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بسم الله الرحمن الرحيم
المواقف السياسية الدولية في بالد المسلمين
تقوم على المصالح والعداء لإلسالم
تحت اسم “الواقعية السياسية” تغري دول العامل أجمع مواقفها السياسية من النقيض إىل
النقيض بشكل ال ميكن أن يجمع املراقب السيايس بني املواقف السابقة والتالية لشدة تناقضها،
وذلك بسبب تحكم الفكر الغريب الرباغاميت الذي يدور مع املصالح حيث دارت؛ فحني تتضارب
هذه املواقف القامئة عىل املصالح مع املواقف اإلنسانية ،أو حني تتصادم القوانني الدولية مع
املواقف اإلجرامية التي تقوم بها أنظمة الدول من ارتكاب املجازر ،أو احتالل أرايض الغري...
رصح نفاقًا أنها ضد ما
فإن هذه الدول تقف ظاه ًرا مع الحق أو ما تفرضه القوانني الدولية؛ فت ِّ
حدث بينام هي يف الحقيقة تدعمه بعي ًدا عن األعني ،وترعاه وتؤمن له كل مستلزماته حتى
ينجح ،وتعرقل كل ما يواجهه من معارضة تقوم بها الدول األخرى املنافسة لها؛ لذلك نرى أمريكا
مرة تقوم هي بالتغطية عىل الجرائم التي يرتكبها عمالؤها من الحكام بأمر منها ،بينام تهاجمها
الدول األخرى املختلفة معها يف املصالح ،وكذلك هذا ما يحدث مع دول أوروبا؛ إذ هي كذلك
تقوم بتغطية جرائم عمالئها يف حني تواجهها أمريكا .وهذا ما يجعل هذه الدول عدمية القيم،
متذبذبة املواقف ،تتصف سياساتها بالتذبذب واملكر والخداع .ولنا فيام يحدث يف سوريا أوضح
مثال.
فمثل عندما قام املجرم بشار أسد بقصف املدنيني بالكياموي يف الغوطة الرشقية يف
ً
شهر آب من عام 2013م وراح ضحيته ما بني  1200و 1400من سكان املنطقة ،يف مشاهد
مأساوية ضج العامل لبشاعتها ولقساوتها .كان موقف الواليات املتحدة متذبذبًا ظاهره النقمة،
وباطنه امتصاص النقمة ،فهددت برضب النظام يف عقره ،واستجلبت قوات بحرية ضخمة إىل
املنطقة ،حتى روسيا بدا عليها الخوف من هذا االستعداد العسكري األمرييك ،وأعلن حينها وزير
الخارجية الرويس الفروف أن روسيا غري مستعدة أن تدافع عن األسد ...ولكن املفاوضات من
وراء الكواليس أدت إىل االتفاق عىل تسليم األسد ترسانته الكياموية للتخلص منها ،أما موضوع
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معاقبة األسد عىل هذه الجرمية املهولة بعرف املجتمع الدويل فقد ذهب أدراج الرياح األمريكية
والفيتو الرويس .وحتى موقف أوروبا الذي كان حينها واضح املخالفة ملوقف أمريكا ،مل يكن
موقفها من هذه املجزرة املوصوفة من زاوية إنسانية ،بل كان بناء عىل رؤيتها ملصالحها ،فإن
كل دولة من دول أوروبا املهتمة بالشأن السوري لها سجل ميلء باملجازر ،وهي عندما هاجمت
األسد إمنا هاجمته من منطلق تغيري نظامه ليكون النظام الجديد تاب ًعا لها ،أي أنها تصارع
النفوذ األمرييك بنفوذ آخر لها ال يختلف عنه أب ًدا.
ولعل من سخريات ما يحدث ،أن هذه املجزرة الكياموية بقيت خارج اإلدانة الدولية،
وهذا إن دل فإمنا يدل عىل إفالس املجتمع الدويل نفسه ،ووجوب تغيري الحضارة الغربية التي
تتحكم به ،وبعبارة أخرى فإن الرصاع الذي يدور يف سوريا هو رصاع حضاري بني حضارة الغرب
الرأساميل الذي ال دين وال خلق وال إنسانية لديه ،وبني اإلسالم دين الحق والرحمة والهداية.
عىل هذا األساس الحضاري تخوض أمريكا ومعها دول العامل املنخرطة يف الرصاع معها ضد حضارة
اإلسالم؛ وعىل هذا األساس يجب أن يخوض املسلمون الرصاع مع هذا الغرب الرأساميل الكافر
الذي يريد أن يقود العامل بحضارته الظاملة.
من هذا املنطلق مل يكن من فراغ هجوم الغرب عىل فهم اإلسالم الذي يطالب بإقامة
الخالفة وبتحكيم الرشيعة وبالجهاد ...بأنه فهم أصويل يلتزم بحرفية النصوص وال يراعي قانون
التطور البرشي ،ويف الوقت نفسه يدعو هذا الغرب اللعني إىل فهم اإلسالم عىل طريقته يف
إقصاء اإلسالم عن الحكم ،وقرصه يف املساجد ،ويف عالقة األفراد ببعضهم ...وليس عن عبث
اختالق الغرب فكرة اللعب بورقة الخالفة اإلسالمية وذلك لجعل شعوبه تكره اإلسالم فتعرض
عنه بدل اإلقبال عليه كام هو حاصل اليوم ،ولجعل املسلمني ضد فكرة الخالفة ،ويساعدهم
يف ذلك حكام املسلمني ،ولألسف علامء السلطة والعلامء املوظفون واملنتفعون الذين باتوا
يعطون أوضح صورة عن أنفسهم أنهم علامء سوء ،تخلوا عن ميثاق ربهم .وبذلك أصبح الفكر
الرباغاميت الواقعي هو املسيطر عىل األذهان ويف الواقع ،مبن فيهم العلامء املأجورون.
إن إدراك هذه «الواقعية السياسية» أمر ال بد منه للمحلل السيايس املسلم ،وال بد من
التنبه له وعدم الوقوع يف حبائله ،وعدم التورط فيه .ولعله من أوضح األمثلة عىل هذه
الواقعية السياسية التي تطغى عىل سياسات الدول اليوم نتيجة تحكم الحضارة الغربية هو
املوقف من بقاء األسد يف السلطة أو رحيله عنها.
فبالنسبة ملوقف فرنسا من بقاء األسد فقد كان ابتداء موقفها مؤي ًدا بش ّدة لرحيل بشار
األسد عن الحكم كمخرج لألزمة السورية ،ولكنه انقلب إىل النقيض؛ حيث رصح الرئيس
بديل رشعيًا لألسد ،وأن فرنسا مل تعد تعترب رحيله رشطًا
الفرنيس ،إميانويل ماكرون ،بأنه ال يرى ً
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مسبقًا لتسوية النزاع يف سورية ،وأن األسد «عدو الشعب السوري لكنه ليس عدو فرنسا»...
وبالنسبة لربيطانيا ،قال وزير الخارجية الربيطاين بوريس جونسون« :من مصلحة الشعب
السوري أن يرحل األسد… لكن كنا نقول إنه يجب أن يذهب كرشط مسبق .اآلن نقول إنه
يجب أن يذهب لكن كجزء من عملية انتقال سيايس ،وبإمكانه دامئًا املشاركة يف انتخابات
رئاسية دميقراطية» ....أما السعودية فقد أبلغت املعارضة السورية أنه ال خيار أمامها إال قبول
األسد يف السلطة خالل املرحلة االنتقالية ،وعليها أن تنحني للضغوط الروسية بهذا الشأن...
وبالنسبة إىل تركيا فقد أعلن عيل يلدرم ،منذ أول تعيينه يف منصبه كرئيس للوزراء وبشكل
متناقض ملا كان يعلنه أردوغان أن تركيا مستعدة لقبول بقاء األسد يف السلطة يف املرحلة
االنتقالية ،معل ًنا بذلك بدء تغري الدور الذي تلعبه تركيا يف سوريا.
أما بالنسبة إىل مواقف الواليات املتحدة من األسد ،فقد كان ظاهره املطالبة غري الجادة
برحيله ،فقد طالبت ابتداء برحيله ،ولكن من دون أن تكون لديها اسرتاتيجية أو أدوات داخل
سورية لتحقيق هذا الهدف ،كام تفعل الدول الفاعلة عىل املرسح الدويل اليوم ،بل كانت
تعمل عىل العكس من ذلك ،فهي التي منعت الدول من إمداد املعارضة املقاتلة بالسالح
بحجة الخوف من وقوعه بيد املتطرفني؛ بينام سمحت مب ِّد األسد باألسلحة واملال واملقاتلني من
مختلف الجهات املنافسة لها كروسيا ،أو من تلك التي تدعي أنها راعية لإلرهاب كإيران .وهي
التي رفضت إصدار قرار بحظر قصف الطريان السوري للمدنيني ،أو إيجاد مناطق آمنة يحظر
فيها القصف الجوي ضدهم ...وهي التي أنشأت معارضة سياسية ال سند شعبيًا لها ،وكانت
هذه املعارضة منفصلة عن الناس يف كل يشء تقريبًا ،وال أفق فكريًا وسياسيًا لها يجعلها تتفق
عىل أهداف معينة فيام بينها ،وكانت فكريًا تابعة لفكرة املصالح ،أما سياسيًا فقد جعلها الغرب
الذي أنشأها مفككة ،فهناك االئتالف الوطني ،وهناك هيئة التنسيق التابعة للنظام ،وهناك
منصة القاهرة ومنصة موسكو الللتان يدل اسميهام عىل تبعيتهام ،وهناك معارضة تتكلم باسم
األكراد ...وكان بعض أفراد هذه املعارضة تاب ًعا للسعودية ،وبعضهم لقطر ،وبعضهم لرتكيا،
وبعضهم للنظام...
خاصا،
ً
إن الناظر يف موقف أمريكا من الثورة السورية يرى أنها تتعامل معها
تعامل ً
فنظام األسد هو من أهم عمالئها يف املنطقة ،وهي ابتداء كانت تريد أن ال تخرسه ،وهو قام
بكل إجرامه بأمر وتغطية منها .ثم إنها ملا كانت الثورة عصية عليها ،وملا مل تستطع أن تقيض
عليها رغم كل إجرام عميلها ورغم استعانتها بكل عمالئها وأذنابهم من امليليشيات ...فإنها
أيقنت بعدها أنها لن تستطع أن تحافظ عليه ،فانتقلت إىل العمل عىل تأمني حاكم بديل له
عميل لها ...وملا وصل حكم األسد إىل حافة االنهيار باعرتاف الرئيس األمرييك السابق
يكون ً
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السيئ الذكر أوباما ،سمحت لروسيا بالتدخل العسكري املبارش ،وأمرت تركيا بالتدخل
العسكري يف املناطق التي تعتربها مناطق نفوذ لها ،وأن تستخدم الفصائل التابعة لها يف
مناطق الشامل لقتال األكراد يف املناطق املحسوبة عىل األكراد؛ ما جعل مدينة حلب خالية
من املقاتلني؛ ما أدى إىل سقوطها ،وهكذا نرى أن أمريكا ليست ضد وجود وبالتايل بقاء األسد
يف الحكم.
