليبها ،لكنهم يتيهون عن أسباب الداء الحقيقية والحلول الالزمة!
ما هي اتفاقية سايكس بيكو ،وماذا كان الهدف منها؟ تعترب اتفاقية مارك سايكس الربيطاين،
تفاهم رسيًا أبرم يف 1916م أثناء الحرب العاملية األوىل بني بريطانيا وفرنسا،
وجورج بيكو الفرنيس
ً
مبوافقة روسيا ،عىل تفكيك الخالفة العثامنية ،وتقسيم املناطق التي كانت خاضعة لها ،وهي
سوريا والعراق ولبنان وفلسطني إىل مناطق تخضع للسيطرة الربيطانية ،وأخرى للفرنسية .وكان
الهدف منها إقصاء نفوذ دولة الخالفة والقضاء عليها ،وإبدالها بدويالت تابعة للغرب ،تقيص
اإلسالم وتحارب وحدة األمة ،وتسلم بالد املسلمني سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا وثقافيًا للغرب.
ماذا كانت آثار اتفاقية سايكس بيكو عىل األمة اإلسالمية؟ ال ينكر إال كل مكابر أن سايكس
بيكو ،وغريها من أعامل ومخططات هدم الخالفة العثامنية ،عىل يد الكفار وعمالئهم ،أورثت
األمة اإلسالمية كل رش إىل اآلن ،فال دولة جامعة للمسلمني تتصدر املشهد الدويل وتسيطر عىل
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املوقف فيه كام كانت ،وال دين يطبق ،وال عزة لألمة وال منعة ،بل ترشذم وتفرق ودويالت
وعصبيات وعرقيات ،وهوان ومالحقة لإلسالم واملسلمني ،وقتل بالجملة ونهب للخريات،
واستكبار أعداء الدين عىل خري أمة أخرجت للناس ،تذوق خالله ألوان العذاب كل يوم وكل حني.
واتفاقية سايكس بيكو ،وغريها من أعامل الكافر املستعمر أعامل طبيعية ج ًدا قام بها
لرضب الخالفة ،وتقويض اإلسالم ونظامه ،ومنع وحدة األمة ،فهو َّيف حرب رضوس مع األمة
َّ
َ ََ ْ ُ َ
ِين كف ُروا يُنفِقون
َوإسالمها إىل ما شاء الله ،وال يتوقع منه إال ذلك ،قال تعاىل :إِن ٱل
َّ
أ ۡم َوٰل َ ُه ۡم ِلَ ُص ُّدوا ْ َعن َ
يل ٱللِۚ .لكن القضية ،مرة أخرى ،تتعلق بنا نحن املسلمني :كيف
ب
س
ِ
ِ
ندرك أمرنا؟ وماذا يجب أن نفعل لننهض من جديد ،ونعود سريتنا األوىل؟
األمة اإلسالمية مترض لكنها ال متوت ،واإلسالم قادم ،فبعد مائة عام عىل اتفاقية سايكس
بيكو يرى العامل ،غربيه قبل رشقيه ،أن أمة محمد ،صىل الله عليه وسلم ،بدأت تتململ وتتحرك
من أجل عودة اإلسالم مطبقًا يف دولته ،وال يشك عاقل أن ذلك أصبح قري ًبا ومسألة وقت ال
أكرث ،اعرتف به سياسيو الغرب وقادتهم ،ويدل عليه تحرك املسلمني األخري يف أكرث من دولة،
وسقوط الخوف من حكام الجور وأنظمتهم املجرمة ،وتضحيات املسلمني العظيمة يف غري
مكان يف سبيل خالصهم ،رغم كل املؤامرات التي تطبخ يف أروقة السياسة الغربية ،لتدجني
األمة مرة أخرى ،وتخويفها من عواقب نضالها وثورتها عىل واقعها املرير ،وسعيها للتحرير
الحقيقي .يقول توينبي ،وهو مؤرخ بريطاين شهري« :إن الوحدة اإلسالمية نامئة ،لكن يجب أن
نضع يف حسابنا أن النائم قد يستيقظ» (كتاب اإلسالم والغرب واملستقبل ،صفحة  ،)73ويذكر
تقرير خطري صادر عن مؤسسة روبري الفون للنرش يف باريس بعنوان (كيف ترى املخابرات
األمريكية العامل عام  )2020فيقول« :سوف يتمتع اإلسالم السيايس من هنا إىل عام  2020بانتشار
واسع عىل الصعيد العاملي ،ونتوقع أن ترتبط الحركات اإلسالمية العرقية والوطنية ببعضها
البعض ،وتسعى إىل تأسيس سلطة تتجاوز الحدود القومية» صفحة  ،83وهذا ما يتوقعه علامء
أمريكيون مشهورون مثل عامل االجتامع ،وأكرب خرباء استرشاف املستقبل ،ألفني توفلر ،صاحب
كتاب (صدمة املستقبل) والعامل تيد غوردن أكرب خرباء مرشوع ميلينيوم بروجكت ،الذي أنجزته
منظمة األمم املتحدة ،والعامل جيم ديوار من مؤسسة راند كوربوريشن.
بعد مائة عام عىل سايكس بيكو كيف يفكر الكافر املستعمر وكيف يعمل؟ عىل الرغم
من وعي املسلمني املتنامي عىل حالهم وقضاياهم ،يستمر الكافر املستعمر اليوم ،دون تعب أو
كلل ،يف عمله الشيطاين ضد أمة اإلسالم ،ويستمر يف خطته التي بدأت مع سايكس بيكو األوىل
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من أجل هدفني :األول عدم عودة األمة قوة واحدة يف دولتها ،دولة الخالفة .والثاين االستمرار
يف سلب مقدراتهم وثرواتهم ليستقوي بها عليهم ،وعنده يف جعبته أسلحة كثرية يرمي بها
املسلمني ،تجاوزت حدود سايكس بيكو األوىل ،فأساليب االستعامر لديه تطورت وتنوعت ،منها
املبارش ،ومنها الخفي املضلل ،وأصبحت لدية سايكس بيكو ثانية وثالثة ،وأصبحت قريحته
تنتج معاول هدم كثرية يرضبنا بها .فالغرب  -والحالة هذه -بات يلمس اليوم قوة أمة اإلسالم
إن هي أخذت زمام أمرها أكرث من كثري من أبناء املسلمني ،الذين ال يدركون ما هم قادرون
عىل فعله وتحقيقه إن تحركوا التحرك الرشيد ،وهذا يفرس استعار هجوم الغرب املستعمر عىل
األمة مؤخ ًرا ،وعىل جبهات متعددة ،ما يشري إىل ارتعابه من فكرة وحدة املسلمني يف خالفتهم،
رغم كل ما يحاك ضدهم .يقول القس سيمون« :إن الوحدة اإلسالمية تجمع آمال الشعوب
اإلسالمية ،وتساعد عىل التملص من السيطرة األوروبية ،والتبشري عامل مهم يف كرس شوكة
هذه الحركة ،من أجل ذلك يجب أن نح ِّول بالتبشري اتجاه املسلمني عن الوحدة اإلسالمية»
(كتاب كيف هدمت الخالفة ،صفحة  ،)190أما املبرش براون فيقول« :إذا اتحد املسلمون يف
إمرباطورية عربية أمكن أن يصبحوا لعنة عىل العامل وخط ًرا ،أما إذا بقوا متفرقني ،فإنهم يظلون
حينئذ بال وزن وال تأثري» (كتاب جذور البالغ ،صفحة .)202
من أدوات الغرب املستعمر وأساليبه اليوم لتكريس فرقة املسلمني ،والحيلولة دون عودة
اإلسالم والخالفة والوحدة.
أما أبرز أساليب الغرب يف رضب وحدتهم الواجبة يف دولتهم العاملية ،الخالفة ،فالتالية:
 .1استمرار سايكس بيكو األوىل ،التي أنتجت للمسلمني دويالت عميلة قزمة ،أورثت بالد
املسلمني كل رش وكل ترشذم وضعف.
 .2استمرار دعم الغرب لألنظمة التابعة له يف بالد املسلمني بكل ما أويت من قوة ،ومنع سقوطها
لصالح وحدة األمة وخالفتهم الضائعة .يقول املسترشق األمرييك سميث« :إذا أعطي املسلمون
الحرية يف العامل اإلسالمي ،يف ظل أنظمة دميقراطية ،فإن اإلسالم سوف ينترص يف هذه البالد،
وبالدكتاتوريات وحدها ميكن الحيلولة بني الشعوب اإلسالمية ودينها» (كتاب جند الله ،صفحة .)29
 .3تفريخ أكرث من سايكس جديدة يف املنطقة ،لتصبح الدويالت دويالت أكرث تفتتًا ،تلفها
الفرقة والنزاع ،فالسودان بات سودانني ،ودارفور تنتظر نفس املصري ،والعراق (ال قدر الله)
عىل طريق ثاليث :دولة شيعية يف الجنوب ،وسنية يف الوسط ،وكردية يف الشامل .وسوريا وليبيا
واليمن والسعودية واألردن ومرص وغريها يراد لها نفس املصري ،عىل أساس نظرية تجزئة املج َّزأ
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وتفتيت املفتَّت ملنع الوحدة الواجبة .وقد بدأ ترسيخ حدود الدم لتفكيك الدول العربية
واإلسالمية إىل دويالت ،عىل أساس ديني وعرقي ومذهبي وطائفي منذ عهد كارتر ،بعد موافقة
الكونجرس عىل ذلك يف جلسة رسية يف 1983م .ففي شامل أفريقيا اتفق عىل إنشاء دولة
الرببر ودولة البوليساريو ودولة األمازيغ .ويف مرص دولة إسالمية سنية ،ودولة قبطية ،ودولة
النوبة وعاصمتها أسوان ،ودولة للبدو يف سيناء .ودولة فلسطينية محتملة يف شامل سيناء بعد
ضم غزة .ويف الجزيرة العربية دولة اإلحساء الشيعية تضم البحرين وقطر وعامن واإلمارات
والكويت ،ودولة نجد السنية ،ودولة الحجاز السنية .ويف العراق دولة شيعية وسنية وكردية،
ويف سوريا دولة علوية شيعية عىل الساحل ،ودولة سنية يف حلب ،ودولة سنية حول دمشق،
ودولة للدروز يف الجوالن .وكل ذلك يخدم أعداء األمة قط ًعا ،فذلك عندهم معناه قتل وحدة
املسلمني ،وإمكانية قيام دولة وحدة تجمع املسلمني يف خالفتهم كام كانوا.
 .4ترسيخ االستقطابات السياسية املشحونة بني دول املنطقة ،فال يكفي أننا نعيش يف دول
كرتونية ال تقوى عىل يشء ،بل ال بد لهذه الدول أن تستمر يف النزاع والخالف فيام بينها ،تسعى
لذلك من خالل محاور وأحالف سياسية تفت يف قوتها خدمة للكافر املستعمر ،فهذا يطلق
مرشو ًعا ،وذلك يطلق مبادرة تعارضها ،وهذا يصطف مع هذا وذلك مع غريه إقليميًا وخارجيًا،
وهذا يدخل يف حلف وذلك يف آخر ،والوضع ال يحتاج إىل بيان.
 .5البطش بكل ثورة تقوم عىل حكام املسلمني هنا وهناك ،فال مجال عند الغرب املستعمر
ألن يتغري الحال مهام كلف ذلك ،فإن لزم االلتفاف عىل تحرك املسلمني بأساليب أقل عنفية
وتضليل) ،كام حصل يف تونس ومرص ،فال بأس ،وإال فالقتل بالجملة والترشيد
ً
(وأكرث مك ًرا
والسحق والتدمري ،كام يحصل اآلن يف سوريا واليمن.
 .6اإلمعان يف قتل املسلمني وسحقهم ،وتدمري مقدراتهم وترشيدهم وتهجريهم من أجل
إيصال رسالة لألمة ترعبها وتردعها ،مفادها أن من يفكر يف الثورة والخروج عىل حكام الرضار،
املوالني للغرب ،سيكون مصريه وعاقبته وخيمة ،ولعل مثال ما يحصل يف الشام أوضح مثال عىل
ذلك ،وهذه سياسة إرهاب نفسية يؤمن بها الغرب (الدميقراطي) ومييض يف تنفيذها بكل قوة.
 .7وألن ثورة الشام استعصت بفضل الله عىل النظام ،املدعوم من التحالف الغريب
خاصا يجري فيها ،تقوده أمريكا وكل دول الكفر ومعها روسيا ،ملنع قيام
الصليبي ،فإن ً
عمل ً
خالفة حقيقية فيها ،تكون نواة لدولة جامعة للمسلمني ،توحدهم وتنهضهم وتعيد عزهم .أما
أساليبهم فبدأت بالقتل الجامعي والسحق والتدمري والتهجري ،ومحاولة استبدال العميل أسد
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بعمالء علامنيني (ومبسحة إسالمية للتضليل) من جنسه ينزلون بالرباشوتات عىل الشعب ،بعد
تدريبهم وتأهيلهم يف دول الجوار ،كرتكيا والسعودية وقطر ،ثم االستعانة بإيران وحزب الله،
وفرق عسكرية من دول عربية وإسالمية ملواجهة املخلصني هناك ،مرو ًرا بإعالن خالفة مزعومة
للتحايل عىل من يحب اإلسالم واستقطابه ،وتشويه صورتها ،حتى ينفر منها املسلمون ،وأخ ًريا
االستعداد لتقسيم سوريا إىل كانتونات ممزقة كحل نهايئ ،وال شك أن الشام تشكل تحديًا كب ًريا
للغرب ،فكل مؤامراته تكرست عىل صخرة إخالص وبطولة أبناء الشام الصادقني.
شكل لألنظمة يف بالد املسلمني ،لتضليل أبناء األمة ،سواء يف البالد
 .8إنتاج نسخ محسنة ً
مثل التف عىل املسلمني
التي قامت فيها ثورات ضد الحكام ،أم يف غريها .ففي تونس ومرص ً
بأنظمة من جنس النظام املجرم البائد ،ولكن بحلة جديدة ،مل تغري يف الواقع الفاسد شيئًا ،حتى
إن كث ًريا من رموز العهد البائد استمرت يف قيادة البلد والحكم .ويف البالد األخرى تقوم األنظمة
بتحسينات صورية ،يف جوانب هامشية يف بنيان الحكم وهيكلياته ،مل تغري من دكتاتوريتها،
وواقعها املزري ،وتبعيتها بالكامل للغرب ،ليظن الناس أن األمور السياسية واالقتصادية وغريها
يف تطور وتقدم ،فيقبلوا بها ويهدؤوا ويستكينوا ،وهذه السياسة يعمل بها اآلن يف كل دول
املسلمني من أجل التضليل ،وتفتري العمل ضد األنظمة لتغيريها جذريًا.
 .9إلصاق تهمة ما يسمى باإلرهاب بدين اإلسالم واملسلمني ،والرتويج لذلك؛ ليكون رأيًا
عا ًما ،عىل أساس نظرية أن هذا االتهام يجعل األمة اإلسالمية يف موقع دفاع مستمر عن نفسها،
ويجعلها تهاب من أن تعلن عن هويتها وأفكارها ومشاريعها ،فال تدعو لدين ،وال لعمل سيايس
يعيد خالفتها ووحدتها .وقد بات هذا األسلوب من أنجع أساليب الغرب ،وهو يروج له بقوة من
خالل إعالمه املضلل ،ومن خالل األنظمة يف بالد املسلمني ومؤسساتها الدينية التي باعت دينها
بعرض من الدنيا قليل ،ومن خالل جيش من العلامنيني ،يف بالد املسلمني ،ممن يسمون مثقفني
ومفكرين وإعالميني ،والذين يشيعون الكذب ليل نهار عن (إرهاب) اإلسالم ومبدأ اإلسالم،
وعن الداعني املخلصني العاملني لإلسالم ،بعد أن أنابهم الكافر املستعمر عنه للقيام بهذا العمل
الخسيس .أما شعار هؤالء املنتفعني املرتبني يف رساديب املخابرات الغربية ،فأن رددوا أكاذيب
الغرب حتى تصدقوها؛ لتحفظوا ماء وجوهكم أمامه ،فريىض عنكم وال يالحقكم .كام أن الغرب
يستخدم سالح التهمة باإلرهاب ضد املسلمني يف بالده لتخويفهم هناك ،حتى يتربؤوا من دين
الله ،ومن أي عمل يخدم اإلسالم .كل هذا يحصل يف ضوء خطة خبيثة ،ينتهجها الغرب وأدواته،
وهي إطالق األكاذيب واالفرتاءات ضد اإلسالم واملسلمني ،والحديث املستمر عنها (لتصبح)
حقيقة يصعب تفنيدها بعد ذلك .إن كذبة اإلرهاب باتت مكشوفة اليوم للكثريين من الواعني
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من أبناء املسلمني ،والذين يدركون جي ًدا من الذي يص ِّدر اإلرهاب والقتل والتدمري للعامل اليوم.
إنه الغرب الدميقراطي املجرم ،فأعامله يف جنبات العامل ،وتاريخه األسود االستعامري شاهد عليه،
فهو الذي شن الحروب العاملية ،وقتل املاليني ،واستخدم األسلحة الفتاكة والنووية ضد البرشية،
وهو الذي يستعبد الكون باستعامره .ذكر موقع جلوبال ريسريتش البحثي ،يف كندا ،أنه بعد
هجامت  11سبتمرب أعلنت الواليات املتحدة الحرب عىل اإلسالم ،وليس اإلرهاب ،كام تدعي،
لتربير استهداف املسلمني ،وتضييق الخناق عليهم ،وبث الكراهية ضدهم ،وجعلهم أداة لتخويف
العامل ،تحت ذريعة مكافحة اإلرهاب ،حيث باتوا اللعبة العادلة التي ميلكها الغرب وواشنطن!
 .10إنابة أمريكا لعمالئها يف املنطقة ،ليقوموا بعمل مالحقة املسلمني وقتلهم ،تحت ذريعة
«محاربة اإلرهاب والتطرف» فطلبت من السعودية أن تقود تحالفًا عسكريًا كب ًريا من الدول
اإلسالمية ليقوم برضب املسلمني هنا وهناك ،ويرسل جنوده من أبناء املسلمني إىل جبهات،
تحددها أمريكا ،كسوريا واليمن وغريها ،وبهذا يقتل املسلمون بعضهم بعضً ا بأمر من أمريكا
بينام هي تتفرج ،شعارها يف ذلك :سنقاتل املسلمني حتى آخر جندي مسلم؟!
خصوصا ما بات يعرف
 .11ترسيخ الفرقة املذهبية عىل أساس سيايس بني أبناء املسلمني،
ً
بالخالف الشيعي السني ،وهذا ملف أوكلته أمريكا إليران ،لرتكيزه فكريًا وسياس ًيا يف العامل
اإلسالمي ،من خالل إطالق يد إيران فكريًا ،وحتى عسكريًا ،يف أكرث من مكان ،كسوريا واليمن
والبحرين والسعودية وغريها .كام أن أمريكا أوعزت للدول (السنية) ودوائرها الدينية ألن
تتصدى للمد اإليراين املفتعل ،حتى تستمر النار مشتعلة ،فال يلتقي اإلخوة ،ويكون بأسهم
بينهم شدي ًدا .وهذا األسلوب يلقى ،لألسف ،روا ًجا سلب ًيا اليوم بني ظهراين املسلمني؛ ما يشري إىل
قوته كأسلوب خبيث أرادته أمريكا لتكريس الفرقة بني أبناء األمة ،باسم الدين.
 .12الرتكيز عىل رفع شأن الدولة الوطنية القطرية يف العامل اإلسالمي ،بزعم أن اإلسالم ال
يوجب وجود الخالفة ،وأنه يجوز أن يكون للمسلمني مليون كيان .فإعالم الدول اإلسالمية
الوطنية الضيقة ينعق ،ليل نهار ،بالوطنية والوطن ،والدفاع عنه وعن حدوده ،وعن حبه
وعشق ترابه ،وتقديس علمه الذي رسمه لهم سايكس وبيكو (عىل وجه الحقيقة ال املجاز)،
فذلك عند أهل الوطنية دونه حز الرقاب ،وقضيتهم املركزية!! يساعدهم يف ذلك دوائر اإلفتاء
املنافقة للحكام؛ إللباس الدعاوى الوطنية لباس الدين .وعندما يذكر هؤالء مبفاهيم وحدة
املسلمني والخالفة ،تراهم يخذِّلون عنها ،ويدعون إىل العمل من أجل (مصلحة) الوطن ،فالوطن
كل يشء عندهم ،وهو أعىل سقفهم ،أما الخالفة والوحدة فهي ليست يف قاموسهم ،فالغرب -
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بحسبهم -لن يسمح بها ،وال نريده أن يعادينا ،يف مشهد تخاذل واستسالم وانبطاح مفضوح؟!
وال شك أن دعاة الوطنية والقطرية املفرقة يعانون من انفصام كبري يف عقلياتهم ،فهم يدركون،
متام اإلدراك ،أن الدويالت التي يحيون فيها نتاج سايكس بيكو األول واملبارش ،وال ينكرون ذلك،
لكن عندما يذكرون بالحلول الالزمة ،يصمون آذانهم ويستكربون؟!
بديل
 .13تشجيع ودعم الغرب للحركات الوطنية العلامنية يف بالد املسلمني ،لتكون ولتظل ً
عن أي طرح إسالمي يدعو لوحدة املسلمني الجامعة ،وتطبيق اإلسالم يف خالفته .أما أعامل تلك
الحركات الوطنية العلامنية ،منذ سايكس بيكو ،وإىل اآلن ،فلم تنتج شيئًا يخدم األمة اإلسالمية،
وبال عليها ،فهي الداعمة لألنظمة املجرمة يف بالد املسلمني التي تعمل
بل عىل العكس كانت ً
عند الغرب ،وهذا معناه أن ما يسمى بحركات التحرر الوطني ،يف بالدنا ،حركات أقل ما يقال
فيها أنها مشبوهة ،وتنفذ أجندة الغرب ،وأنها تكرس الفرقة لصالح األوطان والدول القطرية،
التي يعمل الغرب عىل استمرارها ،فال تقوم لألمة قامئة .فهل يف ظل عمل تلك الحركات الوطنية
العلامنية ،ومشاركتها األنظمة الغاشمة منظوماتها الفاسدة ،تغري حال املسلمني لألحسن ولو
قليال؟! هل نهضنا؟ هل تحررنا؟ هل توحدنا؟ كفى دعاة الوطنية نفاقًا و كذبًا عىل الشعوب،
التي تتوق للوحدة والتغيري الحقيقي ،والحكم الرشيد ،الذي يرفع عنها املآيس التي تنزل عىل
رأسها كل يوم ،وتكاد ال تنتهي .إن الحركات الوطنية العلامنية يف بالد املسلمني ابن رشعي
التفاقية سايكس بيكو ،وخنجر يف خارصة أمة اإلسالم ووحدتها.
 .14تشجيع الغرب ومباركته للحركات اإلسالمية التي تسمى (معتدلة) ،والتي تختلف عن
الحركات الوطنية العلامنية يف يشء واحد فقط هو اللحية .فالغرب أدرك وجوب وجود حركات
وأحزاب (إسالمية) يف بالد املسلمني ،ال تقود املسلمني للعمل السيايس املنتج ،وهو عودة اإلسالم
الذي يحتكم إليه يف دولة الخالفة ،بل تقودهم لكل يشء دون ذلك ،ال يغري من حال األمة
شيئًا ،ويديم شقاءها وفرقتها .وهذه الحركات اإلسالمية تشارك وتبارك األنظمة املأجورة ،وتطيل
من عمرها ،كام يشتهي الغرب .ومثالها الحركات اإلسالمية التي تتحالف اليوم مع السييس يف
مرص ،ومثالها حركة النهضة يف تونس ،والتي قدمت يف مؤمترها العارش األخري يف 2016-5-21م
قربانًا للنظام التونيس والغرب ،بإعالنها الفصل بني الدين والسياسة ،تحت سمع ومباركة
ومشاركة الرئيس التونيس الباجي القائد السبيس ،الذي كان رك ًنا من أركان النظام السابق .أبعد
هذا ينعق من ينعق عن حركات إسالمية هذا حالها؟! إنها سياسة التدجني ملسلمني ،وحركات
(إسالمية) ال عالقة لها باإلسالم والعمل اإلسالمي الصحيح الرشيد.

