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الغــرباء

أرسل الله سبحانه وتعاىل رسوله الكريم بالهدى ودين الحق ليظهره عىل الدين كله ،وأمر
املسلمني جمي ًعا يف كل أصقاعهم وأعصارهم أن يكونوا عىل سرية رسولهم يف تطبيق اإلسالم
ونرشه .وقد فهم الرعيل األول هذه املهمة السامية وقاموا بها خري قيام؛ فكانوا خري القرون
بشهادة رسولهم الكريم ،وكيف ال والرسول صىل الله عليه وسلم كان بني ظهرانيهم؟! ثم هو
صىل الله عليه وسلم طلب من املسلمني من بعده أن يكونوا عىل ما كان عليه الرسول صىل الله
عليه وسلم وأصحابه يف هذا الزمان ،فكانت الخريية يف هذا التأيس والضامن يف هذا االلتزام...
ثم إن الرسول صىل الله عليه وسلم ،وهو الصادق املصدوق ،أخرب يف حديث صحيح أنه متر
عىل األمة حقبات من تطبيق اإلسالم ،ولو استعرضها املسلمون لوجدوا أنها قد انطبقت عىل
واقعهم متام االنطباق .فقد قال الرسول صىل الله عليه وسلم يف حديثه الصحيح ،والذي روي
بصيغ مختلفة تجتمع جميعها عىل ما ذكر يف هذا الحديث« :تكون النبوة فيكم ما شاء الله»...
أخرجه أحمد .فاملسلمون ،عىل مر تاريخهم مروا يف كل هذه الحقبات ،الواحدة تلو األخرى:
من زمن النبوة إىل زمن الخالفة الراشدة التي كانت عىل منهاج النبوة ،إىل زمن امللك العاض
الذي تحول الحكم فيه إىل وراثة ووالية عهد ،إىل زمن الحكم الجربي الذي يحكم املسلمني
بالقهر والحديد ،والذي يعيش املسلمون اليوم تحت وطأته ويكتوون بظلمه ،وبقيت الحقبة
األخرية التي يتطلع املسلمون إىل تحقيقها ،وهي زمن الخالفة الراشدة الثانية التي تكون عىل
منهاج النبوة...
وهذه الحقبة األخرية (حقبة الخالفة الراشدة الثانية عىل منهاج النبوة) فإننا نرى إرهاصات
تبرش بقرب حلولها ،ويعيش املسلمون اليوم حالة مخاضها ،ويشهدون مرحلتها االنتقالية؛ لذلك
والعب من نفس
فهي تتطلب من املسلمني حسن التأيس وحسن السري عىل طريقة رسولهم،
ُّ
عب منها األوائل؛ ليتمكن املسلمون من الخروج من املآزق التي يعيشونها اليوم
الينابيع التي َّ
من جرائم بحقهم ومن فقر وقهر وتنكيل ،والتي ال سبيل للمسلمني للخروج منها ومن زمن
الحكم الجربي ّإل بعد إقامة الخالفة الراشدة الثانية التي تكون عىل منهاج النبوة.
وفيام ييل سنستعرض طائفة من األحاديث التي نراها تنطبق عىل واقعنا اليوم والتي تشري
بوضوح إىل الصفات التي يجب أن يتحىل بها املسلمون أفرا ًدا وجامعات أثناء سريهم باتجاه
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إقامة الخالفة الراشدة الثانية ،موعود رسول الله صىل الله عليه وسلم وأمل خالص املسلمني
يف هذه الفرتة:
 -1أخرج الرتمذي عن النبي صىل الله عليه وسلم قال« :إنَّ اإلسالم بدأ غري ًبا ،ويرجِ ع
غري ًبا ،فطوىب للغرباء ،الذين ُي ْصلِحونَ ما أف َْسد الناس بعدي من ُس َّنتي».
 -2وأخرج أ ْحمد والطرباين عن النبي صىل الله عليه وسلم قال« :طوىب للغرباء» ،قلنا :وما
أكث ِم َّمن ُيطيعهم».
الغرباء؟ قال« :قوم صالحون قليل يف ناس سوء كثريَ ،م ْن َيعصيه ِْم َ ُ
 -3وعن عبد الله بن عمرو ،عن النبي صىل الله عليه وسلم قال« :إن أحب يشء إىل الله
الغرباء» ،قيل :ومن الغرباء؟ قال« :الفرارون بدينهم ،يجتمعون إىل عيىس بن مريم عليه
السالم يوم القيامة» .ويف لفظ آخر« :الف َّرارون بدينهم ،يبعثهم الله تعاىل مع عيىس بن مريم».
 -4وعن عبد الله بنِ مسعود قال :قال رسول الله صىل الله عليه وسلم« :إن اإلسالم بدأ
غري ًبا ،وسيعود غري ًبا كام بدأ ،فطوىب للغرباء» ،قيل :ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال« :ال ُّنـ َّزاع
من القبائل».
 -5وروى البيهقي« :بدأ اإلسالم غري ًبا وسيعود غري ًبا كام بدأ .فطوىب للغرباء» ،قيل :ومن
الغرباء يا رسول الله؟ قال« :الذين ُيحيون سنتي ،ويعلمونها الناس».
 -6وأخرج الحاكم وصححه عن ابن عمر مرفو ًعا« :إن لله عبا ًدا ليسوا بأنبياء وال شهداء،
يغبطهم النبيون والشهداء يوم القيامة بقربهم ومجلسهم منه» .فجثا أعرايب عىل ركبتيه فقال:
يا رسول الله ،صفهم لنا ،جلِّهم لنا .قال« :قوم من أفناء الناس ،من نُ َّزاع القبائل ،تصادقوا يف
الله ،وتحا ُّبوا يف الله ،يضع الله لهم يوم القيامة مناب َر من نور ،فيجلسهم ،يخاف الناس وال
يخافون ،هم أولياء الله الذين ال خوف عليهم وال هم يحزنون».
 -7وأخرج ابن أيب شيبة ،عن العالء بن زياد عن نبي الله  قال« :هؤالء كانوا يتحا ُّبون
أرحام كانت بينهم».
يف الله عىل غري أموال تعاطَوها ،وال ٍ
يالحظ أن هذه األحاديث تخربنا عن وجود فرتتني متشابهتني متر بهام األمة اإلسالمية ،يكون
اإلسالم فيهام غري ًبا ،وهي فرت ُة اإلسالم األوىل التي بدأت مع الرسول وذلك من قوله «بدأ
اإلسالم» ،وفرت ٌة الحق ٌة ستمر عىل األمة شبيهة بها ،وهذه الفرتة يظهر أننا نعيش مثلها.
ويالحظ أن هذه األحاديث هي إلرشاد املسلمني ملا يجب عليهم فعلُه ،ولتثبيت من يسري
عىل الدرب ِ
نفسه .فنصوص هذه األحاديث جاءت إخبا ًرا يتضمن املدح ،فهو يفيد الطلب .وملا
كان ما يقوم به هؤالء الغرباء هو فرض؛ فيكون الطلب مفي ًدا للوجوب.
ناس
قليل يف ِ
ويالحظ أنهم قليل يف كثري؛ وذلك بقوله« :غرباء» وبقوله« :قو ٌم صالحون ٌ
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سو ٍء كثري» فهؤالء الغرباء لقلتهم يف الناس ج ًّدا سموا غرباء ،فإن أكرث الناس عىل غري صفاتهم.
ويالحظ أنها تكون غربة مع الناس بينام هي قربة من الله؛ وذلك ألنهم يقومون مبا
يق ِّربهم من الله سبحانه وتعاىل ،لقوله« :الذين ُي ْصلِحونَ ما أف َْسد الناس بعدي من ُس َّنتي»
«قوم صالحون» «الف َّرارون بدينهم ،يبعثهم الله تعاىل مع عيىس بن مريم» .أما قوله« :يبعثهم
الله تعاىل مع عيىس بن مريم» فيذكرنا بحديث الرسول صىل الله عليه وآله وسلم الذي رواه
أيب نُ َع ٍيم يف الحلية« :أال إن رحى اإلسالم دائرة ،فدوروا مع اإلسالم حيث دار ،أال إن القرآن
والسلطان سيفرتقان فال تفارقوا الكتاب ،أال إنه سيكون عليكم أمراء مضلون يقضون ألنفسهم
ما ال يقضون لكم ،إن أطعتموهم أضلوكم ،وإن خالفتموهم قتلوكم» ،قالوا فام تأمرنا يا رسول
وصلِّبوا عىل الخُشُ ب ،والذي نفس
الله؟! قال« :كام فعل أصحاب عيىس ،ن ُِشوا باملناشريُ ،
محمد بيده ،ملوتة يف طاعة الله ،خري من حياة يف معصيته».
صل الله عليه وآله وسلَّم« :بدأ اإلسالم غري ًبا» يريد به أن الناس كانوا قبل مبعثه
فقوله َّ
 عىل ضاللة عا َّمة ،فلام بعث النبي صىل الله عليه وسلم ودعا إىل اإلسالم مل يستجب له
يف أول األمر إال الواحد بعد الواحد من كل قبيلة ،وكان املستجيب له خائفًا يف عشريته وقبيلته،
يؤذى غاية اإليذاء ،ويُنال منه وهو صاب ٌر عىل ذلك يف الله عز وجل ،وكان املسلمون إذ ذاك
رشدون ،وي ِف ُّرون ب ِِدي ِنهم إىل البِالد ال َّنائية ،كام هاجروا إىل الحبشة
مستضعفني ،يُط َردون ويُ َّ
م َّرت ْ َِي فرا ًرا من الفتنة عن الدين ،ث ُ َّم هاجروا إىل املدينة إلقامة دولة اإلسالم ،وكان منهم َمن
ُعذِّب يف الله ،ومنهم َمن قُ ِت َل ،فكان ال َّد ِ
اخلون يف اإلسالم َ ٍ
وهذا هو تحقيق قوله
حينئذ ُغ َرباء.
ۡ
َ ۡ ُ ُ ٓ ْ ۡ َ ُ ۡ َ َ ُ َ ۡ َ ۡ ُّ ٞ
َ َ ُ َ َ َ َ َ َّ َ ُُ
وٱذكروا إِذ َ أنتم قل ِيل مستضعفون ِف ٱل ِ
ۡرض تافون أن يتخطفكم
تعاىل:
َ َ َ َ ُ ّ َ َّ ّ َ ٰ َ َ َّ ُ ۡ َ ۡ ُ ُ َ
َّ ُ ََ ٔ َ ٰ ُ ۡ َ َّ َ ُ
ۡ
َ
ت لعلكم تشكرون
صه ِۦ ورزقكم مِن ٱلطيِب ِ
ٱنلاس فاوىكم وأيدكم بِن ِ
 ٢٦فهؤالء هم أهل الله حقًّا ،فال غربة عليهم من الله ورسوله ،وإمنا غربتهم بني األكرثين من
الناس .وهؤالء مل يأ َووا إىل غري الله .ومل ينتسبوا إىل غري رسوله صىل الله عليه وسلم .ومل يدعوا
إىل غري ما جاء به.
ويالحظ أنه أعطى مرتبة للفريقني بقوله« :يغبطهم النبيون والشهداء يوم القيامة بقربهم
ومجلسهم منه» .وأعطى وصفًا لهم بقوله« :قو ٌم من أفناء الناس ،من نُـ َّزاع القبائل» .من أفناء
الناس تعني أَخالط من مختلف البالد .ونُـ َّزاع القبائل هم الذين يخرجون من بني جمع قومهم
يتفردون عنهم بهذه الدعوة ،كام كان املهاجرون نُ َّزا ًعا ...يتفلتون من ديارهم ومن أقوامهم
ومن عشائرهم ،ويهاجرون إىل الرسول صىل الله عليه وسلم.
وتأسينا بالرسول صىل الله
عندما طرحنا يف حزب التحرير ما طرحه السابقون األوائلَّ ،
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يتأس به غرينا يف فهم اإلسالم يف
عليه وآله وسلم الذي أُمر املسلمون جمي ًعا بالتأيس به ،ومل َّ
حمل دعوته؛ وذلك بالسري عىل نفس طريقته يف إقامة الدين؛ وتب َّنينا ما تبناه من طريقة فهمه
لإلسالم عىل نفس طريقة الرسول وقرنه «خري القرون قرين» ...عندها وجدنا أنفسنا غرباء مبا
ومقاييسنا الرشعية وتقييامتُنا للواقع وللحكم عليه عىل غري ما
طرحناه ،وأصبحت مفاهي ُمنا
ُ
عند الناس ،وشعرنا بالغربة حينام كان الناس ال يقبلون مفاهيم اإلسالم الصحيحة ...وأصبحنا
أفناء يف الناس أَخالطًا من مختلف البالد ،أصبحنا كنزاع القبائل الذين يخرجون من بني جمع
قومهم يتفردون عنهم بهذه الدعوة ،كام كان املهاجرون األوائل مع الرسول .
وعندما أنشأ الشيخ تقي الدين النبهاين ،رحمه الله ،الحزب ،كان املسلمون بعامتهم
مبصائب كثري ٍة ،منها تقسي ُم بالدهم ،وإبعا ُد
وعلامئهم وحركاتهم قد شغلهم كفا ُر الغرب
َ
رشيعتهم عن الحكم ،وتضيي ُع األرض املباركة وتسلي ُمها لليهود ،وإشغالُهم بقضايا القومية
واللعب مبفاهيم اإلسالم بشكلٍ يجعلُه يُفهم عىل
رش فكرة فصل الدين عن الدولة،
ُ
والوطنية ،ون ُ
الطريقة الغربية ،ورب ُط حياة املسلمني بطريقة عيشه ،وزر ُع فكرة املصالح بينهم ...فضاعت
طريقة اإلسالم الصحيحة يف املعالجات ،وصار املسلمون ،علام ُء وحركات ،يلتمسون الشفاء من
وصفات الغرب للعالج ،فقاموا بإنشاء حركات قامئة عىل ردات الفعل ،وعىل املشاعر ،وعىل
َ
استئناف الحياة اإلسالمية،
الحزب وجعل هدفَه
تحقيق األهداف القريبة ...لذلك عندما قام
ُ
وجعل طريقتَه لذلك إقام َة الخالفة الراشدة ،بطريقة رسول الله ،وهو ٌ
ويتطلب
هدف بعيد،
ُ
التغي َري الجذري ،وتبنى طريق َة فهم اإلسالم الصحيح َة والوحيد َة يف فهم الدين ،وهو ما كان بَ ُع َد
عنه املسلمون بعلامئهم وحركاتهم ،وت ِب َعهم عامتُّهم يف ذلك ،واستعاضوا عنها بالطريقة التي
أرادها الغرب لفهم اإلسالم ...ظهر غري ًبا يف طرحه ،وزاد من غربته أن هؤالء العلام َء ،بدفعٍ
من الغرب ،راحوا يهاجمون طريق َة فهم اإلسالم الصحيحة ،وين ِعتون الحاملني لها بالجمود،
وراح هؤالء العلامء ين ِعقون وراءهم بالقول إن الرشيعة مرن ٌة ومتطورةٌ ،وال ينكَر يف اإلسالم
تغ ُري األحكام بتغري الزمان واملكان ،وإنه حيثام تكون املصلحة فثم رشع الله ...وهذه العقلي ُة
الجديد ُة لعلامء ومسؤويل الحركات اإلسالمية املتأثرين بالعقلية الغربية راحت تتأثر بالواقع
وتستمد حلول َها منه ،وأصبح الواقع مصدر التفكري عند هؤالء وليس الرشع .وكان من آثار ذلك،
قيام دعوات إصالح الواقع وترقيعه وليس تغيريه؛ وذلك من مثل إيجاد الدعوات األخالقية
الحزب غري ًبا يف
والخريية ...هنا بدا البو ُن شاس ًعا يف العمل والنظرة إليه بيننا وبينهم ...وظهر
ُ
فطرح الحزب لنفسه عىل أساس أنه ال يصلح
فكره ،يلتحق به القلة من املؤمنني كنزاع القبائل.
ُ
وتفصيل:
ً
أمر هذه األمة إال مبا صلح به أولها؛ جعله يبدو غري ًبا يف دعوته ،جملة
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وعندما طرح الحزب أن الحل لجميع مشاكل املسلمني هي الخالفة كان وحي ًدا يف طرحه،
ولألسف ما زال وحي ًدا يف طرحه ،ويف الطريقة التي فهم بها هذا الطرح ،وكان هذا الطرح
بعي ًدا عن أذهان العاملني يف إصالح أمر املسلمني الذين قامت دعواتهم السياسية عىل املطالبة
تجب طاعتُه ويحرم
باملشاركة يف األنظمة السياسية القامئة ،أو راحت تعترب الحاك َم و َّيل أم ٍر ُ
الخروج عليه ،وهذان شكالن من أشكال فصل الدين عن الدولة ...وفوق بُ ْع ِد هذه الحركات
ُ
عن الفهم الرشعي الصحيح وتأثرِها بالغرب راحت تهاجمنا لتزيد من غربتنا .وكذلك ،فإن مام
أكد غرب َة الحزب أنه مل توجد حرك ٌة إسالمي ٌة عامل ٌة أخرى تشاركه يف همه وفهمه.
وعندما طرح الحزب أنه ال بد لكل عمل من دليل ،كان علامء املسلمني وحركاتهم يتفلتون
من الدليل بحجج وأفهام ما أنزل الله بها من سلطان ،فعندما طرحنا أن الخالفة هي الحل
الجذري لكل مشاكل املسلمني ،وأن إقامتها تجعل املسلمني عىل طريقة رسولهم من إقامة
الدين ونرشه ،ومتكنهم من التخلص من استعامر الغرب لهم ،وتقيض عىل كل املشاكل التي
يقع فيها املسلمون جراء عدم تطبيق الرشع ...كانوا يقولون وهل نسكت عىل الظلم وننتظر
الخالفة ،وراحوا يتفلتون بترشيع ما يغضب الله سبحانه ويغري أحكامه عىل النقيض متا ًما؛ حيث
أجازوا التعامل بالربا كونه من العالقات التي تقوم عليها املعامالت وال ميكن تجنبها ،ووجدت
أحكام تجيز للمسلم حتى أن يكون جنديًا يف بالد الغرب ،يقاتل يف سبيل تحقيق أهداف دولته
فعل يف أفغانستان ويف
التي حصل عىل جنسيتها ،حتى ولو تطلبت قتال املسلمني ،كام حدث ً
العراق ...وحتى أجازت له أن يشارك يف انتخاباتهم ...وكثرية هي األمثلة ،وال يتسع الوقت
لتعدادها.
صحيح أنها شديد ٌة عىل النفس من ناحية العالقة مع املسلمني ،ولكنها
هذه الغربة،
ٌ
مطمئنة من ناحية العالقة مع الله؛ إذ عىل هذه الدعوة متا ًما تنشأ سرية الدعوات الصادقة،
الجذري الذي يكون
دعوة األنبياء .والتغي ُري الذي تسعى إليه هو التغي ُري الذي يريض الله ،التغي ُري
ُّ
الحك ُم فيه لله وحده ،التغي ُري الذي يقيم دول ًة مبدئي ًة كالدولة التي أنشأها الرسول أول مرة.
وهنا ال بد من لفت النظر أن مثل دعوتنا تختلف حسابات النرص عندها عام عند غريها
كل االختالف .وهذا مام ال يدركه أحد غرينا ،فقد نرى نحن أن دعوتنا ناجحة كل النجاح وال
يرى غرينا ذلك ،فيقول لنا أين أنتم؟ ماذا عندكم من مؤسسات؟ أو من نواب؟ أو من وزراء؟...
فيحكم علينا بالفشل ألنه يقيس مبيزان أفكاره وطريقة تفكريه ،وهو ميزان غري رشعي ...،بينام
نحن نحكم عىل عملنا من خالل املفاهيم واملقاييس الرشعية املنضبطة .ونحن نحكم عىل
عملنا اآلن بأنه ناجح ،وأنه قد قطع شوطًا بعي ًدا ،وأنه نجح حيث فشل اآلخرون ،فام وضعناه
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يبق منها إال النذر اليسري ،فقد
ألنفسنا من أهداف مرحلية قريبة قد تحققت إىل حد بعيد ،ومل َ
تحقق لنا ،بفضل الله وعونه وتوفيقه ،وجود كتلة فاهمة للفكرة هاضمة للطريقة ،وتحقق لنا
متلمل عا ٌم لدى أهل القوة من هذه األوضاع املأساوية
وجود رأي عام كاسح للخالفة ،ووجد ٌ
التي مير بها املسلمون؛ لذلك زادت األنظمة ضغطها ومن وترية تخويفها لهم .واألمة تنتظرهم،
تدخل ربان ًيا ينقذ بهم األوضاع.
بل قل تنتظر من ربها أن يأيت أمره ،تنتظر ً
وهناك أمر ال بد من لفت النظر إليه ،وهو أن الصحابة مع رسول الله كانوا يقومون بأمر
الله من غري أن يعلموا أنهم يسريون عىل طريقة كذا ،أو هكذا تكون مراحلها وخطواتها،
بل كانوا يسريون كام يسري بهم رسول الله صىل الله عليه وآله وسلم ...أما نحن فنعلم،
ويجب أن نعلم؛ حتى ننضبط بأحكام الطريقة الرشعية؛ فال نغري فيها نتيجة الضغوط املادية
الشديدة علينا ،بل نصرب عىل أحكامها ونلتزم عدم الحيد عنها قيد أمنلة .ونحن من هذه الزاوية
بقي لنا ،ولكن َلن نستطيع أن ۡنعلم متى
نستطيع أن نعلم ماذا حققنا وماذا قطعنا ،وماذا
َ
َ ۡ ُ ُ ْ َ َّ َ َ ََّ
ۡ
ۡ
ُ
َ
(زمانه) فقد ذكر القرآن الكريم يف ذلك :أم ۡ حسِبت ۡم أن تدخلوا ٱلنة ولما
نرص الله
َ ۡ ُ َّ َ ُ َّ َ َ َ ۡ ْ
َ ۡ ُ َّ َّ ۡ ُ ُ ۡ َ َ ٓ ُ َ َّ َّ ٓ ُ َ ُ ۡ ُ ْ َ َّ َ ُ َ
يأت ِكم مثل ٱلِين خلوا مِن قبل ِكمۖ مستهم ٱلأساء وٱلضاء وزل ِزلوا ح ٰ
ت يقول
َّ ُ ُ َ َّ َ َ َ ُ ْ َ َ ُ َ َ ٰ َ ۡ ُ َّ َ َ ٓ َّ َ ۡ َ َّ
ٱللِ قَر ٞ
ٱلرسول وٱلِين ءامنوا معهۥ مت نص ٱللِۗ أل إِن نص
يب  ،٢١٤وال أين
ِ
(مكانه) ،فقد قال رسول الله صىل الله عليه وسلم «فقد أُريت دار هجرتكم ،رأيت سبخة
ذات نخل بني البتني ،وهام الحرتان»؛ فالرسول  مل يعرفها إال بعدما أخربه الوحي مبكانها...
وعليه فنحن اليوم يف حالة انتظار للفرج والنرص عىل ما نعلم من فقه سرية الرسول صىل الله
عليه وسلم؛ ومن هنا نقول إنه مل يعد بعي ًدا ،واألمر كله بيد الله العليم الخبري.
بعد كل هذا الكالم ،نصل إىل لب املقصد ،وهو أنه ميكننا أن نحكم عىل هذه األوضاع
الشديدة التي مير بها املسلمون أن أجواءها أجواء نرص إن شاء الله .فهذه األوضاع املأساوية
التي نعيشها إمنا هي بسبب ديننا ،وميكن القول إنها أجواء الشدة والصرب التي تسبق النرص،
وأجواء الكرب التي تسبق الفرج ،والرسول صىل الله عليه وآله وسلم يقول« :وأن النرص مع
رسا» .وهذه األوضاع الشديدة مرت مبثلها
الصرب ،وأن الفرج مع الكرب ،وأن مع العرس ي ً
دليل عىل صدقها ،و َمعلَ ٌم يدل عىل قرب حصول النرص،
دعوات الرسل واألنبياء من قبل ،وهذا ٌ
إن شاء الله تعاىل ،مبارشة من بعدها .فسيدنا موىس عليه السالم ومعه قومه ،أتبعهم فرعون
بجنوده ،وأدركهم وهم عىل شاطئ البحر؛ حيث أصبحوا بني فيك كامشة ،فبالحساب الدنيوي
املادي :قيض عىل موىس ودعوته ومن آمن معه .أما بحساب الدعوات الصادقة؛ فالحساب
تعليم لنا وتسلية لنصرب عىل أمره وال نحيد عنه،
مختلف كل ًيا ،وقد حدثنا القرآن عن ذلك
ً
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للمتقني ،وتلك سنة َماضية ال تتخلف عن املؤمنني عىل مر الزمان .قال
فالعاقبة جعلها الله
َ َ َ َّ ٓ َّ
َ َ َّ َ َ ٰٓ َ ۡ َ ۡ َ َ َ ۡ َ ٰ ُ ُ َ ٰٓ َّ َ ُ ۡ َ ُ َ
ان قال أصح َب موس إِنا لمدركون  ٦١قال ك ۖ إِن
الله تعاىل :فلما ترءا
ٱلمع ِ
َ
َ
ٓ
َ
ّ َ َ َ َۡ ۡ َ َ َ ََ َ َ َ
ۡ
َ
َ
َ
َم ِ َ
ع َر ّب َس َي ۡهدِين  ٦٢فأ ۡوح ۡينا إ ِ ٰل ُم ٰٓ
صاك ٱلحر ۖ فٱنفلق فكن
ع
ب
ب
ٱض
ن
أ
وس
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َّ ِ
َ
ُ ُّ
َ
ٱلط ۡودِ ۡٱل َع ِظي ِم َ ٦٣وأَ ۡزلَ ۡف َنا َث َّ
ٱٓأۡلخر َ
كفۡ
ين َ ٦٤وأجنَ ۡي َنا ُم َ ٰ
وس َو َمن َّم َع ُه ٓۥ
م
ك
ق
ِر
ٖ
ِ
َّ
َٰ َ َ ٗ ۖ َ َ َ َ َ ۡ
َ
أَ ۡ َ
ني ُ ٦٥ث َّم أَ ۡغ َر ۡق َ
ث ُهم ُّم ۡؤ ِمن َ
جع َ
كَُ
ٱٓأۡلخر َ
ين  ٦٦إِن ِف ذل ِك ٓأَلية وما كن أ
ِني
ا
ن
ِ
ِ َّ َ َّ َ َ ُ َ ۡ
َ
ُ
ُ
َّ
ِ ٦٧إَون ربك لهو ٱلع ِزيز ٱلرحِيم  .٦٨وكذلك حصل مثل هذا األمر مع رسولنا الكريم
سبيل إال وسلكوه للقضاء عىل
ومن معه من املؤمنني ،والذين حاربهم كفار قريش ،ومل يرتكوا ً
دعوتهم ،ثم بلغ بهم العداء ،يف نهاية املطاف أن يتآمروا لقتله وتوزيع دمه عىل القبائل .ويف
هذا الظرف العصيب كان أمر الله هو الغالب ،وتحدثنا السرية أنه ملا علمت قريش بتأييد
أهل املدينة لرسول الله ،فرسعان ما اتفقوا مع القبائل األخرى بأن ترسل كل قبيلة أحد فتيانها
األقوياء األشداء لقتل الرسول  لتتحمل كل القبائل دمه؛ وبذلك يتفرق دم سيدنا محمد
عىل القبائل؛ فال يطيق بنو هاشم بعدها قتال هذه القبائل ،وملا علم رسول الله بذلك األمر،
وضع خطته املحكمة للهجرة؛ فطلب من املسلمني ترك مكة يف أقرب وقت إىل املدينة ،وطلب
ليل،
من أىب بكر الصديق ،ريض الله تعاىل عنه ،رشاء جملني للرحلة ،وملا أىت أمر الله بالرحيل ً
أمر ابن عمه عيل بن أيب طالب ،ريض الله تعاىل عنه ،أن ينام يف فراشه وأعطاه عباءته ،ويف ذلك
الوقت كان فتيان قريش ينتظرون خروج محمد لقتله برضبة سيف واحدة ،ولكن قدرة الله
تعاىل وإرادته بالنرص كانت فوق كل يشء ،فخرج الرسول أمام هؤالء الفتية ،وأخذ حفنة من
الرتاب ،وألقاها عىل وجوههم ،فأعامهم الله تعاىل عنه( ،وهذا تدخل ربا ٌّين) وملا علمت قريش
بخروجه صىل الله عليه وسلم ،ذهلت لفقدها الرسول يف مرقده ،وأخذت تقتفي أثره حتى
وصلت إىل غار ثور الذي فيه الرسول وصاحبه ،ولكنهم وجدوا ميامة راقدة عىل بيضها ،وعنكبوتًا
قد نسج خيوطه عىل بابه (وهذا تدخل ربا ٌّين) ،وجعل حصان رساقة تغور قدماه يف الرتاب
(وهذا تدخل ربا ٌّين) ،وبهذه الخطة املاكرة التي مكرت بها قريش للقضاء عىل الدين ،قىض
الله أن تكون الهجرة التي أقام بها الدين ،وجعل عمر بن الخطاب ريض الله عنه يوم وصوله
صىل الله عليه وسلم إىل املدينة بداية للتاريخ الهجري وذلك ألهمية الحدث يف إقامة الدين...
وهكذا نرى يف سرية الدعوات الصادقة أنها متر مبثل هذه األوضاع كنتيجة لاللتزام الحق ،وهي
بشري نرص وليست نذير شؤم وال مبعث يأس.
ويف مقابل دعوتنا الصادقة املتأسية بطريقة الرسول صىل الله عليه وسلم ،والتي متر بنفس
صعوباتها وظروفها ،فإننا نرى دعوات مل تلتزم بالطريقة الرشعية  ،وبالتايل مل تستطع أن تصمد
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فغيت وب َّدلت أكرث من مرة ،وكان آخرها ما سمعناه من قريب من
أمام العواصف والضغوطَّ ،
تغيري لحركة النهضة التونسية ،والجامعة اإلسالمية يف لبنان ،وحامس يف فلسطني ...ليس ملناهج
عملهم فحسب ،بل ألهدافهم التي أصبحت أقرب أكرث لطروحات الغرب يف فهم اإلسالم ،والتي
يحصلوا من ورائها رىض الغرب ،عىل حساب رىض
ما أنزل الله بها من سلطان والتي يريدون أن ِّ
رب العاملني.
هذه األوضاع األليمة الذي متر بها األمة اإلسالمية ،يطمعنا بالقول إننا يف مثل هذا الذي
متر به الدعوات الصادقة مام يسبق النرص ،وهذا يتطلب منا شحذ الهمم ليك نقوم بالجهود
املضاعفة ،فبام أننا وصلنا إىل مرحلة أصبح الغرب يتقصد مرشوعنا بالذات ،فعلينا أن نكون
أول املتص ِّدين له ،والله سبحانه الذي أوصل مرشوعنا إىل أن يكون عىل رأس الرصاع بيننا وبينه؛
فال منلك إال أن نكون عىل رأس املواجهة ،وأن نسجل ألنفسنا نشاطًا يذكر لنا عند الله ،وأن نري
غرينا ،وما نقدمه لهذه الدعوة نقدمه
نتقدم نحن تقدم
الله واألمة من أنفسنا كل خري ،فإن مل
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ ََُۡ َ
ۡ
ۡ
ك َّن أك َ
و َّ ُ
ألنفسنا .قال تعاىلَ :
ٱلل َغل ٌِب ٰٓ
ث ٱنلَّ ِ
اس ل يعلمون.
ع أم ِره ِۦ َول ٰ ِ
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بسم الله الرحمن الرحيم