هذه هي حقيقة املوقف األمرييك من األسد .أما املواقف التي أعلنتها فهي قامئة عىل
الخداع واملكر .وهل غريب عىل أمريكا أن تقف مثل هذه املواقف املاكرة املخادعة؟! .إن ما
طالبت به أمريكا طوال السنوات املاضية من أنه ليس أمام األسد إال الرحيل ،وأنه ال مكان له يف
حكم سورية بعد قتله ملئات األلوف من شعبه وتهجريه للماليني ،وإن ما أعلنه مؤخ ًرا الرئيس
قائل« :إن استخدام بشار
األمرييك دونالد ترامب يف نيويورك أمام  130من قادة ورؤساء الدول ً
األسد السالح الكياموي ضد شعبه ،حتى األطفال ،كان صاد ًما» ،واصفًا األسد بأنه «مجرم»...
فهذه الترصيحات وغريها الكثري هي ذر للرماد يف العيون ،وهي ال تفهم عىل حقيقتها إذا مل
تعرف حقيقة عاملة املجرم بشار ،وما هي خطة أمريكا التي تنفذها لتثبيت حكمه ،أو اإلتيان
ببديل عنه إن مل تستطع.
من املعلوم أن أمريكا تقوم سياستها الخارجية عىل االستعامر ،وعىل أعامل استخباراتها
القذرة ،وعىل املكر والخداع واإلجرام ،هذا وقد بلغ إجرامها عنان السامء ...ولكن من املؤسف
أنها عندما يرصح أحد مسؤوليها ترصي ًحا يأخذه حكام املسلمني العمالء للغرب والخائنون
لدينهم وألمتهم عىل محمل الجد ،ويتعاملون معه عىل أنه موقف ذو مصداقية ،ويخضعون
أنفسهم له ،ويحسبون له ألف حساب.
من هنا ال ميكن التعامل مع املواقف األمريكية من بقاء األسد أو رحيله ،إال من بعد معرفة
حقيقة املوقف من النظام ،وعندما نعلم أن هذا النظام السوري هو نظام عميل لها؛ ميكننا
بعدها أن نفهم حقيقة مواقفها ،وعندما نريد أن نحكم عليها ال بد من الحكم عليها من زاوية
عقيدة هذه األمة ،ال من زاوية املصالح أب ًدا.
من هنا نجد أن هذا التالعب يف املواقف الدولية الذي تقوم به الدول الغربية االستعامرية
مبارشة أو بواسطة العمالء يراد منه تلبيس الحق بالباطل عىل الناس ،واملطلوب مواجهته
وكشفه وتفويت أهدافه عىل أصحابه ،ومن أجل ذلك ال بد من:
 -1أن تتم متابعة السياسة الدولية واملحلية بدقة وعمق؛ وذلك ألن الدول الغربية تقوم
سياستها الخارجية عىل االستعامر والهيمنة السياسية عىل األنظمة الحاكمة يف الدول األخرى،
وجعل هذه الدول تابعة لها يف سياستها ،والدخول معها يف الرصاع الدويل .فكل دولة من
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دول املنطقة هي دولة تابعة إلحدى الدول الغربية من أمريكا ودول أوروبا ،وينسحب عليها
االنخراط يف الرصاع الدويل .فمن ال يعرف وجهة عاملة كل دولة من دول املنطقة فإنه من
الطبيعي أن ال يعرف تفسري ما يحدث ،وأن تختلط عليه التحليالت ،ويصبح من السهولة أن
يسقط يف إحدى حفر الدول املتصارعة ،ويصطف مع إحدى الجهات الدولية األكرث مك ًرا.
أول من الخضوع
فعل من النفوذ الغريب فعليه أن يحرر نفسه ً
 -2إن من يريد إنقاذ أمته ً
للمفاهيم السياسية الغربية السائدة ،وأن ينأى بنفسه عن املؤسسات التابعة لها؛ فال يعرتف
باألمم املتحدة كمنرب دويل محايد ،وال بقراراته ،وال باملبعوثني الدوليني ،وال بقرارات املؤمترات
الدولية التي ترعاها الدول الكربى املتصارعة ،حتى وال بالعقوبات التي تتخذها بحق األنظمة
املدانة ،فكم من هذه العقوبات كانت صورية...
 -3ال بد من تبني موقف إسالمي يف كل قضية من وجهة نظر اإلسالم فحسب ،والتي
تختلف كل ًيا عن تلك املفاهيم الغربية الظاملة املنحازة املتأثرة بوجهة النظر الغربية ...فاملسلم
ال يقبل بأنصاف الحلول ،وال بالتنازل عن قضايا املسلمني ،ويجعل األحكام الرشعية تتحكم يف
مواقفه.
وما يجدر ذكره هنا أن املواقف السياسية الصادقة غري الغادرة التي تقوم بها الدولة
اإلسالمية ،والتي يأمر اإلسالم بها ووضوحها هي من العالقات الدولية التي تفتح قلوب غري
املسلمني ،وهي من أعامل الدعوة التي تساعد الدولة اإلسالمية يف تحقيق هدفها من الجهاد...
فهي التي جعلت أهل طشقند يرضون بالحكم اإلسالمي ،ومن ثم جعلتهم يسلمون ،ملا حكم
قايض املسلمني بعدم أحقية دخول الجيش اإلسالمي إىل بلدهم ،وبالتايل أمر هذا الجيش
بالخروج ،ولكنهم منعوه من الخروج ألنهم رصحوا أنهم لن يجدوا أرحم منه ...وهي التي
جعلت أهل حمص النصارى يقاتلون إىل جانب جيش خالد بن الوليد ريض الله عنه ،ضد من
هم عىل دينهم؛ وذلك عندما أرجع لهم الجزية ؛ ألنه مل يكن قاد ًرا عىل تأمني الحامية لهم...
وهكذا األمر يف آالف املواقف التي حدثت يف التاريخ مع الدولة اإلسالمية ،يف الوقت الذي نكاد
ال نجد من ذلك شيئًا يف الدول الرأساملية الطاغية.
إنه ملثل هذا الصدق ،وملثل هذه املبدئية ،يف تعامل الدولة اإلسالمية مع غريها ،يف مقابل
اإلجرام واملكر والجشع الذي تتصف به الدول الرأساملية ...تخىش هذه الدول من دولة
اإلسالم وتعمل عىل منعها بكل قوة ...فهل يعي املسلمون هذه الحقيقة ،ويخدمونها باالمتثال
َ َ ٰ ُ ُ َّ ُ َ ُّ ُ ُ ۡ َ ُّ َ َ َ َ ۡ َ ۡ َ ّ َّ َّ َ ُ
والطاعة ،ال باملكر واملخاتلة .قال تعاىل :فذل ِكم ٱلل ربكم ٱلق ۖفماذا بعد
ٱل ِق إِل ٱلضلٰل ۖ
َ َ َّ ٰ ُ ۡ َ ُ َ
ون ٣٢
فأن تصف
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بسم الله الرحمن الرحيم
أثر اإلرادة السياسية عىل نهوض الدول،
وطريقة اإلسالم يف اكتسابها ()1
أبو حنيفة  -بيت املقدس
شتان شتان ما بني دولة تبسط سيادة مبدئها وسلطانها عىل مساحتها الجغرافية القامئة
عليها ،وتحرس مياهها اإلقليمية ومجالها الجوي ،ت ُر ُّد عادية العدو وتدفعه إن اقتحم حامها،
وتحفظ بيضتها وحرماتها ومقدساتها وثرواتها ومقدراتها من أن متتد إليها أيادي الطامعني
قال الله تعاىل:
من سيادة مبدئها وسلطانها عىل األرض كل األرض،
والعابثني ،بل وال ترىض بأقل
َ َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ ُ ُ َ َ ۡ َ ّ َ َ َ َ ۡ َ َ َ ُ ُ ۡ َ َ َ ۡ َ َ َ ُ َ َّ ُ ۡ
ٱلدِيدَ
ۡ
ط َوأَ َ
نز ۡلَا ۡ َ
ت وأنزلا معهم ٱلكِتٰب وٱل ِمزيان ِلقوم ٱنلاس بِٱلقِس ِ ۖ
 لقد أرسلنا رسلنا بِٱليِنٰ ِ
ۡ
َ
َ
َ
َۡ ٞ َ ٞ
ِيد َو َم َنٰف ُع ل َّ
نصهُۥ َو ُر ُسل ُهۥ بٱل َغ ۡيب إ َّن َّ َ
اس َو ِلَ ۡعل َم َّ ُ
ٱلل قو ٌّي َعز ٞ
ٱلل َمن يَ ُ ُ
ِ
يز٢٥
ِلن
فِيهِ بأس شد
ِ
ِۚ ِ
ِ
ِ
ِ
تلكم هي دولة الخالفة اإلسالمية صاحبة اإلرادة السياسية التي أمرت أن يُنرث القمح عىل رؤوس
الجبال ،حتى ال يُقال جاع طري يف بالد املسلمني ...وما بني دويالت كرتونية ليس لها من األمر
َ َ َ َّ ُ َ ً
ٱلل َمثل
يشء سوى الدندنة والنعيق عىل ألحان أسيادها ،فهي كالذي قال الله فيه۞ :ضب

َ ۡ ٗ َّ ۡ ُ ٗ َّ َ ۡ ُ َ َ ٰ َ ۡ َ َ َّ َ ۡ َ ٰ ُ َّ ۡ ً َ َ ٗ َ ُ َ ُ ُ ۡ ُ ّٗ َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ َ
ۥن
عبدا مملوك ل يقدِر ع شءٖ ومن رزقنه مِنا رِزقا حسنا فهو ينفِق مِنه ِ
سا َوجه ًراۖ هل يست ُو ۚ
َ
َ َ َ َّ ُ َ َ ٗ َّ ُ َ ۡ َ
َ
َ
َ
َ
ۡ
ۡ َ ۡ ُ َّ َ ۡ َ ۡ َ ُ ُ ۡ َ َ ۡ َ ُ َ
َ
ون  ٧٥و َ
ع ۡ
ي أ َح ُد ُه َما ٓ أبۡك ُم ل َيقد ُِر ٰ
ضب ٱلل مثل رجل
ٱلمد ِلِ بل أكثهم ل يعلم
شءٖ
ِ
ُ َ ٌّ ۚ َ َ َ َ ُ َ ۡ َ ُ ّ ُّ َ َ ۡ
ُ َ َ َ َ ۡ ُ ُ ۡ َ ۡ َ ُ َ َ َٰ
َۡ َۡ
َ
َ
ۡ
َ
َوه َو ك ٰ ۡ
َ َ
صر ٰ ٖط
ي هل يستوِي هو ومن يأمر بِٱلعد ِل وهو ع ِ
جهه ل يأ ِ
ع مولىٰه أينما يو ِ
ت ِب ٍ
ُّ ۡ َ
يم  تلكم هي دويالت الرضار القامئة يف عاملنا اإلسالمي الجامثة عىل صدور املسلمني.