17

رسا،
 .15محاربة من يعمل لوحدة املسلمني ،وإعادة مجدهم املفقود ،ودولتهم املغيبة ق ً
دولة الخالفة ،من خالل البطش بهم ومالحقتهم ،والتعمية عىل أعاملهم يف توعية األمة عىل
قضيتها املركزية :الخالفة والحكم باإلسالم ووحدة األمة الواجبة.
 .16تشويه فكرة الخالفة ،وحتى نفيها ،وتشويه تاريخها الناصع ،حتى يبتعد املسلمون
تضليل ،كدولة شمولية وكهنوتية ،يتسلط فيها الحكام .فاألقالم
ً
عنها وال يعملوا لها ،وإظهارها،
املأجورة يف بالد املسلمني ،وأبواق اإلعالم البهلوان املنبطح ،تدأب يف تشويهها بأساليب شتى؛
مثل ،الخالفات السياسية بني مكونات الطبقة السياسية يف عرص الخالفة السابقة ،باعتبار
فتربزً ،
ذلك دليل عىل عدم صالحية عودتها اليوم! وأن الخالفة كانت راشدة ثم تراجع أداؤها! إضافة
إىل إخفائهم املقصود ملكانة الخالفة السابقة ،وبطوالتها وفتوحاتها وقيادتها للعامل ،وأنها كانت
قبلة العامل يف كل يشء ،يف الترشيع والعلوم والسياسة والفكر والعدل والرعاية .وهذا التشويه
املربمج للخالفة والهجوم عليها ،تقوده ،ولألسف ،ما تسمى املراجع الرشعية يف العامل اإلسالمي،
كاألزهر ومنظمة املؤمتر اإلسالمي ،تحت عناوين خبيثة مثل «تجديد الخطاب الديني» و«اإلسالم
املعتدل» و«اإلسالم الحدايث املتطور املعارص» و«حوار الحضارات» و«التعايش مع الغرب»
و«الوسطية» إرضا ًء للحكام والغرب املستعمر .وهذا شيخ األزهر األول أحمد الطيب يصل
إىل باريس يف 2016-5-24م ليؤكد للرئيس الفرنيس ،فرانسوا هوالند ،رضورة التصدي لإلرهاب
العاملي (طب ًعا إرهاب املسلمني كام يفهم هوالند) وأن األزهر مستعد لتقديم العون لفرنسا ،يف
كل ما ميكنها من محاربة اإلرهاب ،وال ينىس الشيخ أن يوجه التحية لفرنسا عاصمة الفكر الحر،
ومهد الثورة الكربى عىل الظلم والقهر ،وينىس  -بل يتناىس -شيخنا (ممثل اإلسالم أمام الغرب
املستعمر) ما تفعله فرنسا باملسلمني اليوم يف سوريا ومايل وغريها ،من قصف وقتل وتهجري،
وما تفعله تجاه املسلامت الحرائر عىل أرضها ،وما فعلته يف الجزائر ،عندما قتلت مليون مسلم،
وبقرت بطون نساء املسلمني الحوامل ،وأجرت عىل املسلمني هناك التجارب النووية؟!
التضليل الفكري للمسلمني أهم أساليب الغرب (بل األسلوب الرئيس) يف تكريس فرقة
املسلمني ومنع وحدتهم.
فسايكس بيكو ليست مجرد حدود جغرافية ،بل هي منظومة متكاملة من أساليب
التعمية والتضليل ،يف فكر األمة اإلسالمية؛ حتى تظل تائهة ال تعرف طريق الخالص ،فحدود
الدم بني دول املسلمني ،وغريها من عقبات الوحدة ،ما هي إال نتائج ليشء واحد ،وهو غياب
وعي األمة عىل دينها وكيفية خالصها .فالغرب يدأب يف تخريب فكر األمة بكل فكر هدام؛
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بديل عن
ليبعدهم ويضللهم عن العمل الرشيد الذي يخلصهم ويحررهم بالفعل ،كالدميقراطية ً
ترشيع اإلسالم ،والحريات املتفلتة ،واإلباحية ،واإللحاد ،وحقوق اإلنسان ،وتحدي ًدا ما يسمى
حقوق املرأة إلفسادها وإفساد املجتمع املسلم ،والوطنية واملذهبية الضيقة والعرقية ،وحرية
الفكر واالعتقاد ،والطعن والتجرؤ عىل مقدسات اإلسالم ،باسم االجتهادات العرصية الحرة
لنصوص الدين ،واإلعالم الفاسد املفسد ،واستثارة أمور اجتهادية بني املسلمني تديم خالفهم،
وغري ذلك ...فالغرب يعي أنه طاملا ظلت هذه األفكار وغريها تسيطر عىل فكر أبناء املسلمني،
فسيظل يعبث بهم كيف يشاء ،ولن يستطيعوا االنعتاق من هيمنته السياسية واالقتصادية
والعسكرية والثقافية ،وبغياب الفكر الصحيح املوحد عند األمة ،فلن تتحرك للتغيري والتوحد
يف دولة الخالفة.
الغرب املستعمر شيطان يف لباس الواعظني ،فهو يقوم بكل أعامل الفرقة يف جسد األمة
الواحد ،بينام يؤمن بالوحدة ويقدسها ويقاتل من أجلها يف بالده .فأمريكا (الواليات املتحدة)
دخلت يف حرب أهلية من أجل وحدتها السياسية ،وهي مستعدة اليوم ألن متسح من الوجود
أي عمل ميس ويخرج عن هذه الوحدة .أما أوروبا (االتحاد األورويب) فقد دخلت دوله أيضً ا يف
حروب ونزاعات قبل أن تقبل لنفسها بالوحدة ،والتي مكنتها من البقاء يف املوقف الدويل .وكم
خرس االتحاد السوفيايت وضعف بعد أن تشظى وانفصلت عنه الكثري من جمهوريات حلف
وارسو ،بعد سقوط مبدئه ابتداء من 1990م .وهكذا فالكافر املستعمر يتوحد هو ،ويحارب
وحدتنا ،ويكرس فرقتنا ،معت ًربا ذلك قد ًرا ليس لنا أن نرده ،يف دجل ونفاق سيايس مفضوح
مكشوف .أال يعي الناعقون بالدولة القطرية الوطنية يف بالد املسلمني واقعهم؟ أهم جهالء إىل
هذا الحد؟ أم أنهم عمالء مخلصون ألكاذيب وتضليل أسيادهم يف الغرب؟! إن الذي يحصل
اليوم للمسلمني مهزلة ما بعدها مهزلة ،فالحقائق بينات ،لكن القوي الفاجر هو من يكتب
التاريخ ويرسم الجغرافيا للضعفاء والجبناء واملنبطحني والعمالء.
تشخيصا دقيقًا ،ثم العمل عىل
دليل العمل لإلسالم يجب أن يبنى عىل تشخيص الداء
ً
مواجهته مبارشة ،وعدم االنرصاف عنه والتلهي بغريه ،فالتعرف عىل املشكلة واإلقرار بها
والتفنن يف وصفها ،دون تناول أدوات عالجها الحقيقية ،فهو إما جهل ،أو تضليل متعمد ،أو
خوف من العمل لإلسالم ،أو عاملة وخيانة للدين .إن مشكلة وقضية املسلمني األوىل واملصريية
هي غياب حكمهم باإلسالم يف كيانهم الخالفة ،وليست يف قضاياهم الوطنية القزمة ،هنا
وهناك ،والتي يسهر الغرب عىل رسمها لهم .فقضية املسلمني ليست يف بناء الفلسطينيني
للدولة الفلسطينية تحت حراب يهود لتكريس اغتصاب يهود لفلسطني ،وليست قضيتهم يف
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محافظة أهل مرص عىل كيان القطر املرصي وهويته الفرعونية ،ومحارصة املسلمني يف غزة،
ومالحقة الدعاة إىل الله ،وليست يف دفاع أهل ليبيا عن حدودها خوفًا من تسلل املسلمني إليها
من مرص وتونس ،وليست مشكلة األمة يف متكني املسلمني األكراد من إقامة دولتهم القومية يف
شامل العراق عىل حساب وحدته ،وليست يف املحافظة عىل هوية البحرين (وهي دولة توضع
كلها يف مدينة) أمام املد الشيعي ،وليست قضية األمة ومصلحتها يف شن حرب مسعورة من
آل سعود عىل اليمن السعيد ليذعن السياسيون فيه ملا تريده أمريكا ،وليست يف مرشوع بناء
سور باملليارات عىل حدودها مع الشقيقة العراق ،وليست يف دفاع األردن ولبنان وتركيا عن
حدودهم أمام الجئي سوريا أخوتنا يف العقيدة واملصري ،ومحارصتهم يف مخيامت كأنهم عبيد
سقطوا من كوكب املريخ ،وليست مشكلتنا يف قرع تركيا ألبواب أوروبا منذ عقود استجداء
للعضوية يف االتحاد األورويب عىل الرغم من احتقار أوروبا لها ...إن مشكلة األمة اإلسالمية
ليست يف كل ذلك ،فهذه املشاكل كلها تحل بحل القضية الرئيسية ،وهي وقف تغييب دولة
املسلمني ،الخالفة ،عن الوجود ،وإقامتها من جديد ،والقضاء عىل دول الرضار التي قامت عىل
أنقاضها ،بإرشاف الغرب الكافر ودعمه إىل اآلن .كفانا مغالطة للحقائق ،كفانا كذبًا عىل أنفسنا،
كفانا استغباء لعقولنا .نحن املسلمني أحق أن نكون صادقني مع أنفسنا من أعدائنا الذين
يعملون ويقاتلون من أجل مصالحهم وهيمنتهم يف بالد املسلمني ،رغم عدم مرشوعيتها .أال
تدفعنا نخوتنا ومروءتنا وشهامتنا لنفهم ونعي ما نحن فيه من متزق وهوان ،فنتحرك للتغيري
الواجب والصحيح؟ والله ،إن أعداء الدين ال يقبلون ألنفسهم ما نحن فيه ،لكنها خيانة الحكام
وأنظمتهم وتبعيتهم للكافر املستعمر؟!
إدراك قضية املسلمني املصريية يرشد إىل كيفية التغيري الصحيح .إن قضية املسلمني الوحيدة
هي أن ربهم فرض عليهم أن يحتكموا لإلسالم ونظامه يف دولة جامعة لهم اسمها الخالفة
(الخالفة الحقيقية طب ًعا) ،وأن ينعموا بعدلها ،ويقيموا الدين ،ويحملوه للعامل دعوة رحمة،
ويعزوا بها ،ويكونوا أسياد العامل ،كام كانوا .واألمة اإلسالمية تتوق لذلك ،وهي مؤهلة وقادرة
ألن تعيد مجدها املسلوب ،وها هي اليوم تتقدم ،والحمد لله ،يف وعيها عىل مبدئها ودينها،
وباتت تعرف الكثري عن ما يوجبه إسالمها عليها ،وباتت ترتقي يف فكرها وذكائها عىل واقع
الحكم املفروض عليها ،وعىل مخططات أعدائها ،وباتت مستعدة للتضحية يف سبيل إسالمها،
وقد تجاوزت مرحلة سكونها وخوفها من األنظمة البوليسية ،التي تجثم فوق صدرها ،وصارت
تلتفت بقوة إىل الدعاة املخلصني بني ظهرانيها الذين يصدقونها القول والفعل ،وال يدجلون عليها
ويضللونها ،وصارت تلمس صدق الدعوة إىل وحدة املسلمني يف دولة املسلمني الجامعة ،وتلمس
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الحاجة امللحة لها ،وصارت تكفر بالحركات الوطنية العلامنية واإلسالمية املنافقة التي تشارك
األنظمة الحكم ،وصارت تلمس أن فرقة األوطان والحدود وبال عليها ،وباتت تدرك وتقطع
أن فقرها وعوزها وهوانها وضعفها مفروض عليها ،وأنه غري طبيعي ،وأنه خالف األصل ،وأنها
تحتاج ألن تنقلب عليه .لكن األمة تحتاج أكرث ألن تدرك كيف تنهي معاناتها ونزفها املستمر.
نحن املسلمني يصدق فينا اليوم قول الشاعر:
كالعيس يف البيداء يقتلها الظام واملاء فوق ظهورها محمول.
إن طريق خالص األمة واضح جيل مهام حاول أعداء الدين واألنظمة واملضللون أن يرصفوها
عنه .ولن تقوم لألمة قامئة إال إذا انقلبت عىل حكامها وأنظمتهم البالية بالكامل ،وأبدلتهم
بدولة الخالفة الجامعة ،تنتخب فيها حكامها الذين يقودونها لكل رفعة وعزة وقوة .لن تقوم
لألمة قامئة إال إذا وضعت يدها يف يد املخلصني الذين يدعونها لذلك وليس سواه .لن تقوم
لألمة قامئة إن ظلت تستصعب تحركها وإمكانية حصول التغيري الحقيقي .لن تقوم لألمة قامئة
الحلول املسكنة التي ترميها بها األنظمة
إن يئست واستعجلت وقبلت ورضيت
بالفتات َّ َمن َ ُ َ
َ ۡ َ َ َ َّ ُ ُ ّ َ
َّ
ۡ
ۡ
ِك ش ٖء
التي يحركها الغرب ،فالله تعاىل يقول :إِن ٱلل بٰل ِغ أم ِرهۚ ِۦ قد جعل ٱلل ل ِ
َ
ق ۡد ٗرا ،فعدم وصول األمة لغايتها إىل اآلن ال ينبغي (بل ويحرم يف حقها) أن يجعلها تركض
خلف كل حل ،وكل قضية ،وكل رساب ال يسمن وال يغني من جوع ،يرفضه دين الله ،ويكرس
فرقتها .لن تقوم لألمة قامئة إن ظلت تراهن عىل حكامها املجرمني الذين يسومونها ألوان
العذاب ليل نهار ،وإن ظلت تراهن عىل القوى السياسية الوطنية التي تستغبيها وتستقطبها
لصالح األنظمة .أال ترى األمة كيف أن األمم األخرى ودولها تعمل ليل نهار من أجل مصالحها،
وكيف أنها تقاتل وتصارع وتعاظم من قواها لتكون املهيمنة واملسيطرة َيف َالعامل؟ أهم أحق
َ
ٱلل َغل ٌِب َ ٰٓ ۡ
و َّ ُ
بهذا أم أمة اإلسالم ،خري أمة أخرجت للناس؟ قال تعاىلَ :
ك َّن
ع أم ِره ِۦ َول ٰ ِ
َ ۡ َ
َ ََُۡ َ
َ
َّ
أكث ٱنل ِ
اس ل يعلمون.
عىل األمة أن تقطع أنها موعودة بالنرص واالستخالف والتمكني ،إن عبدت الله حق العبادة،
َ َ َ َّ ُ َّ َ َ َ ُ ْ
ٱلل ٱلِين ءامنوا
بالجائزةَ الكربى بقوله  :وعد
وأقامت الدين يف كل نفسها ،فالله تعاىل
يبرشها ۡ ۡ
ُ ۡ َ َ ُ ْ َّ ٰ َ ٰ َ َ ۡ َ ۡ َ
َّ
ۡرض َك َما ۡ
ُ
ِين مِن َق ۡبلِهمۡ
ٱس َت ۡخلَ َف َّٱل َ
ت ليستخل ِفنهم ِف ٱل ِ
م َِنكم وع َ ِملوا ٱلصل َِّح ِ
ِ
َ َُ ّ
ۡ َ َ ٰ َ ُ ۡ َ َ ُ َ ّ َ َّ ُ ّ ۢ َ ۡ َ ۡ ۡ َ ۡ ٗ َ ۡ ُ ُ َ
ِن ل ُه ۡم د َ
ك َ َّ
ِين ُه ُم ٱلِي ٱرتض لهم ولب ُدِلهم ِمن بع ِد خوف ِ ِهم أمنا ۚ يعبدون ِن
ولم
َ َ َ َ ۡ َ َ ٰ َ َ ْ َ ٰٓ َ ُ ُ ۡ َ ٰ ُ َ
َ ُۡ ُ َ َ ۡٗ
َ
َ
يا ۚ ومن كفر بعد ذل ِك فأولئِك هم ٱلفسِقون  ٥٥فإىل الوحدة
شكون ِب ش ٔ
لي ِ
اإلسالمية ،عرب العمل إىل إقامة الخالفة اإلسالمية ،ندعوكم ،أيها املسلمون ،فه َّيا إىل سبيل الخالص.
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بسم الله الرحمن الرحيم