التفرّدُ األميركي ...أطماعٌ وتحدّيات
حمد طبيب – بيت املقدس
إن من طبيعة املبدأ الرأساميل أنه مبدأ يرسخ وينمي فكرة الجشع والطمع وحب الذات،
خاصا
والتنافس والتطاحن من أجل املنافع املادية وحب السيطرة عىل الغري ...وهذا األمر ليس ً
باألفراد وأصحاب رؤوس األموال من البنوك والرشكات وأصحاب األعامل ...إمنا هو كذلك متأصل
ومتج ّذ ٌر عند الدول القامئة عىل أفكار هذا املبدأ املادي الهابط ...يقول املفكر االقتصادي
(آدم سميث) يف كتاب (ثروة األمم)« :إن الجشع الشخيص هو أعىل مراتب األخالق؛ فبقدر
ما يكون الفرد جش ًعا يكون متخلقًا ،وهذا ما آل باإلنسانية إىل الرصاع والحروب من أجل
التملك والسيطرة ...فكان إهدار الرثوة والتنافس يف إهدارها أهم ما ميز الحضارة الحديثة»...
ويقول (بييل جريو) يف مؤلَّ ِفه (الكتاب األسود للرأساملية)« :تتسلح الرأساملية  -ولتربير أفعالها
الجانحة وجرامئها الدموية  -مبثل عليا نبيلة؛ مثل الدفاع عن الدميقراطية ،الحرية ،النضال ضد
أصل عن مصالح طبقة ُمتملكة ،تريد
الديكتاتورية ،الدفاع عن قيم الغرب ،يف حني إنها تدافع ً
أن تستويل عىل أموال وموارد الشعوب وفرض وصايتها عليها ...ويساعد يف نرش هذه السياسة
حكام اقتصاديون وسياسيون وصحافة ووسائل إعالم »...وقد أدت هذه النظرة السقيمة الهابطة
ومص دمائها ...والعمل عىل إزالة
إىل الرشور والحروب والدمار والخراب ،واستعامر الشعوب ّ
الخصوم من ساحة الرصاع؛ من أجل التفرد ،والبقاء يف حلبة الرصاع بال منافس أو حتى مشارك...
فقد شهد العامل الرأساميل حربني كبريتني؛ األوىل (1918م1914-م) ،والثانية (1945م1939-م)
وأدت هاتان الحربان إىل الدمار والخراب ،وماليني القتىل والجرحى واملعوقني؛ يف املجتمعات
األوروبية واألمريكية ،حيث بلغت خسائر الحرب العاملية األوىل والثانية من األرواح حواىل80
مليون إنسان ...وقد استخدمت أمريكا يف الحرب الثانية القنبلة النووية يف اليابان؛ حيث قتلت
أكرث من  240000إنسان يف دقيقة واحدة ،عدا عن األمراض املزمنة؛ التي خلفتها بسبب
اإلشعاعات النووية!!...
وبعد انتهاء الحرب العاملية الثانية ،تشكل املرسح الدويل بثوبه الجديد ،وبدأ التطاحن
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والتنافس بني الدول الخارجة من الحرب (أمريكا وأوروبا) من جهة ،وبني (أمريكا واالتحاد
السوفيايت) من جهة أخرى  ..وكان من أبرز معامل هذا املرسح الدويل بعد الحرب:
 -1خروج أمريكا منترصة بقوة عسكرية كبرية ،وسلطان ونفوذ واسع؛ فكانت سيدة الدول
الغربية ،وقائدتها يف املعسكر الغريب ،ووضعت أوروبا الغربية تحت جناحها يف املنظومة
العسكرية الغربية (حلف األطليس 1949م).
 -2بروز املعسكر الرشقي (بقيادة روسيا)؛ بقوة عسكرية كبرية ،وتشكل حلف وارسو
مقابل األطليس 1955م؛ حيث وضعت روسيا دول أوروبا الرشقية تحت جناحها ملواجهة خطر
حلف األطليس...
 -3تشكيل القوانني الدولية عرب منظومة األمم املتحدة (1945م) ،ووضع اتفاقات دولية
خاصة باستخدام األسلحة النووية ،وحقوق اإلنسان ،والعالقات بني الدول...
شهيا بعد الحرب سنة 1945م سمي باتفاق
 -4عقدت الدول العظمى اتفاقًا اقتصاديًا ً
(برينت وودز) وكان من أبرز بنودها (وضع الدوالر عملة عاملية) ترتبط بها كل العمالت بغطاء
نقدي معني ،بنسبة معينة من الذهب ،وظل هذا االتفاق ساري املفعول حتى سنة 1970م
حتى ُع ِّوم الدوالر يف عهد الرئيس نيكسون...
 -5استمرار التنافس  -السيايس والعسكري  -بني املعسكرين ،وخاصة بني أمريكا واالتحاد
السوفيايت .وقد تقلَّب هذا التنافس بني حرب ساخنة وباردة ،حتى وقعت معاهدة الوفاق بني
العمالقني سنة 1619م من القرن املايض...
 -6إن أوروبا املحطمة بسبب الحرب ،كانت بحاجة إىل أمريكا عسكريًا واقتصاديًا؛ اقتصاديًا
إلعادة البناء ،وعسكريًا لحاميتها من أطامع االتحاد السوفيايت ،يف التوسع وبسط النفوذ نحو
أوروبا؛ فكان مرشوع مارشال إلعامر أوروبا ،وكانت اتفاقات الحامية تحت مظلة حلف
األطليس...
لقد ظل هذا الواقع الذي أفرزته الحرب العاملية  -بتقسيامته وقوانينه  -وظل التنافس
بأشكاله املتعددة :االقتصادية والسياسية والعسكرية ،بني دول املعسكر الغريب فيام بينها ،وبني
املعسكر الغريب والرشقي .وقد كان هذا التنافس يتقلب بني حرب باردة ،وسياسة وفاق ،وحرب
بالوكالة بني عمالء وأتباع العمالقني ،إىل أن انتهى بالهزمية التاريخية سنة 1990م من القرن
وانحل حلف وارسو ،وتناثرت أشالء دوله إىل عدة دول؛
َّ
املايض؛ حيث انهار املعسكر الرشقي،
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ال تربطها سوى عالقات سياسية واهية مع روسيا االتحادية ...وبانهيار االتحاد السوفيايت فقد
ظهر املرسح الدويل بشكله الجديد وهو (شبه التفرد األمرييك) يف قيادة العامل ورسم سياساته
بال منافس أو منازع حقيقي ،باستثناء بعض األمور من املشاركات العسكرية والسياسية تقوم
بها الدول الكربى؛ إما مغرمة أو مرغمة؛ كام جرى يف حرب الخليج األوىل والثانية ،يف العراق
وأفغانستان ،وكام يجري اليوم يف أرض الشام...
لقد حاولت دول أوروبا أن تل ّم شملها فيام بينها ،وتتقوى بنفسها بعد انتهاء املنظومة
الرشقية ،لكن محاوالت أوروبا مل ِ
تؤت مثارها يف املرسح الدويل يف الوقوف يف وجه أمريكا
وغطرستها ،وإن كانت قد آتت مثارها يف بعض الجوانب النقدية واالقتصادية ...والسبب هو
أن االتحاد األورويب الذي تشكل يف هذه املرحلة ال ميلك مقومات الوحدة؛ ال تاريخ ًيا ،وال
واقع ًيا ،وال عرق ًيا ،عدا عن العداوات املتأصلة بني الدول والشعوب عرب األزمان ...ورغم ضعف
منظومة هذا االتحاد ،فان أمريكا مل ترتكه وحده يف الساحة يفعل ما يشاء ،ومييض يف تقوية
مستقبل؛ حيث إنها عملت (اقتصاديًا وسياس ًيا وعسكريًا)  -كام عملت
ً
أوارص وحدته السياسية
مستقبل .وقد شجعت
ً
من قبل مع حلف وارسو -عىل عرقلته وإضعافه؛ متهي ًدا لتفكيكه نهائ ًيا
يف اآلونة األخرية بريطانيا عىل الخروج من هذه املنظومة لفتح الطريق أمام انشقاقات أخرى؛
دول أخرى
حيث شجع (ترامب رئيس أمريكا) الربيطانيني عىل التصويت لصالح االنفصال ،ودعا ً
لحذو النهج الربيطاين ...ومع هذا التشجيع مل تتوا َن أمريكا منذ نشأة هذا االتحاد يف محاربته
اقتصادياً عن طريق أدواتها االقتصادية ،وعن طريق التحكامت يف الدوالر ،وأسعار البورصة
والنفط والذهب ...وميكن القول إن االتحاد األورويب ليس بذي شأن كبري أمام أمريكا وسياساتها،
وخاصة بعد زوال االتحاد السوفيايت من املرسح الدويل ...بل إن أمريكا تس ّخر هذا االتحاد يف
كثري من األمور السياسية والعسكرية واالقتصادية ،وهو مرغم ال يستطيع التحدي وال التصدي
لسياساتها ،ومل يقف تسخري أمريكا عند حد االتحاد األورويب  -كدول عظمى  -بل إنها تسخر
كذلك روسيا االتحادية يف خدمة مشاريعها السياسية والعسكرية واالقتصادية...
إن أطامع أمريكا هذه األيام  -يف الحقيقة  -ال تقف عند حد تسخري دول االتحاد األورويب
وروسيا يف خدمة مشاريعها السياسية ،ويف غطرستها العسكرية ،وأطامعها يف دول العامل ...بل
إن أمريكا تسعى إىل ما هو أكرب من التسخري؛ فإىل ماذا تسعى أمريكا هذه األيام يف ظل الواقع
الدويل الحايل ،وما هي األدوات التي تستخدمها لتحقيق أطامعها؟؟.
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الحقيقة ،إن أمريكا اليوم تسعى إىل فرض واقع (التفرد الدويل والهيمنة العاملية بال منازع).
صحيح أنها اآلن تفرض واق ًعا من شبه التفرد باملشاركة واملساعدة ،إال أن أمريكا تطمع وتطمح
إىل ما هو فوق ذلك .تطمح إىل التفرد دون منازع؛ ومن أجل ذلك ،فإنها تحاول أن تقيض عىل
خصومها املعاندين يف الحلبة الدولية؛ بإضعافهم أو تحجيم دائرة نفوذهم يف دائرة إقليمية
مغلقة ،أو تفكيك منظومتهم .وقد عرب عن ذلك بوش االبن يف لقاء مع الرئيس الفرنيس يف
واشنطن يف حرب الخليج الثانية؛ حيث قال« :إن الدول التي ليست مع الواليات املتحدة فهي
ضدها ،وإن أي رشيك مع الواليات املتحدة يجب أال يعرب عن تعاطفه فحسب ،بل يجب أن
يشارك بعمل» .فهي أي (الواليات املتحدة) تقوم بأعامل عديدة لبلوغ هذه الغاية يف (التفرد
الدويل) منها:
أول :السعي إلضعاف االتحاد األورويب ،ومن ثم العمل عىل تفكيك هذا االتحاد؛ وذلك عن
ً
طريق الضغوطات االقتصادية ،وافتعال األزمات داخله؛ االقتصادية والسياسية ،وتشجيع بعض
البالد للخروج من منظومته...
ثان ًيا :تسعى إلبقاء روسيا ضعيفة اقتصاديًا؛ تعيش يف أزمات داخل اتحادها ،وتلهث وراء
أمريكا من أجل تحقيق منافع ومصالح مادية ،كام تسعى إلبعادها عن أي تفكري يف الدخول يف
أحالف مع الدول األخرى مثل الصني ،وذلك عن طريق الرتهيب والرتغيب...
األمر الثالث :هو سعيها لجعل الصني دولة إقليمية ،وذلك بالعمل عىل إفشال مشاريعها
التوسعية مبا جاورها من دول جنوب رشق آسيا؛ مثل فيتنام أو كوريا أو تايوان أو غريها يف
بحر الصني الجنويب ...وبقائها تحت هيمنة الدوالر ،والحاجة إىل األسواق األمريكية لتسويق
بضاعتها...
األمر الرابع :تسعى وتعمل ألن تبقى القوة العسكرية واالقتصادية األوىل عىل الدوام ،وأن
يكون الدوالر األمرييك هو املهيمن عىل كل العمالت العاملية دون منازع ،وأن تبقى متفوقة يف
أسواقها ويف إنتاجها ،أي حجم اإلنتاج!!...
فهل تتمكن أمريكا من الوصول إىل ما تطمح إليه دول ًيا :من القضاء عىل الخصوم السياسيني
مستقبل ،وإبقاء دول العامل
ً
والعسكريني ،وإبقاء حلبة الرصاع الدويل خالية من أي خصم لها
تسري خلف أعاملها السياسية دون معارض وال منافس ،وإبقاء عرش الدوالر عىل ما هو عليه
من الهيمنة النقدية؟!.
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الحقيقة ،إن أمريكا لها أدوات وعمالء ،ومناطق نفوذ متيزها عن غريها من الدول  -كام
ذكرنا  -ولكن هذا كله مل يجعلها حتى اآلن تتفرد يف القضايا الدولية كام تريد بشكل مطلق؛
أحادي الجانب
كامل ...وقد جربت من قبل أن تخوض رصا ًعا عسكريًا
أي بشكل متفرد تفر ًدا ً
َّ
يف العراق ،مع مشاركة رمزية من بعض الدول ...فكانت النتيجة كارثية عليها ،وما زالت تعاين
حتى اليوم من آثار هذه املغامرة؛ حيث كانت إحدى أسباب األزمة املالية سنة 2008م؛ مام
دفع الرئيس أوباما ألن يقول« :إن الواليات املتحدة لن تخوض حربًا برية أخرى يف العراق
بعد خروجها منه» .فأمريكا إن كانت عمالقًا يف كل يشء ،إال أن هذا العمالق يعاين من أزمات
داخلية عديد منها:
 -1أزمات اقتصادية خانقة ،تتمثل بارتفاع أرقام العجز يف امليزان التجاري حيث بلغ حسب
إحصائية وزارة التجارة األمريكية لسنة 2017م  50مليار دوالر ،وارتفاع نسبة البطالة  5.7سنة
2016م ،والتضخم  ،% 2وهو ما زال يعاين من آثار أزمة 2008م.
 -2أزمات سياسية داخل اتحاده ،وقد هددت عدة واليات سابقًا باالنفصال عن هذا
االتحاد بسبب األزمات املتكررة ...فقد جاء عىل لسان (ريك بريي) حاكم تكساس يف اجتامع
للمحافظني« :إنه يؤيد االنفصال عن االتحاد» ،وقال املتحدث باسم الحركة القومية يف تكساس
(ديف موندي)« :إن االنفصال هو ردنا الوحيد؛ ألن الدولة الفدرالية متفتتة ،ومل يعد ممك ًنا
إصالحها مع طريقة عمل النظام السيايس الحايل».
 -3كراهية الشعب األمرييك للحروب خارج أرضه ،وحبه للرفاه وبحبوحة العيش وكرثة
اإلنفاق والبذخ ...حيث يقدر االقتصاديون أن نفقات أمريكا تفوق ناتجها القومي الضعفني...
 -4أزمات ومشاكل عرقية تتمثل يف التمييز بني البيض والسود ،وبني اإلنجلو-سكسون
وغريهم ...يف السياسة واالقتصاد...
هذا من حيث الوضع الداخيل واألزمات ،وطبيعة الرتكيبة األمريكية ...وأما بالنسبة ملوضوع
الصني؛ فإنها يف الحقيقة عمالق اقتصادي بال شك ،وهي تنمو يو ًما بعد يوم بشكل رسيع ...إال
أنها ال متلك من األدوات ما متلكه أمريكا ،وال حتى ما يؤهلها ألنه تكون دولة مؤثرة يف حلبة
الرصاع الدويل ،وسياسة القضايا الدولية يف املنظور القريب ...فهي:
أول :دولة مرتبطة باتفاقات كبرية مع أمريكا اقتصاديًا؛ حيث متثل صادرات الصني إىل أمريكا
ً
ربع صادراتها إىل العامل تقري ًبا...وهناك رشكات أمريكية كثرية عابرة للقارات متارس نشاطها
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االقتصادي داخل الصني ...ويف الوقت نفسه ،فان الصني متلك يف خزينتها من الرصيد الدوالري
ما يقارب  3.5ترليون دوالر حتى سنة 2016م...
ثان ًيا :الصني دولة مقطوعة الرشايني يف الخارج؛ من حيث مناطق النفوذ؛ فهي ليست
كأمريكا ،وال حتى دول أوروبا من هذه الناحية ...وميكن القول :إنها منكفئة عىل نفسها ،أو عىل
محيطها من بعض الدول املجاورة...
ثالثًا :ال متلك من التفوق العسكري ما متلكه أمريكا؛ ال من حيث التقدم والتقنية ،وال من
حيث القواعد العسكرية عرب العامل ،وال يف مرشوع حرب النجوم ،وال يف سالح الردع وال غري
ذلك...
ومع ذلك فإن أمريكا ال تريد لهذا العمالق االقتصادي أن يخرج عن دائرته اإلقليمية إىل
دول أخرى ،أو أن يفكر يف تقارب دويل مع روسيا ،أو أي من دول أوروبا ...ألنه بذلك يصبح
للصني قوة إضافية متكنها من التنامي االقتصادي فوق الحد املرغوب به أمريك ًيا ،وبالتايل فإن
الصني ميكن أن تنفذ بعض ما تصبو إليه من التخلص من الرصيد الدوالري ،ومن هيمنة الدوالر
عامل ًيا ..وبذلك توجه رضبة قاضية لالقتصادي األمرييك ،إن مل يكن لالتحاد األمرييك برمته؛ لذلك
فان سياسة أمريكا تجاه الصني تتمثل يف أمور منها:
 -1اإلبقاء عىل هيمنة الدوالر كعملة عاملية ،وترهيب الصني من أي تفكري مستقبيل
بالتخيل عن الدوالر؛ ولهذا كانت ردة الفعل عند أمريكا قوية عندما بدأت الصني باستبدال
بعض رصيدها من الدوالر بالذهب ،حيث عمدت أمريكا إىل التهديد بإلغاء اتفاقية التعرفة
الجمركية ،وهددت كذلك بتقليص الواردات من الصني والتي تشكل حوايل  ،% 25وقامت برفع
سعر الفائدة أكرث من مرة...
 -2اتخاذ الربط االقتصادي مع التجارة والصناعة الصينية أداة ضغط دامئة لإلبقاء عىل
الهيمنة األمريكية ،وعدم تفكري الصني باالنفصال االقتصادي أو التحرر من هذه الهيمنة...
 -3العمل عىل إضعاف الروابط الخارجية مع الصني وخاصة مع الدول املجاورة؛ يك ال تقوى
وتتوسع دائرة قوتها االقتصادية ،وخاصة مع املستعمرات القريبة القدمية ،أو مع روسيا...
 -4العمل عىل إبعاد روسيا عن الصني ،وتسخريها يف إضعاف الصني ،بدل التق ّوي بها ضد
معسكر أمريكا وأطامعها...
 -5إدخال الصني يف سباقات عسكرية واقتصادية تؤدي إىل إرهاقها؛ كام فعلت مع روسيا
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ومع دول أوروبا هذه األيام ...وكان آخرها رفع قيمة الفائدة؛ مام اضطر الصني كذلك إىل رفعها
مجارا ًة ألمريكا ،مام تسبب بإرهاق التجارة الخارجية نتيجة ارتفاع األسعار...
فهل تستطيع أمريكا اإلبقاء عىل الصني دولة إقليمية محجمة ،ويف الوقت نفسه ،تحت
رحمة الدوالر واألسواق األمريكية؟! أم إن الصني سوف تستعيد تاريخها القديم كدولة مؤثرة
وقائدة للدول املجاورة لها يف جنوب رشق آسيا ،ومن ثم تقف ن ًدا ألمريكا بدل املعسكر الرشقي
الفاين؟!...
إن الصني ال متلك حتى اآلن ما يؤهلها ألن تنعتق من هذه السطوة األمريكية ،وإن محاوالتها
بتوسيع دائرة نفوذها االقتصادي حتى يف الدول املجاورة تزعج أمريكا ،وتستطيع أمريكا بأدواتها
وقدراتها وأحالفها الدولية واإلقليمية أن تردع الصني ،ومتنعها من السري يف هذا االتجاه ...وال
تستطيع الصني  -كام ذكرنا  -أن تخرج عن هذه السطوة إال مبساعدة دولة كربى لها تأثريها
وقوتها؛ مثل روسيا إذا سارت معها ،وال ميكن لروسيا أن تسري مع الصني وتجازف هذه املجازفة
الخطرة ألن مصالحها مع أمريكا أقوى وأفضل من مجازفة غري مأمونة العواقب ،وإن روسيا
تخىش من عواقب هذا الفعل من أمريكا.
من هذا الباب نقول :بأن الدول الفاعلة عىل املرسح الدويل حال ًيا ليس عندها املقومات،
ال االقتصادية ،وال السياسية لتقف أمام عنجهية أمريكا وسعيها نحو التفرد العاملي؛ ال االتحاد
األورويب ،وال روسيا ،وال الصني ،بشكل منفرد ...وإن أي تقارب بني هذه الدول ليس يف الحسابات
الحالية ...ويف الوقت نفسه ،فإن أمريكا بأزماتها ووضعها الداخيل وضعف الرابطة بني اتحادها
ال ميكنها أن تتفرد يف سياسة وتقرير مصري العامل دون مساعدة ومساندة من الدول الكربى...
وإن هذا األمر سيبقى عىل ما هو عليه يف املرسح الدويل ،ويف حلبة الرصاع الدويل حتى تربز
دولة مبدئية لها قوتها ولها سيادتها ،ولها فكرها املميز ،وال تحسب حسابًا ال ألمريكا وال لغريها...
عندها ،فإن أمريكا وغريها من الدول ستنزل عن عرشها املخادع املتسلط عىل دماء الناس ولقمة
عيشهم ...وشيئًا فشيئًا فان هذه الدولة ستسحب البساط من تحت هذه الدول الواهية؛ أولها
الواليات املتحدة ...وهذا األمر ال يتحقق إال بدولة واحدة هي دولة الخالفة الراشدة املوعودة...
فنسأله تعاىل أن يكرمنا بها عام قريب لنتخلص من ظلم الدول الرشيرة ،وننعم يف ظل عدل
اإلسالم ...آمني يا رب العاملني...
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بسم الله الرحمن الرحيم
ثروات السودان ...بين الواقع المرير والمستقبل المشرق
سليامن الدسيس
عضو مجلس حزب التحرير/والية السودان
تعال معي نتأمل يف عجالة ،نقف عىل بعض النقاط التي تعرب عن واقع الرثوات يف السودان
وكيفية التعامل معها .وقبل أن نرشح ونفصل ونكشف الستار عن الحقائق نطرح التساؤالت
التالية:
 -1ملاذا تستورد حكومة السودان القمح (الغذاء الرئييس) يف الوقت الذي ميلك فيه السودان
 200مليون فدان أرايض صالحة للزراعة؟
 -2وملاذا تستورد الحكومة الفواكه والخضار ،مع أن السودان ميلك أكرب وأكرث األرايض
خصوبة ،وأكرب احتياطي من املياه العذبة؟
 -3ملاذا يستورد السودان األلبان املجففة من دول ال تساوي  100/1من مساحاتها الرعوية
بالنسبة للسودان ،مع أن قيمة الحليب املراق عىل األرض يقدر بسبعامئة مليون دوالر سنويًا؟!
(تقرير لقناة الجزيرة 2008/6/16م).
 -4ومن العجيب الغريب أن أسعار اللحوم من أغىل أسعار السلع يف الوقت الذي فيه
السودان سادس أكرب ثروة حيوانية يف العامل.
 -5ملاذا تستورد حكومة السودان النفط مع أن املخزون االسرتاتيجي من النفط يف السودان
يفوق نفط الكويت ودول الخليج مجتمعة عدا السعودية ،واإلنتاج اليومي  122ألف برميل؟
وملاذا وملاذا؟؟ والقامئة تطول...
َ
أعطاك
غـــافل أنسيت أن الله قد
ً
يامن عصيت الله يو ًما
ألطعت خالقَك الذي َ
رباك
نع ٌم عليك كثــــرية لو صــنتَها
َ
تجرؤ عىل فعل املعايص قاص ًدا فتظ ُّن أن الله ليس يــر َاك
أنســــــيت أن الل َه ير َاك
غــافل
ً
عصـيت الل َه يو ًما
يامن
َ
َ
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قال مسؤول سوداين ،إن بالده تستورد استهالكها من القمح البالغ نحو مليوين طن ،من
روسيا يف شكل قرض سلعي (2015/6/11م سودانرتبيون) .كام أعلن نائب الرئيس السوداين
حسبو محمد عبدالرحمن ،أن استرياد سلعة القمح من الخارج يكلف الخزينة املركزية للحكومة
حواىل مليار دوالر سنويًا (2017/2/1م ،موقع النيلني اإللكرتوين) .ويتجاوز استهالك السودان من
القمح مليوين طن سنويًا ،يف حني تنتج البالد ما ال يتجاوز  12إىل  %17من االستهالك السنوي
(سودانرتبيون).
تستورد حكومة السودان مليوين طن من القمح سنويًا ،ويف الغالب عن طريق االقرتاض من
روسيا وغريها من الدول االستعامرية .يف حني أن القمح يعترب سلعة اسرتاتيجية يف األمن الغذايئ،
وأن العجز الغذايئ يعني التبع ّية الغذائ ّية؛ أي الخضوع ملزاج الدول االستعامرية الكافرة ،األمر
الذي يؤدي إىل التبع ّية السياس ّية من منطلق من ال ميلك قوته ال ميلك إرادته ،مام يعني أن
العالقة بني الغذاء والثمن عالقة سياسية ،هي تقرتض ليك تأكل قروضً ا تجارية بفوائد ضخمة.
فالقمح يعترب من مواد الغذاء التي الميكن االستغناء عنه ،وميكن أن يتحول من مجرد سلعة
تباع وتشرتى إىل سلعة اسرتاتيج ّية ،شأنها شأن املعدات العسكريّة ،أو السالح ،مبعنى أنها تباع
وتشرتى بأمثانٍ سياس ّية ،ففي هذه يعمد العمالء (حكام السودان) عىل أن يدفعوا الثمن الذي
يفرضه اآلخرون ،والنتيجة تعميق التبع ّية الغذائ ّية الثمرة املرة للتبع ّية السياس ّية التي هي
االنتحار السيايس.
لقد أصبح الغذاء يف عاملنا سال ًحا سياس ًيا مستخد ًما برباعة يف تذويب مقاومة الشعوب
الفقرية وإخضاعها لسياسة الدول التي متسك مبفاتيح مخازن الغالل يف العامل ،وقد جاء يف تعليق
رئيسا للواليات املتحدة األمريكية (من اآلن فصاع ًدا ،مل يعد هناك حاجة
لجريالد فورد عندما كان ً
للواليات املتحدة األمريكية للتهديد بحامالت الطائرات وبرجال البحرية من أجل تهدئة عامل
ثالث كثري الحركة؛ فالرتسانة األمريكية تضم سال ًحا صع ًبا ورهي ًبا وذا فاعلية ،والسيام الغذاء).
إن السودان اليوم يعاين من عجز بالنسبة ملحصول القمح يتم تغطيته عن طريق االسترياد
يف شكل قروض سلعية باهظة الثمن من الدول االستعامرية ،كام أ ّن حدة هذا العجز تتزايد
عىل مر السنني .ومام يزيد يف خطورة املشكلة تزايد االعتامد عىل الخارج يف توفري الواردات من
الحبوب.
إذا أخذنا وقفة عىل ثروات السودان التي أعطاها الله تعاىل إليه نجد اآليت:
إن األرايض الصالحة للزراعة يف السودان تقدر بـ  200مليون فدان أر ٍ
اض مسطحة عىل
درجة عالية من الخصوبة ،منحدرة انحدا ًرا طبيع ًيا من الجنوب إىل الشامل ،مام يعني أن ري
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هذه األرايض بال تكلفة تذكر فرتوى بالري االنسيايب نتيجة االنحدار الطبيعي يف هذه األرض
املباركة ،التي أنعم الله بها عىل أهل السودان ،مع توافر املياه بشتى مصادرها من مياه أنهار
ومجا ٍر كثرية وأمطار ،باإلضافة إىل مخزون كبري ج ًدا من املياه الجوفية ،ومصادر املياه يف
السودان مدركة ال تحتاج إىل أرقام أو معلومات؛ فهي من األشياء املشاهدة التي ال يختلف
عليها اثنان.
فإذا كان هناك دولة مسؤولة عن تأمني الغذاء لرعاياها ،فلتق ْم وبكل بساطة بزراعة
مرشوع الجزيرة ،والذي تبلغ مساحته  2.2مليون فدان ،والذي يعادل واح ًدا يف املائة من
املساحة الكلية الصالحة للزراعة يف السودان آنفة الذكر .مام هو معلوم أن متوسط إنتاج
الفدان يف مرشوع الجزيرة من القمح  2.5إىل  3طن يف املوسم الشتوي للقمح ،وأكد ذلك
الشيخ محمد عيل محمد أحمد أمني أمانة الزراع والرعاة بوالية الجزيرة يف ترصيح لـ (سونا)
حيث بلغ إنتاج الفدان الواحد  30جوال زنة 100كلجم يف العام 2015م (املركز السوداين
للخدمات الصحفية -الصفحة اإللكرتونية)؛ مام يعني  2.2مليون فدان ×  2.5طن= النتيجة 5.5
مليون طن من القمح تكفي لالستهالك املحيل البالغ 2مليون طن ،وميكن تصدير  3.5مليون
طن ×  430دوالر سعر طن القمح العاملي ليكون العائد من تصدير القمح =  1.5مليار دوالر
سنويًا ،بدل أن تستورد هذه الحكومة قم ًحا سنويًا يكلف الخزينة العامة أكرث من مليار دوالر،
باإلضافة إىل الفوائد الربوية املرتتبة عىل صفقات القروض السلعية عىل غذائنا الرئييس القمح.
املحاصيل الزراعية يف السودان:
باإلمكان زراعة آالف األصناف من املنتجات الزراعية يف السودان ،ولكننا سنستعمل
محصولني زراعيني فقط كنامذج وأمثلة عىل ما ميكن تحقيقه ال للحرص ،وهام:
محصول البطاطس كمثال يف الزراعة املروية ،ومحصول الفول السوداين كمثال يف الزراعة
املطرية ،كام سيتم اعتامد متوسط إنتاجية الفدان لهذه املحاصيل يف كل من مرص وأمريكا نسبة
الستخدام هذه الدول تقنيات اإلنتاج الحديثة.
ملحوظة :باإلمكان تحقيق نفس إنتاجيات هذه الدول بدليل وجود أمثلة داخل السودان
إلنتاجيات عالية مشابهة؛ ولكن لألسف مل يتم االستفادة منها ،ومل يتم االهتامم بها.
أول :الزراعة املروية
ً
وسنستخدم فيها محصول البطاطس كمثال ملا ميكن تحقيقه:
معطيات زراعة البطاطس:
 -1متوسط إنتاجية فدان البطاطس يف مرشوع رشق العوينات للري املحوري يف جمهورية
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مرص العريبة =  15طن للفدان ،وهو الرقم الذي سيستخدم يف حساباتنا عىل سبيل املثال.
ملحوظة :يف مرشوع األرقم غرب أم درمان تم تحقيق إنتاجية =  28طن للفدان(.املوسوعة
السودانية للعلوم الزراعية ،موقع إلكرتوين).
 -2إمكانات السودان السنوية من املياه الجارية =  25مليار مرت مكعب من املياه.
 -3استهالك فدان البطاطس من املياه =  3000مرت مكعب «عند استخدام الري املحوري».
وهذا يعني أننا إذا قمنا بزراعة  2مليون فدان ،والتي تحتاج إىل  6مليار مرت مكعب من
املياه؛ فستكون النتيجة املذهلة كاآليت:
2مليون فدان ×  15طن متوسط إنتاج الفدان = سيكون اإلنتاج الكيل للبطاطس هو30
مليون طن.
30مليون طن ×  420دوالر (السعر العاملي لطن البطاطس) = النتيجة  12.6مليار دوالر.
ثانيا :الزراعة املطرية
إذا تم استغالل  100مليون فدان يف زراعة الفول السوداين من إجاميل الـ 120مليون فدان
الواقعة جنوب خط 400مم؛ فستكون النتيجة كااليت :متوسط إنتاج فدان الفول السوداين
املطرى يف أمريكا =  2600رطل لكل فدان =  1180كيلو جرام للفدان .اذا تم تطوير إنتاجية
الفدان يف السودان من الفول السوداين باستخدام الحزم التقنية الحديثة لتوازي هذا الرقم.
إنتاجية فدان الفول املطري باستخدام الوسائل التقليدية يف السودان حال ًيا =  216كجم
لكل فدان.
فإذا تم استخدام التفنية الحديثة سيكون إنتاج السودان الكيل من الفول السوداين = 1180
كجم للفدان مرضوبة يف  100مليون فدان =  118مليون طن من الفول السوداين.
وإذا تم استخدام هذا املحصول املنتج يف صناعة الزيوت ستكون كمية الزيت املنتجة
حسب املعطيات التالية كااليت:
املعطيات :تشكل البذرة  % 70من وزن محصول الفول ،و تشكل القرشة الـ %30الباقية،
وزن الزيت الذي ميكن استخالصه من البذرة يشكل  %48من وزنها ،اذًا لحساب كمية الزيت
املنتجة سنقوم بالحسابات التالية:
 0.7هي نسبة وزن البذرة × 118مليون طن × 0.48هي نسبة الزيت إىل البذرة = 39.6
مليون طن من الزيت .ومبعرفة أن سعر طن زيت الفول السوداين =  2200دوالر للطن ،سيكون
العائد اإلجاميل لزيت الفول = 2200دوالر× 39.6مليون طن ،النتيجة =  87.2مليار دوالر.
ملحوظة :وإذا متت الحسابات باإلنتاجية الحالية للفدان الفول السوداين ستكون النتيجة
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أن عائدات الفول تساوي  15مليار دوالر.
ومن النتائج الثانوية لعملية العرص تنتج مادة تسمى األمباز ،وهي بقايا بذرة الفول
الخالية من الزيت ،وتستخدم كعلف للدواجن واملاشية ،ولحساب كمية األمباز املستخرجة
نقوم بالعملية الحسابية التالية:
كمية األمباز املستخرج = 0.7 ×115مليون طن ×  43 = 0.52مليون طن من األمباز.
ومبعرفة أن متوسط سعر طن األمباز =  230دوالر للطن
يكون العائد اإلجاميل لألمباز لزيت الفول= 230دوالر×  43مليون طن=  9.9مليار دوالر
الخالصة:
عائدات صادر القمح =  1.5مليار دوالر.
عائدات البطاطس = 12.6مليار دوالر.
عائدات زيت الفول السوداين =  87.2مليار دوالر.
عائدات األمباز =  9.9مليار دوالر.
املجموع =  111.2مليار دوالر.
وهذه عائدات ثالثة محاصيل زراعية ،وهذا األمر يف غاية البساطة وبأقل التكاليف ،والذي
يساوي  20ضعف ميزانية السودان الحالية البالغة  5.5مليار دوالر.
مثال لتوضيح مسائل كثرية عجيبة:
وقبل أن ندخل يف تفاصيل الرثوة الحيوانية ،نورد ً
مساحة هولندا =  41.500كيلومرت مربع ،تبلغ متوسط نسبة مساحة األرايض املستخدمة
للزراعة من املساحة الكلية للبالد حوايل  ،.%28يعني مايعادل  12ألف كيلو مرت مربع يعني
بحسابات أهل القضارف عدد  12مرشوع زراعي فقط .يف الوقت الذي تنتج فيه هولندا 7
مليون طن من البطاطس ،و 6مليون طن من بنجر السكر.
وتشكل صادرات هولندا من الطامطم ربع صادرات العامل ،كام تجري التجارة عرب البالد
يف ثلث صادرات العامل من الفليفلة والطامطم والخيار .كذلك تشكل صادرات التفاح املنتج يف
هولندا خمس صادرات العامل تقري ًبا.
وهناك حواىل  3.75مليون رأس من األبقار ،يف الوقت الذي ميلك فيه السودان  30مليون
رأس من األبقار(بوابة أفريقيا اإلخبارية) ويستورد السودان ولألسف الشديد األلبان املجففة
من البلد الذي ميلك  10/1مام ميتلك السودان من أبقار ،وهذا يشري إىل انقالب املعادلة( :الغني
يقف متسولً عىل باب الفقري) يا للعجب!!.
وتعترب هولندا الدولة الثانية عىل مستوى العامل فيام يتعلق بقيمة الصادرات الزراعية؛
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وذلك بعد الواليات املتحدة؛ حيث بلغت قيمة الصادرات  55مليار دوالر سنويًا.
يبلغ تعداد الرثوة الحيوانية مبناطق السودان املختلفة  104ماليني رأس من املوايش
املختلفة( .بروفيسور ابتسام سيد أحمد قريش املدير العام لهيئة بحوث الرثوة الحيوانية يف
ورقتها التي قدمتها يف املؤمتر العلمي البيطري الذي انعقد باألبيض 2016/5/1م) .تفاصيلها (30
مليون رأس أبقار 37 ،مليون رأس أغنام 33 ،مليون رأس ماعز 3 ،مليون رأس من اإلبل) ،ومن
املعروف بداهة أن الضأن أو املاعز يتضاعف خمس مرات يف العام عىل األقل ،مام يعني 70
مليون ستنتج  280مليون رأس جديد ،وميكننا أن نصدر نصف إنتاج الضأن واملاعز  140مليون
رأس ،واألبقار واإلبل تتضاعف مرة يف كل عامني عىل األقل ،يعني ستنتج يف خالل عام  15مليون
رأس من البقر و 1.5مليون من اإلبل.
فإذا وضعنا يف الحسبان أننا سنصدر اللحوم ،تكون النتيجة سنويًا كاآليت:
 140مليون من الضأن واملاعز ×  40كيلو متوسط وزن الرأس من الضأن =  5.6مليار كيلو
لحم.
 15مليون من البقر ×  350كيلو متوسط وزن الرأس من البقر =  5.3مليار كيلو لحم.
 10.9مليار كيلو لحم ×  4دوالر سعر تصدير كيلو اللحم = يكون عائد صادرات اللحوم
سنويًا  43.6مليار دوالر.
أما انتاج الذهب:
ارتفع إنتاج السودان من الذهب يف نهاية العام 2016م إىل  93.4ط ًنا ،كشف وزير
املعادن السوداين أحمد محمد صادق الكاروري عن هذه األرقام يف مؤمتر صحفي بالخرطوم
2017/1/4م .هذا الذي اعرتفت به الحكومة املجرمة وماخفي أعظم.
نأيت لحسابات عائدات الذهب يف السودان ،حسب األرقام التي اعرتفت بها الحكومة:
93طن =  93مليون جرام ألن الطن =  1000كلجم ويساوي مليون جرام.
 93مليون جرام ×  39.87سعر جرام الذهب العاملي =  3.7مليار دوالر.
وتكون نتيجة صادرات القمح والبطاطس والفول والذهب فقط فقط كاآليت:
 -1صادرات القمح =  1.5مليار دوالر.
 -2البطاطس والفول =  111.2مليار دوالر.
- 3عائدات اللحوم = 43.6
 -4الذهب =  3.7مليار دوالر( .مع أن الذهب يف دولة الخالفة ال نصدره)
جملة صادرات خمس سلع =  160مليار دوالر ،والذي يعادل أكرث من  23مرة صادرات
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السودان الحالية البالغة  7مليار دوالر تقري ًبا .إن الناظر إىل هذه األرقام املدهشة للرثوات التي
حظي بها السودان ،يتحرق شوقًا إىل كيان سيايس مبديئ يرعى شؤون هذا البلد ،ويدير هذه
الرثوات العظيمة؛ لينعم أهله برغد العيش وحياة الرفاه الكرمية ،بدل الذل الهوان والفقر الذي
يتكبدونه اآلن .إن هذه الرثوات تحتاج إىل دولة ترعى شؤون الناس لتقوم بواجب رباين فرضه
رب العاملني منزل هذه الخريات والرثوات.
فمن لهذا الظلم والطغيان الذي تعيشه أمتنا العظيمة؟! ومن لهؤالء الظلمة الذين
يرتبعون عىل صدور العباد والبالد ،يبيعون البالد وثرواتها ألعدائنا بال مثن؛ لينعم بها الكفار
املستعمرين ومنوت نحن يف جوارها من الجوع والفقر ،يعيش غرينا بأموالنا وثرواتنا وينعم بها
ونتجرع نحن الذل والهوان؟! فمن نحن؟ هل نسينا من نحن؟ نحن خري أمة أخرجت للناس،
هكذا سامنا رب العزة يف عاله ،فيا أتباع محمد ،خري البرشية ،مخرج الناس من الظلامت إىل
النور ...يا أحفاد الخطاب ...ويا أحفاد الذي نادى السحاب أمطري حيث شئت ...يا أحفاد صالح
الدين وجالل الدين وقطز ،الذين أذاقوا الكفار ويالت العذاب .من لهؤالء إن مل نكن نحن
شباب حزب التحرير ،فهيا نعيدها خالفة عىل منهج النبوة دولة تعيد سلطان األمة املسلوب،
ومال املسلمني املنهوب ،فهبوا يا شباب اإلسالم لتأيت دولة الخالفة ،لنس َع بدأب وجلد إىل نرش
الهدى وإحقاق الحق وتثبيت راية العقاب عىل كل أرض تُطَ َّه ُر من الكفر والرشك والظلامت،
واللـه سبحانه عىل كل يشء قدير.
ت ُّ
ُدق ب ِه الـجــــــام ِج ُم وال ِعظا ُم
سأبقى هاد ًرا ،بيدي الـ ُحسا ُم
وف َعي َن َّي َجـ ْمـــــ ٌر واضْ ِ
ِ
ـــطرا ُم
أســتظ ُّل ُذرا لِـــوايئ
سـأَبْقى،
ِ
ٍ
اس نامـوا
رصــــاص
أوتــــاري أزي ٌز ِم ْن
يُش ِّن ُف َمس َمعي ،والـ ّن ُ
ويأن َُف أن يُال ِم َســـــ ُه الـــ َحرا ُم
وقُرآين يُســــــا ِو ُر ن ُْس َغ قلبي
فَ َه ْل يُ ْجـدي ُركـــو ٌع أو ِقيـــا ُم؟
إذا الطَّاغُوتُ لَ ْم يَ ْس َم ْع زَئريِي
الب :أىت الطَّعـــا ُم
فيا شُ ـــ ُه َب ال ُبطول ِة َد ِّمريهم
وقويل لِلْـــــ ِك ِ
ٌ
مفتَّــــ َح ٌة عيونُـــه ُم نيـــــا ُم!)
ملــــوك
ــــب غ َري أنّه ُم
(أرانِ ُ
وأُحــــر ُِق أدمعــي ،لريى األنا ُم
أجتاح خويف
ســـأبقى هاد ًرا،
ُ
الخرطوم ،ق ْد أز َِف ِ
الـختا ُم
سام َء
ص الـ ُم َؤ َّز ُر فارقُبينا
ِ
ُه َو الــــ َّن ْ ُ
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بسم الله الرحمن الرحيم