مستقِ ٖ

وما أنسب أن يُقال فيها:
فَ َّخ ُموها األَم َر فَ َّخاً َم ِ
ِ
نصبا
َخامات الطَّر ِاطريِ التي
يا ف
يا ِس ِ
َس َّودو َها ال ُحك َم قَه ًرا َمن ِقبا
يادات ال َّنواطريِ التي
يا َج ِ
رصا غ َِاصبا
الالت ال َعكاكي ِز التي
رص قَ ً
تَ َّوجوها ال َق َ
جيم يا أَبا ؟
ِخ ْبتُ ُم شا َه ْت ُوجو ٌه طَل ُعها
طَلْ ُع شَ يطانٍ َر ٍ
قاب َمغرِبا
َهل َعلِ ْمتُم أَ َّن يَو ًما قَد َدنا
في ِه َح ٌّز لِل ِّر ِ
لقد أصبح مصطلح اإلرادة السياسية اليوم من ُمسلَّامت القوة السياسية املرادفة للدول
خصوصا بعد تشعب العالقات
التي تحرتم نفسها ،وتفرض وجودها عامليًا عىل الحلبة الدولية،
ً
الدولية وتعقِّدها .فبها – أي اإلرادة السياسية – صار للعامل نظام اصطلح عىل تسميته بالنظام
الدويل تعيَّنت مبوجبه طبيعة العالقات الدولية عىل أساس من التفرد أو املحاصصة الجائرة بني
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بضع دول كربى احتكرت اإلرادة السياسية لذاتها ،يف حني َوضعت باقي دول العامل يف طوابري
الدول املـ ُـصطفة وراء فناء حدائقها الخلفية تحت جربوتها الذي طغى وبغى وأظهر يف األرض
الفساد!
واإلرادة السياسية سلوك مكتسب للدول ،فهو ليس من األفعال التي تقع عىل العباد
ج ًربا عنهم ،مبعنى أنه ليس قضا ًء ال يُرد عن الدول الكافرة التي تتجرب به عىل شعوب األرض،
دول كربى ذات إرادة
مينع انتزاعه منها ،ويُحتم هذه القسمة الضيزى بني الدول ،فام كان منها ً
سياسية فهو كذلك أمر مفروض .وما كان منها دولً تابع ًة ،فهي كذلك قدر مقدور ،كال ليس
األمر كذلك أب ًدا ،بل هي سلوك سيايس وعميل وواقعي ،إذا ُوجد يف األمة اإلسالمية أصحاب
الهمم العالية من السياسيني الجهابذة –وكثري ما هم -الذين يأبون الضيم ألمتهم؛ قلبوا الطاولة
يف وجوه من نصبوا أنفسهم عىل عرش الظلم والتجرب والطغيان يف غفلة من األمة .وصدق الله
َ َّ ۡ
َّ َ َ
ۡ
ُ َ ٓ ُّ َ َ ۡ َ ٓ َّ َّ َ َ َ ُ َ ُ َ َ ُ ْ ٓ ُ
ولۥ َول ۡو كن ٓوا َءابَا َءه ۡم
ت ُد ق ۡو ٗما يُؤم ُِنون بِٱللِ َوٱلَ ۡو ِم ٱٓأۡلخ ِِر يوادون من حاد ٱلل ورس
العظيمَ  :ل ِ
َ
َ
َ َ
ُ

ُ
ۡ ۡ َ ٓ َ ُ ۡ ۡ ۡ َ ٰ َ ُ ۡ ۡ َ َ َ ُ ۡ ْ َ ٰٓ َ
ب ف قُلُوبه ُم ۡٱل َ
ك َك َت َ
يم ٰ َن َوأيَّ َد ُهم ب ِ ُر ٖ
وح ّم ِۡن ُهۖ َو ُي ۡدخِل ُه ۡم
ِ
أو أبناءهم أو إِخونهم أو عشِ ريته ۚم أولئ ِ
ِ
ِ
ِ
َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ ٰ ُ َ ٰ َ َ َ ِ َ َّ ُ َ ۡ ُ ۡ َ َ ُ ْ َ ۡ ُ ُ ْ َ ٰٓ َ ۡ ُ َّ َ َ ٓ َّ
َ َّ ٰ َ ۡ
ت ت ِري مِن تتِها ٱلنهر خ ِلِين فِيها ۚ رض ٱلل عنهم ورضوا عن ۚه أولئِك حِزب ٱللِۚ أل إِن
جن ٖ
ۡ َ َّ ُ ُ ۡ ُ ۡ ُ َ
حِزب ٱللِ هم ٱلمفل ِحون .٢٢

وميكن لإلرادة السياسية للدول أن تنشأ عىل أساس حب السيادة املجرد ،ودولة الفرس
منوذ ًجا .وميكن أن تنشأ عىل أساس فكرة جزئية عن الكون واإلنسان والحياة ،والدولة البيزنطية
منوذ ًجا .وكذلك ميكن أن تنشأ عىل أساس فكرة كلية عن الكون واإلنسان والحياة ،والدولة
اإلسالمية واالتحاد السوفيايت سابقًا وأمريكا وبريطانيا وفرنسا وروسيا وأملانيا اليوم كلها مناذج
للدول الكربى التي نشأت عىل أساس فكرة كلية ونظرة شاملة عن الوجود ،مع رضورة التنويه
إىل أن ليس كل فكرة كلية عن الكون واإلنسان والحياة تعترب فكرة صحيحة ،فقد تكون فكرة
كلية ،ولكن ليس بالرضورة أن تكون فكرة صحيحة .فالعقيدة اإلسالمية فكرة كلية عن الكون
واإلنسان والحياة ،وعام قبل الحياة الدنيا وعام بعدها ،وعن عالقة ما قبل الحياة مبا بعدها،
وهي فكرة صحيحة؛ ألنها تقنع العقل وتوافق الفطرة التي فطر الله الناس عليها ،ومن ثم ينشأ
عىل أساسها كيان سيايس صحيح ميتلك مقومات الدولة املبدئية العاملية التي تستحق أن تصوغ
نظا ًما دول ًيا جدي ًدا قامئًا عىل أساس اإلسالم ،دين الله تبارك وتعاىل الذي جعله سبحانه ناس ًخا
للرشائع السابقة ومهيم ًنا عليها .يف حني أن االشرتاكية والرأساملية فكرتان كليتان عن الكون
واإلنسان والحياة ،لكنهام مل تقنعا العقل ومل توافقا الفطرة التي فطر الله الناس عليها .فهاتان
الفكرتان فكرتان باطلتان ،والكيانات السياسية التي نشأت عليهام كيانات باطلة وإن امتلكت
فضل عن أن
اإلرادة السياسية ،فام كان أساسه باطل فهو باطل ال يستحق قيادة البرشية ،هذا ً
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قيادة هذه الدول مل تجلب للبرشية إال الشقاء والدمار.
والحاصل أن دول العامل اليوم تنقسم إىل دول كربى تستأثر بالقرار الدويل وتحتكره ،تتقدمها
رأس الكفر أمريكا املتغطرسة ،وأخرى تدور يف فلك هذه الدول ،وثالثة تابعة ليس لها من األمر
يشء ،وال من اإلرادة السياسية حظ وال نصيب .لقد نسجت هذه الدول بزعامة أمريكا نظا ًما
معق ًدا من العالقات الدولية انقلبت فيه املوازين ،واضطربت فيه املعايري ،فالحق ما تراه هذه
باطل!
الدول حقًا ،والباطل ما تراه ً
لقد اجتمعت بريطانيا وفرنسا ومن سار يف ركابهام عىل دولة الخالفة اإلسالمية مطلع القرن
املايض فهدموها ،وانساحوا يف بالد املسلمني يتقاسمون مرياث الخالفة ،وكأنهم أصحاب الدار
وأرباب القرار! ثم جاؤوا باليهود من شتى آفاق األرض ،وأنشؤوا لهم كيانهم املسخ يف األرض
املباركة فلسطني ،وأم ُّدوه بالسالح واملال والرجال ،ثم أحاطوه بسياج من دويالت الرضار املارقة
التي صنعوها عىل أعينهم لتحفظ لهذا الكيان أمنه وأمانه!
خصوصا بعد انهيار االتحاد
وها هي أمريكا بعد أن وثبت عىل عرش السيادة العاملية،
ً
مجال حيويًا السرتاتيجياتها وخططها السياسية الهادفة إىل إشباع
السوفيايت ،ترى العامل كله ً
نهمها االستعامري .إنها حقًا دولة استعامرية بكل املقاييس ،متلك أعتى ترسانة عسكرية عرفها
التاريخ ،تُحرم وت ُجرم كل من يسعى المتالك السالح مخافة أن يهدد مصالحها! تشعل الحروب
وتدير األزمات وتثري النعرات وتفتعل الرصاعات؛ فيموت الناس ويترشدون هنا وهناك بال مأوى
يُ ِقلُّهم ويُ ِظلُّهم ،وال غذاء يُقيتهم ،وال كساء يسرت سوءاتهم ،وال دواء يشفي عليلهم ،ثم تتباىك
عليهم بدموع التامسيح عرب مؤسساتها االستعامرية – األمم املتحدة وأخواتها  -التي تدعي
وتضليل تَبَ ِّنيها للقيم اإلنسانية ...متُد كيان يهود باملال والسالح ،فيقتلون به عباد الله،
ً
دجل
ً
يدمرون البيوت عىل ساكنيها ،فتضيع براءة الطفولة تحت ركام الهدم والردم ،فتعترب أمريكا ذلك
حقًا لليهود ليس ألحد أن يُعاتبهم عليه ولو مجرد معاتبة ،يف حني ترى يف حج ٍر يرميه طفل
أعزل ،أو يف سك ٍني سلَّها شاب عندما َع َّز السالح ،إرهابًا يجب أن يُقمع ...ثم تغزو أفغانستان
والعراق بال جريرة وال كبرية ،وها هي عرب سبع سنوات عجاف ،ت َ ُح ُّف عميلها بشار بن أبيه
باألحالف واألشياع واألتباع ،توكل لك ٍُّل دوره املرسوم ،فيقتل بشار ويُدمر ويحرق ويرشد ،وتقتل
أمريكا معه املسلمني يف العراق والشام ...تنهب الرثوات وتستبيح الحرمات بل وتتبجح عىل رب
األرض والساموات ألنه جعل النفط يف مكامن الخليج العريب ،بينام العامل املتحرض يف مكان آخر،
َ َ ۡ َ ُ َّ َ َ ۡ َ
كٰفِر َ
 فلعنة ٱللِ ع ٱل
ين .٨٩
ِ
وحاىش أن نكون
إن عزة اإلسالم التي يف صدورنا ،تأىب علينا أن نرىض بهذا الذل ونطمنئ به،
ۡ َ
َّ َّ َ َ َ ۡ ُ َ َ ٓ َ َ َ َ ُ ْ ۡ َ َ ٰ ُّ ۡ
ٱط َمأنُّوا ْ ب َها َو َّٱلِينَ
ممن قال الله فيهم  :إِن ٱلِين ل يرجون ل ِقاءنا ورضوا بِٱليوة ِ
ٱدلن َيا َو
ِ
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َ ُ

ُ ۡ َ ۡ َ َٰ َ ٰ َ
ون  .٧أما وقد طفح الكيل ،وبلغت األمور مبلغها الذي مل يعد يُطاق؛
هم عن ءايتِنا غفِل
فقد صار لزا ًما أكرث من أي وقت مىض أن تسرتد األمة عافيتها ،وتقيم خالفتها صاحبة اإلرادة
السياسية عىل أنقاض هؤالء الحكام املخنثني من الصبيان السفهاء ،الذين أظهروا عداءهم
لإلسالم واملسلمني ،وخيانتهم لألمة وقضاياها ،وتواطؤهم مع الكفار املستعمرين جها ًرا نها ًرا
دون أن يستحيوا من الله وال رسوله وال املؤمنني.