املناهج بني البناء الصحيح والهدم املستمر
حمد طبيب – بيت املقدس
إن أعظم ثروة متلكها أمة من األمم -عىل وجه األرض -هو فكرها وطريقة حياتها املنبثقة
من حضارتها .وإن الرثوات األخرى جمي ًعا ال تضاهي وال تساوي هذه الرثوة العظيمة ،وإذا ما
حتم يحكم عليها بالدمار والفناء.
فقدت أمة من األمم ثروتها الفكرية وطريقة حياتها؛ فإنه ً
أما إذا فقدت شيئًا من باقي ثرواتها املادية :الصناعية ،أو العسكرية ،أو العمرانية ،أو الزراعية...
أو غريها ،فإنها رسعان ما تستعيدها؛ إذا بقيت متمسكة برثوتها الفكرية وطريقة حياتها .وهذا
بالفعل ما حصل مع األمم والشعوب ،ومنها األمة اإلسالمية؛ فعندما كانت األمة اإلسالمية
تتمسك بثقافتها وحضارتها فإنها كانت ترتقي وتسمو عاليًا ،وتتقدم يف جميع املجاالت املدنية
والعلوم ،وتنترص عىل الشعوب األخرى ،وتتمكن من حمل رسالتها إىل تلك الشعوب .وهذا ما
حصل بالفعل يف تاريخ أمة اإلسالم؛ وذلك عندما وقف (رسول هذه األمة األكرم) صىل الله عليه
وسلم عىل حدود الروم يف تبوك ،أول دولة يف ذلك العرص ،وقال« :نرصت بالرعب مسرية شهر».
وعندما وقف القائد العظيم (عقبة بن نافع) رحمه الله عىل حافة األطليس– بعد أن فتح كل
البالد مام يليه– وقال مخاطبًا البحر ،بعد أن غاصت حوافر فرسه يف مياه البحر« :أيها البحر،
أناسا خلفك لخضتك بسنابك خييل؛ ألحمل إليهم (ال اله إال الله محمد رسول الله)،
لو أعلم ً
وألحكمهم بدين الله» .وعندما وقف القائد العظيم (ربعي بن عامر) أمام رئيس أول دولة يف
األرض -حاكم الروم -وقال بلغة العزة واملنعة« :الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد
إىل عبادة الله ،ومن ضيق الدنيا إىل سعتها ،ومن جور األديان إىل عدل اإلسالم ،فأرسلنا بدينه
إىل خلقه لندعوهم إليه ،فمن قبل ذلك قبلنا منه ورجعنا عنه ،ومن أىب قاتلناه أبدً ا حتى
نفيض إىل موعود الله» وعندما وقف (حاكم الصني) بأبهته وعظمته -إذاللً وخضو ًعا -ليقدم
وعا ًء فيه تراب بالده لـ (هبرية الكاليب) ،ويرسل معه الجزية لقائده (قتيبة بن مسلم الباهيل)،
ثم يدوس قتيبة الرتاب بقدميه با ًرا بقسمه الذي أقسمه...
لقد بلغت فتوحات املسلمني الهند والسند ،وفارس والروم ،وبالد األندلس ،ووسط أوروبا
حتى فيينا ،ومعظم فرنسا حتى جبال الربانس ،وأواسط روسيا حتى موسكو ،وإندونيسيا ،وشامل
أواسط أفريقيا ،وفتحوا القسطنطينية أعظم حصن يف التاريخ ...وعندما كانت هذه األمة تتخىل
قليل عن بعض أحكام دينها ،وتضعف صلتها به كانت تنتكس وتهزم -حتى يف عقر ديارها -كام
ً
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حصل معها إبَّان الصليبيني ،وأمام الغزو املغويل .ومل تكن ت ُعد لها عزتها وقوتها إال إذا عادت
ومتسكت بدينها وثقافتها مرة أخرى؛ إميانًا وتطبيقًا صحي ًحا يف واقع الحياة.
خاصا بأمة اإلسالم ،بل إنه ينسحب عىل جميع الشعوب واألمم يف
وهذا األمر ليس ً
املعمورة .فالحضارات القدمية التي ضاعت حضارتها؛ انقرضت وماتت بال رجعة؛ كالفرعونية
تتخل
والبابلية والكنعانية والرومانية وغريها ،وهناك دول ضعفت يف فرتة من الزمن ولكنها مل َّ
عن حضارتها وفكرها؛ كام حصل مع األملان يف الحرب العاملية األوىل ،وكام حصل كذلك مع
اليابانيني ،حيث استطاعت أملانيا خالل سنوات معدودة -بعد هزميتها يف الحرب العاملية األوىل-
أن تستعيد مجدها وقوتها مرة أخرى؛ عندما بنت هذه القوة واملجد عىل الحضارة التي ما
زالت تتمسك بها -وكذلك اليابان استطاعت أن تبني نفسها مرة أخرى ،ولوال القيود التي
دول قوي ًة تتصدر الدول العاملية.
وضعتها الدول املنترصة عىل اليابان وأملانيا ،لعادت مرة أخرى ً
حرصا شدي ًدا عىل ثقافتها وأحكام
لذلك ومن هذا املنطلق ،فإن األمة اإلسالمية تحرص ً
رشيعتها يف كل مناحي الحياة ،وتحرص عىل تعليم هذه الحضارة ،وترسيخها يف عقول وقلوب
أبنائها ،وتحرص كذلك عىل تطبيقها عمل ًيا يف أي شان من شؤون حياتها.
فقد بدأ عليه الصالة والسالم أول ما بدأ يف دعوته بتثقيف املسلمني الثقافة اإلسالمية
الصحيحة النقية ،حتى مكَّنه الله بهذا النشء الجديد من إقامة الدولة اإلسالمية يف املدينة
املنورة .ثم بعد الدولة حرص الرسول عليه الصالة والسالم عىل هذه الثقافة ،وعىل ترسيخها
يف أذهان املسلمني وعقولهم؛ لذلك كان يعلمهم كل جديد ينزل به الوحي .ثم بعد الرسول
عليه الصالة والسالم ،حرص الخلفاء عىل الثقافة اإلسالمية ،وأُسست املدارس عىل مر التاريخ يف
دمشق وبغداد واألندلس وغريها .وقد بلغت الرثوة العلمية والفكرية والفقهية عنان السامء؛
لدرجة أن أبناء أوروبا يف العصور الوسطى ،من األرشاف ،كانوا يبعثون أبناءهم للتعليم يف
جامعات األندلس؛ مثل قرطبة وغرناطة وأشبيلية ،وهكذا ظلت األمة اإلسالمية طيلة فرتة عزها
ومجدها تتلقى ثقاف ًة صافية مرتبطة بعقيدتها -حتى ما كان منها يف العلوم واملخرتعات -ال
يخرج عن هذه العقيدة ،بل يكون يف خدمتها وخدمة أبنائها ،وخدمة أهدافها وغاياتها العليا
يف الفتح ونرش هذا الدين.
لقد أدرك الكفار ،وخاص ًة الغربيني منهم ،هذه الحقيقة ،وهي (أن املسلمني ال يهزمون ما
داموا متمسكني بدينهم) ،وذلك عندما بدأت هزامئهم تتواىل أمام املجاهدين املسلمني إبان
الغزو الصليبي؛ يف حمالته املتتابعة ،وإبان الغزو االستعامري األول بعد هدم الخالفة؛ وذلك
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عندما هزموا أمام حركات التحرر الجهادية ...وهذا ما عرب عنه ملك فرنسا القديس (لويس
التاسع) ،قائد الحملة الصليبية الثامنة التي انتهت بالفشل والهزمية ،ووقوع ملك فرنسا لويس
يف أرس املرصيني يف مدينة املنصورة ،وقد بذل امللك لويس فدي ًة عظيمة للخالص من األرس،
وبعد أن عاد إىل فرنسا ،قال ناص ًحا وموج ًها الشعوب النرصانية« :ال سبيل للنرص والتغلب عىل
املسلمني عن طريق القوة الحربية؛ ألن ت ُّدينهم باإلسالم يدفعهم للمقاومة والجهاد ،وبذل
النفس يف سبيل الله لحامية ديار اإلسالم ،وصون الحرمات واألعراض .واملسلمون قادرون دو ًما
لالنطالق من عقيدتهم إىل الجهاد ودحر الغزاة ،وإنه ال بد من سبيل آخر؛ وهو تحويل التفكري
وفعل بعد هذه الحملة بدأ التخريب يف
اإلسالمي ،وترويض املسلمني عن طريق الغزو الفكري»ً .
بالد املسلمني عن طريق التبشري والغزو الفكري والثقايف .وكان ما كان بعد ذلك من هدم رصح
اإلسالم العظيم (الخالفة) بعد أن تخىل املسلمون شيئًا فشيئًا عن ثقافتهم ورشيعتهم ،وصاروا
يقبلون شيئًا فشيئًا بالثقافات والقوانني الغربية بدل الرشيعة اإلسالمية النرية ،وتفرق املسلمون
بسبب هذا الغزو الثقايف اله ّدام إىل عرقيات وقوميات؛ كانت سب ًبا من أسباب ضياع األمة
ووحدتها وضياع خالفتها ،حيث صار العرب يعتزون بقوميتهم ،واألتراك بقوميتهم ..فتفرقت
قلوب األمة وحصل فيها الخلل ،ثم ضعفت وتحللت ،وتفككت بعد ذلك إىل دول ودويالت!!..
واليوم ،وقد عادت األمة اإلسالمية تحاول الوقوف عىل أقدامها -بعد أن جثت وتعرثت-
نوم وغفلة ،تنبَّه الكفار املجرمون املستعمرون إىل هذا
وتريد النهوض من سباتها بعد طول ٍ
األمر؛ فوقفوا يف طريقها يص ّدونها عن سبيل الله ،ويحاولون بكل ما أوتوا من قوة عسكرية
وفكرية وسياسية ،وأدوات ومؤسسات وأحالف ودول ،يحاولون منعها من امليض قد ًما يف طريق
عزتها ومجدها؛ لكن كل محاوالتهم الفكرية يف الصد والر ّد قد هزمت هزمي ًة منكرة وباءت
بالفشل الذريع ،لدرجة أن (اإلسالم السيايس) املخلص قد تتبعهم إىل عقر ديارهم ،وأصبح من
يعلنون إسالمهم يف بالد الغرب؛ (يف أوروبا وأمريكا) باآلالف ،بل عرشات اآلالف يف كل عام ..وقد
تزامن هذا األمر – متسك املسلمني بدينهم ورجوعهم إليه ،وتغلغل اإلسالم يف بالدهم – تزامن
مع انتكاسة الحضارة الغربية وتر ّدي أفكارها ،وانكشاف عوراتها السياسية يف كل مناحي العامل،
وخاصة بعد حرب أفغانستان والعراق ،وبعد التآمر الدويل عىل ليبيا والشام .وتزامن كذلك مع
األزمات الفكرية واالقتصادية يف كل بلد من بالد الغرب ،وكان آخرها األزمة الشهرية التي مل
تنت ِه بعد سنة (2008م) ،وتزامن مع حركة الرفض واالحتجاج عىل النظام الرأساميل برمته يف بالد
الغرب لدرجة أن املظاهرات قامت يف  1000مدينة و 25دولة من مدن أوروبا وأمريكا وغريها
من دول؛ وذلك سنة 2011م ،وكان شعارها (احتلوا وول سرتيت).
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وقد برزت عدة أمور يف السنوات األخرية جعلت الغرب يُرسع ،ويسري حثيثًا يف عملية
الهدم والتخريب لحضارة األمة اإلسالمية وثقافتها؛ املنبثقة من هذه الحضارة السامية ،وجعلته
يؤسس مراكز لألبحاث واملتابعة ،ومؤسسات إقليمية وعاملية ملحاربة الثقافة اإلسالمية الصحيحة،
متت إىل اإلسالم بأية صلة ،مثل (مؤسسة راند
واستبدالها بثقافات مقلوبة معوجة خاطئة ال ّ
األمريكية) ،ومركز (املسبار للدراسات والبحوث اإلمارايت) ،ومركز (اإلمارات للدراسات والبحوث
االسرتاتيجية) ،ومؤسسة (آل البيت امللكية للفكر اإلسالمي) ،ومؤسسة (محمد السادس للعلامء
األفارقة) باإلضافة إىل الجامعات الرسمية يف العامل اإلسالمي مثل األزهر وجامعة امللك فهد
وغريها التي تصدر آالف األبحاث يف التضليل والتحريف لدين الله عز وجل .ومن األمور التي
رسع يف عمليات الهدم والتخريب:
جعلت الغرب يسارع وي ِّ
 -1مسالة الحرب عىل اإلرهاب بعد أحداث الحادي عرش من أيلول 2011م ،وما فعلته
أمريكا بعد ذلك من حروب متواصلة عىل بالد املسلمني.
 -2مشاريع السالم بني الكيان اليهودي والدول القامئة يف العامل اإلسالمي ،وتهيئة األجواء يف
بالد املسلمني لقبول هذه الفكرة.
 -3االنهيار الفكري املتسارع للمبادئ العاملية؛ حيث سقطت االشرتاكية نهايات القرن
املايض ،وها هو املبدأ الرأساميل يرتنح للسقوط بعد األزمات املالية الجديدة.
 -4حالة الرتدي والفقر والظلم يف العامل اإلسالمي؛ وخاصة الديون مبليارات الدوالرات
لبعض الدول ،ومحاولة الشعوب التخلص من هذا الظلم ،واملناداة بتطبيق اإلسالم دين العدل.
 -5الثورات التي اجتاحت معظم بالد العامل اإلسالمي ضد عمالء االستعامر ،بسبب الظلم
والفقر والتسلط من قبل الحكام الظلمة ،ومناداة الشعوب بتطبيق اإلسالم الصحيح.
لذلك؛ فإن الغرب وقف يحارب اإلسالم (عسكريًا وفكريًا وسياس ًيا) ،وعىل جميع الصعد
ليحول ،بحسب ظنه وأمنياته ،دون عودة هذا الدين مرة أخرى إىل الحياة .وما هذه الحرب
املسعورة املسمومة (عىل املناهج)؛ وخاصة املدارس إال جزء من هذه الحرب الرشسة التي
أجمع عليها جميع الكفار ،بكافة أديانهم ومللهم وساندهم عىل رشها وكفرها حكام املسلمني
يف كل العامل اإلسالمي ،ما هذه الحرب إال جزء من مسلسل الحرب عىل اإلرهاب؛ أي اإلسالم
الصحيح .وقد جاءت عدة ترصيحات مسمومة من قادة الغرب ،وخاصة بعد أحداث  11أيلول؛
تنادي بتجفيف منابع اإلرهاب الفكرية ،وشمل ذلك الحركات اإلسالمية ،واملناهج واملؤسسات
التي تعنى بالثقافة والتعليم ،ومن هذه الترصيحات ما قاله مستشار الحملة االنتخابية للرئيس
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األمرييك (ترامب) يف حوار مع صحيفة (الحياة اللندنية)« :عىل رأس أولوياتنا إنهاء داعش،
بل واستئصاله وتجفيف منابع اإلرهاب (.أما الرئيس (أوباما) فرصح يف السادس من كانون
قائل« :سنعمل بالتوازي مع الدول اإلسالمية،
األول 2015م عقب حادثة (سان برناردينو) ً
والجاليات اإلسالمية يف الغرب عىل مواجهة األيديولوجية اإلرهابية ،التي يروج لها اإلرهابيون
عرب الشبكة العنكبوتية ،وشبكات التواصل االجتامعي) .وكان (توين بلري) (رئيس وزراء بريطانيا
األسبق) قد رصح يف حزيران 2015م فقال« :إن زيادة اإلجراءات األمنية ال تعالج جذور
تعليم جديدً ا للثقافة والدين من أجل مكافحة
مشكلة التطرف ،ال بد للعامل من أن يدعم
ً
األيدلويوجية اإلسالمية» .أما مسؤولة مبادرة الرشاكة األمريكية الرشق أوسطية (إلينا رمانسيك)
فقد رصحت يف العام 2003م« :إنه ال توجد فسحة من اآلن فصاعدً ا للكراهية وعدم التسامح
والتحريض ،ونحن نحاول أن نعيش م ًعا ،وأي منهاج درايس ال يسري يف هذا االتجاه يجب
تغيريه).
والحقيقة ،إن األمر مل يقف عند حد الترصيحات واألقوال الحاقدة املاكرة ،بل إنه تع َّداه إىل
الربامج والخطط واألساليب لرصف أبناء املسلمني عن دينهم وثقافتهم الصحيحة ،وخاصة بعد
الثورات العارمة التي اجتاحت بعض بالد العامل اإلسالمي ،وقد بدأت حملة الغزو يف التحريف
والتجهيل يف املناهج املدرسية منذ سنوات خلت يف هذه الديار (األرض املباركة) ،ويف غريها من
بالد العامل اإلسالمي ،وازدادت هذه األيام يف ظل الحملة الرشسة عىل اإلسالم وأهله .ومن هذه
التحريفات الحديثة املتقصدة واملرسومة األهداف والغايات:
يف الكويت :رصح وزير الرتبية ووزير التعليم العايل (الدكتور بدر العيىس) 2016 -9 -9م
يف مؤمتر نظمته األمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة (يونيسكو) ،بالتعاون مع معهد (املهامتا
غاندي) للتعليم من أجل السالم والتنمية املستدامة يف نيودلهي فقال« :إنه البد من معالجة
مسألة تغيري املناهج الرتبوية يف الرشق األوسط ،واملناطق األخرى التي تشهد ازدها ًرا لألفكار
املتطرفة بعقالنية ووعي».
ويف لبنان :فقد طالب (املركز الرتبوي للبحوث واإلمناء) -ضمن ورشات عمل تربوية-
بـ«عدم إدراج عبارة «العداء للكيان الصهيوين الغاصب» يف املناهج بحجة عدم إقحام السياسة
يف الرتبية ،وأننا ال نريد أن نريب أوالدنا عىل العداء».
ويف األردن :قام املسؤولون عن صياغة املناهج هذا العام 2016م بحذف درس كامل
حول سورة الليل ،وتم استبداله بدرس آخر يتعلق بالسباحة ،كام تم إلغاء حفظ معظم اآليات
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القرآنية واألحاديث النبوية الرشيفة يف بعض املناهج الدراسية ،كام تم حذف درس يتحدث عن
ابن بطوطة ،وتحدي ًدا الجملة التي أشارت إىل أن الرحالة املسلم ابن بطوطة قد تعلم القرآن
والحديث منذ الصغر .وقد رصح املسؤولون عن املناهج أن الخطة الحكومية للمناهج التي
أقرت مؤخ ًرا هذا العام ،نصت رصاحة عىل محاربة الفكر املتطرف ،وترسيخ معاين االعتدال
والوسطية والقيم اإلنسانية العليا ،وتعزيز قيم التسامح .وأما وزير الصناعة والتجارة والتموين
(د .جواد العناين) فقال« :إن الحكومة األردنية ليست خجلة من تعديل املناهج ،فنحن نريد
مراجعة املناهج ألننا اكتشفنا أن يف بعضها ما يحفز عىل (اإلرهاب) ،وشدّ د عىل أنّ املناهج
يجب أن تعلّم «الطلبة الحب والتجانس ال أن يحمل السيف ويبدأ بالقتل».
ويف الجزائر :كتبت كلمة (إرسائيل) بدل فلسطني يف بعض املقررات الدراسية ،كام حصل يف
كتاب الجغرافيا ،مام أثار حفيظة الشعب الجزائري املسلم ،فخرج إىل الشوارع محت ًجا ،وأحرق
نسخ هذا الكتاب ،فيام بررت الوزارة بأن ذلك كان نتيجة خطأ مطبعي وقامت بسحب الكتاب.
املرصي (إبراهيم محلب) عقب رئاسته اجتامع
ويف مرص الكنانة :رصح رئيس الوزراء
ّ
لجنة تطوير املناهج الدراس ّية يف 2015/4/11م فقال« :لن نسمح بوجود نصوص دراس ّية تنرش
الخرافات والخزعبالت يف عقول الطالب».
أي مق ّررات
يف حني ت ّم تشكيل لجنة الستمرار مراجعة املناهج الدراسيّة يف  4آذار وحذف ّ
(محب
ونص قرار وزير الرتبية والتعليم
قد تدعو إىل العنف وال تتواكب مع تط ّورات العرصّ .
ّ
الرفاعي) ،الصادر يف يف 2015/3/18م ،عىل أ ّن حذف بعض املق ّررات الدراسيّة كان وفقًا
لتوصيات مركز تطوير املناهج.
ويف مق ّدمة املق ّررات الدراس ّية املحذوفة من املنهاج املرصي  -والتي أثارت الجدل  -درس
قصة «عقبة بن نافع» يف ما ّدة اللغة العرب ّية ،وحذف
«صالح الدين األيّويب» ،وحذف فصول من ّ
مق ّررات من منهج ما ّدة الرتبية اإلسالم ّية من بينها سور قرآن ّية وأحكام دين ّية .ومل يقترص حذف
أجزاء من املق ّررات الدراس ّية املشتبه بتحريضها عىل العنف ،عىل مناهج التعليم العام فقط،
تخصص يف األساس أجزاء واسعة لدراسة
لكنه امت َّد أيضً ا إىل مناهج التعليم
األزهري ،والتي ّ
ّ
صل
العلوم الفقه ّية والرشع ّية اإلسالم ّية؛ حيث حذفت مق ّررات دراس ّية مثل حديث الرسول ّ
الله عليه وسلّم« :أمرت أن أقاتل الناس ح ّتى يشهدوا أن ال إله ّإل الله» ،وإدخال مق ّررات
دراسة مواجهة اإلرهاب واإللحاد والخروج عىل الحاكم.
أما املناهج الدراسية يف هذه الديار (األرض املباركة يف بيت املقدس) :فقد شهدت أيضً ا