رفع العقوبات عن السودان...
مكر أميركا إلظهار العلمانية ،وتفتيت ما َّ
تبقى من البالد.
محمد جامع (أبو أمين)
مساعد الناطق الرسمي لحزب التحرير /والية السودان
أصدر الرئيس األمرييك السابق (باراك أوباما) يوم الجمعة 2017/01/13م ،قرا ًرا بإلغاء
األمرين التنفيذيني رقم ( ،)13067الصادر بتاريخ 1997/11/05م ،ورقم ( )13412الصادر بتاريخ
2006/10/17م ،واللذين مبوجبهام فرضت أمريكا عقوبات اقتصادية عىل السودان .وعىل أثر
رصا مؤز ًرا،
ذلك أصدرت الخارجية السودانية بيانًا ،رحبت فيه بالخطوة ،وهللت لها ،وعدتها ن ً
وأكدت تصميم السودان عىل مواصلة التعاون والحوار لرفع اسم السودان من قامئة الدول
الراعية لإلرهاب ،وتجاوز كافة العقبات أمام طريق التطبيع الكامل للعالقات بني البلدين!!.
وقد جاء يف األمر التنفيذي الصادر من الرئيس السابق (أوباما) ،والذي نرشه البيت األبيض
يف يوم الجمعة 2017/01/13م ،أن الرفع النهايئ لهذه العقوبات سيتأخر ( )180يو ًما (ستة
أشهر) ،يف تحرك يستهدف تشجيع السودان عىل استمرار مساعيه ،التي بذلها خالل األشهر
الستة املاضية ،بشأن حقوق اإلنسان ،واإلرهاب( .سودان تربيون 2017/01/13م).
قبل تناول هذا املوضوع الذي يشغل الرأي العام يف السودان ،كان ال بد من اإلشارة إىل اآليت:
هل ميكن أن ترىض أمريكا عن أهل السودان مع مطالبتهم بتطبيق اإلسالم؟! وهل تقبل
أمريكا بانتعاش االقتصاد السوداين وارتفاع الجنيه عىل حساب عملتها الدوالر؟! وهل أمريكا
جمعية خريية تتصدق عىل الفقراء واملحتاجني؟! ملاذا مل تحقق أمريكا الخري ألهل العراق وهو
يعيش تحت الوصاية األمريكية منذ 2003م؟! ملاذا مل يق َو االقتصاد املرصي ويتعاىف ،بل ملاذا
مل يق َو الجنيه املرصي وأمريكا تدعم األنظمة املوالية لها يف مرص منذ عهد جامل عبد النارص
إىل نظام السييس؟! أال تعترب نيجرييا أكرب دولة منتجة للنفط يف أفريقيا؟! أ َوليست الرشكات
األمريكية هي التي تصول وتجول يف نيجرييا ،فلامذا يواجه أهل نيجرييا الفقر املدقع؟!.
هل هنالك عاقل ال يعلم أن أمريكا دولة استعامرية طامعة يف بالد املسلمني الغنية بخرياتها
ومواردها؟ وهل ميكن أن تُحل مشاكل املسلمني بغري اإلسالم؟
ثم ،ماذا قدمت الحكومة من تنازالت وخضوع ورشوط مذلة حتى تجد هذا الود األمرييك
غري الطبيعي!
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يقول أحد الصحفيني« :بدأ الدور األمرييك تجاه األزمات السودانية والتي تفتعل أمريكا بعضها
«ابتزازًا» أكرث من كونه دو ًرا «وسط ًيا» لتفعيل العالقات الثنائية بني البلدين ،وبدت اإلدارة
األمريكية ،تستخدم القضايا واألزمات السودانية ،ومحاربة اإلرهاب أوراق ضغط إلرغام السودان
عىل املزيد من التنازالت ،والتعامل مع املصالح األمريكية» ،ففي حوار أجرته صحيفة السوداين
العدد ( -)3966يوم األثنني  23يناير 2017م املوافق  25ربيع الثاين 1438هـ ،مع مستشار
ملف السودان مبعهد السالم األمرييك ،ميك إبراهيم ميك ،ويف إجابة عن أسئلة منها( :هل القرار
مرتبط بتقدم يف مسارات السالم ،سواء عرب السالم الوطني والخارطة األفريقية ،أم يرتبط بحرص
الدميقراطيني عىل ترك تراث أو بصمة سياسية يف مقابل الجمهوريني؟) .أجاب« :ميكن القول إن
قرار رفع العقوبات سببه أجندة أمريكية معقدة ،والقرار يرتبط بصورة مبارشة باستجابات النظام
املتواترة يف أداء (الهوم وورك) املرتبط باملصالح األمريكية الدولية فيام يتعلق بقضايا مكافحة
اإلرهاب ،والتعاون االستخباري املفتوح ،وقضايا النزاعات اإلقليمية خصوصا ً ليبيا».
ويف سؤال آخر(هذا يعني أن السودان أضحى يف أولويات االسرتاتيجية األمريكية باملنطقة؟)
أجاب« :نعم؛ ألن لكل بُعد من هذه األبعاد دور مهم يف رسم مالمح ما انتهت إليه اإلدارة
األمريكية بشأن السودان ...بل يعزز ذلك استسالم الخرطوم لرشوط مؤسسات التمويل الدولية
ذات الوصفة األمريكية ،باإلضافة إىل دخول االتحاد األورويب عىل الخط يف مسألة مكافحة
الهجرة غري الرشعية التي ميثل السودان أحد املعابر املهمة فيها؛ لذا من الصعب ربط هذا
التحول يف موقف اإلدارة األمريكية فقط مبسار الحرب والسالم يف السودان» (انتهى).
فال يخفى عىل أحد مشاركة نظام اإلنقاذ يف ما يسمى بالحرب عىل اإلرهاب ،قبل رفع العقوبات
مبدة طويلة؛ حيث نرشت صحيفة واشنطن تاميز بعنوان كبري( :السودان يخطب ود أمريكا مبحاربة
اإلرهاب) ،يوم األربعاء املوافق  2016/5/18م ،حيث ذكرت يف حوار أجرته مع السفري السوداين
لدى أمريكا معاوية عثامن خالد قوله« :إن بالده سبق أن سلمت معلومات هامة ألجهزة األمن
األمريكية والحليفة بشأن أنشطة تنظيم الدولة يف ليبيا ومرص والصومال وغريها بشامل أفريقيا».
وقال مدير جهاز األمن واملخابرات السوداين محمد عطا املوىل السبت 2017/1/14م يف
ترصيح صحايف« :ننسق ونتعاون مع الواليات املتحدة منذ ما قبل العام  2000يف مجال مكافحة
اإلرهاب» ،مضيفًا« :نفعل ذلك ألننا جزء من هذا العامل ،ونتأثر مبا يحدث يف دول الجوار مثل
ليبيا ،وحتى مبا يجري يف سوريا» (فرانس .)24
درسا يف التاريخ ألسباب اتهام السودان
يقول القائم باألعامل األمرييك« :ال أحتاج أن أعطي ً
برعاية اإلرهاب»! وقال« :عىل السودان الكثري للوصول إىل املعايري الخاصة لرفع اسمه من قامئة
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اإلرهاب» .وقال «إن السودان كان رشيكًا يف مكافحة جامعات (إرهابية) ،يف شامل أفريقيا
ومنطقة الشام ،وإنه اجتهد لتأمني بعض املداخل مبا يف ذلك الحدود السودانية – الليبية» وقال:
«نحن اآلن مرسورون ألن السودان يعمل عىل (اإلرهابيني) داخل السودان ،ويعمل جاه ًدا أال
يكون مالذًا لإلرهاب».
علمنة السودان:
تظهر متا ًما خطوات نظام اإلنقاذ الالهثة لنزع شعار اإلسالم وإظهار العلامنية ،وقد وضح
ذلك يف تغيري الخطاب العام الذي استخدمه النظام يف تسعينات القرن املايض ،لدغدغة مشاعر
املسلمني ،والذي كان يتسرت به لخداع الناس .أما اآلن ،فقد تم السكوت عن دولة الرشيعة
والتبشري بها ،بل تحولت للدعوة إىل دولة دميوقراطية حديثة إلرضاء أمريكا يف ما يسمى مبلف
اإلرهاب؛ إلبعاد كل شكل من أشكال اإلسالم باسم الحرب عىل اإلرهاب ،كام تدعم القنوات
الفضائية السودانية والراديوات املوجهة االنحالل األخالقي ،ببث األغاين الهابطة ،وتناول
الصحف ملوضوعات متس الحياء والذوق العام.
ولعل الناس يالحظون كيف أصبح ظاه ًرا يف الوسط السيايس واإلعالمي ،ويف بعض القنوات
الفضائية ،أن جهات بدأت تهاجم نصوص اإلسالم والتشكيك يف السنة؛ بل حتى القرآن نفسه مل
يسلم من هجومهم ،وجهات أخرى قامت من قمقمها لتتحدث عن اإللحاد بني الطالب ،كام ال
يخفى عىل متابعٍ موجة املخدرات التي انترشت بني الشباب ،ثم ال يخفى عىل الناس خطوات
الحكومة امل ُــخزية يف األشهر املاضية؛ من تبديل حكم الرجم ،ومنع الحديث الديني يف األماكن
العامة ،والعمل عىل التضييق عىل الخطاب داخل املساجد ،والترصيحات املفضوحة لقيادات
الحكومة ،كام يقول قطبي املهدي« :أمريكا اشرتطت التخيل عن تطبيق الرشيعة للتطبيع مع
السودان» ،ووزير الخارجية غندور يقول« :إعادة النظر يف العالقة مع إرسائيل (أمر وارد)» ،ثم
قائل« :الحوار مرشوع لبناء
يؤكد ذلك الرئيس رصاح ًة ،أمام الربملان يوم اإلثنني 2016/10/3م ً
دولة دميقراطية حديثة».
بالرغم من أن ترامب قال« :سوف نحارب التطرف اإلسالمي العنيف ،وسنقيض عليه من
عىل وجه األرض» وذلك يف حفل تنصيبه يوم الجمعة 2017/1/20م) املصدر قناة الجزيرة ،إال
أن البشري يقول لدى افتتاحه األكادميية العليا للدراسات األمنية« :نتطلع لتطوير العالقات مع
أمريكا ىف عهد الرئيس ترامب» يف عناوين صحف الخرطوم يوم اإلثنني 2017/1/23م .وكذلك
تربأ وزير الخارجية من شعار (داون داون يو أس إيه) ،الذي كانت تردده حكومة اإلنقاذ تندي ًدا
بواشنطن ،وقال «دا حق الشيوعيني ،بايخ ما حقنا ،الناس الكبار بعرفوا الكالم دا».
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كام أن الربملان الذي ال يستحي ال من الله ،وال من الناس ،مل يتعب نفسه يف دراسة هذا
األمر بعمق! فقد احتفى النواب بحضور وزير الخارجية الذي ألقى بيانًا أمام الربملان ،عن قرار
اإلدارة األمريكية برفع العقوبات االقتصادية جزئ ًيا عن السودان ،واستقبل بتكبري وتصفيق مد ٍّو
عند اعتالء املنصة لتالوة بيانه ،وضجت القاعة بالتصفيق بعد الفراغ من البيان.
وتجاوب رئيس الربملان (إبراهيم أحمد عمر) مع مظاهر االحتفاء بغندور ،فقال مامز ًحا
النواب ( 60مرة قلنا ليكم ما تصفقوا ،لكن هسه صفقوا شديد) ،واستجاب النواب لطلبه ودوت
القاعة بالتصفيق.
متزيق السودان:
ال يخفى عىل متابع كيف أن الحكومة تسري بخطى حثيثة لتنفيذ ورقة الحوار الوطني
األمريكية ،التي نرشها مركز السالم األمرييك بتاريخ  13آب/أغسطس 2013م ،والتي كتبها كل
من املبعوث الرئايس األمرييك السابق للسودان (برنستون ليامن) ،ومدير برنامج القرن األفريقي
التابع ملعهد السالم األمرييك (جون تيمن) بعنوان( :الطريق إىل الحوار الوطني يف السودان)،
أصدرها معهد السالم األمرييك بالرقم موجز سالم رقم  ،155ومام جاء يف هذه الورقة« :لقد حان
الوقت ألن يرشع السودان يف حوار داخيل حقيقي ،وعملية إصالحية تؤدي إىل حكومة ممثلة
لقاعدة واسعة ،ودميقراطية ،وقادرة عىل السعي نحو عملية مصالحة مجدية بني السودانيني».
فصلت هذه الحكومة جنوب السودان بفكرة حق تقرير املصري ،إرضا ًء ألمريكا ،ثم عادت
خاصا عرب اتفاق الدوحة ،الذي ميهد لالنفصال عرب فكرة
أمريكا هذه املرة ،لتجعل لدارفور وض ًعا ً
الحكم الذايت املوسع لإلقليم.
إن قبول دخول الحركات املسلحة براياتها وشعاراتها ،تحت مظلة الحوار الوطني ،والبحث
يف وضع دستور توافقي ،واالعرتاف بهذه الكيانات وخصوصيتها ،لهو خطوة تخطوها الحكومة
نحو متزيق ما تبقى من السودان ،وهي متهد لذلك بالوضع الخاص لدارفور عرب الدستور
التوافقي الذي يراد أن ينص فيه عىل أفكار الحكم الذايت والفدرالية وغريها .ومن ذلك مطالبة
الحركة الشعبية قطاع الشامل بالحكم الذايت ملنطقتي جنوب كردفان والنيل األزرق ،عقب
اجتامعها يف تنزانيا يف الفرتة من 12/10/2015 -7م (سودان تربيون 15/10/2015م).
وقد كرث الحديث يف وثيقة ما يسمى بالحوار الوطني عن الهوية ،والتمييز اإليجايب ،وتشجيع
عمل خبيثًا ،يريد من
تدريس اللهجات املحلية ،يف بلد ُجل أهله مسلمون ،مام يؤكد أن هناك ً
يقوم به أن يقول إن الناس يف السودان مختلفون يف هوياتهم وثقافاتهم؛ لذلك ال بد أن تعطى
لهم خصوصية كام أعطيت خصوصية للجنوب حتى تم فصله عن الشامل.