إن الحديث عن وجوب اسرتداد األمة اإلسالمية إرادتها السياسية ليس بد ًعا من القول،
وال حدث ًا استحدث بعد أن مل يكن من قبل ،فنحن املسلمني الذين علَّ ْمنا العامل كيف تكون
السيادة ،عندما أقام رسول الله  أول دولة مبدئية يف العامل ،يف املدينة املنورة ،تلك الدولة
التي قتلت َمن قتلت من اليهود ،وأجلت منهم من أجلت ،تلك الدولة التي ط َّهرت البيت
العتيق من رجس األنداد واألوثان وأعادت إليه عقيدة التوحيد ،تلك الدولة التي غلبت الروم
والفرس وأل َبست رساقة بن مالك سواري كرسى بن هرمز ،تلك الدولة التي ق َّبلت حوافر خيلها
شواطئ البحار واملحيطات ،وفتحت األندلس وبالد السند والهند ،تلك الدولة التي نالت رشف
فتح القسطنطينية مدينة هرقل برشى رسول الله  تلك الدولة التي دفعت أمريكا لعظمتها
الجزية يف مياه قادش بالجزائر عام 1210ه1795 -م  ،دفعت مبوجبها عىل الفور  642ألف
دوالر ذهبي ،و 1200لرية عثامنية ...وهذا غيض من فيض والقامئة تطول.
إن طريقة اإلسالم يف اسرتداد اإلرادة السياسية لألمة اإلسالمية طريقة رشعية ثابتة ال مساغ
ألحد يف إنكارها أو التعدي عليها بتأويل يلوي النصوص بعي ًدا عن دالالتها الصحيحة ،وثبات
هذه الطريقة يأيت من وجهني:
األول :طبيعة اإلسالم ومتيزه عىل كل رشعة ومبدأ ،فاإلسالم متميز يف عقيدته القامئة عىل
أساس العقل ،متميز يف أفكاره وأحكامه املبنية واملنبثقة من هذه العقيدة .فالعقيدة اإلسالمية
مل تفرض عىل اإلنسان أمو ًرا غيبية أوجبت عليه اإلميان بها قبل أن تعطي العقل حقه ومستحقه
يف النظر والتدبر يف الحوادث واملوجودات ،ومن ثم وصل بعد هذا التفكر وهذا التدبر إىل
الحقيقة القطعية ،حقيقة أن الله رب كل يشء ،وخالق كل يشء ،واملهيمن عىل كل يشء،
وأنه سبحانه بعث محم ًدا –  – خامتًا للنبيني برشيعة اإلسالم التي نسخت كل الرشائع
السابقة وهيمنت عليها ،وبذلك يكون اإلسالم الدين األوحد عىل هذه األرض الذي يُفرد الله
تبارك وتعاىل يف ربوبيته وألوهيته وحاكميته؛ ألنه بعقيدته وأفكاره وأحكامه منهاج حياة يجب
تطبيقه يف معرتك الحياة تطبيقًا سياديًا ،وهذا املنهاج يستحيل أن يخضع ملبدأ آخر أو يتعايش
مقاسم ًة مع غريه من املناهج الباطلة ،فإما أن يكون هو أو أن ال يكون ...كيف ال وقد تن َّزل من
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حمل سياس ًيا متمي ًزا ،ظهرت فيه القوة
الثاين :إن رسول الله  حمل الدعوة اإلسالمية ً
واملفارقة بني الحق والباطل من أول يوم ،تلك املفارقة التي أشعلت جذوة الرصاع بني الكفر
واإلسالم إىل حد كرس العظم ،فإما أن تكون الغلبة لإلسالم دين التوحيد الجديد َوأهله ،وإما أن
ۡ َ
َ
تكون الغلبة للكفر وأهله .ولو مل ينزل من القرآن إال سورة (الكافرون) قُ ۡل َ ٰٓ
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لكانت كافية إلثبات ِ
ثبات طريقة اإلسالم يف منهجية العمل إلقامة الدولة اإلسالمية ،واكتساب
اإلرادة السياسية والسيادة املفقودة ،فكيف وقد تضافرت الحوادث واملواقف التي أكدت هذا
الثبات؟ وهاكم غيض من فيض:
ُوب بْ ُن ُعتْ َب َة بْنِ الْ ُم ِغ َري ِة بْنِ ْالَ ْخ َن ِس ،أَنَّ ُه ُح ِّدثَ أَ َّن
 - 1ق ََال ابْ ُن ْإس َح َاقَ ( :و َح َّدث َ ِني يَ ْعق ُ
قُ َريْشً ا ِح َني قَالُوا ِلَ ِب طَالِ ٍب َه ِذ ِه الْ َمقَالَ َة ،بَ َعثَ َإل َر ُسو ِل اللَّ ِه  فَق ََال لَ ُه« :يَا ابْ َن أَ ِخي ،إ َّن
ل َو َع َل نَف ِْس َكَ ،ولَ ت ُ َح ِّملْ ِني
قَ ْو َم َك قَ ْد َجا ُء ِ
ون ،فَقَالُوا ِل كَذَا َوكَذَا ،لِل َِّذي كَانُوا قَالُوا لَ ُه ،فَأَبْقِ َع َ َّ
يق ،ق ََال :فَظَ َّن َر ُس ُ
ول اللَّ ِه  أَنَّ ُه قَ ْد بَ َدا لِ َع ِّم ِه ِفي ِه بَ َدا ٌء ،أَنَّ ُه َخا ِذلُ ُه َو ُم ْسلِ ُم ُه،
ِم ْن الْ َ ْم ِر َما َل أُ ِط ُ
ُصتِ ِه َوالْ ِق َي ِام َم َع ُه .ق ََال :فَق ََال َر ُس ُ
ول اللَّ ِه « : -يَا َع ُّمَ ،واَللَّ ِه لَ ْو َوضَ ُعوا
َوأَنَّ ُه قَ ْد ضَ ُع َف َع ْن ن ْ َ
الشَّ ْم َس ِف َيِي ِنيَ ،والْ َق َم َر ِف يَ َسارِي َع َل أَنْ أَتْ ُركَ َه َذا ْالَ ْم َر َح َّتى يُظْ ِه َر ُه اللَّهُ  ،أَ ْو أَ ْهلِكَ ِفي ِهَ ،ما
تَ َركْتُهُ »)[ .سرية ابن هشام /ج  /1 .ص .]266
 - 2وروى اب ُن ْإس َح َاق ب َِس َن ِد ِه َع ْن ُع َم َر ق ََال( :ل ََّم أَ ْسلَ ْم ُت تَ َذكَّرتُ أَ ُّي أَهلِ َم َّك َة أَشَ ُّد لِ َرسو ِل
رج إِ َ َّل َوقَال :أَ ْه ًل أَ ْه ًل
ضبْ ُت َعلَي ِه بَابَ ُه فَ َخ َ
اللَّ ِه َ ع َدا َو ًة  .قُل ُْت :أَبو َج ْهلِ  ،فَأَتَ ْي ُت َحتى َ َ
قت بِ َا َجا َء
َو َس ً
خب َك أَ ِّن قَ ْد آ َم ْن ُت بِاللَّ ِه َو ِب َرسولِ ِه ُم َح َّم ٍدَ ،و َص َّد ُ
هلَ ،ما َجا َء ب َِك؟ ق ََالِ :جئْ ُت ِلُ ِ َ
اب ِف َو ْجهِيَ ،وقَال :قَ َّب َح َك اللَّ ُهَ ،وقَ َّب َح َما ِجئْ َت ِب ِهَ ...و َذكَ َر ابْ ُن ال َجوز ِِّي
َض َب ال َب َ
ِب ِه .قَال :ف َ َ
صا َواب ُن ِهشَ ٍام كَ َذلِ َك :أَنَّ ُه ل ََّم أَ ْسلَ َم أَ َت إِىل َج ِميلِ بنِ ُم َع َّم ِر ال ُج َم ِح ِّي َ -وكَا َن أَنق ََل قُ َر ٍ
يش
ُمختَ َ ً
َّاب قَد َص َبأَ .فَقَال ُع َم ُر َ -و ُه َو
ميل ِبأَ َ
خب ُه أَنَّ ُه أَ ْسلَ َم ،فَ َنا َدى َج ُ
عل َصوتِ ِه أَ َّن ابْ َن ال َخط ِ
لِ َح ِدي ِث ِه  -فَأَ َ َ
مس
َخل َف ُه :كَذ ََب؛ َولَ ِك ِّني قَد أَ ْسل ُ
َمت ،فَثَا ُروا إِلَي ِه ،ف ََم ز ََال يُقَاتِلُ ُهم َويُقَاتِلونَ ُه َحتَّى قَا َم ْت الشَّ ُ
َع َل ُر ِ
َلح  -أَي أعيا ُ -ع َم ُر ،فَ َق َع َدَ ،وقَا ُموا َع َل َرأْ ِس ِهَ ،و ُه َو يَق ُ
ُول :افْ َعلُوا َما بَ َدا لَكُم،
ؤوسهِمَ ،وط َ
فَأَحلِ ُف بِاللَّ ِه أَ ْن لَو كُ َّنا ث َالثَ ِمائ َة َر ُجلٍ  ،لَقَد تَ َرك َنا َها لَ ُك ْم أَو ت َ َركتُ ُمو َها لَ َنا) [املنهج الحريك
للسرية النبوية /منري الغضبان /ص .]81
 – 3جاء عند ابن كثري( :فَق ََال « :أَ ْد ُعوك ُْم إِ َل شَ َها َد ِة أَنْ َل إِلَهَ إِ َّل اللَّهُ َو ْحدَ ُه َل َشِيكَ
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ون َح َّتى أُ َؤ ِّد َي َع ِن اللَّ ِه الَّ ِذي أَ َم َر ِن ِب ِهَ ،ف ِإنَّ ُق َر ْيشً ا
ص ِ
لَهُ َ ،و َأ ِّن َر ُس ُول اللَّ ِهَ ،و َأنْ تؤووىن َوتَ ْن ُ ُ
َقدْ تَظَا َه َر ْت َع َل أَ ْم ِر اللَّ ِهَ ،وكَ َّذ َب ْت َر ُسولَهُ َ ،و ْاس َت ْغ َن ْت بِالْ َب ِ
اطلِ َع ِن الْ َح ِّقَ ،واللَّهُ ُه َو الْ َغ ِن ُّي
الْ َح ِميدُ » ...فَق ََال لَ ُه َهانِ ٌئ :قَ ْد َس ِم ْع ُت َمقَالَتَ َك يَا أَ َخا قُ َريْ ٍشَ ،و َص َّدق ُْت قَ ْول ََكَ ،وإِ ِّن أَ َرى أَ َّن ت َ ْركَ َنا
ِدي َن َنا َوات ِّ َبا َع َنا إِيَّ َاك َع َل ِدي ِن َك لِ َم ْجلِ ٍس َجل َْستَ ُه إِلَ ْي َنا ،لَ ْي َس لَ ُه أَ َّو ُل َو َل ِ
آخ ٌر ،لَ ْم نَتَ َف َّك ْر ِف أَ ْمر َِك