27

عدة تغيريات -يف هذا العام وعرب سنوات خلت -شملت عدة كتب منها عىل سبيل املثال ال
الحرص ،يف كتاب الرتبية الوطنية للصف الثالث ،كان املقرر السابق أن (عمر بن الخطاب ريض
الله عنه هو الذي فتح القدس)  ،وغ ُّي هذا ليصبح يف الكتاب الجديد (القدس مدينة عربية
بناها أجدادنا العرب منذ آالف السنني) .ويف كتاب اللغة العربية للصف الرابع (تم حذف
املواضيع التي تحدثت عن سرية صالح الدين األيويب) .ويف كتاب الرتبية اإلسالمية للصف الثاين
يركز املنهاج أن (الكافر هو فقط من يعبد األصنام) والحقيقة ،إن هذه التغيريات ليست األوىل
وال األخرية يف املنهاج الفلسطيني.
وأمام هذا الواقع الخطري أيها املسلمون ،هل نقف مكتويف األيدي واأللسن ،ال ننابذ وال
ندافع عن أبنائنا وعن ثقافتهم؛ والتي هي أعز ما ميلكون؟ أم إن الواجب الرشعي ليميل
علينا أن نقف س ًدا مني ًعا تجاه هذا املوج العايت ،وتجاه هذه النار الحارقة ،ونحاول منعه قدر
املستطاع ،وتصحيح مساره املنحرف؟.
َ
َ
َ
َّ
ْ
ْ
ُ
ُ
ۡ
ُ
ُ
يأ ُّي َها ٱل َ
إن الله عز وجل قد أمرنا فقالٰٓ َ :
ِين َء َام ُنوا ق ٓوا أنفَّ َسك ۡم َوأهل ِيك ۡم
َ ٓ َ َ َّ َ ُ ۡ َ ٞ
َ ٗ َ ُ ُ َ َّ ُ َ ۡ َ َ ُ َ َ ۡ َ َ َ ٰٓ َ ٌ َ ٞ
لئِكة غِلظ شِداد ل يعصون ٱلل ما
َنارا وقودها ٱنلاس وٱل ِجارة عليها م
َ
ۡ ُ َ
ۡ
ُ
أ َم َره ۡم َو َيف َعلون َما يُؤ َم ُرون  ..٦ورسوله عليه الصالة والسالم أمرنا فقال« :من رأى
منكم منك ًرا فليغريه بيده ،فإن مل يستطع فبلسانه ،فإن مل يستطع فبقلبه ،وذلك أضعف
اإلميان» رواه اإلمام مسلم وقال صىل الله عليه وسلم« :والذي نفيس بيده ،لتأم ُرنَّ باملعروف
ولتنه ُونَّ عن املنكر ،أو ليوشكَ َّن الله عز وجل أن يبعث عليكم عذا ًبا من عنده ،ثم تدعونه
فال يستجاب لكم» رواه اإلمام الرتمذي.
ومن هذا املنطلق الرشعي أيها اإلخوة نقول :يجب عىل املسلمني يف هذه الديار ،ويف
غريها من بالد املسلمني ،أن يقفوا س ًدا مني ًعا أمام هذا امل ّد الحاقد الخبيث ،وذلك بعدة وسائل
وأساليب ،منها:
 -1بيان هذا الرش بكل الوسائل املتاحة ،العامة والخاصة ،ضمن حملة مضادة تهدف إىل
تعرية هذه الحرب ،وكشف أهدافها وغاياتها.
 -2نرش الثقافة الصحيحة بكل الوسائل املتاحة ضمن أوساط األمة ،وخاصة عند الجيل
الناشئ من الطالب.
 -3رعاية شؤون األرسة رعاية صحيحة ،وتنبيه اآلباء إىل الرشور ،ودعوتهم باستمرار ضمن
دروس ومحارضات ونصائح لرعاية أبنائهم من تحريفات املناهج.
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 -4دعوة األمة بشكل فاعل وقوي للتخلص من هذه الرشور عن طريق عملها إلزالة
األنظمة العميلة للغرب يف بالد املسلمني ،والتي تعمل عىل تنفيذ سياسات وبرامج الدول
املستعمرة.
 -5التواصل املستمر مع القامئني عىل املناهج واملدرسني والهيئات التعليمية يف بالد املسلمني
لتحميلهم أمانة التصدي لهذا الرش.
َ
ْ
ُ ُ َ
ُ ۡ ُ ُ َ َّ
فوا ن
يدون أن يط ِ ٔ
ويف الختام نقول :يقول رب العزة جل جالله يف كتابه :ير
ور ٱللِ
َّ
َ ۡ َ ٰ ۡ َ َ ۡ َ َّ ُ َّ ٓ َ ُ َّ ُ َ ُ َ َ ۡ َ َ ۡ َ ٰ ُ ِ َ
ب ِ َّأفوهِ ِهم ويأب ٱلل إِل أ َن يتِم نورهۥ ولو ك ِره ٱلكفِرون  .٣٢ويقول سبحانه :إِن
َّ َ
َ ََُ ْ ُ ُ َ
ُ َ ُ َ ُ ُ
ون أ ۡم َوٰل َ ُه ۡم ِلَ ُص ُّدوا ْ َعن َ
يل ٱللِۚ ف َس ُينفِقون َها ث َّم تكون
ب
س
ٱلِين كفروا ينفِق
ِ
َ َ ۡ ۡ َ ۡ َ ٗ ُ َّ ُ ۡ َ ُ َ َ َّ َ َ َ ُ ٓ ْ َ ٰ َ َ َّ ِ َ ُ ۡ َ ُ َ
علي ِهم حسة ثم يغلبونۗ وٱلِين كفروا إِل جهنم يشون  .٣٦فكام هزم الكفر
حتم سيهزمه الله
يف كل ميادين الحرب عىل الله ورسوله وأمة اإلسالم ،فإن هذا اللون من الحرب ً
عز وجل؛ ألن هذه الحرب قبل أن تكون عىل أمة اإلسالم هي عىل دين الله ،يقول تعاىل :قَدۡ
َ ۡ َ َّ َ ۡ ُ َ َّ
ُ ُ َ َ َّ َ
َ ّ َ َ َ
َّ
َ َ
ت
ك َّن ٱلظٰ ْل ِ ِم ُني ْأَِبي ٰ ِ
نعل ُم إِن ُهۥ لَح ُزنك ٱلِي َيقولونۖ فإِن ُه ۡم ل يُكذِبُونكْ َو َل ٰ ِ
َََ ۡ ُ َّ ۡ ُ ُ ُ َ ُّ ُ َ ٰ َ َُ َ َ َ َۡ ّ ٞ
َّ َ ۡ َ َ
وذوا َح َّ ٰٓ
ت
ح ُدون  ٣٣ولقد كذِبت رسل مِن قبل ِك فصبوا ع ما كذِبوا وأ
َٱللِ ي
َ
ۡ
َ
َ
ٓ
َ
َّ
َ
َ
َ
َّ
ۡ
َ
ۡ
َ
ّ
َ
َ
ُ
َ
ْ
َ
َ
أتَى ٰ ُه ۡم ن ُ
ت ٱللِۚ َولقد جا َءك مِن نبإِي ٱل ُم ۡرسل ِني .٣٤فجميع
صنا ۚ َول مبدِل ل ِك ِم ٰ ِ
متح ثقافتها ودينها ،وها
الحروب التي قادها الكفار عىل هذه األمة مل تهدمها كأمة مسلمة ،ومل ُ
هي تقف عىل أقدامها ،وتعود إىل أصالتها يف ظل تردي وانهزام أفكار الغرب وانهدامها ،وانهزام
دوله يف ساحة املسلمني .وإن كل ألوان هذه الحرب -ومنها الحرب عىل املناهج -إمنا هي كمن
ينفخ عىل الشمس ليطفئها ،وكمن يضع املتاريس والحواجز أمام الريح العاصف ليوقفها ،فهل
يستطيع هؤالء وهؤالء أن يطفئوا الشمس أو أن مينعوا الهواء؟!
فان هذه األمة عائدة ال محالة بفضل الله عز وجل أولً  ،ثم بفضل املخلصني من أبنائها،
عظيم هو عودة هذه األمة العظيمة ملجدها ومكانتها ،وسيت َّزامن
وعام قريب سنشهد حدث ًا
ً
َۡ َ َ
ك َر ٱلِينَ
انهدام هذه القوى الرشيرة الظاملة بإذن الله وحده،
ذلك مع
قال تعاىل :قد م َ
َ ۡ ۡ َ َ َ َّ ُ ُ ۡ َ ٰ َ ُ ّ َ ۡ َ
َ َ
خ َّر َعلَ ۡيه ُم َّ
ٱلس ۡق ُف مِن فَ ۡوقِه ۡم َوأتَى ٰ ُهمُ
َ
مِن قبل ِ ِهم فأت ٱلل بنينهم مِن ٱلقوا ِع ِد ف
ِ
َََۡ َ ُ ْ ِ ۡ َ
ُ َ ۡ
َ
ۡٱل َع َذ ُ
اب م ِۡن َح ۡيث ل يَش ُع ُر َّون  ،٢٦ويقول ع َّز من قائل :أفلم يسِريوا ِف َٱل ِ
ۡرض
َ ۡ ۡ َ َّ َ َّ ُ َ َ ۡ ۡ َ ۡ َ ٰ َ َ ُ
ََ ُ
نظ ُروا ْ َك ۡي َف َك َن َعٰقِ َب ُة ٱل َ
في
ين أ ۡمثٰل َها
ِين مِن َقبل ِ ِهمۖ دمر ٱلل علي ِهمۖ ول ِلكفِ ِر
َ ٰ َ َ َّ َّ َ َ ۡ َ َّ َ َ َ ُ ْ َ َّ ۡ َ ٰ َ َ َ ۡ َ ٰ َ
ُ
ۡ
 ١٠ذل ِك بِأن ٱلل مول ٱلِين ءامنوا وأن ٱلكفِ ِرين ل مول لهم .١١
فدين الله عز وجل هو الحق ،والدعاة إىل الله هم أولياء الله عز وجل ،والله سبحانه وعد
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َ ُ ُ َّ ُ َ
ٱلل أن
قاط ًعا بأنه سيحق الحق ويبطل الباطل ولو كره املجرمون حيث قال :ويريد
وع ًدا
ۡ
ۡ
ُ َّ ۡ َ َّ َ ُ ۡ َ ِ ۡ َ َ َ َۡ
َ
ۡ
َ
َ
َ
َّ
ٱلق بكل ِمٰتِهِۦ َو َيق َط َع داب َر ٱلك ٰ ِفر َ
ُي َِّق َ
ح َق ٱلق ويب ِطلۡ َٱلبٰ ِطل ولو
ين ِۡ ٧ل ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ ُۡ ۡ ُ َ
َ َّ
ُ َّ َ َ َ ٰ َ
ع َش َ
ك َ ٰ
يع ٖة ّم َِن ٱل ۡم ِر فٱتب ِ ۡع َها
ثناؤه:
جل
َّ
ويقول
.٨
ون
كره ٱلمجرم
ن
ل
ع
ج
م
ث
َّ
َ َ ِ َ َّ ۡ َِ ۡ َ ٓ َ َّ َ َ َ ۡ َ ُ َ
َّ ُ ۡ َ ُ ۡ ُ ْ َ ِ َ َ َّ َ ۡ ٗ
يا ۚ ِإَون
ول تتبِع أهواء ٱلَِين ل يعلمون  ١٨إِنهم لن يغنوا عنك مِن ٱللِ ش ٔ
َّ
َُٗ
ٱلل َو ُّل ٱل ۡ ُم َّتق َ
ٱلظٰلِم َ
ني َب ۡع ُض ُه ۡم أ ۡو ِلَا ٓ ُء َب ۡعض َو َّ ُ
ني َ ١٩هٰ َذا بَ َ ٰٓ
صئ ِ ُر ل َِّلن ِ
اس وهَّدى
ِ
ِ
ٖ
ۖ
ِ
َ ََۡ َ ُ ُ ۡ َّ ٞ
و َمن َي َت َو َّل َّ َ
ون  .٢٠ويقول تبارك اسمهَ :
ٱلل َو َر ُس َ ُ
ولۥ َوٱل َ
ِين
ورحة ل ِقو ٖم يوق ِن
َ َ ُ ْ َ َّ ۡ َ َّ ُ ُ ۡ َ ٰ ُ َ
ءامنوا فإِن حِزب ٱللِ هم ٱلغل ِبون .٥٦
وأول أعامل هذه األمة بعد عودتها وتوحيد أقطارها هو برت هذا الرسطان الخبيث( اليهود)
من جسد هذه األمة ،وتحرير كامل هذه األرض املقدسة -وعىل رأسها املسجد األقىص املبارك؛
املستهدف هذه األيام ملنع األذان فيه وتقسيمه كام فعلوا باملسجد اإلبراهيمي -ولتنطلق
الجيوش كام كانت تنطلق سابقًا ،وهذه املرة إىل روما عاصمة النصارى الثانية؛ التي برش بها
أول :قسطنطينية
رسول هذه األمة ،فقال صىل الله عليه وسلم عندما سئل :أي املدينتني تفتح ً
أو رومية؟« :مدينة هرقل تفتح ً
أول ،يعني قسطنطينية» رواه اإلمام أحمد.
نعم ،سرتفع راية اإلسالم فوق صلبان روما يف الفاتيكان؛ ليع َّم بعدها هذا الدين كل األرض،
وليصدق حديث املصطفى عليه الصالة والسالم« :إِنَّ اللهَ َز َوى ِل األَ ْر َضَ ،ف َرأَ ْي ُت َمشَ ا ِر َق َها
يتَ الْكَ ْن َز ْي ِن ْالَ ْح َم َر َو ْالَ ْب َي َض» .رواه
َو َمغَا ِر َب َهاَ ،وإِنَّ أُ َّم ِتي َس َي ْبلُ ُغ ُملْكُ َها َما ُزو َِي ِل ِم ْن َهاَ ،وأُ ْع ِط ُ
َ ُ َ َ
ََُ ُ َ
ٗ
ت ُه َو ۖ قُ ۡل َع َ ٰٓ
ون َم َ ٰ
س أن يكون ق ِريبا صدق الله
اإلمام أحمد ،قال تعاىل :ويقول
العظيم.
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بسم الله الرحمن الرحيم