29

قد يقول قائل إن رفع العقوبات سيعالج الضائقة االقتصادية:
ال يخفى عىل أحد أن السودان دولة ذات ثروات وموارد غزيرة ،لكن حتى تصل هذه
املوارد إىل كل أفراد الرعية فتقيض عىل مشكلة الفقر ،فهذا يحتاج إىل نظام يقدم املعالجات
االقتصادية بتبني منهج واضح ت ُعرض فيه الحلول واملعالجات وفق رؤية مبدئية ،هي دولة
الخالفة ألنها تنظر إىل األمور مبنظار اإلسالم ،وتعترب مسألة فقر األفراد هو املشكلة االقتصادية،
فوضعت الحلول ملعالجتها ،وقد حرصت املشكلة يف توزيع الرثوة وليس يف قلتها أو ندرتها.
أما النظام يف السودان ،فيخضع لسياسيات بيوت التمويل العاملية القامئة عىل االقتصاد
الرأساميل ،القائم عىل مص دماء الشعوب ،وعىل الرضائب ،والجبايات ،والرسوم .إذًا فال يتوقع
منه عال ًجا للمشكلة .واملالحظ أنه بعد رفع العقوبات قد جاءت الترصيحات عن زيادة
أسعار الغاز ،كام ذكر (أبريس) أن يف فرباير سيتم رفع الدعم عن الغاز ليصل سعر األنبوبة إىل
160جني ًها ،وبعض األقوال ترى أنها ميكن أن تصل إىل  175جني ًها.
وال يخفى عىل الناس الصفوف املزدحمة أمام املخابز لصعوبة الحصول عىل الرغيف مع
تقليل حجم رغيف الخبز بشكل واضح ،مع أقوال تحذر من إمكانية زيادة سعرها إىل واحد جنيه.
كام استبرش البعض بانخفاض أسعار الدوالر ،إال أن ذلك مل يظهر عىل أسعار السلع والخدمات
كام يقول محافظ بنك السودان السابق صابر ،بل توقع ارتفاع سعر الدوالر مرة أخرى.
حل حقيق ًيا
أما الودائع فهي عبارة عن ديون رسعان ما يطالب بها أصحابها ،فهي ال متثل ً
وإمنا ترقيع ًيا ،فقد ذكرت قناة الجزيرة يف موقعها بتاريخ 2017/1/23م ،أن سعر رصف الدوالر
األمرييك تراجع مقابل الجنيه السوداين يف السوق السوداء يف الخرطوم بعد حصول بنك السودان
املركزي عىل وديعة خمسامئة مليون دوالر من دولة اإلمارات.
وأفادت وكالة األناضول لألنباء بأن سعر الدوالر يف السوق السوداء بلغ  17جني ًها
سودان ًيا أمس األحد مقارنة بـ 19.35جني ًها قبل قرار رفع العقوبات االقتصادية جزئ ًيا يوم 13
يناير /كانون الثاين 2017م .وقال متعاملون يف السوق السوداء إن هناك معروضً ا كب ًريا من
العمالت األجنبية يف السوق حال ًيا يف مقابل طلب محدود ،مام أدى الرتفاع الجنيه نسب ًيا.
لكنهم توقعوا عودة ارتفاع أسعار العمالت األجنبية مقابل الجنيه مرة أخرى بسبب حالة
«عدم اليقني» يف السوق منذ بداية األسبوع املايض .وها هو اآلن يواصل االرتفاع ،وقد يصل
إىل أعىل مام كان عليه.
العالج والرتياق:
أول :باعتبارنا مسلمني ،ال بد من النظر إىل األمور من زاوية العقيدة اإلسالمية؛ لرنى ماذا
ً
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وبي لنا ،فهل ميكن أن يأيت الخري من أعداء املسلمني الكافرين املحاربني :قال تعاىل:
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ت إِن كنتم تع ِقلون١١٨
أفوهِ ِهم وما ت ِف صدورهم أكبۚ قد بينا لكم ٱٓأۡلي ِ ۖ
السا ِع ِد ِّي ،ق ََالَ :خ َر َج َر ُس ُ
ول الله  يَ ْو َم أُ ُح ٍدَ ،حتَّى إِذَا َخل ََف ث َ ِن َّي َة الْ َو َداعِ،
َع ْن أَ ِب ُح َم ْي ٍد َّ
نَظَ َر َو َرا َءهُ فَ ِإذَا كَ ِتي َب ٌة َخشْ َنا ُء ،ق ََالَ « :م ْن َه َذا؟» ق ََالَ :هذَا َع ْب ُد الله بْ ُن أُ َ ِّب بْنِ َسلُو ٍل ِف َم َوالِي ِه
ِم َن الْ َي ُهو ِد ِم ْن بَ ِني قَ ْي ُنقَاعٍَ ،و ُه ْم َر ْه ُط َع ْب ِد الله بْنِ َسال ٍَم ،فَق ََال« :أَ َو َقدْ أَ ْسلَ ُموا؟» ،فَق ََال:
ش ِك َني» .السنن
ش ِك َني َع َل الْ ُم ْ ِ
فَ ِإنَّ ُه ْم َع َل ِدي ِن ِه ْم ،ق ََالُ « :ق ْل لَ ُه ْم َفل َ ْْيجِ ُعواَ ،فإِنَّا الَ ن َْس َت ِع ُني بِالْ ُم ْ ِ
للبيهقي ،املعجم األوسط للطرباين.
ثان ًيا :لن تقطع أيادي الكافرين الطامعة يف بالد املسلمني إال دولة مبدئية:
مام سبق يتضح أن الحكومة غارقة يف تسليم البالد والعباد ملشاريع أمريكا يف املنطقة،
مام يجعل الحكومة غري مؤهلة سياس ًيا لحكم أمة عظيمة تدين بالله ربًا ،وباإلسالم منه ًجا
ورسول .وال يؤهلها لحكم بلد غني بخرياته وثرواته
ً
ونظا ًما للحياة ودي ًنا ،وبسيدنا محمد نب ًيا
ورجاله كالسودان .فالسودان يحتاج إىل قيادة واعية راقية لها رؤية مبدئية .وحزب التحرير
يقدم اإلسالم بدولته الخالفة كبديل أصيل لعالج اإلخفاقات السياسية التي تواجه حكومة
اإلنقاذ بل العامل أجمع برجال دولة حقيقيني ومنهج واضح مفصل ،إذ يتبنى دستو ًرا يحوي
 191مادة تشتمل عىل كل نواحي الحياة السياسية واالقتصادية واالجتامعية والتعليمية ،وكلها
مأخوذة من األدلة الرشعية ،وفق اجتهاد صحيح ،مع مقدمة للدستور تبني كيفية استنباط هذه
املواد من األدلة الرشعية ،لتطبق يف أول يوم تقام فيه الخالفة دون َّتأخري أو تأجيل .ثم إننا
ْ
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لي ِ
الله « :ثُ َّم تَكُونُ ِخال َف ًة َع َل ِم ْن َها ِج ال ُّن ُب َّو ِة».
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بسم الله الرحمن الرحيم