َونَ ْنظُ ْر ِف َعا ِق َب ِة َما ت َ ْد ُعو إِلَ ْي ِهَ ،زلَّ ٌة ِف ال َّرأْ ِيَ ،وطَ ْيشَ ٌة ِف الْعقلَ ،و ِقلَّ ُة نَظَ ٍر ِف الْ َعا ِق َب ِةَ ،وإِنَّ َا تَكُو ُن
ال َّزلَّ ُة َم َع الْ َع َجلَ ِةَ ،وإِ َّن ِم ْن َو َرائِ َنا قَ ْو ًما نَ ْك َر ُه أَ ْن نَ ْع ِق َد َعلَ ْي ِه ْم َع ْق ًداَ .ولَ ِك ْن ت َ ْر ِج ُع َونَ ْر ِج ُع َوت َ ْنظُ ُر
شكَ ُه ِف الْك ََل ِم الْ ُمثَ َّنى بْ ُن َحا ِرث َ َة فَق ََالَ :و َهذَا الْ ُمثَ َّنى شَ يْ ُخ َنا َو َص ِ
اح ُب
َونَ ْنظُ ُرَ .وكَأَنَّ ُه أَ َح َّب أَ ْن يَ ْ َ
َح ْر ِب َنا .فَق ََال الْ ُمثَ َّنى :قَ ْد َس ِم ْع ُت َمقَالَتَ َك َو ْاستَ ْح َس ْن ُت قَ ْول ََك يَا أَ َخا قُ َريْ ٍشَ ،وأَ ْع َجبَ ِني َما ت َ َكلَّ ْم َت
ِيص َةَ ،وتَ ْركُ َنا ِدي َن َنا َواتِّبَا ُع َنا إِيَّ َاك لِ َم ْجلِ ٍس جلسته إِلَيْ َناَ ،وإِنَّا
اب َهانِئِ بْنِ قَب َ
اب ُه َو َج َو ُ
ِب ِهَ ،والْ َج َو ُ
إِنَّ َا نزل َنا بَني رصيني ،أحدهام الْ َي َم َمةَ ،و ْالخر الساموة .فَق ََال لَ ُه َر ُس ُ
ول اللَّ ِه َ « :و َما َه َذانِ
الرصيان؟» فَق ََال لَ ُه :أَ َّما أَ َح ُد ُه َم فَطُف ُ
ُوف ال َ ِّْب َوأَ ْر ُض الْ َع َر ِبَ ،وأَ َّما ْال َخ ُر فَأَ ْر ُض فَار َِس َوأَنْ َها ُر
سى أَ ْن لَ نُ ْح ِدثَ َح َدث ًاَ ،ولَ نُ ْؤ ِو َي ُم ْح ِدث ًاَ ،ولَ َع َّل َهذَا
سىَ ،وإِنَّ َا نَ َزلْ َنا َع َل َع ْه ٍد أَ َخ َذ ُه َعلَ ْي َنا كِ ْ َ
كِ ْ َ
الْ َ ْم َر ال َِّذي ت َ ْد ُعونَا إِلَ ْي ِه ِم َّم تَ ْك َر ُه ُه الْ ُمل ُُوك ،فَأَ َّما َما كَا َن ِم َّم يَ ِل ب َِل َد الْ َع َر ِب فَ َذن ُْب َص ِ
اح ِب ِه
ولَ ،وأما َما كَا َن ِم َّم يَ ِل ب َِل َد فَار َِس فَ َذن َُب َص ِ
َم ْغفُو ٌرَ ،و ُع ْذ ُر ُه َم ْق ُب ٌ
اح ِب ِه غ ْ َُي َم ْغفُورٍَ ،و ُع ْذ ُر ُه غ ْ َُي
ص َك َونَ ْ َن َع َك ِم َّم يَ ِل الْ َع َر َب فَ َعلْ َنا .فَق ََال َر ُس ُ
ول اللَّ ِه َ « :ما أَ َسأْت ُُم
َم ْق ُبو ٍل .فَ ِإ ْن أَ َردْتَ أَ ْن نَ ْن ُ َ
ين اللَّ ِه إِ َّل َم ْن َحاطَهُ ِم ْن َج ِميعِ َج َوانِ ِب ِه») [البداية
ِالصدْ قِ  ،إِنَّهُ َل يَقُو ُم ِب ِد ِ
ال َّر َّد إِ ْذ أَف َْص ْح ُت ْم ب ِّ
والنهاية /ج  /2ص .]168
ال يحتاج املرء إىل كثري نظر وتدبر فيام سبق رسده أعاله ،حتى يتبني له منهجية اإلسالم
يف التغيري ،وطريقته يف انتزاع إرادة املسلمني وسيادتهم املفقودة يف أيامنا التي نعيش .ففي
املثال األول ر َّد رسول الله  كفار قريش خائبني عندما عرضوا عليه املال والجاه والسلطان
لقاء تخليه ولو جزئ ًيا عن دعوته ...ويف املثال الثاين ،أوغرت قوة عمر بن الخطاب – ريض الله
عنه – صدر أيب جهل ،وأثارت حنق كفار قريش الذين انهالوا عليه رضبًا؛ ألنهم شاهدوا القوة
والعزة يف موقفه ،وهو الذي مل ِ
ميض عىل إسالمه إال سويعات ،بل وأكرث من ذلك ،انظر إىل قوله
ريض الله عنه( :افْ َعلُوا َما بَ َدا لَكُم ،فَأَحلِ ُف بِاللَّ ِه أَ ْن لَو كُ َّنا ث َالثَ ِمائ َة َر ُجلٍ لَقَد تَ َرك َنا َها لَ ُك ْم
أَو تَ َركتُ ُمو َها لَ َنا .) ...ويف املثال الثالث ،حيث عرض الرسول  نفسه ودعوته عىل (بني
وائل بن شيبان) لينرصوه ومينعوه ،أي ليكونوا شوكة اإلسالم ودولته .نرى كيف أنه  رفض
نرصتهم املنقوصة ،وذلك عندما وافقوا عىل نرصته عىل العرب وعىل كل من ييل مياههم،
ورفضوا أن ينرصوه عىل الفرس؛ ألن بينهم وبني الفرس عهو ًدا ومواثيق متنعهم من أن يخالفوها.
ص َك َونَ ْ َن َع َك ِم َّم يَ ِل الْ َع َر َب فَ َعلْ َنا .فَق ََال
فكان رد الرسول  واض ًحا ً
فاصل( :فَ ِإ ْن أَ َردْتَ أَ ْن نَ ْن ُ َ
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َر ُس ُ
ين اللَّ ِه إِ َّل َم ْن َحاطَهُ
ِالصدْ قِ  ،إِنَّهُ َل َيقُو ُم ِب ِد ِ
ول اللَّ ِه َ « :ما أَ َسأْت ُُم ال َّر َّد إِ ْذ أَف َْص ْح ُت ْم ب ِّ
ِم ْن َج ِمي ِع َج َوانِ ِب ِه»).
واآلن نصل إىل مخرجات هذا البحث ،والتي ق َّدمنا لها كل ما سبق تقدميه من أجل بلورتها
والوصول إليها؛ وذلك رف ًعا للخالف الذي تعدد يف أوساط العمل السيايس يف بالد املسلمني،
وتعددت بتعدده مناهج التغيري الساعية السرتداد إرادة األمة املفقودة .فكان منها مناهج مل
أصل عىل أساس اإلسالم ،كالدعوات القومية والوطنية والبعثية -...وهذه ال تعنينا كث ًريا
تقم ً
 ومنها ما قام عىل أساس اإلسالم عىل غري بصرية يف الفكر والعمل والغاية – وهذا موضوعالبحث  -ولعل وضع هذه املناهج اليوم عىل طاولة البحث أمر بات أكرث إلحا ًحا من أي وقت
مىض؛ ألن التخبط يف العمل لدى كثري إن مل يكن جل الحركات اإلسالمية التي تتبنى منه ًجا
معي ًنا للتغيري كَلَّف أتباع هذه الحركات واملسلمني معهم خسائر فادحة يف األرواح؛ وأدى إىل
إطالة عمر الرصاع بني أفكار اإلسالم وأفكار الكفر؛ وإطالة عمر الباطل حتى انتفش وعربد يف
األرض طولً وعرضً ا.
إن مام ال يختلف عليه مسلامن ،أن املسلمني اليوم ،ومنذ هدم الخالفة ،بال سيادة وال
إرادة ،وليس أدل عىل ذلك من عجزهم عن القضاء عىل كيان يهود املسخ إىل يومنا هذا ،هذا
الكيان اللقيط الذي ال يحتاج ألكرث من جوالت حربية حقيقية أليام معدودات ،تجعل منه أث ًرا
بعد عني ،فيذوب كام يذوب امللح وكأنه مل يكن باألمس كيانًا يحتل البالد ،ويُدنس املقدسات،
وينتهك الحرمات.
إذًا ،فكون املسلمني اليوم بال إرادة سياسية ،وبال خالفة إسالمية تجسد هذه اإلرادة ،فهذا
مام ال خالف عليه ،وال يرض أن يُسمع أصوات نشاز هنا وهناك تعارض هذا القول ،فتلك أصوات
ال يؤبه بها وال يُلتفت إليها .ولعل ذلك يساعد يف جمع الكلمة حول طريقة ومنهجية واحدة،
أساسا للعمل من أجل تغيري واقع املسلمني ،والخروج به من ذل التبعية للكافر املستعمر
تُتَّخذ ً
إىل عزة اإلسالم و َم َنع ِة دولة اإلسالم.
قلنا إن طريقة اإلسالم يف إيجاد اإلرادة السياسية أو اسرتدادها يف حال فقدانها – كحال
املسلمني اليوم  -طريقة ثابتة ،وثباتها ٍ
آت من جهة النصوص الرشعية الدالة عليها؛ ألن الطريقة
أحكام رشعية ال تقبل التغيري وال التبديل ،فهي ليست مام يتغري بتغري الزمان واملكان ،والذي
يتغري هو األساليب والوسائل فقط ال غري .أما الطريقة ،فإن الحديث عن تغريها بتغري الزمان
واملكان فيه هدم لإلسالم ،وهدم ألركانه.
[يتبع]
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بسم الله الرحمن الرحيم
طريقة تأسيس الدولة اإلسالمية وتغيير المجتمع
طارق عبد الله
الحمـد للـه رب العاملين ،والعاقبـة للمتقني والصالة والسلام على عبد الله ورسـوله قدوة
املجاهديـن ،وعلى آلـه وأصحابه ومن تبعهم بإحسـان إىل يـوم الدين.
الحظنـا مـرا ًرا وتكـرا ًرا أنـه عندمـا يطـرح موضـوع الطريقـة ومفهومهـا ،تتشـعب آراء
ونظريـات مختلفـة يف تحديـد مفهومهـا ،مما اليتطابـق مـع مـا نريده من هـذا املفهـوم أب ًدا؛
وبنـاء على ذلـك يجـب ،قبل أن نلج يف صلب املوضوع ،أن نسـلط الضوء على مفهوم الطريقة
عنـد حـزب التحرير.