الرخصة والعزيمة
الشك أن موضوع الرخصة والعزمية موضوع أصويل يتناوله علامء األصول رش ًحا وتعريفًا
كام يتناوله علامء الفقه يف االستدالل عىل األحكام .وإن الذي يدفع لطرح هذا املوضوع هو ما
متر به ساحتنا اإلسالمية من ضعف وترشذم من جهة ،ومن عدوان رشس من أعدائها من جهة
أخرى .ومبا أن املواجهة حاصلة واملعركة حتمية فهل يوجد فسحة للرتخص يف هذه املعركة؟
كان ذلك الدافع الرئيس لبحث موضوع الرخصة ،وكان من األبحاث األصيلة يف الفقه
والرضورية يف الحياة ،وفيه فائدة عظيمة جليلة تساعد عىل استكامل الوعي عىل الصعوبات
التي تعرتضنا يف طريق التغيري املنشود.
•املحور األول :التعاريف واملصطلحات:
إن التعريف باملصطلحات الواردة يف أي بحث ،هو من املقدمات الالزمة فيه .واملصطلحات
وخصوصا املصطلحات الغامضة التي مل تصل مرتبة
تحتاج إىل تحديد معانيها وبيان حدودها؛
ً
الشيوع ،أو تلك املصطلحات التي لها معانٍ متعددة ،فبيان الباحث للمعنى الذي يقصده يف
املصطلح رضوري لحصول االتفاق عىل مفهوم محدد ومعلوم...
ترتادف كلمة «مصطلح» و”اصطالح” يف اللغة العرب ّية ،وهام مشتقتان من”اصطلح”
مبعنى« :اتفق”؛ أل ّن املصطلح أو االصطالح ُّ
يدل عىل اتفاق أصحاب تخصص ما عىل استخدامه
للتعبري عن مفهوم محدد لديهم ،وقيل :إخراج اليشء عن املعنى اللغوي إىل معنى آخر لبيان
املراد« .واملصطلحات هي مفاتيح العلوم» عىل حد تعبري الخوارزمي ،وقد قيل :إن فَهم
املصطلحات نصف ال ِعلم؛ ويف هذا العرص الذي أصبح يوصف بأنه”مجتمع املعلومات” ،أو
“مجتمع املعرفة” ،فإن الشبكة العاملية للمصطلحات يف فيينا بالنمسا اتَّخذت شعار «ال معرفة
بال مصطلح”؛ لذلك نبدأ ببحث بعض التعريفات الرضورية املتعلقة مبوضوع املحارضة.
حسيًّا كابتناء الجدران
أصول الفقه :األصل يف اللغة هو ما يُبتَنى عليه ،سواء أكان االبتناء ّ
عىل األساس ،أم عقليًا كابتناء املعلول عىل العلّة ،واملدلول عىل الدليل .فأصول الفقه هي
َ ََۡ
ما نفق ُه
القواعد التي ُيبتنى عليها الفقه .أ ّما الفقه فهو يف اللغة الفهم ،ومنه قوله تعاىل:
َ ٗ ّ َّ َ ُ ُ
ول
كثِريا مِما تق
رشعني الفقه هو العلم باألحكام الرشعية العملية املستن َبطة
املت
رف
ع
ويف
،
ُ
ّ
من األدلة التفصيلية.
االجتهاد :يف اللغة هو استفراغ الوسع يف تحقيق أمر من األمور مستلزم للكلفة واملشقة.
وأما يف اصطالح األصوليني فمخصوص باستفراغ الوسع يف طلب الظن بيشء من األحكام الرشعية
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عىل وجه يُحس من النفس العجز عن املزيد فيه.
الحكم الرشعي :هو خطاب الشارع املتعلق بأفعال العباد باالقتضاء أو التخيري أو الوضع.
والشارع هو الله تعاىل ،وخطاب الشارع يعني خطاب الله.
وبذلك يكون تعريف الحكم الرشعي بأنه خطاب الشارع املتعلق بأفعال العباد جام ًعا
مان ًعا .فهو بقوله باالقتضاء أو التخيري قد شمل األحكام الخمسة وهي :الواجب واملندوب
والحرام واملكروه واملباح ،وبقوله بالوضع قد شمل ما كان سب ًبا ،وما كان مان ًعا ،وما كان رشطًا،
وباطل وفاس ًدا ،وما كان رخص ًة وعزمي ًة.
ً
وما كان صحي ًحا
األدلة الرشعية :الدليل لغة مبعنى الدال ،وقد يُطلَق الدليل عىل ما فيه داللة وإرشاد ،وقد
ع ّرفه علامء األصول بأنه الذي ميكن أن يُتوصل بصحيح النظر فيه إىل العلم مبطلوب خربي.
وبعبارة أخرى هو الذي يُتخذ ُحجة عىل أن املبحوث عنه حكم رشعي .واألدلة الرشعية هي
أصول األحكام الرشعية ،فهي قطعية ال ظنية.
أما الدليل التفصييل فهو عند أهل األصول األمارة :وهي التي يلزم من العلم بها الظن
بوجود املدلول ،كالغيم بالنسبة إىل املطر ،فإنه يلزم من العلم به الظن بوجود املطر .وكل دليل
رشعي إما أن يدل عىل الحكم داللة قطعية أو ظنية ،ويستوي يف األخذ به يف األحكام من جهة
ثبوته ،سواء أكان قطع ًيا أم ظن ًيا.
العزمية والرخصة
َ
َ
َ
َ ۡ
ن ۡد ُلۥ َع ۡز ٗما أي
العزمية :يف اللغة عبارة عن اإلرادة املؤكدة ،قال الله تعاىل :ولم ِ
شع من األحكام
مل يكن له قصد مؤكد يف فعل ما أُمر به .أما يف االصطالح ،فالعزمية هي ما ُ ِّ
ترشي ًعا عا ًما وألزم العبد بالعمل به .أي ما رشعه الله أصال ًة من األحكام العامة التي ال تختص
بحال دون حال ،وال مبكلف دون مكلف ،أي هي حكم عام ،وهي الحكم األصيل كفرض الصالة
والحج وفرض الجهاد وحرمة امليتة.
شع من األحكام تخفيفًا
الرخصة يف اللغة هي :اليرس والسهولة ،أما يف االصطالح ،فهي ما ُ ِّ
للعزمية لعذ ٍر مع بقاء حكم العزمية .أي هي ما رشعه الله تعاىل من األحكام تخفيفًا عىل
املكلف يف حاالت خاصة .وقيل هي استباحة املحظور بدليل ،مع قيام دليل الحظر .وهي حكم
جاء مان ًعا من استمرار اإللزام بالحكم األصيل.
والرخصة حتى تعترب رخصة رش ًعا ال بد أن يدل عليها دليل رشعي؛ ألنها حكم رشعه الله
لعذر ،فال بد أن يدل عليه دليل رشعي .وهي خطاب الشارع املتعلق بأفعال العباد بالوضع.
وما دامت هي نفسها خطاب الشارع ،فال بد أن يكون هناك دليل رشعي يدل عليها .فال َعمى
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َّ ۡ َ َ َ ۡ َ ۡ َ َ َ َ ٞ
وال َعرج َواملرض أعذار يف القعود عن الجهاد ،قال تعاىل :ليس ع ٱلع ٰ
ج َول
م حر
َ ۡ ََ َ ٞ
ََ ۡ ۡ
ٞ
يض َ َح َرج .والسفر َعذر ُيف اإلفطار يف رمضان ،قال
ع ٱلع َر ِج ح َرج َول ع ٱل َم ِر َ ِ
َ
َ َ
ُ َّ ً ۡ َ ٰ َ َ ٞ
َ
تعاىل :ف َمن كن مِنكم م ِريضا أو
ع َسف ٖر فعِ َّدة ّم ِۡن أيَّا ٍم أخ َر .والنسيان والخطأ
واإلكراه أعذار ت َرفَع اإلثم إذا وقع صاحبها يف مح ّرم ،قال عليه الصالة والسالمُ « :رفع عن أ ّمتي
الخطأ والنسيان وما اس ُتكرِهوا عليه» .والجهل فيام يُج َهل مثلُه عىل مثلِه عذر ،ألن الرسول
عاطسا وهو يف الصالة ،فبعد أن فرغوا من الصالة علّمه الرسول
سمع معاوية بن الحكم يش ّمت
ً
أن الكالم يُ ِ
بطل الصالة ،ومل يأمره بإعادة الصالة.
وباستقراء النصوص الرشعية التي دلت عىل الرخص ،نرى أنها دلت عىل أعذار معينة
ألحكام معينة ،وما مل يَرِد فيه دليل ال قيمة له ،وال يعترب عذ ًرا رشع ًيا مطلقًا.
وهذه األعذار اع ُتربت أعذا ًرا لذاتها ال ملا فيها من علّة؛ فال تعلَّل ألن الرشع مل يعللها؛
ولهذا ال تؤخذ الرخصة يف السفر حالة املشقة فقط ،وال يعلل السفر باملشقة؛ ولذلك يقرص
املسافر مسافة القرص ولو سافر بطائرة ،وال يقرص املسافر دون مسافة القرص ولو سافر يف شدة
الحر يف الصحراء.
إذن الرخصة هي ما رشعه الله تعاىل من األحكام تخفيفًا عىل املكلف يف حاالت خاصة.
أو هي استباحة املحظور بدليل ،وهي أعذار بذاتها ال تعلل ،أ ّما من حيث العمل بالرخصة أو
بالعزمية ،فللمكلف أن يختار العمل بأيهام شاء وهذا مباح له ،فله أن يعمل بالرخصة ،وله أن
َ َ ۡ ُ َّ َ ۡ
م َم َص ٍة
وذلك ألن نصوص الرخص دالة عىل ذلك ،قال تعاىل :فمن
يعمل بالعزمية؛
ّ
ٱض َط َر ِف َ َ
َ
ۡ ُ ِ َّ َ
ۡ
ََ
َ
َّ
ُ
َّ
َ
ۡ
َ َۡ َُ َ
جان ِف ِلثم فإن َ
ٱلل غفورَّ ٞرح ٞ
ِيم ،وقال :فم ِن ٱضطر غي باغٖ ول ع ٖد
َغ َ ٓي ۡمت َ ٖ ِ ٖ ِ
فل إث َم َعل ۡ
ه
ي
وهو اإلباحة ،وغفر له ِفعله وهو
األكل
عن
اإلثم
رفع
يف
الرخصة
فجعل
ِ،
ِ
َ َ ۡ َ َ َ ۡ ُ ۡ ُ َ ٌ َ َ ۡ ُ ُ ْ َ َّ َ
ٰ
صوا م َِن ٱلصلوة ِ ،و َرفْع َالجناح
اإلباحة .وقال تعاىل :فليس عليكم جناح أن تق
َ
َ َ
ُ َّ ً َ ۡ َ ٰ َ َ َ َّ ٞ
ّ
َّ
ۡ
يعني اإلباحة .وقال تعاىل :ف َمن كن مِنكم م ِريضا أو ع سف ٖر فعِدة مِن أيا ٍم
وهو اإلباحة .فأدلة ال ُرخص نفسها تعطي اإلباحة وليس الوجوب أو الندب.
وروى مسلم عن حمزة بن عمرو األسلمي أنه قال« :يا رسول الله ،أجِ د مني قوة عىل
يل ُجناح؟ فقال :هي رخصة من الله تعاىل ،فمن أخذ بها ف َح َسن ،ومن
الصوم يف السفر ،فهل ع ّ
أحب أن يصوم فال جناح عليه» ،فهذه النصوص تدل داللة رصيحة عىل أن الرخصة مباحة ،هي
َّ
والعزمية ،فله أن يأخذ بأيهام شاء.
وقد يقال إن الرسول صىل الله عليه وسلم قال« :إن الله يُ ِحب أن تؤىت ُرخَصه كام يحب
أن تؤىت عزامئه» وهذا طلب ،وهو دليل عىل أنه مندوب ،واملضطر إذا خاف الهالك عىل نفسه
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وجب عليه أكل لحم امل ْيتة ويحرم عليه االمتناع عن أكلها ،والصائم إذا بلغ به الجهد حد
الهالك يجب عليه أن يفطر ويحرم عليه أن يظل صامئًا ويهلك ،وهكذا ،مام يدل عىل أن العمل
بالرخصة فرض .ولذلك قد تكون الرخصة فرضً ا ،وقد تكون مندوبًا ،وقد تكون مبا ًحا.
والجواب عىل ذلك هو أن الكالم يف الرخصة من حيث هي رخصة ،مباحة قط ًعا ،بدليل
األدلة السابقة ،فالرخصة من حيث ترشيعها حكمها اإلباحة .وأ ّما قول الرسول« :إن الله يُ ِحب
أن تؤىت ُر َخصه « ...الحديث ،فليس يف الحديث داللة عىل الندب ،بل هو يدل عىل اإلباحة؛ ألنه
يبي أن الله يُحب أن تؤىت الرخص ويُحب أن تؤىت العزائم ،وليس طلب أحدهام بأ ْوىل من طلب
ّ
اآلخر ،ولذلك ال داللة يف الحديث عىل أن العمل بالرخصة قد يكون مندوبًا.
وأ ّما أكل لحم امليْتة للمضطر الذي يتحقق الهالك ،يكون له األكل واجبًا؛ ألنه إذا تحقق
الهالك ومل يأكل مات؛ فحينئذ ح ِّرم عليه أن ميتنع عن األكل ووجب عليه أن يأكل ،وهذا ليس
ألنه رخصة بل ألن العمل بالعزمية وهو االمتناع عن األكل صار حرا ًما ً
عمل بالقاعدة الرشعية
«الوسيلة إىل الحرام حرام» ،فعمل العزمية هنا صار حرا ًما فيصبح العمل بالرخصة واج ًبا لسبب
عارِض وهو تحقق الهالك ،وهذا ليس حكم الرخصة من حيث هو ،بل حالة من الحاالت التي
خاصا بالرخصة ،بل هو عام لجميع
تنطبق عليها قاعدة «الوسيلة إىل الحرام حرام» .وهذا ليس ً
عمل بالرخصة ،وله أن
املباحات .أما إذا خاف الهالك فإنه يعترب اضطرا ًرا ،وهذا له أن يأكل ً
عمل بالعزمية ولكن دون حد تحقق الهالك.
ميتنع ً
ٌ
مثال آخر لتوضيح القضية:
ما يحصل من توقع األذى يف حمل الدعوة إىل اإلسالم واألمر باملعروف والنهي عن املنكر
توقع َّاألذى
الواجبات ،وهو أصل ۡالحكم أي العزمية ،وفيها
والصدع بالحق ،وهو واجب من َ ۡ
َّ
َٰ
ۡ
َ
نس َن لَف ُخ ۡس  ٢إ َّل ٱلِينَ
وليس ْوقوعهْ ،مصداقًا
ِ
ص ۡ  ١إ ِ َن ِ
ِ
لقوله تعاىلَ وٱل ْع ِ
ٍ
ٱل ۡ ْ
َ َُ َ َ ُ
َّ
ۡ
َ
َّ
ّ
َ
َ
َ
ۡ
َ
َ
َ
َ
ٰ
ٰ
ب  ،٣وقوله ۡتعاىل يف
ٱلص
ب
ا
و
اص
و
ت
و
ق
ٱل
ب
ا
و
اص
و
ت
و
ت
ِح
ل
ٱلص
وا
ءامنوا وع ِمل
ِ
ِ
ِ
َ َُ َ
ُ َ
َّ ِ َ ٰ َ َ ۡ ُ ۡ ۡ َ ۡ ُ ِ َ ۡ
َ
َ
وصية لقامن البنه وهو يعظه :يٰب َّ
وف وٱنه ع ِن ٱلمنك ِر
ن أق ِ ِم ٱلص ۡل ُوة وأمر بِٱلمعر ِ
َ ۡ ۡ ََ ٓ َ
َ َّ َ َ
َ
وٱص ِب ٰ
ع َما أ َصابَك ۖ إِن ذٰل ِك م ِۡن ع ۡز ِم ٱل ُمورِ  .١٧والتوايص بالصرب بعد التوايص
بالحق وبعد األمر باملعروف والنهي عن املنكر أمارة عىل احتامل وقوع األذى عىل الداعية
وعىل املبلغ ،وهو راجح مع أهل الظلم والطغيان ،هذا من جهة ،ولكن فيه الصرب عىل األذى
وهو حض عىل أداء الواجب وتحدي الضالل والفساد ليسود الهدى والعدل والقسط حتى لو
تلف للنفس.
كان يف األخذ بالعزمية ٌ
وقد بلغ الرسول صىل الله عليه وسلم أن رجلني هددهام املرشكون بالقتل ،فامتنع أحدهام
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عن النطق بالكفر ونطق اآلخر .فقال فيمن امتنع« :هو أفضل الشهداء ورفيقي يف الجنة».
وقال صىل الله عليه وسلم يف أهل العزمية« :سيد الشهداء حمزة ورجل قام اىل إمام جائر
فنصحه فقتله».
بكلمة الكفر تحت
الرخصة ملن ُ ينطق
الحض مع مافيه من عظيم الثواب ال يلغي
وهذا ُّ
َّ
ۡ
َ
كرهَ َوقَ ۡل ُب ُهۥ ُم ۡط َمئ ُّنۢ
ۡ
حدّۡ السيف؛ فإنه يجوز له ذلك ً
ِ
عمل بقوله تعاىل :إِل من أ ِ
ب َ
رش يا رسول
ٱليم ٰ ِن كام فعل عامر بن يارس وقد سأله الرسول« :ما وراءك يا عامر؟ فقالٌّ :
ِ ِ
وجدت قلبك؟ قال :مطمئ ًنا.
َ
الله ،ما تركوين حتى نِل ُْت منك وذكرت آلهتهم بخري .قال :كيف
فقال «وإن عادوا ف ُعدْ » وهو يدل عىل الرتخص يف حالة وقوع االستكراه وليس توقعه ،وهو
لألفراد وليس للعموم.
وخصوصا العلامء وقادة الناس قول الحق وحمل مشعل
فال ترتك األمة وعموم أهل العزم
ً
التغيري ،بل يصربون عىل األذى ويتحملون كل بطش كام قال عليه الصالة والسالم ليارس وسمية
ومثل يحتذى
«ص ًربا آل يارس ،فان موعدكم الجنة» .حيث طلب منهم العزمية ليكونوا نرب ًاسا ً
إلخوانهم .ونؤكد بأن هذا ال يعني فرضيتها ،بل أراد عليه الصالة والسالم ترويض أصحابه عىل
العذاب واملشقة يف سبيل هذا الدين ،وتعليم األمة من بعدهم الصرب عىل األذى والثبات .وعليه
فالذي يأخذ بالرخصة هو من وقع عليه اإلكراه أو املخمصة .فاإلكراه امللجئ رضورة ،والجوع
امللجئ رضورة .وله أن يأخذ بالرخصة.
أما اإلكراه غري امللجئ أو الجوع غري امللجئ فليسا برضورة .وال يكون مل ِجئًا إال إذا ظن
الفر ُد أنه ستتلف نفسه أو يتلف عضو منه .وال يشرتط اليقني والقطع؛ إذ يكفي أن يظن الهالك
أو هالك العضو؛ فعندها تحصل الرخصة يف ترك الواجب أو ارتكاب الحرام.
فالرضورة مقاربة هالك النفس أو العضو ،والحاجة ما دون ذلك مام يصاحبه الجهد
واملشقة ،إال أنها ال تقارب الهالك .فهل تنزل الحاجة منزلة الرضورة مبعنى أنها تبيح الحرام؟
•املحور الثاين ،وهو خطورة االنحراف عن التعاريف وعن الضوابط:
هذه الخطورة تكمن يف تجاوز الحكم الرشعي وأدلته وأماراته ،مام يعني معالجة النازلة
أو الواقع بغري الرشع ،هذا من ناحية ،ومن ناحية أخرى تفويت الفرصة عىل إنزال املعالجة
الرشعية الواجبة بالحكم الرشعي الواجب عىل الواقع ،ومنه البقاء يف املرض أو الفساد ،بل رمبا
ننتقل من مرض بسيط إىل أمراض خطرية ،ومن واقع فاسد يسهل إصالحه إىل واقع منحط
تتعدد مفاسده.
إن إنزال الحاجة منزلة الرضورة هو خلط بني واقعني مختلفني ،تنبني عليهام أحكام
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تحل الحرام وتورد املهالك ،فقد يقول البعض إن الحاجة تبيح ما كان حرا ًما كام
مختلفة ُّ
أباحته الرضورة ،وهذا ليس بصحيح .ونتج عن هذا االنحراف فتاوى خاطئة؛ فأباحوا للمحتاج
لرشاء بيت وهو قادر عىل سكنى بيت باألجرة ،أباحوا له أن يأخذ قرضً ا بالربا لرشاء البيت،
واملحتاج لدفع أقساط جامعية ألوالده أباحوا له الربا ،واملحتاج إىل الدراسة يف كلية الرشيعة،
ومعدله دون املعدل املطلوب ،عند نظام األسد ،أباحوا له أن يدخل حزب البعث العلامين
الكافر ،واملحتاجة إىل العمل أو الدراسة يف مكان يشرتط كشف الرأس أباحوا لها ذلك ،واملحتاج
إىل العمل يف أجهزة املخابرات أباحوه له ،وهكذا ،وقع الكثري يف الحرام وصار الكثري من أبناء
املسلمني امللتزمني يف خدمة الفساد ودعم املفسدين وهم يظنون بفتاوى غريبة عجيبة أن لهم
رخصة رشعية ،وماهي برخصة بل هي انحراف عن املفهوم الرشعي للرخصة وللرضورة.
هذه أمثلة عن حاجات فردية وقع االنحراف بها وأوردت النار ،وهناك حاجات عامة ،فإذا
احتاجت السعودية إىل إنزال قوات أمريكية لحاميتها من صدام أفتوا لها بذلك ،وإن احتاجت مرص
لبناء اقتصادها بالقروض الربوية من بنوك االستعامر فلها ذلك ،وإذا احتاج املسلمون يف سوريا
إىل الخالص من طاغية الشام ونفوذ إيران طلبوا التدخل من األمم املتحدة داعمة النظام وحليفه،
ويطالب املتسلقون بتنفيذ قرارات مجلس األمن ،فيفتيهم املفتونون ويجيزون لهم ذلك ،فهذه
كلها حاجات عامة ،أنزلها علامء السالطني ومن تابعهم من قصريي النظر منزلة الرضورة ،وهي
ليست كذلك ،ومنه نتج عن هذا االنحراف اقرتاف املوبقات واملحرمات ،وانتقلت السعودية
من حالة الخوف من ص َّدام اىل حالة الرعب من إيران ،وانتقل أهل الشام من ثورة للخالص
من نظام بشار املجرم إىل ثورة للخالص من بشار وأتباعه وتجار الدم وروسيا وأمريكا وصنائع
االستعامر الجدد يف جنيف وفيينا وموسكو والقاهرة والرياض وآخرها اآلستانة وما خفي أعظم.
املحور األخري :أمثلة عن الرخصة والعزمية يف الثورة السورية :وألخذ العربة واألمثلة من
الثورة السورية املباركة ،تأملت فيها فوجدت منها املنزلقات القاسية املؤملة ومنها االنحرافات
اليسرية التي متر دون بالغ أثر إال أن ينبه عليها يف مجالس العلم ومع من يقع فيها ،ولذلك نركز
تعميم:
عىل املهم مثالً للفائدة ال
ً
وعليه نقول إن بقاء قسم كبري من املسلمني يف سوريا تحت سيطرة مليشيات النظام
عسكريًا أمر واقع ،وهي قوة عدوان غاشمة ،والناس بني يدي هذه املليشيات يف حكم األرسى،
حالهم كحال أهلنا يف فلسطني أو يف كشمري أو ميامنار ،ونسأل الله أن يعجل الفرج عىل الجميع.
ولكن املشكلة هي :ملاذا غاب الخطاب الرشعي عن أهل الثورة من املسلمني يف مناطق النظام
إال ما رحم ربك؟! واملصيبة الكربى ،ملاذا بقي عدد كبري من املسلمني جنو ًدا لدى النظام؟!
والسؤال األخري ملاذا متيض جرائم النظام العسكرية والسياسية والتهجري والتغيري الدميغرايف
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بحقهم وبحق املناطق املحررة دون أي خوف أو وجل من غضبة حق يف املناطق املسيطر عليها
أو خارج السيطرة؟! أقول إن الفاجعة كبرية عندما يُقتل املسلمون بأيدي أبناء املسلمني حتى
ولو كانوا كارهني ،واملصيبة الكربى أن يُقتل املسلمون يف حياد مسلمني آخرين ولو كانوا أرسى.
كثرية هي األوجاع ،وها نحن ننتقل من مصيبة إىل مصيبة ،ومن فساد إىل فساد ...ملاذا؟
ألن املعالجة مل تكن رشعية ،وألننا تكلمنا بالرخصة ومتادينا بها دون الكالم عن العزمية والحض
عىل التمسك بها.
واملثال الصارخ هو أنه تم بحث حكم انضامم أبناء املسلمني إىل جيش األسد اختيا ًرا منهم،
واعترب ذلك حرا ًما ،بل أفتى البعض بوجوب االنشقاق عن جيش النظام ،وهذا يف ظاهره جيد .وتم
بحث حكم إكراه أبناء املسلمني وإجبارهم عىل االلتحاق بجيش النظام ،واعترب اإلكراه رخصة،
وأفتوا به دون ارتكاب الحرام ،أي دون القيام بعمليات عسكرية ضد الناس وهذا ظاهره جيد.
والذي تم إهامله يف هذه الحالة هو حكم العزمية الذي يبقى ،ويبقى األخذ به هو طوق
النجاة لهذه الثورة.
أما حكم العزمية يف حق الضباط والجنود املوجودين ً
أصل ضمن قوات النظام فهو وجوب
التفكري والتخطيط واإلعداد للقيام بانقالب عسكري يطيح برأس النظام؛ وذلك قبل االنشقاق
والخروج إىل سجن الضباط يف مخيامت األردن وتركيا ،وكان الواجب عليهم أن يستفرغوا
وسعهم باإلعداد والعمل مع املخلصني من أبناء الثورة لتنفيذ ذلك االنقالب وحسم األمر قبل
أن توضع الثورة والناس يف مواجهة الجيش ،وقبل االنشقاق الذي كان ظاهره جي ًدا ،ولكن يف
حقيقته أنه طهر جيش األسد من كل الضباط الذين عندهم قابلية التمرد وعندهم الجرأة عىل
منارصة الثورة.
ولذلك ظهرت يف بداية الثورة موجة تشجيع وتحميس عىل االنشقاق ،أي عىل الرخصة قبل
أن تكون هناك رضورة ملجئة ،وحتى قبل أن تكون هناك حاجة ملجئة بحسب فتوى البعض،
فكان التشجيع مع األسف من وسائل اإلعالم ،وأكل الطعم بعض املشايخ والخطباء املتصدرين
للفتوى ،وماذا كانت نتيجة انشقاق الضباط؟ كانت النتيجة إما تحطيمهم وتحطيم معنوياتهم
يف مخيامت اللجوء يف الخارج ،وإما باإلجهاز عىل هؤالء الضباط املخلصني الطيبني وإعدامهم
مهن ًيا يف الداخل بعدم تقدميهم وعدم إعطاء الفرصة لهم لتشكيل جيش يقابل جيش النظام،
وإدارة معركة يف مواجهة الطغيان والعدوان العاملي.
إ ًذا ،تأخري بيان العزمية يف العمل العسكري من داخل جيش النظام ،بل عدم بيانها ً
أصل
مع التوسع يف الرخصة لغري املضطرين ،فوت الفرصة السانحة للتخلص من عصابة األسد
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املجرمة وأزالمه ،وتأخر اإلنجاز للثورة ،وتعقدت املشكلة أكرث فأكرث.
رسا وقتل كثري منهم
أما حكم الجنود من أبناء املسلمني الذين تم سحبهم إىل الخدمة ق ً
ضمن صفوف النظام ،فال نعلم من منهم عطل سالحه أو تجنب العمليات القتالية ،ومن منهم
شارك بدعوى االضطرار ،وإمثه وعقابه عظيم عند الله .وهذه الكارثة ماكانت لتكون مبثل
هذه الفظاعة لو كان خطاب العزمية يف حكم األصل يف قتال املعتدين الصائلني هو الطاغي
عىل الساحة وهو املطلوب من هؤالء ،وهو يف حكم هؤالء أن يديروا سالحهم إىل ضباط األسد
وشبيحته ،وأن يقتلوا منهم ويقاتلوا يف غرف عمليات العدو ويف معسكراتهم ويف مقراتهم،
فواجب قتال الصائل املعتدي يسعهم كام يسع الجيش الحر ،وهو حكم األصل وهو العزمية.
كم هي فرصة كبرية تم تفويتها عىل الثورة عندما أ َّمن النظام صفوفه من هكذا هزات وزالزل
تصيبه وتصيب شبيحته يف عقر دارهم.
إن الكم الغفري الذي يقاتلنا اضطرا ًرا من أبناء املسلمني ال يقارن أب ًدا بحاالت امتناع عن
فضل عن أن يكون متر ًدا حقيق ًيا ومقتلة ونكاية يف جنود النظام.
القتال قليلة ج ًدا ً
وهكذا ُوضع أبناء املسلمني تحت تشويش الرضورة قبل أوانها من جهة ،والرخصة يف
االستعجال لالنشقاق وترك الساحة من جهة أخرى ،والقبول بالعمل يف جيش النظام تحت
بند االستكراه من جهة ثالثة ،وغاب حكم األصل يف القتال وأفضليته يف الجهاد واالستشهاد يف
سبيل الله.
أما عموم املسلمني املدنيني يف مناطق النظام فإن حكم العزمية يف قتال الطاغية ومحاسبته
ومقاطعته ومامنعته واألخذ عىل يديه ،حتى أعامل التخريب للمرافق الحيوية التي تُشغل
النظام وتنهكه غابت عن ثورة عظيمة كثورة الشام التي تواجه العامل وتتحدى أمريكا وروسيا،
غاب كل هذا وتعطلت تلك الفرص وضاعت لغياب خطاب التكليف الرشعي وهو خطاب
بدل منه ،وبالنتيجة صار بقية الشعب املسلم ألعوبة
العزمية ،وظهور خطاب الرخصة والتربير ً
بيد النظام يسوقه للسجن تارة ،ويسوقه لالنتخابات تارة أخرى ،ويهجره من أرضه ،ويستجلب
الغزاة ،ويقوم بالتغيري الدميغرايف مبساعدة األمم املتحدة ،وهكذا نجح النظام فيمن تحت يديه
من أهلنا ،وفشلنا نحن فيمن هم لنا أعوان وأنصار وأهل بني ظهرانيه .إن ما أرشد إليه نبينا
األمني عليه صالة الله وسالمه لنعيم بن مسعود الذي أسلم يف يوم الخندق بقوله« :خ ِّذل عنا
ما استطعت» وما فعلته عبقرية وعزمية الجندي املسلم املرص عىل النرص والنجاح هو ما ف ّرق
صفوف األحزاب ،وأشعل الخالف بينهم ،وأذهب كيدهم ومكرهم ،وهو ما ينقصنا يف هذه
الثورة املباركة .هذه أمثلة مؤملة مريرة لتأخري الخطاب عن أوانه ،وتفويت الفرصة عن األخذ
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بالعزمية؛ ألن بها وحدها يتحقق اإلنجاز ويندحر األعداء.
أما غريها من األمثلة اليسرية التي أرضت بالثورة وال بد من عالجها فهو الرتخص يف أخذ
أموال األغنياء قه ًرا للوازم اإلعداد والقتال لهذا النظام املجرم ،والرتخص يف بيوت وأموال الغائبني
أو النازحني وعدم ضبطه تحت بند الرضورة امللجئة فقط ،واالنحراف إىل الحاجة وهي ال تسوغ
مد اليد عىل املال املعصوم قبل استنفاذ كل السبل املرشوعة لسد الحاجة ،هذا كله أدى إىل
وجود بعض الدخالء واملجرمني والسارقني عىل تيار الثورة مام أساء للمخلصني وأفسد نقاء
الصفوف؛ وهنا دعت الحاجة إىل املكاتب األمنية وأمن الثورة ،وإىل السجون وإىل غري ذلك من
األخطاء التي ولدت أخطاء ومظامل كنا يف غنى عنها ،لو كان الخطاب صحي ًحا ،وتم قصد أبواب
التمويل الحالل ،واألخذ بالعزمية ،واإلرصار عىل األغنياء للبذل والعطاء ،وعندما يضيق ذلك يف
الداخل يطلب من أغنياء األمة يف الخارج .وهكذا تشرتك األمة كل األمة يف نرصة ودعم هذه
الثورة املباركة.
ثم بلغ االنحراف يف الرخصة يف الحصول عىل الدعم من املال املعصوم واملال العام مبلغًا
خط ًريا عندما تم بيع الثورة ولو بشكل غري مبارش بقبول املال الحرام والدعم الحرام من
املال السيايس من غرف االستخبارات يف املوك ،ومن الدول العميلة املرتبطة بأمريكا وغريها
كالسعودية وتركيا وقطر ...هذا املال السيايس املسموم الذي ساق البعض من قوى الثورة
املخلصة الطاهرة لتتلطخ قياداتها باإلثم والعار إىل مؤمتر اآلستانة ،ومن قبله مؤمتر الرياض،
ووضعهم عىل سكة الحل السيايس األمرييك الذي يثبت النظام ويقيض عىل الثورة.
نعم قد تتلطخ بعض القيادات املتسلقة ،وقد تسقط ،وقد تقتل عندما تفقد صالحيتها،
ولكن تبقى القوى بعموم أبنائها قوى الشام املخلصة الطاهرة التي تزداد وع ًيا يو ًما بعد يوم
كامل
لتصبح عىل إرشاقة مرشوع اإلسالم العظيم الذي يأخذها بالعزمية الكاملة ،وبأداء الواجب ً
كامل بكل
غري منقوص إىل عز كامل غري منقوص ،وعزمية عزيزة ،وفرحة كبرية يف إسقاط النظام ً
كامل غري منقوص .وهذا األمل معقود
أشكاله وصوره ،واقتالع النفوذ األجنبي ،وتطبيق اإلسالم ً
بناصية دعوة الخري والنصح ألهل الخري ،وبهمة أهل التغيري وأهل الرأي وأهل العزم من أبناء
هذه الثورة املباركة:
عل قَ ْد ِر ال ِكر ِام امل َكار ُم
َوتأيت َ
َعىل قَ ْد ِر أ ْهلِ ال َع ْزم تأيت ال َعزائِ ُم
وأختم أيها السادة بأن أصل أحكام الرشيعة كلها عزائم ،وس َّمى القرآن بعض الرسل بأويل
رضب الله املثل لنا ولحبيبه املصطفى عليه الصالة
العزم؛ لتأكيد قصدهم يف طلب الحق،
وبهم ْ ۡ
َ ۡ ۡ َ َ َ ََ ُُْ
َ
ُ
ۡ
َ
ُّ
والسالم إذ قال :فٱص ِب كما صب أولوا ٱلعز ِم مِن ٱلرس ِل والحمد لله رب العاملني.
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املدير السابق لالستخبارات األمريكية
يؤكد حصول "اتصاالت" بني روسيا ومقربني من ترامب
أكد المدير السابق لالستخبارات المركزية األميركية جون برينان أنه حصل على
معلومات وتقارير استخباراتية كشفت عن وجود اتصاالت بين مسؤولين روس
وأميركيين منخرطين في حملة ترامب .وأضاف برينان أن روسيا تجاهلت التحذير
األميركي وتدخلت في االنتخابات الرئاسية األميركية .وأضاف برينان الذي كان
يجيب على أسئلة للجنة االستخبارات في مجلس النواب" :هذا أثار قلقي ألننا نعرف
المحاوالت الروسية لشراء أشخاص مثل هؤالء" .وأردف برينان" :على الجميع أن
يدرك أن روسيا تدخلت بوقاحة في انتخاباتنا الرئاسية عام 2016م ،وأنها فعلت
ذلك رغم احتجاجاتنا وتحذيراتنا الحازمة والواضحة بعدم التصرف على هذا النحو".
وأوضح أنه اتصل في  4آب/أغسطس 2016م برئيس االستخبارات الروسية
لتحذيره .وذكر برينان أن السي آي إيه الحظت في 2016م وجود إشارات إلى
حاليا ثالثة
تواطؤ محتمل بين أوساط ترامب والروس ،وهي شبهات فتحت فيها ً
تحقيقات مختلفة :تحقيقان يجريهما برلمانيون في الكونغرس ،وتحقيق يجريه مدع
الحقا .وحول االنتقادات األخيرة لترامب لكشفه للسفير الروسي
خاص تم تعيينه ً
ووزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف معلومات سرية تلقاها من دولة حليفة قال
برينان إنه إذا تأكدت المعلومات التي نشرتها الصحف فقد يكون ترامب "انتهك
قاعدتين" .وأوضح "األولى هي أن مثل هذه المعلومات السرية يجب عدم كشفها
لسفراء ،والثانية هي أنه قبل تقاسمها مع حلفاء أجانب يجب التحقق من عدم كشف
المصدر وكيفية الحصول عليها".