فرض الكفاية
مرادُ أهل الدرايةِ من معنى ِ
صالح عبد الرحيم  -الجزائر
ِ
ِ
وتحديد معنى ِ
ٌ
وأقوال
فرض العني وفرض الكفاية آراء متعددة
تعريف
للباحثني يف مسألة
مختلفة يقرص أغلبها عن تحديد معنى فرض الكفاية بالدقة الالزمة ،بل يُشعر الكث ُري من
مسلم؛ وهو ما يعطي
فرض الكفاية من حيث التكليف ليس مخاط ًبا به ُّ
هذه األقوال كأن َ
كل ٍ
الفرض الكفايئ له أصحابه من بني عموم
االنطباع بأن فرض العني أهم من فرض الكفاية ،وبأن َ
املسلمني ،وهم من يجب أن تتوفر فيهم رشوط معينة قد ال تتوفر عاد ًة يف كل أحد! .أو كأنه ال
كل ٍ
واحد
يختص بواجب القيام به سوى طائفة من املسلمني دون غريهم ،وهو ما يوهم بالتايل َّ
بعض هذه التعاريف
من أفراد األمة أنه غري معني مبارش ًة بخطاب الشارع وبالتكليف .فصار ُ
عكس ما هو مطلوب رش ًعا من املسلمني ،وهو القيام بواجب العمل والتطبيق واالمتثال
يؤدي َ
غي محدد،
وااللتزام،
ً
خصوصا يف هذا الزمان .بل صار بعضها يوهم كأن املكل ََّف يف فرض الكفاية ُ
يبق منه يشء .بل حتى صار كأنه ال يوجد من يقوم
أو أن َ
الفرض توزع عىل املجموع بحيث مل َ
به!!! .فام معنى «إذا قام به البعض» التي ترد عاد ًة يف التعريف؟ فكأن هذه العبارة توحي
للسامع بأن البعض يكفي ،وأنه ال داعي الستدعاء الجميع من أجل القيام به .أو كأن مجرد
التل ُّبس بالعمل من هذا البعض ،أي من طائف ٍة من املسلمني ،يُـجزئ .ثم ما الفرق بني «قام
البعض»؟ وكذلك ما املقصود من عبارة «سقط عن الباقني» :فام الذي
به البعض» و«أقامه
ُ
فرض عني
فرض الكفاية هو ُ
سقط؟ .ومن هم الباقون؟ .ثم إن هنالك من العلامء من قال« :إن َ
فرض الكفاية يتحول إىل فرض ع ٍني إذا مل تحصل الكفاي ُة ،أي
حتى يتم» .وهنالك من قال« :إن َ
فرض الكفاية إىل
ما مل يتحقق» .ولكن ما هي الضوابط يف كل ذلك؟ .أي متى بالضبط يتحول ُ
فعل؟ فواضح إذًا أن املسأل َة فيها لبس وغموض ،وأن التدقيق فيها
فرض عني؟ وهل يتحول ً
بات مل ًّحا.
مثل:
ومن هذه التعاريف واألقوال التي وردت ضمن آراء بعض العلامء والباحثني قولهم ً
فرض الكفاية يف الفقه اإلسالمي أحد األحكام الرشعية .وتعريفه يف علم أصول الفقه
ُ -1
هو« :كل أمر مهم يُقصد يف الرشع تحصيلُه عىل وجه اإللزام ،من غري تعيني فاعله» .ويف علم
فروع الفقه هو« :املفروض رش ًعا من غري تعيني فاعله ،فيثاب فاعله ،وإذا تركه الجميع أمثوا،
فعل البعض يكفي لحصول املقصود.
فرض كفاي ٍة ألن َ
وإذا فعله البعض كفى» .ويسمى َ
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 -2وقال بعضهم :يتم َّيز فرض العني عن الكفاية بأن فرض العني هو الذي طلب الشارع
حصولَه من كل عني ،أي من كل واحد من املكلفني ،كالصالة والصوم والزكاة وغري ذلك ،أو من
عني مخصوصة كالنبي صىل الله عليه وسلم فيام فُرض عليه دون غريه .وأما فرض الكفاية فهو
ما قصد الشار ُع فعلَه يف الجملة ،بحيث إذا ع ِمله البعض سقط الطلب الجازم به واإلثـ ُم عن
الباقني ،ويتناول ما هو «ديني» كصالة الجنازة ،واألمر باملعروف والنهي عن املنكر ،ودنيوي
كالحرف والصنائع.
 -3وقال آخرون :فرض الكفاية يف الفقه اإلسالمي هو الفرض الذي إذا أدته فئ ٌة من
املسلمني (كافي ٌة لصحته) سقط عن الباقي .وأما إن مل يؤ ِّده العدد الكايف من املسلمني؛ فإنه
كل من تخلف عنه ممن علموا به ومل يكن لتخلفهم عذر .ومن أمثلة ِ
فرض الكفاية ما
يأثم ُّ
باملعروف
يكــون يف بعض الصـلوات مثل صـالة العيدين وصالة الكسوف وصالة الجنائز ،واألمر
َ ۡ َ ُ ّ ُ ۡ ُ َّ َ ُ ُ ۡ َ َ ۡ َ ۡ َ َ ُ ۡ َ ٞ
ي ويأمرون
والنهي عن املنكر لقوله تعاىل :ول
ك َن مَِنكم ۡأم ۡة يدعَون إِل ٱل ِ
ُ
ۡ َ
ُ
ۡ ۡ
وف َو َي ۡن َه ۡو َن َع ِن ٱل ُمنك ِرۚ َوأ ْو ٰٓلئِك ه ُم ٱل ُمفل ُِحون  .١٠٤وأيضً ا تعلُّم ِ
الح َرف
بِٱل َمع ُر ِ
مثل الحدادة والنجارة وغريها يعترب من فرض الكفاية وليس من فرض العني؛ ألنه ال يجب عىل
الكل تعل ُم حرف ٍة واحدة.
أول
 -4وقال جالل الدين السيوطي رحمه الله« :الفرق بينهام أ َّن يف فرض العني النظ ُر ً
والعكس يف فرض الكفاية ...لكن ال بد من فاعل» .وقد
وابتدا ًء إىل الفاعل وإىل الفعل َع َرضً ا،
ُ
ع ّرفه مبا شاع عند األصوليني ،وهم قد تبعوا يف ذلك الغزايل رحمه الله بقولهم:
َونَظَـ ٌر َع ْن فَا ِعـلٍ ُم َج َّر ُد
فَ ْر ُض الْ ِكفَايَ ِة ُم ِه ٌّم يُق َْص ُد
 -5ومام ورد يف رسالة أحد الطالب يف كلية الرشيعة  -قسم الفقه وأصوله بجامعة اإلميان
يف اليمن  -بعنوان «الفرض الكفايئ عند األصوليني وأثره عىل اختالف الفقهاء» قدمت يف سنة
2008م ما ييل« :وال يخفى عىل ذي لب أ َّن كث ًريا من تكاليف الدين الحنيف يتم أداؤها بصور ٍة
جامعية ،كالصالة والحج والجهاد ...إلخ .وكم يف إقامة هذه الفروض من إراحة للضمري ،وإشعار
بالوحدة اإلسالمية ،واألخوة بني املؤمنني .ويف الوقت نفسه كم يحقق املسلمون من أهداف
بإقامتها ،فهي إغاظ ٌة ألعداء الله ،حني يرون املسلمني صفًا واح ًدا يف نظام سوي ال يتشتت أو
فروض الكفاية يف زماننا مت َّكأً يستند إليه كثري من الناس
يتفرق .ولألسف الشديد ،أصبحت
ُ
الفروض والتكاليف
لتربير تخلفهم عن أداء العبادة املطلوب أداؤها .واملعروف فق ًها ورش ًعا ،أن
َ
الرشعية نوعان :فروض عينية ،وفروض كفائية .أما الفروض العينية :فهي التي تجب عىل كل
إنسان بعينه ،وفق استطاعته ،وال يخرج من عهدة التكليف الرشعي إال بأدائها ،واالضطالع بها.
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وأما الفروض الكفائية :فهي التي يجب عىل األمة تحقيقها مبجموعها ،حيث ال ينجو الفرد من
املسؤولية عنها ،وال يخرج من عهدة التكليف بها ما مل تحققه األم ُة مبجموعها» .انتهى.
ِ
واللبس الذي
ونظ ًرا ملا تتطلبه هذه املسأل ُة من دقة ،ونظ ًرا ملا ترتب بالفعل عىل الغموض
خصوصا يف هذه األيام ،مام هو مشاهد
يلف هذه األقوال ويكتنف هذه التعاريف أو بعضَ ها،
ً
من سلوكات املسلمني ومواقفهم تجاه قضايا األمة يف هذا الزمان ،نقول:
الفرض يف الرشيعة اإلسالمية هو ما طلب الشار ُع فعلَه طل ًبا جاز ًما بحيث يثاب فاعله
ويعاقب تاركُه ،وهو أحد األحكام الرشعية من الخطاب املتعلق بأفعال العباد اقتضا ًء أي
تكليفًا .والفروض يف اإلسالم من حيث األداء نوعان :فردية وجامعية .أما من حيث املكلَّف
(أي من حيث املخاطَب بالتكليف) فهي عينية وكفائية .أما من ناحية الوجوب واإللزام ،وكذا
(الثواب والعقاب) فال فرق بينها جمي ًعا .وهذه الناحية هي التي يُنظر إليها عاد ًة حني تعريف
طلب الشار ُع من العباد
إجامل من باب تبسيط معنى
ً
الفرض وتحديد وتأكيد معناه
ِ
وحكم ما َ
القيا َم به عىل وجه اإللزام .كام تطلق عاد ًة كلم ُة الفرض عىل ما حكم ُه يف الرشيعة فرض ،أي
عىل نفس األعامل املطلوب أداؤها أو القيا ُم بها أو إنجازُها أو إقامتُها ،فيقال عن كل هذه
األعامل إنها فروض .ولسنا يف هذا املقام بصدد النظر يف تقسيامت الواجب من حيث زمن أدائه
وال من حيث تقديره أو تعيني املطلوب فيه ،كام هو عند األصوليني .إال أن االعتبار األهم يف
املسألة  -بعد اإللزام والجزم يف الطلب من الشارع الحكيم  -إمنا هو تحديد الـ ُمـطال َِب بأداء
الفعل.
فرض الكفاية عن فرض
فاملسألة مهمة وتحتاج إىل يشء من الدقة والتفصيل :ال يختلف ُ
العني إال من حيث املكلَّف؛ وذلك أن األول هو عىل املجموع ،والثاين عىل الجميع .وهنالك فرق،
فرض الكفاية إال جامع ًيا من حيث التكليف .ومعنى ذلك أن املكلَّف يف
كام ال يتأىت أن يكون ُ
األول ليس متعي ًنا من بني آحاد األمة ،وإال فاملخاطَب هو الكل .أما من حيث اإلنجاز فيمكن
أن يقوم بالعمل أفرا ٌد أو جامعات (بحسب الحالة) .أما من حيث الوجوب فهو نفسه الواجب،
يثاب فاعله
أي املطلوب من ِقبل الشارع من العباد عىل وجه اإللزام ،وهو عني الفرض ،أي ما ُ
نهوض املسلمني له جامع ًيا حتى يتم ،وهذا االعتبار هنا
ً
ويعاقب تاركُه ،وهو
إجامل ما يجب ُ
ُ
هو املقصود.
رجال ونسا ًء  -يترصفون كأنهم غري معنيني بالفروض
إال أن أكرث مسلمي هذا الزمان ً -
والواجبات الكفائية ،متأثرين يف ذلك بسموم آتية من الغرب من مثل الفردية والنفعية واالنزواء
الغرب اإلسال َم عن الحكم وشؤون املجتمع
واالبتعاد عن الشأن العام وعن السياسة ،بعدما أبعد
ُ
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يف بالد املسلمني .ومحصلتُه تقدي ُم شؤون الفرد عىل أمور الجامعةُ ،
وترك كل ما هو جامعي من
فهم خاطئًا يُفيض إما إىل التفريط وإما إىل القعود.
التكاليف .فأكرثهم بات يفهم َ
فرض الكفاية ً
كام يع ِّرفه أكرثهم تعريفًا مغلوطًا ينطوي عىل كثري من الوهم واللُّبس والغموض ،وهو قولهم:
البعض سقط عن الباقني» ،وهو ما يوهم أنه لطاملا ُوجد من يتصدى للعمل
«الذي إذا قام به
ُ
غياب ما طُلب تحقيقُه!! .وهو ما يعني
عىل إقامته فيسقط
ُ
التكليف عن غريه ،مهام طال زم ُن ِ
املطلوب يصبح عندئذ كأنه ليس فرضً ا يف حقهم ،بغض النظر عام إذا أُقيم وتحقق
بالنتيجة أن
َ
ما حك ُمه هو هذا الفرض أم ال.
وليس األمر كذلك يف الرشيعة اإلسالمية البتة!! إذ صار التعريف بهذه الصيغة يعمل يف
عكس ما هو مطلوب رش ًعا ،بل صار يبعث عىل القعود أو االنرصاف  -يف أحسن األحوال
األمة َ
 إىل ما هو عيني أو فردي يف التطبيق كالعبادات الفردية ،أو ما هو مطلوب يف املطعوماتالواجب الكفايئ!! والصواب هو أن الذي يسقط إمنا
مثل ،وبالتايل إىل ترك
وامللبوسات واألخالق ً
ِ
حال مبارشته العمل ،أي َ
هو اإلثم عمن تلبس بإقامة الفرض َ
حال قيامه مبا يُقيمه (دون تقصري)،
فرض عىل املجموع،
وليس الفرض؛ وذلك أن الذي يُراد إقامتُه إمنا هو ما حكمه يف الرشيعة ٌ
فرض أب ًدا .فيجب التفريق بني الفعل
وهو املقصود من قولنا إقامة الفرض ،وإال فالفرض هو ٌ
قيام الفرض وتحقُّـ ِقه
وحكم الفعل .كام يسقط اإلثم عن غري املتلبسني (كأم ٍر واقعٍ) يف ما بعد ِ
عىل أرض الواقع وليس قبله .أما إثم عدم التلبس بالعمل عىل إقامة الفرض قبل إنجازه يف أرض
عدم متكُّن العاملني من إقامته وإنجازه بالفعل -
عدم حصول الكفاية أي حال ِ
الواقع  -حال ِ
فيحتاج إىل التوبة واالستغفار واإلحسانِ فيام هو ٍ
التعريف األصوب إمنا هو:
آت؛ لذا يكون
ُ
بعض املسلمني يف أرض الواقع ،وهم مأجورون)
البعض (مبعنى أنجزه وجسده ُ
«الذي إذا أقامه ُ
سقط اإلثم عن الباقني» أي عن غري املتلبسني ،كأم ٍر واقعٍ فيام بعد إنجازه ،ألنه ال اعتبار لعدم
تحقق الفعل أي إنجازُه من
املطلوب يف الواجب الكفايئ
التلبس بعد تحقق املطلوب .إذ
ُ
ُ
فعل كل ٍ
واحد يقوم مقا َم
الجامعة متعا ِون ًة يف أدائه (برصف النظر عن الفاعل) بحيث يصري ُ
فاعل بهذا االعتبار!!
فاعل ،ويكون َمن مل يقم بالفعل ً
فعل اآلخر ،وبهذه املعاونَة يصري التارك ً
ومفاد هذا التعريف ومؤداه أنه يبعث عىل النهوض للعمل وليس العكس ،إذ الجامعة كلها
 متعا ِون ًة  -مطالب ٌة به .ففرق شاسع بني التعريفني .وإذا جاز أن يُنسب السقوط إىل الفرضاملطلوب عن الباقني
الفرض بعد إنجاز العمل
نفسه كام قد يوه ُم
ُ
ِ
التعريف األول ،فلِ َم يسقط ُ
فحسب؟ أفال يكون سقوطُـه عمن أقامه بالفعل من باب أوىل؟ .فاملقصود إذًا بالسقوط هو
أنه مل يعد يرتتب إثم عىل من كان يرتتب عليه إث ُم القعود قبل إنجاز العمل .وكذلك املقصود
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فعل (كونه أُنجز) وليس الحكم .فإذا
بالسقوط هو العمل الذي طُلب القيام به بعد إقامته ً
فرض عىل الكفاية ،مل يعد هنالك مجال إلقامته ثاني ًة .أما حكم العمل
أُقيم ُ
العمل الذي ُحك ُمه ٌ
فرض كفاي ٍة أب ًدا.
يف الرشيعة فيبقى أنه ُ
فروض عظيمة أمر ظاهر ومقرر يف الفقه
ثم إن كون الفروض الجامعية يف اإلسالم هي ٌ
ويف الرشيعة اإلسالمية؛ ألنها هي ما يُصلح َ
حال الجامعة ،ويجسد حقيق َة مجتمع املسلمني
ووحدت َهم وقوتهم وعزتهم؛ إذ نجد من بينها وأعظمها واجب إقامة اإلمامة الكربى أي الخالفة
مثل ،فهو واجب عىل
التي تجسد وحد َة األمة وجامع َة املسلمني .وكذا الجهاد يف سبيل الله ً
األمة وجوبًا جامع ًيا كفائ ًيا يجعل من املحتم وجود ما هو أوجب منه وهو الدولة يف حياة
األمة عىل الدوام ،إذ ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب ،وهو ما ميكِّن يف هذه الحالة  -أي
حمل سياس ًيا ،واإلعداد للمواجهة والقتال  -إن لزم
يف هذا املثال  -من حمل الدعوة اإلسالمية ً
 من أجل إيصال رسال ِة اإلسالم إىل شعوب األرض كاف ًة بعد القضاء عىل طواغيت األرض منالحكام الظلَمة وامللوك والجبابرة املتسلطني عىل رقاب البرش .وكذلك األمر باملعروف والنهي
عن املنكر واالشتغال بالسياسة ،فهو واجب عىل املسلمني وجوبًا جامع ًيا كفائ ًيا عىل الدوام مبا
غياب دول ِة املسلمني  -من إيجاد الدولة التي تطبق اإلسال َم ،أو املحافظ ِة عليها
ميكِّن  -حال ِ
وتقوميها باألعامل السياسية من خالل املحاسب ِة وغريها حال وجودها .ففي جميع الحاالت
يبقى الفرض فرضً ا عىل املسلمني كاف ًة (أي عىل املجموع) قبل وبعد إنجاز ما حك ُم ُه يف رشيعة
فرض كفاية.
اإلسالم ُ
وكام أن وجو َد الدولة أو غيابَها ،ووجو َد املحاسبة أو عد َمها ،ال يغري من حكم االشتغال
مثل ،فكلها فروض يلزم
بالسياسة (الذي هو فرض عىل الكفاية) ،فكذلك حكم الجهاد واالجتهاد ً
رش ًعا أن تكون منجز ًة يف األمة كفاي ًة عىل الدوام.
ومن معنى فرض الكفاية بداه ًة أال يكون بعد حصول الكفاية حك ُم نفس العمل واج ًبا
يف حق الفرد الواحد بعينه إذا كان مام يتأىت له القيام به منفر ًدا ،بل يندب؛ وذلك ألنه عندئذ
فرض عىل
فرض ع ٍني عىل الجميع (فر ًدا فر ًدا) بل هو ٌ
يصبح من باب النافلة؛ إذ ليس هو َ
املجموع ،وقد تحقق بحصول الكفاية وتجسد عىل أرض الواقع بالفعل .وهذه مسألة دقيقة؛
وذلك كمحاسبة الحاكم من ِقبل فر ٍد بعينه َ
حال وجود الدولة اإلسالمية مع وجود َمن يحاسب
الحاك َم ِمن الفاعلني من العلامء واألحزاب والتكتالت السياسية يف األمة كفاي ًة عىل الدوام،
وص ِّل عليه و ُدفن ،وكالفرد املتطو ِع يف الجهاد بالنفس
وكمن يريد صالة الجنازة عىل من غ ُِّسل ُ
أو باملال ،أو مبا هو منه كصناعة السالح أو ابتكار الخطط العسكرية أو التجهيز أو التموين أو
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غري ذلك ،مع وجود الكفاية من العدد والعدة والعتاد والتخطيط يف جيوش الدولة عىل الثغور.
التكليف عىل وجه اإللزام ملجموع األم ِة من الشارع الحكيم يف كافة
ولكن مع كل ذلك يبقى
ُ
فرض الكفاية.
األحوال قامئًا أب ًدا ،وهو ُ
نقول أيضً ا :أفال يكون من الصواب  -بقصد إِعام ِل معنى ِ
فرض الكفاي ِة يف أذهان املسلمني،
وبالتايل يف أعاملهم – إبراز أن «الفروض الكفائية» هي فروض عظيمة تتوقف استقام ُة كافة
شؤون األمة الجامعية عىل إقامتها ،وهي من حيث الوجوب واإللزام كـ«الفروض العينية» أو
ومخاطب بها ضمن املجموع
مكلف
«الفردية» سواء بسواء؟؟ فـ َيعرف عندئذ ُّ
كل مسلم أنه ُ
ٌ
عىل وجه اإللزام حتى تقام .أي إن الطلب فيام هو فرض – وفق رشوط الفرض والواجب – هو
طلب جازم .أما من حيث اإلنجاز  -كام هو معلوم  -فيمكن أن يقوم بالعمل أفرا ٌد أو جامعات
بحسب الحالة .ثم أمل يكن مقصود العلامء ابتدا ًء من تقسيم ِ
الفرض عىل هذا النحو إمنا هو
إبراز ما هو مطلوب يف الرشيعة جامع ًيا ،أي ما هو أدعى بأن يُستنف َر له الجمي ُع حتى يتحقق
فعل؟
وينجز ً
رصا من كتاب الفكر اإلسالمي (لصاحبه) يف الفرق بني فرض العني وفرض
ومام ورد مخت ً
الكفاية ما ييل:
املسلمني .فقوله:
َ [وال فرق بني فرض العني والفرض عىل الكفاية ،فكلها فرض عىل
جميع ُ ْ َ
َ ٗ
ْ َ ٗ
ُۡ
ِيموا ْ َّ َ َ
ۡ
َ
َ
أق ُ
ٱلصل ٰوة فرض عني ،وقوله ٱن ِف ُروا خِفافا َوث ِقال َوج ٰ ِهدوا بِأموٰل ِكم
ََ ُ
َّ
ُ
ِك ۡم ف َ
يل ٱللِۚ فرض عىل الكفاية .وقوله عليه الصالة والسالم «إمنا جعل اإلمام
ب
س
س
نف
وأ
ِ ِ ِ
ليؤتم به» فرض عني ،وقوله «ومن مات وليس يف عنقه بيعة مات ميت ًة جاهلية» فرض كفاية.
كام إن التفريق بني الفرضني من جهة الوجوب إثم عند الله ،وص ًّد عن سبيل الله ،ومغالطة
للتساهل بالقيام بفروض الله تعاىل .أما من حيث سقوط الفرض عمن وجب عليه ،فانه ال فرق
بني فرض العني وفرض الكفاية .فال يسقط الفرض حتى يقام العمل الذي طلبه الشارع ،سواء
طلب القيام به من كل مسلم كالصالة املكتوبة ،أو طلب القيام به من جميع املسلمني كبيعة
كل منها ال يسقط حتى يقام العمل ،أي حتى تقام الصالة ،وحتى يقام الخليفة
الخليفة ،فان ًّ
وتحصل البيعة له .ففرض الكفاية ال يسقط عن أي ٍ
واحد من املسلمني إذا قام بعضُ هم مبا يُقيمه
حتى يتم قيا ُمه .فيبقى كل مسلم آمث ًا ما دام القيام بالعمل مل يتم .وعىل ذلك من الخطأ أن
يقال إن فرض الكفاية هو الذي إذا قام به البعض سقط عن الباقني ،بل فرض الكفاية هو :الذي
البعض سقط عن الباقني ،وسقوطه حينئذ أمر واقعي؛ ألن العمل املطلوب قد قام,
إذا أقامه
ُ
يبق مجال لبقائه .هذا هو الفرض عىل الكفاية ،وهو كفرض العني سواء .وعىل ذلك
ووجد فلم َ
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فرض عىل جميع املسلمني ،أي عىل كل مسلم من املسلمني ،وال يسقط
فإن إقام َة دول ٍة إسالمية ٌ
عن أي مسلم إال أن تقام الدول ُة اإلسالمية] انتهى.
والخالصة أن الذي قصده علامء األمة  -من أهل الفهم والدراية واالستقامة  -من وضع
مفهوم ومصطلح «فرض الكفاية» إمنا هو إبراز أهمية ما هو مطلوب جامع ًيا من املسلمني
فعل بالعمل
بحيث ال يجوز رش ًعا االنرصاف عنه حتى ينجز .وواضح أنه ال إثم عىل املتلبسني ً
– من غري تقصري  -إلقامة ما هو مطلوب مهام طال الزمن ،ما داموا عىل ذلك .وواضح أيضً ا
أنه بعد إنجازه ال يعود هنالك مجال (كأمر واقع) ألن يأث َم بسببه أحد .وواضح كذلك أن ما
مطلوب الـمحافظ ُة عليه وبقاؤه قامئًا ،وهذا هو املقصود من
هو مطلوب إنجازه يكون أيضً ا
ٌّ
حكم ثابتًا يف الرشيعة
قولنا إن الفرض ال يسقط .فواجب وجود الدول ِة يف حياة األمة يبقى ً
أي حك ُم  -رد السالم ال يسقط بعد رده ،وإمنا الذي يسقط هو رد السالم،
عىل الدوامُ .
وفرض ْ -
ومعناه أنه يبقى واج ًبا يف حق األمة ر ُّد السالم عىل الدوام .فالذي يسقط بعد إنجاز العمل
حقيق ًة إمنا هو ذلك العمل املطلوب ،أي العمل املراد إنجازه يف زمن ما وظرف ما ،وليس الحكم.
أي حك ُم -
وتجدر اإلشارة هنا إىل واجب التفريق بني الفعل وحكم الفعل .وكذلك
واجب ْ -
ُ
صال ِة الجنازة ال يسقط بدفن الشخص امليت ،فالذي يسقط هو دفن ذلك امليت والصالة عليه.
ومعناه أ َّن عىل املسلمني – مبجموعهم  -بشكل دائم النفو ُر لدفن موتاهم كلام حصل ذلك
فرض كفاي ٍة هو فقط أنه إذا مات فرد بعينه وجب
فيهم ،وليس املقصود من كون صالة الجنازة َ
أن يجتمع لدفنه من يكفي لدفنه حتى يدفن؛ فيجب هذا وزيادة .واملحصلة أنه ال يسقط
الفرض ،أي الحك ُم ،بأي حال من األحوال ،فهو يف الرشيعة اإلسالمية فرض.
ُ
فإذا ما فُهم فرض الكفاية عىل هذا النحو ،وإذا ما علمنا أن الفروض الرشعية ،والكفائي َة
خاصة ،يتوقف القيا ُم بأكرثها عىل وجود الدولة ،وحتى العبادات الجامعية (من حيث األداء)
كالجمعة وصالة الجامعة والحج والزكاة والجهاد يف سبيل الله وغري ذلك مام يستوجب القيا ُم
به عىل أكمل وأحسنِ وج ٍه وجو َد الحاكم الرشعي ،علمنا أن الدول َة اإلسالمي َة  -أي دولة الخالفة
 أولوي ٌة قصوى يف حياة األمة اإلسالمية .ومعنى هذا الكالم هو أنه مهام التزم آحا ُد األمة مبا(علم
هو من مقومات األفراد من اإلسالم ،أي مبا يتأىت للفرد االلتزا ُم به من مسائل العقيدة ً
(عمل وتطبيقًا) بوصفه فر ًدا  -ولو بالكرثة من أمثاله – فلن
أحكام الرشيعة ً
وتصديقًا) ومن
ِ
حل للمشكلة القامئة يف األمة اإلسالمية اليو َم! ولن يكون ذلك من معنى عودة
يكون ذلك ً
مثل هذا االلتزام من الفرد املسلم
األم ِة إىل اإلسالم  -بوصفها أم ًة  -ولو بالحد األدىن .كام أن َ
فيام هو من شأنه لن يُسقط عنه من فرض العملِ من أجل استئناف الحياة اإلسالمية وإيجا ِد
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خصوصا يف ظل األوضاع القامئة اليوم ،أي يف ظل غياب دول ِة املسلمني
املجتمع اإلسالمي شيئًا،
ً
الغرب العلامين الرأساميل
وهيمن ِة املنظومة االستعامرية العاملية الحالية التي يسيطر عليها
ُ
الكاف ُر املستع ِمر املتحك ُم اليو َم يف كل تفاصيل حياة األمة اإلسالمية! وهذا هو ما يفرس حال
املسلمني اليو َم عىل جميع الصعد .وهذه هي معضلة هذا الزمان.
ولهذا ،فإنه عند النظر يف كيفية تغيريِ املجتمع وتصحيح حا ِل األمة ،ال يصح أب ًدا أن
واجب إيجاد الدول ِة يف حياة األمة أولً  .ومن هذا يظهر بوضوح أث ُر معنى ِ
فرض الكفاية
يغيب
ُ
بوجوب وكيفي ِة
يف تحديد ما إذا كانت الدول ُة والخالف ُة بداي ًة أم نهاي ًة ،وتحدي ًدا عند التفكري
ِ
العودة إىل اإلسالم وإقام ِة الدين .وإذا ما تغريت نظر ُة املسلمني ملفهوم ِ
فرض الكفاية وملفهوم
ِ
وتعريف املجتمع عىل النحو املطلوب ،بأن تصبح الدول ُة
السياسة وملفهوم الدول ِة وملعنى
والسياس ُة عندهم من صميم دينهم ،فإن جهود العاملني تصبح عندئذ سائر ًة يف االتجاه الصحيح،
بأن تتوحد يف العمل السيايس املثمر ،باتجاه تحرير األم ِة من قبضة الكاف ِر املستع ِمر .وهو ما
يعني عود َة املسلمني إىل موقع الريادة يف السياسة الدولية ،وإحبا َط هيمن ِة املنظومة الرأساملية
وشعوب العامل عن طريق كل املؤسسات
العلامني ٍة الغربية التي تتحكم اليو َم يف كل دول
ِ
الغربية التابعة ملنظم ِة األمم املتحدة وغريها من املؤسسات «الدولية» الساهرة والضامنة لبقاء
االستعامر ،والجالبة يف بالد املسلمني لكل أصناف التعاسة والدمار .ولن يتحقق ذلك لألمة إال
ِ
واستئناف الحياة اإلسالمية...
بحمل الدعوة اإلسالمية يف الطريق السيايس ،وإعادة دول ِة الخالفة،
وبذلك وحده ستسرتجع األم ُة ريادت َـها وقوتـها وعزت َـها بتأييد من الله تعاىل يف زمن قيايس!!
وهذا هو عمل حزب التحرير.
وتجدر اإلشار ُة هنا إىل أن هنالك من زاد – من العلامء  -عىل مفهوم فرض العني وفرض
الكفاية مصطلح «السنة العينية» وكذلك «السنة الكفائية» ،وهي املطلوب من املجموع أداؤه
ملزم أي عىل وجه الندب واالستحباب .ومثال ذلك التثليث يف الوضوء فحكمه
عىل وجه غريِ ٍ
مندوب القيام به جامع ًيا أي من الجامعة فهو
سنة عني .أما بدء الناس من جامع ٍة بالسالم فهو
ٌ
سنة كفاية .فإذا قام به أحدهم أو بعضُ هم أجزأ .وليس هذا مام نحن بصدد معالجته يف هذا
املقام.
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االحتاد األوروبي واليابان يعلنان ً
اتفاقا مبدئ ًيا
«لشراكة اقتصادية» ملواجهة "محائية" ترامب