إنـه عنـد النظـر إىل موضـوع الطريقـة يف اإلسلام ،فلا بـد أن يقـرن بالفكـرة ،فيقـال إن
اإلسلام فكـرة وطريقـة ،وإن هنـاك أحكا ًمـا رشعيـ ًة تتعلـق بالفكـرة ،وأحكا ًمـا رشعيـ ًة أخـرى
تتعلـق بالطريقـة ،ومـن مجموعهما يتكون اإلسلام .وهذا البحث تـم تناوله من هـذه الزاوية
فقـط لتبيين أن اإلسلام مبـدأ عاملـي ،ولتوضيـح ما يجعل اإلسلام مطبقًـا يف الحيـاة ،وليس أن
يكـون مجـرد تعاليـم موجـودة يف بطـون الكتـب ليـس لهـا واقـع ميثلهـا كجمهوريـة أفالطون.
وإذا كانـت أحـكام الفكـرة يف اإلسلام شـاملة تتناول األفكار التـي تنظم عالقة اإلنسـان بخالقه
وبنفسـه وبغيره من الناس ،وهي أفـكار العقائد والعبادات واألخلاق واملعامالت واملطعومات
وأنظمـة الحيـاة االقتصاديـة والسياسـية واالجتامعيـة ...فـإن أحـكام الطريقـة تتنـاول األحكام
الرشعيـة العمليـة التـي تحافـظ على أحـكام الفكـرة وتنرشها وتجعلهـا مطبقـة يف الحياة.
وعليـه ،فـإن أحـكام الطريقـة هـي أحـكام رشعيـة عمليـة وجـدت لغريهـا مـن أحـكام
الفكـرة .وهـي تتنـاول تحدي ًدا األحـكام الرشعية املتعلقة بالدولة اإلسلامية واألحـكام الرشعية
التـي توجـد الدولـة اإلسلامية ،واألحـكام الرشعيـة املتعلقـة بالعقوبـات ،واألحـكام الرشعيـة
املتعلقـة بالجهـاد ...فهـذه األحـكام التـي تجعـل أحـكام الفكرة التـي تنظم كل نواحـي الحياة
يف االسلام مطبقـة ومنفـذة ومنتشرة بين النـاس كون اإلسلام مبـدأ عامل ًيـا يجـب أن يصل إىل
العاملين هـي أحـكام الطريقـة .ومن هنا يقـال إن الدولة هـي الطريقة لتطبيق اإلسلام ونرشه
واملحافظـة على العقيـدة ونرشهـا ،ويقـال إن العقوبـات الرشعية هـي الطريقة لجعـل أحكام
اإلسلام مطبقـة يف الحيـاة؛ وذلـك كالعقوبـة على تـارك الصلاة والـزكاة والصيـام ...والجهـاد
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هـو الطريقـة الرشعيـة لنشر اإلسلام وإظهـاره على الديـن كلـه وحاميـة العقيـدة واملحافظة
عليهـا ...والعمـل إلقامـة الدولـة اإلسلامية عبر كتلـة والتـزام هـذه الكتلـة بالطريقـة الرشعية
التـي سـلكها الرسـول  إلقامـة دولة اإلسلام هي مـن أحـكام الطريقة التي توجـد الدولة
اإلسلامية ...وال يقـال هنـا إن لـكل حكـم مـن األحـكام الرشعيـة طريقتـه املحـددة رش ًعـا يف
مثلا يف طريقـة أداء الصلاة حيـث ال تتـم الصلاة إال بتكبيرة اإلحـرام
التطبيـق ،كما نالحـظ ً
والقيـام والقـراءة والركـوع والسـجود؛ فلا ميكن حـذف القيام أو القـراءة أو الركوع والسـجود
مـن الصلاة والتعويـض عنهـا بشيء آخـر .وال يقـال مثـل ذلـك كذلك لکل مـن الحـج والنكاح
والطلاق والجهـاد وإقامـة الحـدود والقصـاص وغريهـا ...ال يقـال ذلـك؛ ألن تكبيرة اإلحـرام
والقيـام والقـراءة والركـوع والسـجود ...هـي مـن الصلاة ،والصلاة هـي مـن أحـكام الفكـرة.
وكذلـك الحـج ،فـإن املبيـت مبنـى والوقـوف يف عرفـة والطواف والسـعي بين الصفا واملـروة...
كلهـا مـن أحـكام الحـج ،والحـج من أحـكام الفكـرة .فاملوضوع من حيث األسـاس هـو :ما هي
األحـكام التـي تجعـل أحـكام الفكـرة منفـذة على أرض الواقـع؛ فـإن الناظـر يف األحـكام التـي
تجعـل مـن حكـم الصلاة أو حكم الـزكاة أو حكم الصيام ...منفـذًا هي أحـكام العقوبات التي
تقيمهـا الدولـة على تارك الصلاة أو تارك الـزكاة أو تارك الصيـام ...فأحـكام الطريقة هي التي
تجعـل جميـع أحكام اإلسلام املتعلقـة بالفكرة منفذة على أرض الواقع بأحـكام رشعية أخرى.
وبهـذه األحـكام الرشعيـة املتعلقـة بالفكـرة وبالطريقـة يقـوم اإلسلام ،ولـوال أحـكام الطريقة
لبقـي اإلسلام مجـرد أفـكار تطويـه الكتـب ،وملـا وجد لـه أثـر على أرض الواقع ،ولـكان مجرد
مواعـظ كالميـة ،فوجـود أنظمة الحياة يف اإلسلام يحتاج إىل دولة إسلامية ليكـون لها وجود يف
الواقـع .ولـوال ذلـك لـكان اإلسلام طـوى جناحيه منـذ بواكري وجـوده ومل ينترش ،فـكل األحكام
التـي توجـده وتحافـظ عليـه وتنرشه هـي التي تجعل ،إىل جانـب أحكام الفكرة ،اإلسلام مبدأ.
وهـذا مـا فعلـه الرسـول  يف حياتـه وقـدم لـه التضحيـات مع صحابتـه األكارم .فالرسـول
وحاكما وقاض ًيـا ...وكل مـا كان يفعلـه مل يكـن
شرا ونذيـ ًرا ومجاهـ ًدا
ً
 كان هاديًـا ومب ً
يفعلـه إال عـن أمـر ربـه .هكـذا يؤخـذ اإلسلام ،وهكـذا يتعامـل املسـلم مـع أحـكام الطريقـة
كما يتعامـل مـع أحكام الفكرة سـواء بسـواء .وال يقال هنـا إن أحكام الفكرة هي من اإلسلام،
وأمـا أحـكام الطريقـة فهـي مرتوكـة للمسـلم ،بل هي مـن الله جميعهـا ،وااللتـزام والتأيس بها
مطلـوب رش ًعـا ،ويحـرم تركهـا؛ فلا يجوز تـرك عقوبة الـردة عن مـن يرتد عن اإلسلام ،وال ترك
عقوبـة الصلاة عـن تاركهـا ،وال يجـوز تغيري حكـم الجهاد لنرش اإلسلام عىل الطريقـة الرشعية
التـي بيَّنهـا الشرع ،وطبَّقهـا الرسـول ،وال يجـوز تغيري شـكل نظـام الحكم يف اإلسلام الذي هو
الخالفـة  ...فهنـاك آيـات كثيرة وأحاديـث أكرث تبني وجـوب األخذ بها ،وتحذر املسـلم من عدم
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أخذهـا .ثـم إن عـدم أخذهـا سـيكون منطبقًـا عليـه قوله تعـاىل :أفتؤمِنـون ب ِ َبع ِ
ـض ٱلكِتٰ ِ
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ي ِف ٱليوة ِ ٱدلنياۖ وي
وت
ـو َم ٱل ِق َيٰ َمةِ
ـض فمـا جزاء مـن يفعل ذٰل ِك مِنك ِ
ـرونَ بِبع ٖ ۚ
َ
ۡ
َ
َ
َ َّ َ ۡ َ ُ َ
َ
ّ
ـد ٱل َعـذ َ َ
يُ َ
َّ ُ َ ٰ
ـر ُّدون إ ِ ٰٓ
كل ،ال يقبـل أن يتجزأ
ـل عما تعملـون « ٨٥فالديـن ُّ
ل أش ِ
ِۗ
اب ومـا ٱلل بِغفِ ٍ

حكما من أحـكام اللـه  -سـبحانه وتعاىل -
مـن جهـة القبـول بـه واإلذعـان لـه ،وأن مـن رفض ً
عرض على العقل ،أو عىل
وكفـر بـه واعتقـد أنـه ال يصلـح لهذا الزمـان ،وأن تطبيقه يجـب أن يُ َ
التصويـت ،فـإن وافـق ذلـك أحـكام اللـه  -سـبحانه وتعـاىل  -كان بهـا ونعمـت ،وإن مل يوافـق
أحـكام اللـه  -سـبحانه وتعـاىل  -تركنـا مـا أنـزل اللـه  -سـبحانه وتعـاىل  -وراء ظهورنـا ،واتبعنا
فتطبيـق رشع الله واجب بإجامع املسـلمني ،وهـو امتثال أمره يف
ونتيجـة التصويـت...
عقولنـا
َ ٓ َ َ َ َّ
ََ ۡ ُ
ۡ
َ
َ
ُ
ُ
كتابـه :وأ ِن ٱحكـم بينهـم بِما أنـزل ٱلل »
إن أحـكام الطريقـة هـي أحـكام رشعيـة لهـا أدلتهـا التفصيليـة مثلهـا مثل أحـكام الفكرة،
وهـي موجـودة تذخـر بهـا أمهات كتـب الفقه اإلسلامية حتى يومنـا هذا ،ومـن أنكرها جملة
يكـون قـد أحـدث يف الديـن ما يجعلـه عىل خطـر عظيم.
ولـو عدنـا إىل موضـوع مقالنـا الـذي يتعلق بــ «طريقـة تأسـيس الدولة اإلسلامية وتغيري
املجتمـع» فإننـا نقـول ،واعتما ًدا على مـا قدمنـا ،إن حكـم وجود الكتلـة ،وحكم األعمال التي
سـتقوم بهـا هـذه الكتلـة إمنا هـو أحكام رشعية يجـب عىل هذه الكتلـة أن تتأىس بها بالرسـول
األكـرم ،وأن هـذه األعمال يجـب أن يـدل عليهـا الدليـل الرشعي ،وأن يتـم اسـتنباطها بطريقة
االجتهـاد الرشعيـة املنضبطـة .وليـس للعقـل ،وال للظـروف ،وال لألهـواء ،وال للمصالـح ،وال ألي
يشء آخـر ...أي تدخـل فيهـا ،فالعقـل عليـه فقـط أن يفهـم حكـم اللـه يف الطريقـة ،وال بـد أن
تحيـط بالعاملين إلقامـة دولـة إسلامية ظـروف شـديدة؛ فعليهـم أن يصبروا عليهـا كما صبر
الرسـول  هـو ومـن معـه مـن غير أي حيـد عنهـا ،وال يجـوز أن يكـون للهـوى أي حظ يف
العمـل إذ إنـه اتبـاع للشـيطان ،أمـا اتباع املصالـح فإن التأثـر باملصالح فإنها تخـرج عن الطريق
الرشعي املسـتقيم إىل الطرق التي تف َّر َق عن سـبيله ،وتجعل للكافرين سـلطانًا عىل املسـلمني.