االستخبارات األمريكية ترفع السودان من قائمة الدول الراعية لإلرهاب
رفعت وكالة االستخبارات األميركية ،جمهورية السودان من قائمة الدول الراعية
نظرا لوفاء الخرطوم بحزمة شروط تمهد إللغاء العقوبات المفروضة عليها
لإلرهاب؛ ً
منذ  20عا ًما بشكل نهائي هذا الصيف .وقال دانيال كوتس ،مدير الوكالة في
تقرير قدمه للكونجرس األميركي" :إن إيران فقط باعتبارها الراعي األول لإلرهاب
مشيرا إلى
في العالم" ،ولم يذكر السودان في الالئحة التي تضم إيران وسوريا‘‘
ً
عدم وجود عراقيل من قبل الحكومة السودانية لتوزيع المساعدات اإلنسانية ،وهو
شرط وضعته اإلدارة السابقة برئاسة باراك أوباما لرفع العقوبات ،واتهم في مكان
آخر حكومة جنوب السودان بأنها ما زالت تستمر في "إعاقة توصيل المساعدات
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اإلنسانية ".وأضاف :إن النظام في السودان سيلتزم بشكل كبير بوقف العدائيات
في مناطق النزاع ،وهو أمر مطلوب لرفع العقوبات ،رغم أن بعض االحتكاكات بين
معتبرا
الجيش السوداني والمتمردين ستؤدي إلى حاالت عنف ونزوح منخفضة،
ً
غالبا يسعى الستمرار الحوار البناء مع واشنطن ،بقرارها برفع بعض
أن السودان ً
العقوبات في يناير 2017م.

أردوغان يرتاجع :عضوية تركيا يف االحتاد األوروبي هدف اسرتاتيجي
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن عضوية بالده لدى االتحاد األوروبي
استراتيجيا .وقال أردوغان في بيان مكتوب بمناسبة يوم أوروبا وفق
باتت هدفًا
ً
"حريت" التركية إن "بالدنا ،التي كان لها تاريخ وجغرافيا وثقافة ،جزء من أوروبا
لعدة قرون ،لديها الرغبة في مواصلة عملية التفاوض بشأن العضوية في االتحاد
استراتيجيا يقوم على االحترام المتبادل ،ومفهوم
األوروبي ،األمر الذي نعتبره هدفًا
ً
يكسب جميع األطراف" .وأضاف أن التعاون مع االتحاد األوروبي تطور خالل أزمة
مثال أكثر واقعية لتطلعات بالده .وقال :نتمنى أن
الالجئين في عام 2016م ،وكان ً
يصل تعاوننا مع االتحاد األوروبي ألقصى مستوى في كافة المجاالت مثل الهجرة
واالقتصاد والطاقة واالتحاد الجمركي ،وغيرها" .يذكر أن الرئيس التركي رجب
طيب أردوغان أعلن في وقت سابق أن بالده سوف تتنازل عن عضوية االتحاد
األوروبي وذلك عقب الموافقة على التعديالت الدستورية ،األمر الذي يشير إلى
تغيير تصريحاته.

فورين بوليسي :القوات الشيشانية اخلاصة هي السالح السري لبوتني يف سوريا
تقريرا للمحلل األمني في "سيف ديب
نشرت مجلة "فورين بوليسي" األميركية
ً
غروب" نيل هوير ،يتحدث فيه عن السالح السري الذي يملكه الرئيس الروسي
فالديمير بوتين في سوريا .ويكشف التقرير ،الذي ترجمته "عربي ،"21عن أن السالح
السري لبوتين ،وهو الجنود الشيشان من القوات الخاصة في الفيدرالية الروسية،
معتمدا على كونهم الوجه السني الذي يعزز من خالله تأثيره في
الذين نشرهم
ً
البالد ،ويؤكد إقامته الدائمة ،ويواجه من خاللهم التحديات غير المتوقعة ،مثلما
حصل عندما انتشرت شائعات حول إصابة رئيس النظام السوري بشار االسد بجلطة
دماغية ،وسرت أخبار عن قيام اإليرانيين بمحاوالت لتعيين شقيقه ماهر األسد خلفًا
قائل إن "روسيا نشرت وبهدوء ألفًا من القوات الخاصة المسلمة
له .ويعلق الكاتب ً
في سوريا بشكل تؤكد من خالله زيادة حضورها على األرض ،رغم تأكيد الكرملين
أن القوات الروسية غادرت سوريا بعد استعادة السيطرة على حلب الشرقية نهاية
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العام الماضي ،وبخالف ذلك ،فإن الروس أعلنوا عن توسعات كبيرة لقواعدهم
العسكرية في البالد" .وتجد المجلة أن األهم من هذا كله هو إرسال عدد كبير
من القوات الخاصة (شيشانية وأنغوشية) من شمال القوقاز ،مشيرة إلى أن وجود
الروس اقتصر في الماضي على قوات مساعدة للطيران ،ومستشارين لجيش النظام،
وعدد من جنود القوات الخاصة والمدفعية في الالذقية وحماة .ويذهب التقرير إلى
استراتيجيا للدور
تحول
أنه "لهذا كله ،فإن نشر القوات من الشيشان وأنغوشيا يعد
ً
ً
الروسي ،حيث أصبحت لموسكو قواتها على األرض ،بشكل يعطيها القدرة على
تشكيل األحداث ،وتأكيد حضور طويل لها ،باإلضافة إلى الحد من أي تحرك يقوم
به األسد للتأثير في الدور الروسي ومصالحه في الشرق األوسط".

ترامب يتفاخر على "تويرت" بتحصيله مئات مليارات الدوالرات من السعودية
علَّق الرئيس األميركي دونالد ترامب على زيارته للمملكة السعودية وتوقيعه
اتفاقيات بمئات مليارات الدوالرات ،عبر منصته المفضلة "تويتر" ،في حسابه
الشخصي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة .وغرد ترامب بالقول" :جلبت مئات
المليارات من الدوالرات إلى الواليات المتحدة األميركية من الشرق األوسط ما
متفاخرا بهذه المكاسب التي حققها
يعني :وظائف ،وظائف ،وظائف!" .ويبدو ترامب
ً
معتبرا هذا
من زيارته للشرق األوسط ،وحصوله على اتفاقيات مالية مع السعودية،
ً
األمر إنجا ًزا إلدارته .ويأتي هذا التعليق من ترامب بعد جولته للشرق األوسط ،وهي
أول بزيارة للمملكة العربية
رئيسا للواليات المتحدة ،وقام خاللها ً
الجولة األولى له ً
السعودية ،ووقع اتفاقيات معها بمئات المليارات قدرت بنحو  360مليار دوالر ،ثم
غادر منها إلى (إسرائيل) ومنها إلى الفاتيكان .بهذا الصدد علَّق الكاتب البريطاني
ديفيد هيرست بقوله :إن الفرحة غمرت البيت األبيض األميركي نتيجة "المكرمة
المالية السعودية غير المتوقعة" والتي ستثمر عن خلق مليون فرصة عمل جديدة
في الواليات المتحدة في الوقت الذي يبلغ فيه معدل البطالة الرسمي في السعودية
 12بالمائة .وقال هيرست بمقاله في موقع "ميدل إيست آي" إن ترامب ضمن أكبر
صفقات التسليح في تاريخ الواليات المتحدة ،وبذلك يكون وفى بالوعد الذي قطعه
على نفسه أثناء حملته االنتخابية وخاصة "حمل آل سعود على دفع ثمن الصواريخ
أبدا".
التي لن يتسنى لهم استخدامها ً

ميدل إيست آي :هل يتسبب اجليش املصري يف انهيار الدولة؟
تقريرا يقول فيه إنه في الوقت الذي يستنزف فيه
نشر موقع "ميدل إيست آي"
ً
الكثيرون في الجيش المصري اقتصاد البلد ،فإن الماليين من المصريين يعانون
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مشيرا إلى أن هذا الجيش هو لخدمة الجيش وليس الشعب .ويقول
من الفقر،
ً
كاتب التقرير إنه قابل العديد من سكان سيناء في السنوات القليلة الماضية ،الذين
بدل من ذلك ،الفتًا إلى أنه حتى
قالوا له إن الجهة المناطة بحمايتهم تقوم بقتلهم ً
األسبوع الماضي كانت األدلة المصورة الوحيدة تظهر مجندين مصريين يعتدون
جسد ًيا وشفو ًيا على سكان سيناء .ويشير التقرير إلى أن ذلك تأكد أكثر في 19
نيسان/أبريل ،عندما بثت قناة مكملين ،المتعاطفة مع اإلخوان المسلمين ،شريطًا
شبابا مصريين بدم بارد ،وتذكر الصحيفة أنه في
مسجل لجنود مصريين يعدمون
ً
ً
األيام الالحقة أشارت تقارير صحافية وتقارير صادرة عن منظمات حقوق اإلنسان
إلى أن الشباب الذين أعدموا في الشريط قد يكونون هم األشخاص أنفسهم
الذين ظهروا في فيديو بثته وزارة الدفاع في كانون األول/ديسمبر 2016م ،حيث
أظهر ما ادعته الوزارة صور "إرهابيين" قتلوا في سيناء خالل عملية مكافحة إرهاب
في شمال سيناء .ويستدرك الكاتب بأنه "بالرغم من بشاعة ما ظهر في الفيديو،
وكونه يشكل جرائم حرب محتملة ،فإن تلك الفظائع التي ظهرت في الفيديو هي
مجرد جزء من جرائم الجيش ضد الشعب المصري" .ويقول الكاتب إن "األدهى
من ذلك ،هو أن الجيش المنوط به حماية مصر من األعداء كلهم متهم بكسب
مليارات الدوالرات من الهيمنة االقتصادية التي يمارسها ،التي ال يستطيع الكثير
"كثيرا من قيادات ذلك الجيش يعيشون حياة
استيعابها" .ويلفت التقرير إلى أن
ً
مترفة ،ويستنزفون اقتصاد البلد في الوقت الذي يعيش فيه عشرات الماليين من
الشعب المصري تحت خط الفقر ،فهذه قصة جيش لخدمة الجيش ال لخدمة الشعب".
وتبين الصحيفة أن "السرية هي السائدة في مشاريع الجيش الشائنة ،فميزانية
الجيش ال تدقق ،وال يتم دفع ضرائب ،وهو ما يقتل اقتصاد البلد ،وتقدير تجارة
الجيش تتراوح ما بين  %5إلى حوالى  %40من الناتج المحلي اإلجمالي .وبحسب
الكاتب ،فإن "إمبراطورية الجيش االقتصادية المعقدة ،التي تتضمن الصناعات
الغذائية ،ومصانع الصلب ،ومزارع السمك ،ومزارع النباتات المستخدمة في تصنيع
األدوية ،تعتمد على معين ال ينضب من الطاقة العاملة الرخيصة ،التي تقدر بأكثر
من نصف مليون مجند إجباري" .ويختم الكاتب تقريره بالقول" :كنت قد حذرت بعد
الثورة بثمانية أيام بأن "من يملك خمس الكعكة لن يذهب بهدوء؛ لكنه سيقمع
فعل ،والتحليل
المحاوالت كلها للحد من تلك السيطرة االقتصادية" ،وهذا ما حصل ً
اليوم هو أن الوضع االقتصادي الحالي للجيش ال يبشر إال بالمزيد من االضطرابات
للذين يمسكون بزمام األمور ،وإن استمر الجيش في التصرف على أنه دولة داخل
بدل من الدفاع عن الناس ،فإنه سيتسبب في االنهيار الداخلي
الدولة لجمع األموال ً
للدولة التي يزعم الجيش أنه يحميها"
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أمير حزب التحرير حفظه اهلل في تفسيره لهذه اآليات ما يلي:

يبني الله سبحانه يف هذه اآليات ما ييل:
 .1إن الناس كانوا يف بداية عهد آدم  -عليه السالم  -بعد أن أخرجه الله من الجنة وأنزله
عىل األرض ،كانوا مقرين لله بالعبودية مؤمنني به سبحانه؛ فكانوا أم ًة واحدةً ،واألمة هنا هي
مجموعة من الناس بعقيدة واحدة.
ثم بعد ذلك اختلفوا فأصبح منهم املؤمن ومنهم الكافر ،فبعث الله النبيني يف أوقاتهم التي
حددها سبحانه يبرشون املؤمنني برضوان الله والجنة وينذرون الكافرين بسخط الله والنار،
وكان الله سبحانه ينزل معهم كتبه بآياته املبينة لهم الخري من الرش ،وليحكم النبيون بينهم يف
كل ما يتنازعون فيه.
غري أن تلك األمم كانت تختلف عىل رسلها ،وكان أشدها اختالفًا علامؤها وأحبارها
ورهبانها ،فهم الذين كانوا يغريون ويبدلون يف الكتب املنزلة عليهم بعد أن جاءتهم الدالئل
القاطعة املبينة للحق من الباطل ،أي أنهم كانوا يعمدون إىل الباطل يفعلونه وهم يدركون
وظلم وعدوانًا،
أنه باطـل ،أي يضـلـون عىل علم دون حجة أو برهان بل استكبا ًرا وعنا ًدا
ً
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ومنازعاتهم مبوجبها عىل نحو قوله سبحانه  ل ٖ
املائدة/آية.48
َّ َّ َ ُ ُ ُ ۢ َ ۡ َ َ ٓ َ ۡ ُ ُ ۡ َ ّ َ ٰ ُ َ ۢۡ
ََ َََۡ
ۡ
َ
َ
ُ
ۡ
َ
 و َّما ٱختُلف فِيهِ إِل ٱلِين أوتوه ِمن بع ِد ما جاءتهم ٱليِنت بغيا بينهمۖ .
َ ُ
ِين ۡأوتوهُ  أي علامء وأحبار ورهبان أهل الكتاب املنزلة بقرينة ِ م ۢن َب ۡع ِد
 ٱل
ٓ ۡ
َ
ُ
ُ
ّ
ُ
َ
َما َجا َءتهم ٱليِنٰت  فهم الذين يدركونها ،واآلية تدل أ َّن أشدهم اختالفًا هم أحبارهم
الحق وهم يعلمون.
ورهبانهم ،فهم الذين يبدلون ويحرفون ويكتمون ّ
ۡ
ۡ
َ
َ
ُ
ۡ
َ بغ َيۢا بَ ۡي َن ُه ۡمۖ  أي استكبـا ًرا وظلمـًا وعنـا ًدا دون حـجـ ٍة أو برهـانٍ  ،وذكـر  بينهمۖ 
ۡ
بعد َ بغ َيۢا  أي أن البغي متمكن فيهم فكأنه معهم أينام ذهبوا ،فهو جالس بينهم حيث
جلسوا.
 .2إن اآلية األوىل ّ
تدل عىل احتدام الرصاع بني الحق والباطل حتى ورسلهم بينهم ،ليس هذا
فحسب بل إن أهل العلم فيهم أشدهم اختالفًا ،وأ َّن املؤمنني قلة بينهم كام يف الحديث" :يأيت
النبي ومعه الرجل ،والنبي معه الرجالن .1"...
وهذا يعني أن املؤمنني يشقون طريقهم يف تلك املجتمعات الفاسدة بصعوبة وبتضحية
بالغة ،ويف هذا مواساة لرسول الله  فيام رآه من قومه ومن أهل الكتاب يف وقته اليهود
والنصارى ،حيث مل يستجيبوا لدعوة الحق التي جاء بها رسول الله  بل قاوموه ووقفوا يف
وأخرجوه من ۡمكةُ وصدوا ۡ عن سبيل الله وقاتلوه يف املدينة وجمعوا عليه الناس يف
وجهه
ُ
ََََ
َ
ُ
َ
َ
جر  األحزاب/آية 10واشتدت عليه األمور كام صنعت
الخندق  وبلغ ِ
ت ٱلقلوب ٱلنا ِ
البخاري ،5311 :أحمد ،58/3 :تفسري الطربي8/2 :
1
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األمم السابقة مع رسلهم.
ويف اآلية الثانية يبني الله سبحانه أن هذه سنته يف خلقه ،فإن مثن الجنة غا ٍل :ابتالء بالبأساء
والرضاء واملصائب العظام ،كوقع الزالزل ،بشدة بالغة يقول معها الرسول واملؤمنون معه متى
نرص الله استثقالً لوطأة ذلك البالء ،وعندها يأتيهم نرص الله؛ فنرص الله قريب للثابتني عىل
بأسا وال
الحق الصابرين عىل البالء ،ويومئذ يفرح املؤمنون بنرص الله ،وكأن العبد مل يُ َ
بتل ومل ي َر ً
رضاء ملا يراه من نعيم ورضوان من الله أكرب" :يؤىت يوم القيامة بأشد الناس بالء ومصيبة فيدخل
النعيم".2
الجنة َويسأل عن املصائب التي رآها يف الدنيا فكأنها مل تكن يف حياته لعظم ذلك
َ َ َّ ُ ُ َّ ٗ
أ ۡ
م
لكالم ۡجديد ،فاآلية السابقة  كن ٱنلاس أمة
استئناف
فهي
منقطعة
هنا

َ
َ
ْ
َ ُ ُ
َ َ
ٗ
صيغة الخـطـاب وهـو
ٱل َّنة  فهو تغيري يف
َوٰح َ َِدة وهنا أ ۡم َحس ِۡب ُت ۡم أن ت ۡدخلوا
َۡ
ۡ
لـأم املنقطعة أنسب من املتصلة الختالف صيغة الخطاب ،ثم إن أم املتصلة تقتيض
متصل ويشرتط أن تسبقها همزة االستفهام كقولك (أعندك زيد أم عمرو؟) أي
ً
كال ًما واح ًدا
أيهام عندك؟ وجوابه زيد إن كان عنده زيد أو عمرو إن كان عنده عمرو ،وأما (أم) املنقطعة
فتقع بعد االستفهام وبعد الخرب ،وهي هنا ليست بعد استفهام بل بعد خرب منفصل عن الكالم
بعدها ،فهي (أم) املنقطعة.
و(أم) املنقطعة تكون مبعنى (بل والهمزة) واملعنى :بل أحسبتم أن تدخلوا الجنة ،أي إنكار
كام بينه الله سبحانه.
الحسبان َ َ ۡ
واستبعاده ُ فال دخول للجنة دون ابتالء َ َ
َّ
َ ول َّما يأت ِكم  أي ومل يأتكم ،ويف  ولما  معنى التوقع لحدوث الفعل املنفي
تختلف
بعدها،
عن َّ
(مل)ْ ُ َ َ .
وهي َيف ُ َ
هذا َّ ُ ُ
ٰ
َ
َ
َّ
َ
ُ
َ
َ
ٱلين ءامنوا معهۥ  للداللة عىل أن الشدة كبرية والهول
 حت يقول ٱلرسول و ِ
عظيم لدرجة أن يستثقلها ويدرك طول شدتها ليس عامة الناس بل الرسل الذين يوحى إليهم
وأصحابهم املؤمنون املالزمون لهم.
َ َ ٰ َ ۡ ُ َّ
 مت ن
ص ٱللِۗ  أي متى يأيت نرص الله؟ استطالة ملدة الشدة ال شكًا وال ارتيابًا.
َ َ ٓ َّ َ ۡ َ َّ َ
ٞ
قريب.
 أل إِن نص ٱللِ ق ِريب  أي أجابهم الله سبحانه موح ًيا إىل رسوله أ َّن نرص الله ٌ
وتصديرها بحرف التنبيه (أال) وحرف التوكيد (إنَّ) تطمي ًنا لقلوبهم بأ َّن هذا الوعد محقق
الوقوع قري ًبا.
َ َ ٰ َ ۡ ُ َّ
يتوقون بشدة إىل قرب
وملا كان قولهم  مت نص ٱللِۗ  أي متى يأيت نرص الله؟ كأنهم
َ َ ٓ َّ َ ۡ َ َّ
النرص ،جاء الجواب طبق السؤال مؤذنًا بالتنبيه والتأكيد بقرب النرص  أل إِن نص ٱللِ
قَر ٞ
يب.
ِ
2

أحمد ،253/3 :الزهد البن املبارك ،220 :ابن أيب شيبة248/13 :
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أفضل الصدقة صدقة يف رمضان

 أخرج الرتمذي عن أنس ،ريض الله عنه ،أن النبي  قال« :أفضل الصدقة صدقة يف رمضان». ويف الصحيحني من حديث ابن عباس ريض الله عنهام« :إن رسول الله صىل الله عليهوسلم أجود الناس ،وكان أجود ما يكون يف رمضان حني يلقاه جربيل فيدارسه القرآن ،فلرسول
الله صىل الله عليه وسلم حني يلقاه جربيل أجود بالخري من الريح املرسلة».
 عن ابن عمر ريض الله عنهام ،أن رسول الله صىل الله عليه وسلم ،قال« :وإن أحباألعامل إىل الله رسور تدخله عىل مؤمن ،تكشف عنه كربًا ،أو تقيض عنه دي ًنا ،أو تطرد عنه
جو ًعا» رواه البيهقي ،وحسنه األلباين.
 روى الرتمذي عن النبي صىل الله عليه وسلم قال« :إمنا الدنيا ألربعة نفر :عبد رزقه اللهً
وعلم فهو يتقي فيه ربه ،ويصل فيه رحمه ،ويعلم لله فيه حقًّا فهذا بأفضل املنازل».
مال ً
 روى مسلم عن النبي صىل الله عليه وسلم قال« :ما تصدق أحد بصدقة من طيب -واليقبل الله إال الطيب -إال أخذها الرحمن بيمينه ،وإن كان مترة ،فرتبو يف كف الرحمن حتى
تكون أعظم من الجبل ،كام يريب أحدكم ُفلُ َّوه أو فصيله».
روىالرتمذيعنالنبيصىلاللهعليهوسلمقال«:والصدقةتطفئالخطيئةكاميطفئاملاءالنار». روى مسلم عن النبي صىل الله عليه وسلم قال :قال الله جل وعال يف الحديث القديس:نفق عليك».
نفق أُ ْ
«يا ابن آدم! أَ ْ
 روى البخاري عن النبي صىل الله عليه وسلم قال« :اتقوا النار ولو بشق مترة».رجل قال للنبي صىل الله عليه وسلم :إن
 روى الشيخان عن عائشة ـ ريض الله عنها أن ًتصدقت عنها؟ «قال :نعم».
أمي افتلتت نفسها ،وأراها لو تكلمت تصدقت ،أفينفعها إن
ُ
 روى مسلم عن النبي صىل الله عليه وسلم قال« :إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال منثالث :صدقة جارية ،وعلم ينتفع به ،وولد صالحيدعو له».
 عن َع ْب ُد الْ َمج ِِثَ ،ع ْن أَبِي ِهَ ،ع ْن َج ِّد ِه ،ق ََالَ :ح َّض َر ُس ُ
ول اللَّ ِه َص َّل الل ُه َعلَ ْي ِه
ِيد بْ ُن أَ ِب َع ْب ٍس الْ َحار ِ ُّ
الص َدقَ ِة ،فَق ََال ُعلْ َب ُة بْ ُن َزيْ ٍد َ -ر ُج ٌل ِمن الْ َن َْصارِ :اللَّ ُه َّم ،إِنَّ ُه لَ ْي َس ِل َم ٌال أَت ََص َّد ُق ِب ِه ،فَأَ ُّ َيا
َو َسلَّ َم َع َل َّ
اس إِ َل َر ُسو ِل
َر ُجلٍ ِم َن الْ ُم ْسلِ ِم َني ن ََال ِم ْن ِع ْر ِض شَ ْيئًا فَ ُه َو َعلَ ْي ِه َص َدقَ ٌة ،فَل ََّم كَا َن ِم َن الْغ َِد َجا َء ال َّن ُ
اللَّ ِه َص َّل الل ُه َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم ،فَ َجا َء ك ُُّل َر ُجلٍ بِ َا قَ َد َر َعلَ ْي ِه ،فَق ََال َر ُس ُ
ول اللَّ ِه َص َّل الل ُه َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم“ :أَيْ َن
الْ ُم َت َصدِّ ُق ِب ِع ْر ِض ِه الْ َبا ِر َح َة” ق ََال :فَقَا َم ُعلْ َب ُة ،فَق ََال :أَنَا يَا َر ُس َ
ول اللَّ ِه .ق ََالَ “ :قدْ َقب َِل اللَّهُ َصدَ َق َتك».
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األحنف بن قيس :أحلم العرب
 األحنف بن قيس أبو بحر البرصي ،واألحنف لقب ،واسمه الضحاك ،وذكره ابن سعد يفالطبقة األوىل من تابعي أهل البرصة ،وقال :كان ثقة مأمونًا قليل الحديث ،وهو من أهل
البرصة ،وقدم إىل املدينة يف عهد عمر بن الخطاب .أسلم األحنف يف حياة رسول الله ومل
يره ،إال أن الرسول دعا له ،يقول األحنف بن قيس :بينا أنا أطوف بالبيت يف زمن عثامن بن
عفان  إذ جاء رجل من بني ليث فأخذ بيدي فقال :أال أبرشك؟ فقلت :بىل قال :هل تذكر
إذ بعثني رسول الله  إىل قومك بني سعد؟ فجعلت أعرض عليهم اإلسالم وأدعوهم إليه،
حسن إال حس ًنا ،فبلغت ذلك إىل رسول الله فقال
فقلت أنت :إنه ليدعوكم إىل خري ،وما َّ
رسول الله « :اللهم اغفر لألحنف» .فقال األحنف :هذا من أرجى عميل عندي .قال
الهيثمي يف مجمع الزوائد :رواه أحمد والطرباين
 قدم األحنف املدينة يف عهد سيدنا عمر بن الخطاب ،مام أتاح له مقابلة عدد كبري من كبار الصحابةليتعلم منهم ويأخذ عنهم ،مام كان له من كبري األثر يف حياته .يقول األحنف :قدمت عىل عمر بن
الخطاب  فاحتبسني عنده حوالً ،فقال :يا أحنف ،إين قد بلوتك وخربتك فرأيت عالنيتك حسنة،
وأنا أرجو أن تكون رسيرتك عىل مثل عالنيتك ،وإنا كنا نتحدث إمنا يهلك هذه األمة كل منافق عليم.
ويقول سيدنا عمر بن الخطاب  لألحنف مرب ًيا :يا أحنف من كرث ضحكه قلت هيبته ،ومن
مزح استخف به ،ومن كرث كالمه كرث سقطه ،ومن كرث سقطه قل حياؤه ،ومن قل حياؤه قل
ورعه ،ومن قل ورعه مات قلبه.
 وممن رىب األحنف عىل الحلم ما قاله ألصحابه يو ًما :أتعجبون من حلمي و ُخلقي؟ إمنا هذايشء استفدته من عمي صعصعة بن معاوية ،شكوت إليه وج ًعا يف بطني فأسكتني مرتني
ثم قال يل :بابن أخي ال ُ
تشك الذي نزل بك إىل أحد؛ فإن الناس رجالن :إما صديق فيسوءه،
اشك الذي نزل بك إىل الذي ابتالك ،وال ُ
وإما عدو فيرسه ،ولكن ُ
تشك قط إىل مخلوق مثلك ال
يستطيع أن يدفع عن نفسه مثل الذي نزل بك ،بابن أخي إن يل عرشين سنة ال أرى بعيني
هذه سهالً وال جبالً ،فام شكوت ذلك لزوجتي وال غريها.
وممن رباه أيضً ا عىل الحلم قيس بن عاصم املنقري ،وقد سئل األحنف بن قيس يو ًما :ممن
تعلمت الحلم؟ قال :من قيس بن عاصم املنقري ،لقد اختلفنا إليه ىف الحلم كام يختلف إىل
محتب بكسائه ،أتته جامعة فيهم مقتول ومكتوف
الفقهاء ،فبينا نحن عنده يو ًما وهو قاع ٌد بفنائه
ٍ
حل حبوته حتى فرغ من كالمه ،ثم التفت إىل
فقالوا :هذا ابنك قتله ابن أخيك قال :فوالل ِه ما َّ

48

ابنٍ له يف املسجد فقال :أطلق ابن عمك ،ووا ِر أخاك ،واحمل إىل أمه مائة من اإلبل ،فإنها غريبة.
 ومن مواقف األحنف بن قيس موقفه مع معاوية أنه وفد عليه فقال له :أنت الشاهر عليناسيفك يوم صفني ،واملخذِّل عن عائشة أم املؤمنني! قال :ال تؤنبنا مبا مىض منا ،وال ترد األمور عىل
أدبارها ،فإن القلوب التي أبغضناك بها بني جوانحنا ،والسيوف التي قاتلناك بها عىل عواتقنا،
فلام خرج قالت أخت معاوية :من هذا الذي يتهدد؟ قال :هذا الذي إن غضب؛ غضب لغضبه
مائة ألف من متيم ،ال يدرون فيام غضب.
وقد قيل لألحنف بن قيس :إنك شيخ كبري ،وإن الصيام يضعفك ،فقال :إين أعده لسفر طويل،
والصرب عىل طاعة الله سبحانه أهون من الصرب عىل عذابه.
وكان يقول :اللهم إن تغفر يل فأنت أهل ذاك ،وإن تعذبني فأنا أهل ذاك.
 شجاعة األحنف بن قيس عرف عن األحنف بن قيس أنه كان من الشجعان ،ف ُريوى أن عمرليل ،ففرقوا جيوشهم أربعة
ابن الخطاب  بعثه عىل جيش ِق َبل خراسان ،فبيتهم العدو ً
جيوش ،وأقبلوا معهم الطبول ،ففزع الناس وكان أول من ركب األحنف فأخذ سيفه فتقلده ،ثم
مىض نحو الصوت وهو يقول:
أن يخضب القناة أو تندقا
إن عىل كل رئيس حقًا
ثم حمل عىل صاحب الطبل فقتله ،فلام فقد أصحابه الصوت انهزموا ثم حمل عىل الكردوس
اآلخر ففعل مثل ذلك ،ثم حمل عىل اآلخر ففعل ،ثم حمل عىل اآلخر ففعل مثل ذلك وهو
وحده ،ثم جاء الناس وقد انهزم العدو فاتبعهم الناس يقتلون ،ثم مضوا حتى فتحوا مدينة
يقال لها :مرو الروذ.
 حلم األحنف بن قيس :اشتهر األحنف بحلمه ،ولقد عاشت بنو متيم بحلم األحنف أربعنيرشا فقال :لكنك إن قلت
سنة ،وقيل إن ً
رجل خاصم األحنف وقال :لنئ قلت واحدة لتسمعن ع ً
رشا مل تسمع واحدة.
ع ً
 من أقوال األحنف بن قيس :الكامل من عدت هفواته ،وال تعد إال من قلة ،وقال :ليس فضلالحلم أن ت ُظلم فتحلم حتى إذا قدرت انتقمت ،ولكنه إذا ظُلِمت فحلمت ثم قدرت فعفوت.
قليل .وقال رجل لألحنف بن
وسئل األحنف بن قيس عن الحلم فقال :أن تصرب عىل ما تكره ً
ُ
قيس :بم سدتَ قومك وأنت أحنف أعور؟ قال :برتيك ماال يعنيني ،كام عناك من أمري ما ال
يعنيك .وقال :مثانية إن أهينوا فال يلوموا إال أنفسهم :اآليت طعا ًما مل يدع إليه ،واملتآمر عىل رب
البيت يف بيته ،وطالب الفضل من أعدائه ،وراجي الخري من اللئام ،واملقبل بحديثه عىل من
ال يسمعه ،والجالس يف املجلس الذي ال يستأهله ،والداخل بني اثنني يف حديثهام من غري أن
يدخاله ،واملتقدم بالدالة عىل السلطان.