توصل االتحاد األورويب واليابان إىل اتفاق مبديئ إلقامة رشاكة اقتصادية بني الجانبني ،بهدف
مواجهة السياسات الحامئية للرئيس األمرييك دونالد ترامب .وأعلن االتحاد األورويب واليابان
عن الخطوط العريضة التفاق تجاري واعد يعترب مبثابة رد عىل السياسة الحامئية التي
يعتمدها الرئيس األمرييك دونالد ترامب .وجاء اإلعالن عن هذا االتفاق عشية قمة مجموعة
العرشين التي تستضيفها مدينة هامبورغ األملانية .وقال رئيس املفوضية األوروبية جان
كلود يونكر خالل مؤمتر صحايف مشرتك مع رئيس املجلس األورويب دونالد توسك ورئيس
الوزراء الياباين شينزو آيب خالل قمة يف بروكسل« :لقد توصلنا اليوم إىل اتفاق مبديئ» عىل
«اتفاق رشاكة اقتصادية» .وأضاف يونكر «نوجه م ًعا إشارة قوية إىل العامل من أجل تجارة
منفتحة ومنصفة .بالنسبة إلينا ليس هناك حامية للحامئية» .من جهته أعلن رئيس الوزراء
الياباين «لقد متكنا من التعبري عن رغبة سياسية قوية ليك يرفع االتحاد األورويب واليابان عال ًيا
راية التبادل الحر» .وتستهدف رسالة االتحاد األورويب واليابان بشكل خاص الرئيس األمرييك
دونالد ترامب الذي تثري سياسته الحامئية قلق رشكائه .ومنذ وصوله إىل السلطة سحب
ترامب بالده من معاهدة التبادل عرب املحيط الهادىء املوقعة مع  11دولة يف منطقة آسيا-
املحيط الهادىء بينها اليابان ،ثالث قوة اقتصادية يف العامل .وركز اليابانيون منذ ذلك الحني
مفاوضاتهم مع االتحاد األورويب وأعطوها األولوية.
هل يكشف ترامب حلفاءه األوروبيني أمام األسلحة الروسية البالستية؟

أعرب كريستوفر فورد املستشار الخاص للرئيس األمرييك عن أمل بالده يف إطالق الحوار مع
روسيا حول التوازن الدفاعي االسرتاتيجي بني البلدين .ويف حديث أدىل به لوكالة «نوفوستي»
الروسية قال فورد« :نأمل يف انطالق الحوار مع روسيا يف القريب حول االستقرار االسرتاتيجي،
حيث اتفقنا عىل تحريك الحوار الثنايئ يف هذا الصدد ،مبا يخدم استيضاح مواقف الجانبني
ومطالبهام وتعرية املشاكل العالقة ،رغم انعدام أي ضامنات الحتامل متكننا من تسوية
هذه املشاكل» وقد علقت صحيفة  Politicoعىل ما يحيط باتفاقية عام  1987التي تحظر
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عىل الطرفني نرش الصواريخ البالستية واملجنحة التي يرتاوح مداها بني  500و 5,5ألف كم
عىل اليابسة يف أوروبا .ونقلت الصحيفة عن فريق من أعضاء الكونغرس األمرييك قولهم إن
إدارة الرئيس دونالد ترامب تبحث يف الوقت الراهن سبل وتبعات انسحاب واشنطن من
هذه االتفاقية ،فيام يحذر الجانب الرويس واشنطن من مغبة اندالع سباق تسلح جديد إذا
نكثت واشنطن ما عاهدت عليه موسكو .وأشار قسطنطني كوساتشوف ،رئيس لجنة مجلس
االتحاد الرويس للشؤون الدولية اعترب يف تعليق بهذا الصدد ،أن واشنطن بانسحابها املحتمل
من املعاهدة سوف تعرض حلفاءها يف أوروبا للخطر .وأضاف« :هذه خطوة خرقاء من
منظور الحفاظ عىل أمن حلفاء واشنطن ،وأمن الواليات املتحدة نفسها .الخطوات الجوابية
الروسية املحتومة يف مثل هذه الحالة ،سوف تجعل صواريخنا متوسطة املدى املنشورة يف
الشطر األورويب من روسيا ،صواريخ اسرتاتيجية من وجهة نظر الحفاظ عىل األمن األورويب».
وتابع« :الصواريخ االسرتاتيجية النووية الروسية يف ظل ذلك ،سوف تتحول إىل تهديد مؤثر يف
أمن الواليات املتحدة االسرتاتيجي» .وختم بالقول« :هذه الفكرة غاية يف الخطورة تقود إىل
التدمري املتدرج ملعاهدة الرقابة عىل التسلح ...وإىل سباق للتسلح ال رابح فيه».
املركز اللبناني حلقوق اإلنسان:
املعتقلون السوريون ماتوا حتت التعذيب ال بأمرض مزمنة!

طلب مجلس الوزراء اللبناين من قيادة الجيش اللبناين إجراء تحقيق شامل وشفاف يف ظروف
وفاة عدد من املوقوفني السوريني ألقي القبض عليهم خالل مداهامت يف بعض املخيامت يف
عرسال .وكان مصدر قضايئ كشف أن مدعيًا يف الجيش اللبناين أمر بترشيح جثث  4سوريني
توفوا أثناء احتجازهم لدى الجيش قبل أسبوعني ،وذلك بعد مطالبات جامعات حقوقية
بفتح تحقيق للوقوف عىل أسباب وفاتهم .ورصح القايض داين زعني وهو مفوض الحكومة
املعاون لدى املحكمة العسكرية اليوم أن ثالثة أطباء من الطب الرشعي أخذوا عينات من
الجثث يوم الجمعة املايض إىل مخترب طبي يف بريوت .وكان السوريون األربعة ،الذين قال
الجيش إنهم القوا حتفهم إلصابتهم بأمراض مزمنة ،ضمن مئات األشخاص الذين احتجزوا
بعد مداهمة ملخيم لالجئني السوريني يف منطقة عرسال الحدودية يف شامل رشق لبنان .من
جهته أكد املركز اللبناين لحقوق اإلنسان أن املعتقلني األربعة ماتوا تحت التعذيب ،فيام
ادعى «االئتالف الوطني السوري» ،الذي يتخذ من تركيا مق ًرا له ،أن عرشة أشخاص توفوا
وهم قيد االحتجاز يف حني قتل  19آخرون أثناء مداهمة مخيامت الالجئني حول بلدة عرسال.
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بريطانيا تستعد إلطالق حاملة طائرات حربية ضخمة مبميزات مذهلة

تستعد اململكة املتحدة إلطالق أكرب سفينة حربية لها «يف لحظة تاريخية» ألكرب وأقوى سفينة
بنيت للبحرية امللكية .وبحسب ما أوردته صحيفة «دييل ميل» الربيطانية ،يف تقريرها ،فإن
السفينة التي تحمل اسم « »HMS Queen Elizabethأبحرت للمرة األوىل بعد ما يقرب
عرش سنوات من العمل عىل بنائها ،وهي عبارة عن حاملة للطائرات .ووصفت الصحيفة
الرحلة األوىل للسفينة التي تحمل اسم امللكة الربيطانية إليزابيث ،بـ«اللحظة التاريخية
للبحرية امللكية» .ونرشت معلومات عنها ،إذ تبلغ من الوزن  65ألف طن ،وقياسها 280
م ًرتا ،ما دفع كابت ًنا يف البحرية امللكية إىل أن يصفها بأنها «قاعدة بحرية» جديدة يف اململكة
املتحدة ،مضيفًا أنها «ستأخذ املعركة إىل أي خصم يف جميع أنحاء العامل» .وبلغت كلفة
تصنيع حاملة الطائرات هذه نحو  3مليارات جنيه اسرتليني ( 3.4مليارات يورو) ،ودشنتها
امللكة إليزابيت عام 2014م ،عىل أن تدخل يف الخدمة قبل عام 2020م .وانطلقت السفينة
الحربية التي تعد حاملة للطائرات خالل عملية متوترة ملدة  10ساعات متواصلة ،وتم
توجيهها من حوض بناء السفن يف روزيث ،أسكتلندا ،إىل البحر مبساعدة  11قاربًا لسحب 65
ألف طن .وبإمكان السفينة أن تحمل  40طائرة منها  24طائرة مقاتلة من نوع «»35B-F
والرادارات التي ميكن أن تتبع األشياء الصغرية ،وهليكوبرت .ويبلغ عدد طاقم السفينة 1600
شخص متضم ًنا طياري طائرات « »35B-Fوطائرات الهليكوبرت.
ارتفاع غري مسبوق يف استرياد دول الشرق األوسط للسالح

نرشت صحيفة «الغارديان» تقري ًرا ،تقول فيه إن دراسة أعدها معهد ستوكهومل للسالم
يف الرنويج ،ذكرت أن استرياد السالح وتصديره لدول الرشق األوسط تضاعف يف السنوات
الخمس األخرية ،ووصل إىل أعىل مستوى له منذ نهاية الحرب الباردة .ويكشف التقرير ،عن
أنه تم بيع أسلحة لدول الرشق األوسط يف الفرتة ما بني عام 2012م إىل 2016م ،أكرث من
أي وقت مىض ،مش ًريا إىل أن السعودية ،التي تقود الحرب يف اليمن ضد الحوثيني ،تعد ثاين
أكرب مستورد للسالح يف العامل بعد الهند ،وزادت من واردتها من السالح بنسبة  ،%212حيث
اشرتت أسلحتها وبشكل رئييس من الواليات املتحدة وبريطانيا .وتشري الصحيفة إىل أن قارة
آسيا تعد املستورد األكرب للسالح ،حيث تفوقت عىل جارتيها الصني وباكستان بنسبة %13
من سوق االسترياد العاملي ،الفتة إىل أنه يف الوقت الذي اشرتت فيه الهند معظم سالحها من
روسيا ،فإن السعودية اعتمدت عىل سوق السالح يف الواليات املتحدة وبريطانيا ،ويلفت
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كل من روسيا والواليات املتحدة وفرتا الكم األكرب من السالح ،مبعدل نصف
التقرير إىل أن ً
ما توفر يف سوق السالح ،مش ًريا إىل أن الصني وفرنسا وأملانيا كانت من بني أكرب خمس دول
مصدرة للسالح يف العامل .وينقل التقرير عن الدراسة أن الصني عززت من موقعها بصفتها
املصدر األول للسالح يف املنطقة ،حيث زادت من نسبة صادراتها إىل  ،%6.2فيام قلَّلت أملانيا
من نسبة صادراتها إىل  %36يف الفرتة ذاتها ،وتعد الجزائر أكرب مستورد للسالح يف أفريقيا.
وتنوه الصحيفة إىل أن تركيا والسعودية واإلمارات العربية املتحدة تعد من أكرب املشرتين
للسالح األمرييك يف املنطقة ،الفتة إىل أن السعودية تظل املشرتي األكرب للسالح الربيطاين،
حيث باعت لندن نصف منتوجها من األسلحة إىل اململكة.
األزمة القطرية تهدد وجود جملس التعاون اخلليجي

سلطت صحيفة «فرانكفورتر تسايتونغ» األملانية ،يف تقرير لها الضوء عىل األزمة الخليجية
واألرضار الفادحة التي سترتتب عليها يف حال استمرت الدول املقاطعة فرض حصارها عىل
دولة قطر .وحذر التقرير من أن أزمة الدول الخليجية الثالث مع جارتها قطر باتت تهدد
وجود مجلس التعاون الخليجي باعتباره اآللية الوحيدة الفاعلة للتعاون بالعامل العريب .ومل
يستبعد التقرير تفكك املجلس بعد تضاؤل دوره يف السنوات املاضية نتيجة رفض ُعامن
تحويله التحاد نقدي واندماج أعضائه عسكريًا ،فيام رفضت الكويت ذات التجربة الربملانية
«الناجعة» إمالءات جارتها ،ورفض السعودية لطلب اإلمارات بجعل أبو ظبي مق ًرا للبنك
املركزي الخليجي .وأشار التقرير إىل أن قطر تتوافر لها قدرات مالية كبرية تجعلها قادرة
عىل تحمل حصار جريانها ألطول وقت ،وأن إخراج الدوحة من مجلس التعاون الخليجي
سيدفع القيادة القطرية لعدم مراعاة حساسية دول الجوار يف سياستها الخارجية .ورأى أن
محاولة عزل قطر باتت أشبه بكرة ضخمة سريتد أذاها املاحق عىل من لعبوا بها خاصة
السعودية ،وأن املقاطعة والحصار سيدفعان قطر لالقرتاب أكرث من إيران التي تتوىل حال ًيا
مع تركيا إمدادها باملياه واملواد الغذائية .وعن القاعدة العسكرية القطرية الرتكية الجديدة،
قال الكاتب إن من شأنها تغيري التوازن العسكري بشبه الجزيرة العربية ،مش ًريا إىل أنه حتى
سلطنة عامن التي اختلفت يف السابق مع الدوحة ،فتحت موانئها أمام قطر لتستخدمها
بتعامالتها التجارية .وأشار التقرير إىل أن وزير الخارجية األملاين زيغامر غابرييل أعلن ،أن
قطر وافقت عىل فتح جميع ملفاتها أمام االستخبارات األملانية لتنظر فيها بشأن االتهامات
املوجهة إىل الدوحة .وقال إن قطر أبدت استعدادها لإلجابة عن أية أسئلة تطرحها برلني
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عليها بخصوص أشخاص أو تنظيامت معينة لها عالقة باتهامات «دعم اإلرهاب ومتويله»
التي توجهها إليها السعودية واإلمارات والبحرين ومرص!
عبد اهلل بن محد العطية :جملس التعاون اخلليجي انتهى