نعـم إن األعمال التـي قـام بهـا الرسـول  والتـي كان مـن شـأنها أنهـا أدت إىل قيـام
الدولـة اإلسلامية هـي أحـكام رشعيـة ملزمـة ،وال يجـوز تركهـا ،ومـن أراد أن يتـأىس بالرسـول
 يف إقامـة الدولـة اإلسلامية فما عليـه إال أن يتقيـد بهـا متا ًمـا .ومـا نشـأ يف هـذه األيـام
العجفـاء مـن القـول بـأن ال دولة يف اإلسلام ،أو بأن الدولة اإلسلامية يف اإلسلام ليس بالرضورة
أن تكـون دولـة الخالفـة ،أو إن دولـة الخالفـة إن هـي إال مرحلـة تاريخيـة قـد مـرت وليسـت
حكما رشعيًـا حكمـه ثابت مسـتمر إىل قيـام السـاعة ،أو ...أو ...جل هذا يدل على أن القائلني
ً
رشقون
مبثلـه قـد فقـدوا بوصلة فهم اإلسلام ،وضاعـت عليهم قواعـد الفهم الصحيح؛ فراحـوا ي ِّ
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ويغ ِّربـون يف الفهـم ،وهدفهـم أن يـرىض عنهـم مـن ال خلاق لهـم من الكفـار ،وأن يرتكـوا لهم
لي العظيم.
فسـحة للوصـول إىل الحكـم كيفما اتفـق ،وال حـول وال قـوة إال بالله الع ِّ
وهنـاك مـن يقـول أن ال طريقـة يف اإلسلام محـددة إلقامة الدولة اإلسلامية ،بـل إن أعامل
الرسـول  يف مكـة إلقامـة دولـة اإلسلام إمنا كانت أسـاليب ،وهـي مرتوكة لنا على الخيار.
وهنـا نجيـب أنـه ،ومـن بـاب الدقة يف التأيس يف فهـم أحكام الطريقـة إلقامة الدولة اإلسلامية،
فـإن كل عمـل قـام بـه الرسـول  وكان مـن شـأنه أنـه أدى مـع غيره إىل إقامـة الدولـة
الرسـول يـدرس مـن يؤمـن بدعوتـه
فمثلا كان
اإلسلامية ،هـو حكـم رشعـي يجـب التزامـهً ،
ۡ ُّ ّ َ َ ُ ٗ
ُ َ َّ َ َ َ
ـم َي ۡتلُـوا ْ َعلَ ۡيهمۡ
ـول ّم ِۡن ُه ۡ
ِيۧـن رس
لتأسيسـه على اإلسلام ،قـال تعـاىل  :هـو ٱلِي بعـث ِف ٱلم ِ 
ِ
َ ُ َ ّ ۡ َ ُ َ ّ ُ ُ ُ ۡ َٰ َ َ ۡ ۡ َ َ
َ
َءايٰتِـهِۦ ويزك ِي ِهـم ويعل ِمهـم ٱلكِتـب وٱل ِكم
ـة  فـكان التدريـس مـن األعمال التـي قـام بها
الرسـول ويجـب التـأيس بـه فيها ،ولكـن كيف كان يتـم التدريس ،وبأي شـكل ،أو بأي أسـلوب،
فهـذا متروك للحـزب أو الجامعـة التـي تلتـزم بالسير بطريقـة الرسـول يف الدعـوة أن تفعلـه
بالشـكل الـذي يحقـق الغايـة منـه ،وهـو إيجـاد الثقافـة املركـزة ،فقـد د َّرس الرسـول 
أصحابـه الذيـن آمنـوا معـه يف دار األرقـم وسـمح به يف بيـوت الصحابـة ،ويف الشـعب ...فنحن
هنـا بين حكمين حكـم التدريس إليجـاد الثقافة املركزة لـدى أعضاء التكتـل ،وهو حكم رشعي
دل عليـه الدليـل الرشعـي ،وهنـاك حكـم آخـر متعلـق به وهـو حكـم فروعي يتعلق بالشـكل
وباألسـلوب الـذي ميكـن أن يتخـذه هـذا التدريـس والرتكيـز ،واألسـاليب هـي مـن املباحـات،
ويتحـرى فيهـا أن تكـون مناسـبة للعمـل وفعالة وتحقـق الهدف منهـا وهو التدريـس والرتكيز،
فقـد تكـون عـن طريـق حلقـات أو أرس ،وتكـون بعـدد مناسـب مـن األعضـاء مـن شـأنه أن
يحـدث لهـم الرتكيـز ،ويختـار لهـا األسـاليب اإلداريـة التي تضبـط الدراسـة فيها .وهكـذا .وقل
مثـل ذلـك يف الثقافـة الجامهرييـة التـي يـراد منها إيجـاد الرأي العـام املنبثق عن الوعـي العام
على إسلام الحكـم ،فهـذه قـام بهـا الرسـول  حين كان يغشى املنتديـات ويتلو مـا ينزل
عليـه أمـام النـاس ،وهـذا نحـن مـن بـاب التـأيس يجـب أن نقـوم بـه ،أمـا مـا هـي األسـاليب
والوسـائل التـي ميكـن اتخاذهـا لذلـك فهـذا أمر مرتوك لنـا؛ فقد تكـون عن طريـق الخطب أو
املنشـورات أوإلقـاء الكلمات أو عـن طريـق البـث الصـويت أو اسـتعامل الفيديو ونشر مقاطع
فيـه ،أو عـن طريـق املحـارضات أو النـدوات أو املسيرات مام هو متاح ،وقـد تكون عن طريق
اسـتخدام وسـائل التواصـل االجتامعـي .وهذه الذريعة مـن أن أعامل الرسـول إلقامة حكم الله
كلهـا أسـاليب يكذبهـا الواقـع والرشع .فمن حيـث الواقع فإنه إذا كانت أعامل الرسـول يف مكة
إلقامـة الدولـة اإلسلامية كلهـا أسـاليب ،واإلسـلوب متعلـق بحكـم هـو أصـل بالنسـبة لـه ،فام
هـي األحـكام األصـل التـي جـاءت أعمال الرسـول  لتكون أسـلوبًا لهـا .وأما مـن الناحية
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الرشعيـة فـإن هنـاك أدلة واضحة أن الرسـول مل يكـن يفعلها عن أمره ،فعندما نـزل قوله تعاىل:
َ ۡ َ ۡ
ع ب َمـا تُ ۡؤ َم ُ
ـر صـدع رسـول اللـه  وجهر بالدعـوة بناء على أمر اللـه ،إذا ً يوجد
فٱصـد ِ
أمـر للـه ،وهـذا معناه أنه حكـم رشعي بحق الرسـول  ،ومن بعده بحق املسـلمني ،وهذا
األمـر متعلـق بالطريقـة .وكذلـك عندمـا طلـب منـه الذيـن بايعـوه يف بيعـة العقبـة الثانية أن
مييلـوا على أهـل منـى بأسـيافهم قـال لهـم « :مل يـؤذن لنا بعـد» .ومعنى هـذا أن هناك
إذن مـن اللـه ،ومطلـوب مـن الرسـول 
أن ميتثـل بـه .ويف هـذا املعنـى نـزل قولـه تعاىل:
َ َ ۡ َ َ َّ َ َ َ ُ ۡ ُ ُّ ْ َ ۡ َ ُ ۡ َ َ
ْ
َ
َّ
ٱلز َك ٰوةَ فَلَ َّما ُكت ِ َ
ـوةَ َو َءاتُـوا ْ َّ
ُ
ـب َعلَ ۡيهمُ
 ألـم ت َ
ـر إِل ٱلِيـن قِيل لهـم كف ٓوا أيدِيكـم وأقِيموا ٱلصل ٰ
ِ
َ
َ
َ
ٗ
ۡ َ ُ َ َ َۡ ۡ ُّۡ ٞ
َ ۡ َ َّ
ـو َن ٱنلَّ َ
ٱللِ أ ۡو أ َش َّ
ي َش ۡ
ـد َخ ۡش َـية ۚ.
ٱلقِتـال إِذا فرِيـق مِنهم
اس كخشـيةِ
الكريـم والسـنة
وهكـذا نـرى أن األحـكام الرشعيـة املتعلقـة بالطريقـة جـاء بهـا القـرآن
ُ ُّ ٓ ْ َ ۡ َ ُ
ۡ
النبويـة .وهـي ملزمـة للمسـلمني كما كانـت ملزمـة للرسـول  كفـوا أيدِيكـم
َ ۡ َ ۡ
ع ب َمـا تُ ۡؤ َم ُ
ـر « مل يـؤذن لنـا بعـد» .ومل تكـن كلهـا أسـاليب .بـل ال ميكـن أن تكـون
فٱصـد ِ
كلهـا أسـاليب .بـل هـي أحـكام رشعيـة جـاء بهـا الدليـل ،ومـن ثـم تعلق بهـا حكم األسـاليب
التـي هـي باإلجمال على اإلباحـة.
وفيما يتعلـق باألسـاليب وتعلقهـا باألحـكام الرشعيـة ،فقـد جـاء يف الشـخصية اإلسلامية
ج 2تحـت عنـوان «تبنـي الخليفـة لألحـكام واألسـاليب أي سـن القوانني» ما ييل« :أما القسـم
الثـاين مـن القوانين فهـو الـذي ينظـم األفعـال الفرعيـة التـي ألصلهـا حكـم عـام ،وليـس لهـا
حكـم خـاص بهـا ،والـذي ينظم الوسـائل ،يعني هي األسـاليب التـي تؤدى بها األفعـال األصلية
التـي لهـا حكـم عـام ،وليـس لفرعها حكـم خاص بـه ،والتـي تنظـم األدوات ،ويقال لهـا قوانني
حاكم:
إداريـة أو
أنظمـة إداريـة أو مـا شـاكل ذلـك» .ومثل ذلـك قوله تعاىل للرسـول بوصفـه ً
ُ ۡ ۡ ََۡ ۡ َ َ َ ٗ َُ ُّ ُ ۡ ََُّ
َ
 خـذ مِـن أموٰل ِ ِهـم صدقـة تط ِهرهـم وتزك ِي ِهـم بِهـا .فأخـذ صدقـة الـزكاة هـو مـن األفعـال
األصليـة التـي لهـا حكـم عـام ،ولكـن ليـس لفرعهـا حكم خـاص به ،مبعنـى أن الشرع مل يعني
للرسـول  كيفيـة جبايتهـا ،بـل تـرك لـه أن يسـتعني لذلك مبوظفين ،وأن يهيئ لهـا أماكن
ليوضـع فيهـا مـا يجبـى منهـا مـن زروع ومثـار وأنعـام وأمـوال نقديـة ...فهـذا متروك للحاكـم
هـو أن يختـار املناسـب مـن الوسـائل واألسـاليب التي تحقـق تحصيـل صدقة الـزكاة ،فالحكم
الرشعـي املتعلـق بالـزكاة جـاء بـه حكـم رشعـي ،أمـا أسـلوب تحقيقـه فترك للرسـول 
بوصفـه
حاكما ،ولحـكام املسـلمني من بعـده  .وهذه األسـاليب أو الوسـائل قد تختلف
ً
مـن حاكـم إىل حاكـم .فمـن قبـل كانـت تسـتعمل لهـا الدفاتـر ،أم اآلن فيمكـن االسـتعانة
بالكمبيوتـر ...وهكـذا ...وكذلـك األمـر هو بالنسـبة لألحكام الرشعيـة املتعلقـة بطريقة العمل
إلقامـة الدولـة اإلسلامية ،فما جـاء بـه حكـم عـام يجـب التزامـه ،ومـا تعلـق بـه مـن حكـم
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فروعـي (الوسـائل واألسـاليب) ال بـد منـه ليتحقـق الحكـم الرشعي؛ فإنـه متروك للمكلف أن
يختـار األنسـب واألنجـع منه.