49

بسم اهلل الرحمن الرحيم

السرايا"
"أيا َر ُ
هر َّ
مضان يا َش َ
أَيا َر َمضَ ا ُن ق ْد َه َّل اله ُ
ِالل
ُدوم أَيا َحبي ًبا
فَ َع ِّج ْل يف الق ِ
أَث َقلَتْنا
كَالتُّها َم ِة
ُنوب
ذ ٌ
الصو ُم كَفَّا ُر ال َخطايا
فَ ِف َيك
َّ
الش ُمن َع ِد ٌم ِوثاقًا
َو ِف َيك
َّ ُّ
َو َ
الليل نَع ُم ُرهُ ُركو ًعا
ُ
فيك
ن َِد ٌّي
َوقُرآ ٌن
يُ َح ِّ ُبهُ
لوف ِطي ُب ُه ِم ٌ
َخ ٌ
فوح
سك يَ ُ
ش ُع يف اتِّسا ٍع
َو َريَّا ٌن يُ َ ِّ
َو َر ُّب العالَم َني يُنا ِد ل ًَيل
السايا
أَيا َر َمضا ُن يا شَ ه َر َّ
ِ
هاش ِم ٌّي
ِب َبد ٍر َس َّل َسيفًا
َتح َعظي ٌم
َو َم َّك ُة فَتْ ُحها ف ٌ
َويو ُم القا ِد ِس َّي ِة سا َد َسع ٌد
َوطا ِرقُها ط ٌ
َروق
َوأَن َدل ٌُس
َويف ِحطِّ َني َخ َّط ال َجم ُع َخطًّا
َع ٌني َع َّي َنتْها
َويف جالوتَ
َوأَسوا ُر امل َدي َن ِة شا ِهداتٌ
رش ًى ِمن نَب ٍِّي
فَهذا الف ُ
َتح بُ َ
هل لَو تَرانا
أَيا َر َمضا ُن َم ً
ُ
الحال أَ َّرقَنا َهوانًا
وهذا
َغ َدونا أُ َّم ًة ُم َزقًا شَ اليا

أبو حنيفة  -بيت المقدس

وق َد ْم ٍ
َفاض الشَّ ُ
َسيل
عات ت ُ
ف َ
سيل
َو ِمثل َُك زائِ ٌر َس ٌيل َم ُ
َطيش ِب َنف َح ٍة ِمنكَا ت ُ
َزول
ت ُ
ليل
الب َمطْلَ ُب ُه َج ُ
َو ِف َيك
ِ ُّ
شَ ِ
ِغ ُ
الل
ت َُص ِّف ُدها
ياط ٌني
اب ت ُ
َطول
َو َس ْجداتٌ بِ ِحر ٍ
َمالئِ َك ٌة ت َ ُح ُّف ِب ِه ت َ ِك ُيل
ريح املِ ِ
ليل
سك َمب َعثُ ُه َع ُ
َو ُ
ِ
الصائ َني ُهنا ال ُّد ُ
خول
يُنادي
ِ
آخ ُرهُ ال ُّن ُ
ِبثُل ِْث الليلِ
زول
َوشَ ه َر الغَز ِو تَطلُبُ ُه ُخ ُ
يول
َو َحي ُزو ٌم يُؤا ِز ُر ُهم يَ ُ
جول
بيت اللَّ ِه طَ َّه َرهُ َر ُ
سول
َو ُ
يُ ِ
ليل
َخ ُ
عاص ُم ُه
وقَعقا ٌع
ُس ُ
لول
ُسيوفُ ُه ُم
َصنا ِدي ٌد
طيل
وس ُف يَستَ ُ
صالح الدينِ يُ ُ
ُ
امليك ت َِخ ُّر لَها َم ُ
َم ٌ
غول
َمدا ِف ُع فاتِ ٍح نَطَقَت ت ُ
َقول
ن ٍ
ليل
َص ُ
ت ُ َنبِّئُها
ُبوءات
الحال َمبلَ ُغ ُه َم ُه ُ
ُ
ول
فَهذا
لج ُمنتَ ِف ًخا يَ ُ
صول
َغزانا ال ِع ُ
َج ُه ُ
ول
كَقُطعانٍ يُ َحطِّ ُمها
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َم ُ
َوم ِخ ٌّر بُ ِند ِق ٌّي
ليك الق ِ
ئيس
عب يَح ُك ُم ُه َر ٌ
وهذا الشَّ ُ
َقيق
َو ُجرذا ُن ال َخلي ِج لَ ُهم ن ٌ
ُه ُم األَقزا ُم ن ََّص َب ُهم َحقُو ٌد
أَيا َر َمضا ُن أَر ِمضْ ُهم َحريقاً
َو َح ِّر ْق فَوقَ ُهم ك َُّل تَبِيعٍ
ربيل َص ِّف ْد ُهم ِبق ٍ
َيد
َويا َج ُ
فَيا َر َّب ال ِعبا ِد إِل ََيك نَشكو
َويف َر َمضا َن قَد نَا َخت َمطَايا
فَ ُخ ْذ ُحكَّا َمنا يا َر ِّب أَخذا ً
أَمريا ً
َمكانَ ُه ُم
َوأَ ِبدلْنا
َتح
يُ ِعي ُد الشَّ ه َر صوماً ِفي ِه ف ٌ
الش َع تَنفيذًا ُحدو ًدا
يُقي ُم َّ
أَم ُري امل ُؤ ِمن َني لَنا َخ ُدو ٌم
يُك ِّ َُب ُمعلِناً َصوماً ِهاللً
يُك ِّ َُب غَا ِزيًا ُر ْسيا ان ِتقا ًما
يُك ِّ َُب فَاتِ ًحاً ُر ْميا جِها ًد
َولَن َد ُن نَعتَليها ل ََيل قَد ٍر
فَتانا
يُنا ِو ُرها
ِيس
َوبار ٌ
َوبَرل ُني نَجِيها بَع َد فَج ٍر
وب َشقٍ
َو ِب ِّك ُني َوطُوكْيو َص َ
ِميا ُه البَح ِر ت َح ِملُنا ِبلَيلٍ
يق ال َد ْر َدنيلِ يُ ِد ُّر نِ ْفطًا
َم ِض ُ
ُس ُ
هول ال ِّنيلِ ت ُنب ُِت ك َُّل زَر ٍع
َوصا َر ال َخ ُري يَد ُخ ُل ك َُّل بَ ٍ
يت
ُه َ
يش طُوىب نَرتَجي ِه
ناك ال َع ُ
ُه َ
ناك ال َح ُّق يَد َم ُغ ُه َز ُهوقًا
رض َعدلً
َجوب األَ َ
ِخالفَتُنا ت ُ

بِال ن ََس ٍب تُ َؤ ِّصلُ ُه أُ ُ
صول
ميل
عب يُ ْسلِ ُم ُه َع ُ
وهذا الشَّ ُ
كَ ِه ٍّر يَقتَفي أَ َسدا ً َي ُيل
ِ
الخيانَ ِة ال يَ ُ
طول
ُرس
َوك ِ ُّ
َوأَ ِ
مط ْر فَوقَ ُه ْم َصهرا ً يَ ُ
بول
لج من َ
َّليل
ذاك الذ ُ
فهذا ال ِع ُ
َميل
بليس اللع ِني لَ ُهم ز ُ
فَ ِإ ُ
ِب َج ِ
وف الليلِ يُ ِربقُ ُه َس ُ
ؤول
الكريم َعىس ت ُ
َنول
اب
عىل بَ ِ
ِ
يَ ُ
زول
َو ُمل َك ُه ُم
يُ َزل ِزلُ ُهم
يَقينا الضَّ ي َم ُج َّنتُ ُه ت ُ
َحول
َيوم الفَت ِح أَن َف َذهُ َر ُ
سول
ك ِ
سق َْت يَ ُ
قول
َوأَي ُم اللَّ ِه لَو َ َ
يُ َص ِّف ُد ك َُّل ُم ِ
زيل
فس َد ٍة يُ ُ
يُك ِّ َُب فَر َح ًة عي ًدا ُح ُ
لول
َوأَمريكا تُقَع ِق ُعها ط ُ
ُبول
شهُ َر ُ
سول
َويو َم الفَت ِح بَ َّ َ
ُدعا ُء ال َعاكِف َني لَ ُه ق ُ
َبول
ليل
بَال ُط الغَا ِف ِق ِّي لَ ُه َد ُ
َصال ُة ال َخ ِ
وف تَس ُج ُدها ُخ ُ
يول
َو ِسدين ث ُ َّم كُ ْريا يا ِسئُ ُ
ول
ِياح ال َع ِ
ليل
صف َج َّن َدها ال َج ُ
ر ُ
لِ َب ِ
يت املا ِل َمر ِج ُع ُه يَ ُ
ؤول
زيل
الشام َع ِاصيها َج ُ
رض
َوأَ ُ
ِ
َليل
الش َمخ َر ُج ُه ذ ُ
َوباتَ
َّ ُّ
اج الغ ِ
َيث َمنبَتُ ُه ُح ُ
قول
َخر ُ
َليل الظالِ ِم َني لَ ُه ُس ُد ُ
ول
ف ُ
َو َش ُع اللَّ ِه َس ِّي ُدها يَ ُ
طول

أما آن للسعودية وإيران التوقف عن العبث بمصائر املسلمني!
ألقى الرئيس األمرييك دونالد ترامب يف القمة «األمريكية  -اإلسالمية» التي عقدت يف الرياض يوم األحد  21مايو
2017م ،أمام رؤساء خمس وخمسني دولة إسالمية ،كلمة أكد فيها عىل التهديدات اإليرانية يف املنطقة ،معت ًربا
أنه لن يكون هناك مجال للقضاء عىل التهديد اإلرهايب بالكامل ،من دون اإلشارة إىل الحكومة اإليرانية التي
تعطي اإلرهابيني املالذ اآلمن ،والدعم املايل ،والبيئة االجتامعية الالزمة للتجنيد.
كام شدد ترامب عىل أ ّن النظام الحاكم يف إيران مسؤول عن عدم االستقرار يف املنطقة ،من لبنان إىل العراق إىل
اليمن ،حيث تقوم إيران بتمويل وتسليح وتدريب اإلرهابيني وامليليشيات والجامعات املتطرفة ،التي تنرش الدمار
والفوىض ،إضافة إىل إشعالها حرائق الرصاع الطائفي واإلرهاب .واعتربها محرضة عىل القتل الجامعي ،والدعوة
لتدمري (إرسائيل) واملوت ألمريكا ،وأنها مسؤولة عن الخراب الذي أصاب شعوب الدول املتواجدة يف القمة.
كذلك تحدث ترامب عن تدخل إيران يف سوريا ومساندتها األسد الذي ارتكب جرائم ال توصف .مضيفًا« :إن
أكرب ضحايا النظام اإليراين هو شعبه الذي عاىن من العنت واليأس ،يف ظل سعي قادته بتهور للرصاع واإلرهاب».
وشَ َّخص ترامب الحل لهذه املشكلة برضورة اتخاذ إجراءات «تضغط عىل النظام اإليراين حتى يقبل أن يكون رشيكًا
يف السالم ،وأن عىل جميع الدول أن تعمل م ًعا لعزله ومنعه من متويل اإلرهاب ،وأن تدعو أن يأيت اليوم الذي يتمتع
فيه الشعب اإليراين بالحكومة العادلة الصالحة التي يستحقها .إال أن ترامب نبَّه الحارضين  -الذين احتفوا به
كأنه ويل أمرهم  -إىل عدم انتظار القوة األمريكية لتدمري هذا العدو بالنيابة عنهم .وأنه عىل أمم الرشق األوسط أن
تقرر نوع املستقبل الذي تريده لنفسها .ما يعني أن أمريكا تضع عىل عاتق الدول العربية مسؤولية محاربة إيران
بنفسها ،وأن عليها أن ال تنتظر الجيش األمرييك لوقف التمدد اإليراين يف العراق وسوريا ولبنان واليمن وغريها.
الوعي :لقد متددت إيران عىل مدار سنوات يف املنطقة بتواطؤ أمرييك واضح ،يشهده القايص والداين ،وتعلمه
دول الخليج أكرث من غريها ،كام قامت إيران بابتزاز دول الخليج وتهديدها مرا ًرا ،وأعلن ساستها عىل املأل
هيمنتها عىل أربعة عواصم عربية ،يف الوقت الذي عقدت معها أمريكا صفقة بشأن امللف النووي ،ورفعت
العقوبات عنها ،وغطت تدخلها األمني والسيايس والعسكري يف العراق وسوريا .يف ظل هذا الضجيج والتأجيج،
يأيت ترامب ليقطف مثار سياسة إفالت الحشود اإليرانية يف املنطقة وإرغام دول الخليج عىل عقد صفقات معها
مبئات مليارات الدوالرات بذريعة حاميتها من هؤالء .هكذا يبدو املشهد مؤسفًا ومخزيًا ومفتو ًحا عىل مزيد من
حروب دامية تجري بال هوادة بني املسلمني أنفسهم ،يساقون إليها بطبل وزمر ،يتنارصون عىل بعضهم بالكافر
املستعمر الذي يستغلهم ويعبث بهم ،لدرجة صارت الحشود اإليرانية تقاتل املسلمني يف العراق تحت املظلة
األمريكية جها ًرا نها ًرا ،فيام اتخذت دول الخليج من أمريكا ويل أمر لها ومن «إرسائيل» حليفًا ورشيكًا تجمعهام
العداوة إليران .فهل يستفيق املسلمون من سكرتهم قبل فوات األوان؟ وهل تستدرك شعوب املنطقة الوضع
فتأخذ عىل يد حكامها قبل أن تسحق بعضها ،وقبل أن تزداد وترية الشقاق والقتل والدمار؟
َ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ ْ َ َ َّ ُ ْ
ُ َ ٓ
ٰٓ
خذوا َع ُد ّوِي َو َع ُد َّوك ۡم أ ۡو ِلَا َء
يأيها ٱلِين ءامنوا ل تت ِ
ُُۡ َ
ۡ َ َ َّ ِ َ َ ۡ َ َ ُ ْ َ َ ٓ َ ُ
ون إ ِ َ ۡ
كم ّم َِن ۡ َ
ٱل ّ ِق
ل ِهم بِٱلمودة وقد كفروا بِما جاء
تلق

سياسات ترامب تدق ناقوس الخطر يف أوروبا،
وتسرع بإرساء دفاع أوروبي مستقل
مخصصا للشؤون األمنية والدفاعية يف 2017-05-25م
عقد رؤساء الدبلوماسية األوروبية اجتام ًعا
ً
بهدف تقييم عملية تنفيذ االسرتاتيجية األوروبية الشاملة يف مجايل األمن والدفاع التي تم اعتامدها يف
شهر مارس/آذار من نفس العام ،إضافة إىل تقييم العالقات مع الحلف األطليس .وقد شارك أمني عام
حلف شامل األطليس ،ينس ستولتنربغ ،يف االجتامع الذي يأيت قبل أيام من قمة الحلف األطليس التي
يشارك فيها الرئيس األمرييك دونالد ترامب .ويعترب تعزيز التعاون الدفاعي بني الدول األعضاء يف االتحاد
األورويب ،مع وضع خطة دفاعية تسمح بإرسال قوات للرد الرسيع إىل الخارج جز ًءا من االسرتاتيجية
التي كان قد اعتمدها وزراء دفاع االتحاد ،كرد عىل انتقادات ترامب بشأن ضعف ميزانيات الدفاع لدى
الرشكاء األوروبيني يف حلف شامل األطليس ،وتسمح الخطة األوروبية بإرسال قوات للتدخل خالل أزمة ما
قبل وصول قوات تابعة لألمم املتحدة .كام تُ كن األوروبيني أيضً ا من التحرك بدون دعم أمرييك.
وأكد الخبري يف الشؤون الدفاعية ،نيكوال غرو فريهايد لـ»العريب الجديد» ،أن االتحاد األورويب «يسعى
باألخص وبشكل عاجل إىل تعزيز آلية الرد الرسيع ،مبا يف ذلك املجموعات القتالية التابعة لالتحاد
األورويب .باإلضافة إىل اعتامد نهج جديد بخصوص اسرتاتيجيات الرشاكات ،يف إطار السياسة األوروبية
لألمن والدفاع ،لتعزيز التعاون مع البلدان الحليفة” .وذكر فريهايد بأن «االنتقادات األمريكية حول التمويل
األورويب لقطاع الدفاع كان مبثابة ناقوس خطر دفع باألوروبيني إىل البحث عن نوع من االستقاللية يف
القرار والقدرات» ،مش ًريا إىل أنه ينتظر أن يعلن االتحاد األورويب عن إنشاء صندوق الدفاع األورويب.
كام تطرق االجتامع إىل تعزيز التعاون بني االتحاد األورويب وحلف شامل األطليس من خالل النظر يف
تنفيذ برنامج مشرتك يسعى إىل إعطاء دفعة جديدة للتعاون بني االتحاد األورويب وحلف شامل األطليس
يف العديد من املجاالت .ويضم الربنامج املشرتك  42من املقرتحات تخص زيادة القدرات عىل مكافحة
التهديدات غري الكالسيكية ،وتوسيع وتكثيف التعاون العميل مبا يف ذلك يف مجال مكافحة الهجرة الرسية
إضافة إىل التدريبات املشرتكة وتعزيز مرونة القدرات الدفاعية واألمنية .وينتظر أن يعلن عن نتائج
التقييم وتنفيذ التعهدات يف يونيو/حزيران القادم عرب بيان مشرتك صادر عن رئيس املجلس األورويب
ورئيس املفوضية األوروبية واألمني العام لحلف شامل األطليس.
الوعي :إن سياسات ترامب االنعزالية ،ومنهجه الفج يف التعامل مع القوى الدولية ،ومطالباته اللحوحة
للرشكاء والحلفاء والعمالء بدفع األموال ،قد يكون مجديًا عىل املدى القصري ،لكنه رسعان ما يؤدي إىل
اهتزاز الثقة العاملية بقيادة أمريكا للعامل ،ويدفع الدول للبحث عن حلول بديلة عن التحالف معها
فضل عن التبعية لها ،ما يؤثر سل ًبا عليها ،ويؤدي إىل قوقعتها عىل املدى البعيد .يف هذا اإلطار ،تشكلت
ً
فجوة بني أمريكا واملكسيك ،بعد أن رفضت طلب ترامب دفع تكاليف الجدار املزمع بناؤه عىل طول
الحدود بني البلدين ،وكذلك حصل توتر بني أمريكا وبني أسرتاليا ،بعد أن أهان ترامب رئيس وزرائها،
فضالً عن االضطراب السائد بني أمريكا وأوروبا جراء ابتزازها العلني ومعاملتها بدونية وتكرار مطالبتها
بسداد مستحقاتها لقاء استمرار الحامية األمريكية لها .يضاف إىل سياسات ترامب االنعزالية ،شخصيته
الرعناء املثرية للجدل التي تحط بكل تأكيد من قدر أمريكا يف العامل ،ومن قدر رئيس أمريكا يف أمريكا،
وتدفع الساسة واملفكرين ورجال اإلعالم للتعامل مع الرئيس األمرييك كمعتوه يجب إقالته والحجر عليه.