شن مسؤول قطري سابق هجو ًما حا ًدا عىل الدول األربع املقاطعة لبالده ،معت ًربا أن األزمة
الحالية قوضت ثقة الدوحة باألشقاء ،وقضت عىل مجلس التعاون الخليجي .وأكد نائب
رئيس مجلس الوزراء القطري ووزير الطاقة والصناعة القطري السابق ،عبد الله بن حمد
العطية ،يف حديث لـ «التلفزيون العريب» استعداد الدوحة للتعايش والتعامل مع كافة
احتامالت األزمة الخليجية والحصار املفروض عليها ،ولفت العطية إىل أن قطر استوعبت
درسا قاس ًيا من األزمة الحالية« ،لكنه درس مفيد لنا كيف نتعامل مع اقتصادنا وأسواقنا
ً
واعتامدنا عىل النفس أكرث من اعتامدنا عىل اآلخرين» ،مؤك ًدا أن قطر لن تعود كام كانت،
وقد تعلمت أال تثق باألخوة واألشقاء بعد أن فرضوا هذا الحصار عليها .وأضاف العطية:
«أسسنا مجلس التعاون يف عام 1981م ،ويف نظري الشخيص أعترب مجلس التعاون منتهيًا».
الناطق باسم التحالف العربي يف اليمن
سرا يف أبو ظيب وترتيبات لعودته إىل صنعاء
يلتقي نـجل صاحل ً

كشفت دورية فرنسية تعنى بالدراسات االستخبارية أن اململكة العربية السعودية باتت أكرث
اقتنا ًعا تجاه تغيري موقفها من الرئيس اليمني السابق عيل عبد الله صالح ،وإعادته وعائلته
إىل السلطة مع صعود األمري محمد بن سلامن ملنصب ويل العهد .وقالت نرشة «إنتلجنس
أونالين» املخابراتية الفرنسية ،إن ويل عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد ،يدفع من أجل
اإلطاحة بالرئيس اليمني املوايل للسعودية عبد ربه منصور هادي قري ًبا ،ويعمل عىل إقناع
ويل العهد السعودي محمد بن سلامن بذلك .وحسب مصادر للنرشة الفرنسية فقد سافر
أحمد عسريي املتحدث باسم التحالف العريب يف اليمن ،والذراع اليمنى لويل العهد محمد بن
سلامن ،والرجل الثاين يف جهاز املخابرات العامة السعودي ،إىل أبو ظبي يف  27حزيران /يونيو
ملقابلة أحمد عيل عبد الله صالح نجل الرئيس اليمني السابق ،موضح ًة أنه تم اختيار قائد
الحرس الجمهوري السابق املقيم يف اإلمارات من قبل أبو ظبي لقيادة املفاوضات لتشكيل
حكومة مينية جديدة .وتشري املعلومات املرسبة من «إنتجلنس أونالين» إىل أن أحمد عيل
صالح قد تلقى مباركة الرياض بانتقاله إىل صنعاء من أجل إجراء مشاورات يف هذا الصدد.
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ي فإِن ٱلل بِهِۦ عل ِيم .٢١٥
وٱلمسك ِ
ِني وٱب ِن ٱلسب ِ ِ
يلۗ وما تفعلوا مِن خ ٖ
جاء في كتاب التيسير في أصول التفسير لمؤلفه
عطاء بن خليل أبو الرشته

أمير حزب التحرير حفظه اهلل في تفسيره لهذه اآليات ما يلي:

جعل الله سبحانه هذه السورة العظيمة جامعة ألنواع كثرية من الخري ،فذكر سـبحـانه
املؤمنني والكافـرين واملنافـقـني ،ثم ذكر يهود وتحريفهم كتبهم واختالفهم عىل أنبيائهم وقتل
بعـضـهـم أنبياءهم وجـدلهم بالباطـل ومؤامـراتهم عىل رسول الله  واملؤمنني.
فذكر العقيدة وبعض متعلقاتها ليكون املؤمن راسخ اإلميان واع ًيا عىل كيد الكفر وأهله.
ثم ذكر الله سبحانه بعد ذلك أنوا ًعا من األحكام الرشعية املبنية عىل العقيدة اإلسالمية،
فذكر البيت وبناء إبراهيم وإسامعيل له ثم تحويل القبلة إليه وكذلك الحج إليه ،وذكر سبحانه
الصوم والجهاد وعد ًدا من األحكام الرشعية التي تتعلق بالدعوة لإلسالم واحتدام الرصاع بني
الحق والباطل واختالف الناس عىل رسلهم ،وثقل البالء الذي يلقاه املؤمن ،والصرب عىل األذى يف
سبيل الله ،ومن ثم النرص والفتح القريب.
كل ذلك ليستقيم أمر املسلم يف إميانه ويف أفعاله آم ًرا باملعروف ناه ًيا عن املنكر ال يرضه
من خالفه« :ال تزال طائفة من أمتي عىل الحق ظاهرين ال يرضهم من خالفهم حتى يأيت أمر
الله وهم عىل ذلك».1
ويف هذا السياق  -بيان عدد من األحكام الرشعية بعد أن ذكر الله سبحانه سابقًا العقيدة
اإلسالمية  -جاء هذا السؤال والجواب يف هذه اآلية الكرمية ،وتساؤالت تبعته حول عدد من
األحكام الرشعية املبينة يف هذه السورة العظيمة.
فقد سأل عمرو بن الجموح  رسول الله  فيام رواه ابن عباس  -ريض الله عنهام  -عن
كثي فقال :يا رسول الله ماذا ننفق من أموالنا؟ فنزلت
النفقة من ماله ،وكان شي ًخا كب ًريا ذا ما ٍل ٍ
اآلية الكرمية والتي تبني ما ييل:
1

البخاري ،2884 :مسلم3544 :
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 .1يظهر من اآلية َأن السؤال كان عن األموال التي تُنفَق ولكن الله سبحانه أجاب عن (امل ُــنفَق)
ُۡ َٓ َ
نف ۡق ُتم ّم ِۡن َخ ۡ
الحالل الطيبۡ ،ثم بني سبحانه َمن الذين لهم
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ي
بشكل عام قل ما أ
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يلۗ.
األولوية يف اإلنفاق عليهم فل ِلو ِلي ِن وٱلقربِني وٱلتم وٱلمسك ِ
ِني وٱب ِن ٱلسب ِ ِ
يستحقها.
ويف هذا داللة عىل أن النفقة ال يعتد بها وال تقبل إال إن وقعت موقعها ،أي للذي
ُۡ ََٓ َ
نف ۡقتمُ
 .2أن اآلية يف الصدقة املندوبة وليست يف الفريضة (الزكاة) وذلك بقرينة قل ما أ
ّم ِۡن َخ ۡ
ي  فقد جعل الله اإلنفاق متوقفًا عىل املن ِ
(أنفقوا خ ًريا لكذا
سبحانه
يقل
فلم
قني
ف
ٖ
َ
َٓ َُۡ ّ ۡ َۡ َ ۡ
ي فل ِل َو ٰ ِ َليۡ ِن أي
وكذا) وعندها كان احتامل الفرض وار ًدا ،ولكنها هنا ما أنفقتم مِن خ ٖ
إن أنفقتم فليكن من خري ،وليكن للوالدين واألقربني  ...اآلية.
وهذا يعني أن اإلنفاق متوقف عىل املنفقني ،وحيث إن النفقة  -الصدقة  -قربة إىل الله
فيكون اإلنفاق هنا مندوبًا.
َ َ َ ۡ َ ُ ْ ۡ َ ۡ َ َّ َّ
َ
َ
َ
ٞ
ي فإِن ٱلل بِهِۦ عل ِيم وما
وتؤكـد هذا خامتة اآلية الكرمية وما تفعلوا مِن خ ٖ
هنا كذلك رشطية ،فالنفقة متوقفة عىل املنفق؛ ولذلك فإن القول بنسخها بآية الزكاة غري وارد،
فهذه يف الصدقة املندوبة وآية الزكاة يف الفريضة.
 .3تبني اآلية األولويات يف الصدقة ،فاألَوىل أن تكون يف الوالدين واألرحام واألقارب أي األدىن
فاألدىن« :إن الله يوصيكم بأمهاتكم ،ثم يوصيكم بآبائكم ،ثم األقرب فاألقرب»« 2سئل رسول
الله  :يا رسول الله ،من أب ّر؟ قال :أمك وأباك وأختك وأخاك وموالك الذي ييل ،ذاك حق
واجب ورحم موصولة» 3أي ذوي األرحام« .وأىت رجل النبي  فقال :إن يل دينا ًرا .قال :أنفقه
عىل نفسك .قال :إن يل دينارين .فقال :أنفقهام عىل أهلك .قال :إن يل ثالثة .قال :أنفقها عىل
خادمك .قال :إن يل أربعة .قال :أنفقها عىل والديك .فقال :إن يل خمسة .قال :أنفقها عىل
قرابتك .فقال :إن يل ستة .فقال :أنفقها يف سبيل الله تعاىل» .4وكام جاء يف الحديث« :الصدقة
عىل الفقري صدقة ،وهي عىل الرحم صلة وصدقة» .5ثم بعد الوالدين واألقربني للمحتاجني،
واألوىل اليتيم وهو من كان صغ ًريا وفاق ًدا لألب ،ثم املساكني والفقراء من غري اليتامى ،ثم الذي
انقطع به السبيل ،وهكذا فاإلنفاق يف األَوىل فاألَوىل أفضل مام سواه ،والله سبحانه ال يضيع
فكل نفقة من مال حالل طيب بإخالص لله توضع يف موضعها أي
عنده مثقال ذرة من خريّ ،
وماَ
ملستحقيها مهام صغرت ،يتقبلها الله بقبول حسن ،ويعلمها سبحانه عىل أي حال أنفقت َ
َت ۡف َعلُوا ْ م ِۡن َخ ۡي فَإ َّن َّ َ
ٱلل بهِۦ َعل ٞ
ِيم .
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ٖ ِ
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الد ْن َيا َرأْ ُس ُك ِّل َخ ِطي َئة» ()1
ُح ُّب ُّ

ض اللَّهُ َع ْنهُ َق َالَ :م َّر َر ُس ُول ال َّل ِه َص َّل ال َّلهُ َعلَ ْي ِه َو َسل ََّم ِب ِذي
« َع ْن َس ْهلِ بْ ِن َس ْع ٍدَ ،ر ِ َ
الْ ُحلَ ْي َف ِةَ ،ف َرأَى شَ ا ًة شَ ائِلَ ًة ِب ِر ْجلِ َهاَ ،فق ََال« :أَتَ َر ْونَ َه ِذ ِه الشَّ ا َة َه ِّي َن ًة َع َل َصا ِح ِب َها؟»َ ،قالُوا:
نَ َع ْمَ .ق َالَ « :والَّ ِذي نَف ِْس ِب َي ِد ِه ،لَلدُّ نْ َيا أَ ْه َونُ َع َل اللَّ ِه ِم ْن َه ِذ ِه َع َل َصا ِح ِب َهاَ ،ولَ ْو كَان َِت
شبَ ًة».
الدُّ نْ َيا تَ ْع ِد ُل ِع ْندَ اللَّ ِه َج َن َ
اح بَ ُعوضَ ٍة َما َسقَى كَا ِف ًرا ِم ْن َها َ ْ
ض ال َّلهُ َع ْنهُ َق َالَ :ق َال َر ُس ُول اللَّ ِه َص َّل اللَّهُ َعلَ ْي ِه َو َسل ََّم« :الدُّ نْ َيا ِس ْج ُن
 َع ْن َسل َْمنَ َ ،ر ِ َالْ ُم ْؤ ِم ِن َو َج َّن ُة الْكَا ِفرِ».
الصا ِم ِتَ ،ق َال :أُ َرا ُه َر َف َعهُ َ ،ق َال« :يُ َجا ُء بِالدُّ نْ َيا يَ ْو َم الْ ِق َيا َم ِة َف ُيق َُالَ :م ِّي ُزوا
 َع ْن ُع َبا َد َة بْ ِن ََّما كَانَ ِم ْن َها ِللَّ ِه َع َّز َو َج َّلَ ،و َألْقُوا َسا ِئ َر َها ِف ال َّنارِ».
 َع ْن ُم َح َّم ِد ْب ِن الْ ُم ْنكَ ِدرَِ ،ع ْن أَبِي ِهَ ،ق َالَ :ق َال َر ُس ُول اللَّ ِه َص َّل اللَّهُ َعلَ ْي ِه َو َسل ََّم« :الدُّ نْ َياَملْ ُعونَ ٌةَ ،و َملْ ُعونٌ َما ِفي َها إِ َّل َما كَانَ ِم ْن َها لِلَّ ِه َع َّز َو َج َّل».
ض اللَّهُ َع ْنهُ  :أَنَّ َر ُس َول اللَّ ِه َص َّل اللَّهُ َعلَ ْي ِه َو َسل ََّم َق َالَ « :م ْن
 َع ْن أَ ِب ُم َوس ْالَشْ َعر ِِّيَ ،ر ِ َ
ض بِدُ نْ َياهُ ،فَآ ِث ُروا َما َي ْبقَى َع َل َما َي ْف َنى».
ض بِآ ِخ َرتِ ِهَ ،و َم ْن َأ َح َّب آ ِخ َرتَهُ َأ َ َّ
َأ َح َّب ُدنْ َيا ُه َأ َ َّ

 َع ِن الْ َح َس ِنَ ،ق َالَ :ق َال َر ُس ُول اللَّ ِه َص َّل اللَّهُ َعلَ ْي ِه َو َسل ََّمُ « :ح ُّب الدُّ نْ َيا َرأْ ُس ك ُِّلخ َِطي َئة».

ض اللَّهُ َع ْنهُ َ ،فدَ َعا
الصدِّ ِ
ض اللَّهُ َع ْنهُ َق َال :كُ َّنا َم َع أَ ِب بَكْ ٍر ِّ
 َع ْن َزيْ ِد بْ ِن أَ ْر َق َم َر ِ َيق َر ِ َ
ابَ ،فأُ ِ َت بِ َا ٍء َو َع َسلٍ َ ،فل ََّم أَ ْدنَا ُه ِم ْن ِفي ِه بَ َكَ ،وبَ َك َح َّتى أَبْ َك أَ ْص َحابَهُ  ،ف ََسكَ ُتوا َو َما َسك ََت،
ِش ٍ
بََ
ثُ َّم َعا َد َف َب َك َح َّتى ظَ ُّنوا أَنَّ ُه ْم لَ ْن يَ ْق ِد ُروا َع َل َم ْسأَلَ ِت ِهَ .ق َال :ثُ َّم َم َس َح َع ْي َن ْي ِهَ ،فقَالُوا :يَا َخلِي َف َة
َر ُسولِ اللَّ ِه َما أَبْكَاكَ ؟ َق َال :كُ ْن ُت َم َع َر ُسولِ اللَّ ِه َص َّل اللَّهُ َعلَ ْي ِه َو َسل ََّمَ ،ف َرأَيْتُهُ يَدْ ف َُع َع ْن نَف ِْس ِه
شَ ْي ًئاَ ،ول َْم أَ َر َم َعهُ أَ َحدً اَ ،ف ُقل ُْت :يَا َر ُس َول اللَّ ِه َما الَّ ِذي تَدْ ف َُع َع ْن نَف ِْسكَ ؟ َق َالَ « :ه ِذ ِه الدُّ نْ َيا
ُم ِّثل َْت ِل َف ُقل ُْت لَ َها :إِلَ ْي ِك َع ِّني ،ثُ َّم َر َج َع ْت َفقَال َْت :إِنَّكَ إِنْ أَ ْفل ََّت ِم ِّني َفلَ ْن يَ ْفلِ َت ِم ِّني َم ْن
بَ ْعدَكَ ».
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 حدثنا إِ ْس َح ُاق ْب ُن إِ ْس َم ِع َيلَ ،ق َال :ثنا ُس ْف َيانُ َ ،ع ْن ِإ ْس َم ِع َيلَ ،ع ْن َق ْي ٍسَ ،س ِم َعهُ َيق ُُول:
ْبنَا الْ ُم ْس َت ْو ِر ُد الْ ِف ْهر ُِّي أَنَّهُ َس ِم َع َر ُس َول اللَّ ِه َص َّل اللَّهُ َعلَ ْي ِه َو َسل ََّم يَق ُ
ُولَ « :واللَّ ِه َما الدُّ نْ َيا ِف
أَخ َ َ
ْال ِخ َر ِة إِ َّل ِمث ُْل َما َي ْج َع ُل أَ َحدُ ك ُْم إِ ْص َب َعهُ ِف الْ َي ِّمَ ،فلْ َي ْنظُ ُر َما َي ْرجِ ُع إِلَ ْيه».
 َع ْن َع ْمرِو ْب ِن ُم َّر َةَ ،ع ْن َأ ِب َج ْع َفرٍَ ،ق َالَ :ق َال َر ُس ُول اللَّ ِه َص َّل اللَّهُ َعلَ ْي ِه َو َسل ََّمَ « :يا َع َج ًباك َُّل الْ َع َج ِب لِلْ ُم َصدِّ قِ بِدَ ا ِر الْ ُخلُو ِد َو ُه َو يَ ْس َعى لِدَ ا ِر الْ ُغ ُرورِ».
ف َع َل َم ْزبَلَ ٍة َفق ََال:
 َع ْن أَ ِب َم ْي ُمونٍ اللَّ ْخ ِم ِّي ،أَنَّ َر ُس َول اللَّ ِه َص َّل ال َّلهُ َعلَ ْي ِه َو َسل ََّم َو َق َ« َهلُ ُّموا إِ َل الدُّ نْ َيا»َ ،وأَ َخ َذ ِخ َر ًقا َقدْ َبلِ َي ْت َع َل تِلْكَ الْ َم ْز َبلَ ِةَ ،و ِعظَا ًما َقدْ نَ ِخ َر ْتَ ،فق ََالَ « :ه ِذ ِه
الدُّ نْ َيا».

َض ٌةَ ،وإِنَّ
 َع ِن الْ َح َس ِنَ ،ق َالَ :ق َال َر ُس ُول اللَّ ِه َص َّل اللَّهُ َعلَ ْي ِه َو َسل ََّم« :إِنَّ الدُّ نْ َيا ُحلْ َو ٌة خ ِ َاللَّهَ ُم ْس َت ْخلِ ُفك ُْم ِفي َها َف َن ِ
سائِ َيل ل ََّم بُ ِسطَ ْت لَ ُه ُم الدُّ نْ َيا َو ُم ِّهدَ ْت
اظ ٌر كَ ْي َ
ف تَ ْع َملُونَ  ،إِنَّ بَ ِني إِ ْ َ
اب».
يب َوال ِّث َي ِ
تَ َبا َه ْوا ِف الْ ِحلْ َي ِة َوال ِّن َسا ِء َوالطِّ ِ
 َع ْن َق َتا َد َة بْ ِن ال ُّن ْع َمنِ َ ،ق َالَ :ق َال َر ُس ُول اللَّ ِه َص َّل اللَّهُ َعلَ ْي ِه َو َسل ََّم« :إِ َذا أَ َح َّب اللَّهُ َع َّزَو َج َّل َع ْبدً ا َح َم ُه الدُّ نْ َيا ك ََم يَ ْح ِمي أَ َحدُ ك ُْم َمرِيضَ هُ ال َْم َء».

وس بْ ِن يَ َسارٍ ،أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ ال َّنب َِّي َص َّل اللَّهُ َعلَ ْي ِه َو َسل ََّم َق َال« :إِنَّ اللَّهَ َج َّل ثَ َناؤ ُُه
 َع ْن ُم َل َْم َي ْخل ُْق َخلْقًا ُه َو أَ ْبغ َُض إِلَ ْي ِه ِم َن الدُّ نْ َياَ ،وإِنَّهُ ُم ْن ُذ َخلَ َق َها ل َْم َي ْنظُ ْر إِلَ ْي َها».

ض ال َّلهُ َع ْنهُ َق َالَ :س ِم ْع ُت َر ُس َول اللَّ ِه َص َّل اللَّهُ َعلَ ْي ِه َو َسل ََّم
 َع ْن أَن َِس ْب ِن َمالِ ٍكَ ،ر ِ َيَق ُ
ُولَ « :م ْن أَ ْص َب َح َوأَك َ ُْب َه ِّم ِه الدُّ نْ َيا َفلَ ْي َس ِم َن اللَّ ِه َع َّز َو َج َّل».
ِيح الْ َقل َْب
 َع ْن طَا ُو ٍسَ ،ق َالَ :ق َال َر ُس ُول اللَّ ِه َص َّل اللَّهُ َعلَ ْي ِه َو َسل ََّم« :ال ُّزهْدُ ِف الدُّ نْ َيا يُر َُوالْ َبدَ نَ َ ،وال َّر ْغ َب ُة ِف الدُّ نْ َيا ت ُِط ُيل الْ َه َّم َوالْ َح َزنَ ».
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ِرة
ُّ
الت َؤ َد ُة ِف ُك ِّل َش ْي ٍء َخ ْ ٌي إَِّل ِف أَ ْم ِر ْالخ َ

َي إِ َّل ِف أَ ْم ِر ْال ِخ َرة».
 َق َال ُع َم ُر بْ ُن الْ َخطَّ ِش ٍء خ ْ ٌ
ض اللَّهُ َع ْنهُ « :ال ُّت َؤ َد ُة ِف ك ُِّل َ ْ
اب َر ِ َ
 َع ِن ابْ ِن َع َّب ٍض اللَّهُ َع ْن ُه ْم َق َالَ « :د َخل ُْت َع َل َر ُسولِ اللَّ ِه
اسَ ،ع ْن ُع َم َر بْ ِن الْ َخطَّ ِ
ابَ ،ر ِ َ
 ،ف ََسلَّ ْم ُتَ ،فإِ َذا ُه َو ُم َّت ِك ٌئ َع َل َر ْملِ َح ِصريٍ ثُ َّم أَثَّ َر ِف َج ْن ِب ِهَ ،ف َر َف ْع ُت َرأْ ِس ِف الْ َب ْي ِت َف َواللَّ ِه
ص إِ َّل أُ َه َب ًة �ث َ َلثًاَ ،ف ُقل ُْت :يَا َر ُس َول اللَّ ِه ،ا ْد ُع اللَّهَ أَنْ يُ َو ِّس َع َعلَ ْيكَ َ ،ف َقدْ
َما َرأَيْ ُت شَ ْي ًئا يَ ُر ُّد الْ َب َ َ
َاس َت َوى َجالِ ًساَ ،فق ََال« :أَ َو ِف شَ كٍّ
َو َّس َع اللَّهُ َع َل فَار َِس َوال ُّر ِ
وم َو ُه ْم َل َي ْع ُبدُ ونَ اللَّهَ تَ َع َالَ .ق َال :ف ْ
اب؟ أُولَ ِئكَ َق ْو ٌم ُع ِّجل َْت لَ ُه ْم طَ ِّي َباتُ ُه ْم ِف َح َياتِه ُِم الدُّ نْ َيا» َ ،ف ُقل ُْتْ :اس َت ْغ ِف ْر ِل
أَن َْت يَا ابْ َن الْ َخطَّ ِ
َيا َر ُس َول اللَّ ِه».
ض ال َّلهُ َع ْنهُ كَانَ يَق ُ
ُول ِف ُخطْ َب ِت ِه« :أَيْ َن
الصدِّ َ
 َع ْن يَ ْح َيى بْ ِن أَ ِب كَ ِثريٍ ،أَنَّ أَبَا بَكْ ٍر ِّيقَ ،ر ِ َ
الْ َوضَ ا ُء الْ َح َس َن ُة ُو ُجو ُه ُه ْم ،الْ ُم ْع َج ُبونَ بِشَ َبا ِبه ِْم؟ أَ ْي َن الْ ُملُوكُ الَّ ِذي َن َب َن ْوا الْ َمدَ ائِ َن َو َح َّص ُنو َها
بِالْ ِحيطَانِ ؟ أَيْ َن الَّ ِذي َن كَانُوا يُ ْعطُونَ الْ َغلَ َب َة ِف َم َو ِ
اط ِن الْ َح ْر ِب؟ َقدْ تَضَ ْعضَ َع ِبه ُِم الدَّ ْه ُرَ ،فأَ ْص َب ُحوا
ِف ظُل َُم ِت الْ ُق ُبو ِر الْ َو َحا الْ َو َحا ،ال َّن َجا ال َّن َجا»
ف لَ َنا الدُّ نْ َياَ ،ق َالَ « :و َما
ض ال َّلهُ َع ْنهُ  :يَا أَ ِمريَ الْ ُم ْؤ ِم ِن َني ِص ْ
 َق َال َر ُج ٌل لِ َع ِ ِّل بْ ِن أَ ِب طَالِ ٍب َر ِ َ
ف لَكَ ِم ْن َدارٍَ :م ْن َص َّح ِفي َها أَ ِم َنَ ،و َم ْن َس ِق َم ِفي َها نَ ِد َمَ ،و َم ِن ا ْف َت َق َر ِفي َها َحزِنَ َ ،و َم ِن ْاس َت ْغ َنى
أَ ِص ُ
ابَ ،و ِف َح َرا ِم َها ال َّنا ُر».
ِفي َها ف ِ َ
ُتِ ،ف َح َللِ َها الْ ِح َس ُ
 َق َال ابْ ُن َم ْس ُعو ٍد« :الدُّ نْ َيا َدا ُر َم ْن َل َدا َر لَهُ َ ،و َم ُال َم ْن َل َم َال لَهُ َ ،ولَ َها يَ ْج َم ُع َم ْن َل َعق َْل لَهُ ». َع ْن ُيون َُس ْب ِن ُع َب ْي ٍدَ ،ق َالَ « :ما شُ ِّب َه ِت الدُّ نْ َيا إِ َّل كَ َر ُجلٍ نَا َم َف َرأَى ِف َم َنا ِم ِه َما َيكْ َر ُه َو َمايُ ِح ُّبَ ،ف َب ْي َن َم ُه َو كَ َذلِكَ إِ ِذ انْ َت َبهَ ».
ش ٍء أَشْ َبهُ بِالدُّ نْ َيا؟ َق َال« :أَ ْح َل ُم
 عن إِ ْب َرا ِه َيم ْب ِن ُع َي ْي َن َةَ ،ق َالِ :ق َيل لِ َب ْع ِض الْ ُحك ََم ِء :أَ ُّي َ ْ
ال َّنائِم».
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ص ِّيَ ،فق ََال:
 ُذ ِك َر ِت الدُّ نْ َيا ِع ْندَ الْ َح َس ِن الْ َب ْ ِأَ ْح َل ُم نَ ْو ٍم أَ ْو ك َِظ ٍّل زَائِلٍ

ِيب بِ ِ ْثلِ َها َل يُخْدَ ُع
إِنَّ اللَّب َ

ض اللَّهُ َع ْنهُ َ « :واللَّ ِه َما الدُّ نْ َيا ِف ْال ِخ َر ِة إِ َّل
سوقٍ َ ،ق َالَ :ق َال ُع َم ُر بْ ُن الْ َخطَّ ِ
اب َر ِ َ
 َع ْن َم ْ ُكَ َن ْف َج ِة (كوثبة) أَ ْرن ٍَب».
الس َل ُم:
ل َعلَ ْيه َِم َّ
 ِم ْن َق ْولِ الْ َح َس ِن بْ ِن َع ِ ٍَّيا أَ ْه َل لَ َّذ ِ
ات ُدنْ َيا َل َبقَا َء لَ َها

إِنَّ اغْــ ِتـ َرا ًرا ب ِِظ ٍّل زَائِــلٍ ح ُـ ْم ُـق

اب ِب َق ْو ٍم َف َقدَّ ُموا إِلَ ْي ِه طَ َعا ًماَ ،فأَك ََل ،ثُ َّم َقا َم إِ َل ِظ ِّل َخ ْي َم ٍة لَ ُه ْم َف َنا َم ُه َناكَ ،
 نَ َز َل أَ ْع َر ِ ٌّفَا ْق َتلَ ُعوا الْ َخ ْي َم َة َفأَ َصا َبتْهُ الشَّ ْم ُس فَانْ َت َبهَ َو َقا َم َو ُه َو َيق ُ
ُول:
أَ َل إِنَّ َا الدُّ نْ َيا ك َِظ ٍّل ِب َن ْيتَهُ

َو َل بُدَّ يَ ْو ًما أَنَّ ِظلَّكَ زَائِ ُل

 َحدَّ َث َمالِكُ بْ ُن ِدي َنارٍَ ،ع ِن الْ َح َس ِنَ ،ق َال« :أَ ْربَ ٌع ِم ْن أَ ْع َل ِم الشَّ قَا ِءَ :ق ْس َو ُة الْ َقل ِْبَ ،و ُج ُمو ُدالْ َع ْيَِ ،وطُ ُول ْالَ َملِ َ ،والْ ِح ْر ُص َع َل الدُّ نْ َيا».
ُوب الْ ُعل ََم ِء ،يَ ْع ِني
الس َّحا َر َة؛ َفإِنَّ َها ت َْس َح ُر ُقل َ
الس َّحا َر َة ،اتَّقُوا َّ
 عن َمالِ ِك بْ ِن ِدي َنارٍ« :اتَّقُوا َّالدُّ نْ َيا».
 َق َال أَبُو َه ِاش ٍم ال َّزا ِهدُ َ « :خل ََق اللَّهُ َع َّز َو َج َّل الدَّ ا َء َوالدَّ َوا َءَ ،فالدَّ ا ُء الدُّ نْ َياَ ،والدَّ َوا ُء تَ ْركُ َها». َع ِن الْ َح َس ِن ،أَنَّهُ كَ َت َب إِ َل ُع َم َر بْ ِن َع ْب ِد الْ َعزِيزِ« :أَ َّما بَ ْعدُ َ ،فإِنَّ الدُّ نْ َيا َدا ُر ظَ ْع ٍن َولَ ْي َس ْتالس َل ُم إِلَ ْي َها ُعقُوبَ ًة ،فَا ْح َذ ْر َها يَا أَ ِم َري الْ ُم ْؤ ِم ِن َني.» ...
بِدَ ا ِر إِ َقا َم ٌةَ ،وإِنَّ َا أُنْز َِل آ َد ُم َعلَ ْي ِه َّ
وفَُّ ،ق َالَ :س ِم ْع ُت أَبَا ُم َعا ِويَ َة ْالَ ْس َو َد ،يَق ُ
ُول« :إِنْ كُ ْن َت أَبَا ُم َعا ِويَ َة
الص ِ
 َحدَّ ثَ ِني أَبُو بَكْ ٍر ُّتُرِيدُ لِ َنف ِْسكَ الْ َجز َ
ِيل ،ف ََل تَ َن ْم ِم َن اللَّ ْيلِ َو َل تَ ْغف َْلَ ،قدِّ ْم َصالِ َح ْالَ ْع َملِ َ ،و َد ْع َع ْنكَ ك ْ ََث َة ْالَشْ غَالِ ،
َّف»
ِّفَ ،فل َْس َت أَ ْرزَا َق ُه ْم تُكَل ُ
بَا ِد ْر َق ْب َل نُ ُزولِ َما تُ َحا ِذ ُرَ ،و َل تَ ْه َت َّم ِبأَ ْرزَاقِ َم ْن تُ َخل ُ
شا
َيا َفخ ْ ٌ
 َع ِن الْ َح َس ِنَ ،ق َالَ « :ي َت َو َّسدُ الْ ُم ْؤ ِم ُن َما َقدَّ َم ِم ْن َع َملِ ِه ِف َق ْب ِِه ،إِنْ خ ْ ًَيَ ،وإِنْ َ ًّ
َش ،فَا ْغ َت ِن ُموا الْ ُم َبا َد َر َة َر ِح َمك ُُم اللَّهُ ِف الْ ُم ْهلَ ِة»
ف َ ٌّ
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ضتَانِ  ،إِنْ أَ ْر َض إِ ْحدَ ا ُه َم
 َع ْن َو ْه ِب ْب ِن ُم َن ِّب ٍهَ ،ق َالَ « :مث َُل الدُّ نْ َيا َو ْال ِخ َر ِة كَ َمثَلِ َر ُجلٍ لَهُ َ َّأَ ْسخ َ
َط ْالُ ْخ َرى»
َف ْب ُن َخلِي َف َةَ ،ع ْن َس َّيا ٍر أَ ِب الْ َحك َِمَ ،ق َال« :الدُّ نْ َيا َو ْال ِخ َر ُة
س ْي ٌجَ ،ق َال :ثنا َخل ُ
 َحدَّ ثَ ِني ُ َيَ ْج َت ِم َعانِ ِف َقل ِْب الْ َع ْب ِدَ ،فأَيُّ ُه َم َغل ََب كَانَ ْال َخ ُر تَ َب ًعا لَهُ »
يمَ ،ق َالَ :حدَّ ثَ ِني أَ ْح َمدُ بْ ُن أَ ِب الْ َح َوار ِِّيَ ،ق َالَ :س ِم ْع ُت أَبَا ُسلَ ْي َمنَ ،
 َحدَّ ثَ ِني َع ْونُ بْ ُن إِبْ َرا ِه ََق َال« :إِ َذا كَان َِت ْال ِخ َر ُة ِف الْ َقل ِْب َجا َء ِت الدُّ نْ َيا تَ ْز َح ُم َهاَ ،وإِ َذا كَان َِت الدُّ نْ َيا ِف الْ َقل ِْب ل َْم تَ ْز َح ْم َها
ْال ِخ َر ُة؛ ِلَنَّ ْال ِخ َر َة كَ ِرميَ ٌة َوالدُّ نْ َيا لَ ِئي َم ٌة»
 َس ِم ْع ُت َما ِلكَ ْب َن ِدي َنارٍَ ،يق ُُولِ « :ب َقدْ ِر َما تَ ْح َزنُ لِلدُّ نْ َيا َفكَ َذلِكَ َي ْخ ُر ُج َه ُّم ْال ِخ َر ِة ِم ْن
َقلْبِكَ َ ،و ِب َقدْ ِر َما تَ ْح َزنُ لِ ْل ِخ َر ِة َفكَ َذلِكَ يَ ْخ ُر ُج َه ُّم الدُّ نْ َيا ِم ْن َقلْبِكَ »
 َس ِم ْع ُت الْفُضَ ْي َل ْب َن ِع َي ٍاسُ « :يؤ َْت بِالدُّ نْ َيا َي ْو َم الْ ِق َيا َم ِة ِف ُصو َر ِة
اضَ ،ق َالَ :ق َال ا ْب ُن َع َّب ٍ
ف َع َل الْخ ََلئِ ِقَ ،ف ُيق َُال :أَتَ ْع ِرفُونَ َه ِذ ِه؟
َع ُجو ٍز شَ ْمطَا َء َز ْر َقا َء ،أَنْ َيابُ َها بَا ِديَ ٌة ُمشَ َّو ٌه َخلْ ُق َهاَ ،ف َت ْ ِ
ش ُ
َف َيقُولُونَ  :نَ ُعو ُذ بِاللَّ ِه ِم ْن َم ْع ِر َف ِة َه ِذ ِهَ .ف ُيق َُالَ :ه ِذ ِه الدُّ نْ َيا الَّ ِتي تَ َنا َح ْرت ُْم َعلَ ْي َهاِ ،ب َها تَقَاطَ ْع ُت ُم
ف ِب َها ِف َج َه َّن َمَ ،ف ُت َنا ِدي :أَ ْي َر ِّب أَيْ َن
ْالَ ْر َحا َمَ ،و ِب َها تَ َح َاسدْ ت ُْم َوتَ َباغَضْ ُت ْم َواغ َ َْت ْرت ُْم .ثُ َّم يُ ْق َذ ُ
أَتْ َبا ِعي َوأَشْ َيا ِعي؟ َف َيق ُ
ُول اللَّهُ َع َّز َو َج َّل :أَلْ ِحقُوا ِب َها أَتْ َبا َع َها َوأَشْ َيا َع َها»
يم بْ ُن ْالَشْ َع ِثَ ،ق َالَ :ق َال ِل ابْ ُن ُع َي ْي َن َةُ :حدِّ ثْ ُت َع ْن
لَ ،ق َال :ثنا إِبْ َرا ِه ُ
حدثنا ُم َح َّمدُ بْ ُن َع ِ ٍّ
َع ْب ِد الْ َوا ِح ِد ،أَنَّهُ كَانَ َيق ُ
ِش َب ٍة َع َل
ُولَ « :ما الدُّ نْ َيا؟ إِنْ كُ ْن ُت لَ َبائِ َع َها ِف َب ْع ِض الْ َح َال ِت كُلِّ َها ب َ ْ
الظَّ َمِ».

محمد بن سلمان :ثورة يف العائلة والدين واالقتصاد والعالقات مع (إسرائيل)
تناولت الدورية الفرنسية املعنية بشؤون االستخبارات «إنتيلجنس أونالين» يف تقرير لها نفوذ ويل العهد
السعودي الجديد محمد بن سلامن يف جهاز األمن السعودي .وأوردت الدورية أن ابن سلامن ظل فرتة قبل
تعيينه ول ًيا للعهد وهو يناور من وراء الكواليس ،خاصة يف قطاع األمن ،وأنه أسس يف شهر نيسان /إبريل
مجلسا لألمن الوطني ،وألحقه بالديوان املليك ،وليس بوزارة الداخلية التي كانت حقيبة وزارية يديرها
املايض
ً
ويل العهد السابق محمد بن نايف .وقد أزاح محمد بن سلامن عمه مقرن بن عبدالعزيز من والية العهد ً
أول
ثم إزاح ابن عمه محمد بن نايف ثان ًيا ،ليصبح ويل العهد الوحيد ألبيه امللك سلامن.
وقد شكل محمد بن سلامن فريقه الخاص الذي يعتمد عليه يف توطيد إدارته لشؤون البالد داخل األرسة
عي
الحاكمة وخارجها يف الشؤون السياسية والعسكرية واالقتصادية واإلعالمية .فعىل الصعيد الدبلومايسّ ،
بن سلامن شقيقه األصغر خالد بن سلامن كسفري للسعودية يف الواليات املتحدة األمريكية .كذلك أفرغ وزارة
الداخلية من ثقلها داخل الدولة ،إذ أنشأ «جهاز األمن الوطني» الذي يتبع امللك بشكل مبارش ،ويقوم بعمل
جهاز املباحث يف وزارة الداخلية ،وقام بتنصيب املقرب منه محمد الغفييل كرئيس له .كذلك استحدث جهاز
النيابة العامة كبديل لهيئة التحقيق واالدعاء التابعة لوزارة الداخلية .كام عني املتحدث الرسمي باسم الحرب
عىل اليمن ،اللواء أحمد عسريي ،كنائب لجهاز االستخبارات العامة السعودي.
وعىل الصعيد اإلعالمي ،ج ّند بن سلامن عرشات اإلعالميني للعمل لصالحه أثناء تخطيطه للوصول إىل منصب
والية العهد ،أبرزهم تريك الدخيل الذي تم تعيينه بعد وصول امللك سلامن بن عبدالعزيز لكريس الحكم ،مدي ًرا
لقناة العربية ،ومستشا ًرا إعالم ًيا للملك ،وحلقة وصل بني محمد بن سلامن ومحمد بن زايد ويل عهد أبو ظبي.
ويف الجانب الديني ،اعتقل بن سلامن العرشات من رموز التيار الصحوي ،عىل رأسهم عبدالعزيز الطريفي
وإبراهيم السكران وسليامن الدويش .فيام انتهج خطة «لإلصالح الديني» معتمدً ا عىل عدد من شيوخ الدين،
أبرزهم خطيب املسجد النبوي صالح املغاميس ،يف سبيل تقديم خطاب ديني جديد ،متسامح مع التيارات
الليربالية والعلامنية التي يراها تيار «الصحوة» التقليدي عد ًوا لإلسالم .وعىل الرغم من حصول بن سلامن عىل
مباركة هيئة كبار العلامء ،وعىل رأسهم رئيسها الشيخ صالح آل شيخ ،والشيخ صالح الفوزان ،فإن بن سلامن
يعمل عىل تحجيمها ،من خالل تغيري أعضائها والتخلص ممن يراهم متشددين فيها.
وعىل الصعيد االقتصادي ،فإن بن سلامن ينتهج سياسة نيوليربالية ،تنص عىل خصخصة قطاعات الدولة
وعىل رأسها القطاع النفطي ،وفرض الرضائب عىل املقيمني وعىل املواطنني السعوديني بغية خلق سوق مفتوحة.
خصوصا
ويعتمد بن سلامن يف ذلك عىل وزير الطاقة خالد الفالح كرجل رئييس يف خطة خصخصة رشكة أرامكو،
ً
أن فكرة خصخصة الرشكة كانت من الفالح الذي أقنع بن سلامن بإدراجها يف رؤية 2030م
يف موازاة التحديات الداخلية ،تنتظر بن سلامن العديد من التحديات يف السياسة الخارجية بسبب تنحيته
للعديد من رجال الخربة داخل املؤسسة السعودية ملحسوبيتهم عىل أمراء آخرين من األرسة املالكة .ففي
الخليج افتعل بن سلامن حربًا دبلوماسية وإعالمية شعواء ضد قطر ،كام أملحت وسائل اإلعالم املقربة منه
لحرب أخرى قد تشنها عىل الكويت وعامن بسبب موقفهام «املحايد» من األزمة.
وعىل صعيد «القضية الفلسطينية» فإن بن سلامن عقد مفاوضات عدة من خالل قنوات خلفية مع
(إرسائيل) .كام أنه طالب قطر بطرد قيادات حامس املوجودين لديها ،ويضغط عىل الكويت لوقف متويل
الجمعيات الخريية فيها لغزة .ومن املنتظر أن يتوسع بن سلامن ،بعد استقرار األمور يف الداخل السعودي
لصالحه ،يف عقد مزيد من االتفاقيات التطبيعية مع (إرسائيل) .ومل ِ
تخف الصحف (اإلرسائيلية) مدى االرتياح
لوصوله إىل الحكم ،حيث وصف محرر الشؤون العربية يف صحيفة «هآرتس» ،تسفي برئيل ،وصول بن سلامن
إىل منصب والية العهد بأنه «برشى سارة إلرسائيل».

مآسي املسلمني اإليغور تالحقهم يف أرض الكنانة!

دخل اإلسالم بشكل مكثّف إىل أقاليم الصني الحالية يف عهد الخليفة األموي عبدامللك بن مروان (86هـ
– 705م) ،وشكّلت كل من تركستان الرشقية ،وتركستان الغربية بال ًدا واحدة ت ُعرف باسم تركستان ،إالَّ أن
وقوعها تحت االستعامر من ِقبل روسيا والصني ،اللتني تصارعتا عىل امتالكها ألكرث من  200سنة ،أ ّدى إىل
تقسيمها وتجزئتها إىل جزءين ،األول يعرف باسم تركستان الرشقية ،أو «الصينية» ،والجزء اآلخر الذي يتمثل
بالجمهوريات اإلسالمية املستقلة عام كان يسمى باالتحاد السوفيايت سابقًا ،وهي أوزبكستان ،وكازاخستان،
وقرغزستان ،وتركامنستان ،وطاجيكستان .وقد عاىن مسلمو تركستان الرشقية من مآس متتالية ،ال سيام بعد أن
حقق ماوتيس تونغ سيطرة شاملة عىل الصني عام 1949م.
إال أن مآيس مسلمي تركستان الرشقية تجاوزت حدود اإلقليم هذه املرة لتصل إىل أرض الكنانة ،حيث
شنت أجهزة األمن املرصية ،حملة اعتقاالت مكثفة بحق عدد كبري من طالب تركستان الرشقية (األويغوريني)،
واملتواجدين مبرص بغرض الدراسة يف جامعة األزهر ،ومن ثم اقتادتهم إىل مقار احتجاز مجهولة ،دون متكينهم من
التواصل مع املحامني ،أو عرضهم عىل أي جهة قضائية ،أو إخطارهم بسبب اعتقالهم .وقد جاءت هذه الحملة
بعد مرور أقل من شهر عىل زيارة نائب وزير األمن الصيني القاهرة ،وتوقيعه اتفاق مشرتك ملكافحة اإلرهاب
والتنظيامت املتطرفة مع وزير الداخلية املرصي ،حسبام أفادت املنظمة العربية لحقوق اإلنسان يف بريطانيا.
وأشارت املنظمة إىل أن السلطات الصينية طالبت يف أوقات سابقة الطالب األويغوريني بإنهاء دراستهم يف
األزهر والعودة إىل تركستان ،مع التهديد باعتقال ذويهم املقيمني يف تركستان يف حال امتناعهم عن تنفيذ ذلك
القرار ،كام سبق أن طالبت الحكومة الصينية حكومات الدول اإلسالمية بتسليم أي مواطن أويغوري يعيش
عىل أرضها بحجة أنهم مطلوبني أمن ًيا.
وذكرت املنظمة أنه منذ مثاين سنوات ،شهدت مدينة أورومتيش ،عاصمة إقليم تركستان «عمليات عنف
حكومي ضد السكان نتج عنها مقتل  200شخص واعتقال  1500عىل األقل من األويغوريني ،حني خرج العديد
من سكان اإلقليم املسلمني يف  5يوليو/متوز 2009م يف تظاهرات احتجاجية عىل املامرسات القمعية التي
متمثل يف حظر إقامة
ً
يتعرضون لها ،وخاصة مع سعي الحكومة الصينية للقضاء عىل هويتهم اإلسالمية،
رشائعهم بحرية ،وإغالق اآلالف من املساجد ،واعتقال النساء اللوايت يرتدين الحجاب اإلسالمي ،وحظر صيام
شهر رمضان».
ولفتت املنظمة إىل «العديد من املجازر واملذابح األخرى بحق مسلمي اإلقليم عىل مدار السنوات املاضية،
منذ اإلعالن عن ضمه لجمهورية الصني الشعبية ،والتي راح ضحيتها أكرث من مليون ومائة ألف شخص ،وأبرزها
املجزرة التي تلت إعالن تأسيس جمهورية الصني مبارشة عام 1949م ،ومجزرة كاشغر عام 1966م ،ومجزرة
بارين عام 1990م ،ومذبحتي مسجد خان أريق مبدينة خوتان ويلكييك عام 2013م ،ومذبحة مدينة أقسو عام
2014م» .وأوضحت أن العديد من املنظامت الدولية تتهم «الحكومة الصينية بإجراء تجارب نووية شامل إقليم
فضل
تركستان ،ما يشكل خطورة كبرية عىل حياة ساكنيه ،خاصة بعد إصابة العديد منهم باإلشعاعات النوويةً ،
عن تلوث الرتبة والهواء».
الوعي :لقد كانت الخالفة اإلسالمية عرب التاريخ حصن اإلسالم واملسلمني ،كام كانت مالذًا للمضطهدين
واملظلومني للناس عىل مختلف انتامءاتهم الدينية واملذهبية ،ومع فقدانها تحول املسلمون أنفسهم إىل نازحني
تقطعت بهم السبل يف بالدهم ،وإىل الجئني يف الغرب الذي يضغط عليهم بكل شدة لتذويب هويتهم ومسخ
عقيدتهم؛ لذلك ما مل يتخذ املسلمون إقامة الخالفة قضية مصريية لهم ،فإن مصريهم كأمة سيبقى مهد ًدا،
سواء من خالل عمليات القتل الجامعي والعشوايئ ،أم من خالل عمليات تذويبهم املمنهجة يف مرجل الحضارة
الغربية ،وسيستمر بؤس املسلمني ويزيد ،من غري رقيب أو حسيب .يقول الرسول الكريم صىل الله عليه وسلم
«إمنا اإلمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به» رواه مسلم.