طريقة تأسيس الدولة اإلسالمية:
کما أرشنـا يف املقدمـة فـإن تأسـيس الدولـة اإلسلامية أو الخالفـة اإلسلامية كحكـم مـن
األحـكام الرشعيـة ،لـه طريقتـه املأخوذة من السـنة النبويـة الرشيفة ،وهي متمثلـة يف مراحل
ثلاث :مرحلـة التثقيـف ،ومرحلـة التفاعـل وفيهـا تطلـب النصرة ،ومرحلـة اسـتالم الحكـم.
والسـنة النبويـة الرشيفـة تـدل على تلـك املراحـل الثلاث يف إقامـة دولـة الخالفـة ،وعىل هذا
األسـاس فـإن اتبـاع هـذه الطريقـة املتمثلـة يف املراحـل الثلاث املذكـورة أعلاه يعتبر واجبًا.
ومبقارنـة إجامليـة بين مجتمعاتنـا الحاليـة واملجتمـع امليك يف عرص الرسـول ،صلـوات الله
وسلامه عليـه ،تتضـح لنا وجوه االشتراك واالفرتاق بين هذين املجتمعني؛ حيـث إن مجتمعاتنا
الحاليـة تشـبه املجتمـع املكي يف عرص النبي عليـه الصالة والسلام من حيث األفكار والشـعور
العـام والنظـام املسـيطر عىل النـاس؛ وذلك ألن املجتمع املكي كان يعتقد أن اإلسلام هاجمهم
وتعـرض لهـم يف عـدد مـن املفاهيـم واألفـكار ،كالتقليد األعمـى لآلبـاء ،ووأد البنات والشـعور
بالذلـة واالسـتخفاف عنـد إنجـاب البنـات ،كما أن اإلسلام شـمر عـن سـاعد الجـد للوقوف يف
وجـه النظـام القبلي الحاكـم يف املجتمع الجاهيل ،ويف وجـه جميع األنظمـة النابعة من العقل
وطرح عوضهـا نظا ًما إله ًيـا متي ًنا.
البشري الناقـص،
َ
و کذلـك األمـر يف مجتمعاتنا املوجودة اآلن ،فاألفكار واملشـاعر واألنظمـة الحاکمة تخالف
مـا أنزلـه اللـه تبـارك وتعـاىل لهدايتنـا؛ حيـث إن املبـدأ الرأسمايل هـو الحاکـم علينـا بأفـکاره
املختلفـة ،مثـل حکـم الشـعب ،وحقـوق اإلنسـان ،والحريـات األربعـة وغريهـا مـن األفـکار
املتعلقـة باملبـدأ املرأسمايل ،وأصبـح أبنـاء األمـة اإلسلامية يتحاكمـون إىل األنظمـة الكفريـة
املقيتـة بـدل أن يتحاكمـوا إىل رشيعـة اللـه ودينـه! وأصبحـوا وكأنهـم ينتمـون إىل الحضـارة
الغربيـة أكثر مـن انتامئهـم إىل حضارة اإلسلام العريقة ،ومينـع عىل رشيعة اإلسلام أن تتدخل
يف الشـؤون السياسـية واالقتصاديـة واألنظمـة االجتامعيـة ،وفـرض عليهـم أن ال ميارسـوا مـن
کل مـن األفکار واملشـاعر الحاکمة
اإلسلام إال مـا يتعلـق بالعبـادات واألخالق .وهکـذا نرى أن ًّ
يف بلاد اإلسلام ال عالقـة لهـا باإلسلام البتة.
وأمـا األنظمـة الحاكمـة يف البالد اإلسلامية ،فهـي إما جمهوريـة ،أو ملكيـة ،أو ديكتاتورية
ظاملـة ...وجميعهـا منقـادة لدول الکافر املسـتعمر ،وهـي تربعت عىل عروشـها بالجرب واإلكراه
لتؤمن مصالـح الكفار!
والفـارق البـارز بين مجتمعنـا واملجتمـع املكي يف عرص الرسـول ،هو أن النـاس يف املجتمع
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املکـي کانـوا مرشکين ،بينما النـاس يف مجتمعنـا يعتنقون اإلسلام دي ًنـا ،ولكنهـم يحتاجون إىل
بـث األفـكار اإلسلامية املتعلقـة بوجوب الحكم باإلسلام وإقامـة الدولة اإلسلامية وأن يدرکوا
الهـدف األسـاس مـن الحيـاة الدنيـا ،والـذي يتمثـل يف تحکيـم رشع اللـه جـل علاه يف األرض،
وجعـل توجههـم يف الحيـاة قامئًـا عىل هذل األسـاس.
ومـن هنـا يالحـظ أن مجتمعنـا يشـبه املجتمـع املكي يف أفـکاره ومشـاعره وأنظمـة الكفر
التـي كانـت تسـود فيـه ...ويخالفـه مـن حيث اعتقـاد األفـراد؛ ولذلك نحـن نعتقد أن مـا بذله
الرسـول عليـه الصلاة والسلام من جهـود لتغيري معتقـدات الناس يف املجتمع املكي ،ال يكون يف
مجتمـع ال يؤمـن أفـراده باللـه وبالرسـول فحسـب؛ ألنه ليـس من املعقـول والحكمـة أن ندعو
إىل اإلسلام مـن جديـد من اعتنق اإلسلام دي ًنـا ونحلة! بل ندعو إىل اسـتئناف الحياة اإلسلامية،
وهـذه يتـم فيهـا دعـوة املسـلمني إىل اإلميـان الصـايف النقـي ،فيبعـد عنـه كل غبـش أو غشـاوة
طـرأت على أعني املسـلمني وعقولهـم ،أي يدعى إىل تجديد اإلميان يف النفـوس حتى يكون إميانًا
صادقًـا يـؤدي إىل التـزام صـادق وتوجه صحيـح نحو إقامة الديـن عىل طريقة اإلسلام الرشعية.
وأمـا فيما يتعلـق بتغيير األفـکار والشـعور العـام واألنظمـة الحاكمـة يف البلاد اإلسلامية
فالشـك أن مجتمعنـا يشـبه املجتمـع املكي الجاهلي متا ًمـا .مـن هـذا املنطلـق يجـب القيـام
والتـأيس بكافـة مـا قـام بـه الرسـول يف مكـة لتغيير املجتمع املكي ،لنتمكـن من إنبـات جذور
وعملا.
ً
الفكـر اإلسلامي يف قلـب املجتمـع سـلوكًا
إن االلتـزام باملراحـل الثلاث املذكـورة (مرحلـة التثقيـف ،ومرحلـة التفاعـل وفيهـا تطلب
النصرة إلقامـة الدولـة اإلسلامية ،ومرحلـة الحكم) واملثابرة عليها يسـتنبط بوضوح من السـنة
النبويـة الرشيفـة ،وهـي الطريقـة التـي يدعو اليهـا حزب التحريـر يف إقامة الخالفة اإلسلامية.
وأمـا قـول البعـض بـأن طريقـة حـزب التحريـر اجتهاديـة کطرق غيره من األحـزاب ،ومبا
أن كل طريقـة اجتهاديـة تحتمـل اإلصابـة والخطـأ ،ويـرى هـؤالء أنـه على حـزب التحريـر أن
يسـاعد غيره مـن األحـزاب التـي لها نفوذ سـيايس يف بعض البلاد يف طريقتهـا االجتهادية حتى
تتمکـن هـذه األحـزاب مـن تأسـيس الخالفـة؛ ولكي يتضـح موقـف الحزب أمـام هـذه األقوال
والتوقعـات ،نـورد ماييل:
 صحيـح أن طريقتنـا اجتهاديـة ،ومأخـوذة مـن السـنة النبويـة الرشيفة ،وصحيـح أن كلاجتهاد يحتمل الخطأ والصواب ،وال تسـتثنى طريقة حزب التحرير يف إقامة الخالفة اإلسلامية
مـن ذلـك ،غير أنـه يجب أن ننتبـه إىل أن الحكم الرشعي بالنسـبة لألفـراد والجامعات ال يتغري
وال يتعـدد ،وعلى هـذا فإنـه يجـب على حـزب التحريـر أن يتمسـك بفهمـه يف طريقـة إقامة
الدولـة اإلسلامية .وال يجـوز لـه أن يأخـذ بغريهـا مـن الطـرق ،حتـى وإن کانت قد اسـتنبطت
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حكما رشع ًيـا بنظـره ،ثـم يرتکهـا ويعـود إىل طريقتـه حي ًنـا آخـر؛ ألن
باجتهـاد صحيـح وكانـت ً
هـذا بالنسـبة للحـزب يعنـي تـرك ما هو حكـم رشعي بحقـه ،وذلـك اليجوز.
 وهنـا يجـب ذكـر هذه النقطة ،وهي أن كل طريقة يجب أن تتسـم بالطريقة االجتهاديةاملسـتنبطة مـن األدلـة التفصيليـة ،وقـد اتضـح لنا خالل دراسـتنا لبعـض الجامعـات واألحزاب
اإلسلامية أنهـم يخطئـون يف فهـم معنـى الطريقـة؛ ولهذا السـبب فهـم يغيرون طريقتهم فور
يرا تا ًمـا ،ويجنحـون إىل غريهـا مـن الطـرق واملناهـج .وهـذا
أن تواجههـم مشـکلة صغيرة تغي ً
يعنـي أن موضـوع كـون طريقـة عملهـا رشعيـة هـو موضـوع غائـب عـن أذهانهـم وأفهامهم،
وفيما يتعلـق بتغيري طريقتهم بسـهولة فإنهم يسـتدلون بأنهـم يعملون وفـق املصلحة العامة
حكما مـن األحـكام الرشعيـة .بينما االسـتدالل باملصلحـة هـو اسـتدالل
معتربيـن املصلحـة
ً
خاطـئ وذريعـة إلعطـاء املحرمـات صبغـة رشعيـة .وهـذا ال يجوز.
دليلا رشع ًيا ،مل
دليلا رشع ًيـا ،إال أن الفقهاء الذيـن اتخذوها ً
 رغـم أننـا ال نعتبر املصلحـة ًكل مـن الفقه املالكي والحنبيل الـذي يعترب أن
يجعلوهـا سـبيالً إىل تحليـل املحرمـات ،كما أن ً
املصلحـة حکماً رشعيـاً ويسـميها املصالح املرسـلة ،هـي عندهـم املصلحة التي مل يـورد الرشع
نصـا فيما يخـص جوازهـا أو تحرميهـا .واملصالـح املرسـلة يف الحقيقـة على ثالثة أقسـام:
عنهـا ً
القسـم األول هـي املصالـح التـي أوجبتها النصوص .والقسـم الثاين هي التـي حرمتها النصوص.
والقسـم الثالـث هـي التـي مل توجبها النصـوص ومل تحرمها ،كتنظيـم الجنود وإنشـاء الدواوين
وغريهـا مـن األمـور .فالقسمان األول والثـاين ال خلاف على رشعيتهام بين العلامء .أما القسـم
الثالـث فهـو ال يعدو أن يتناول الوسـائل واألسـاليب التـي تحدثنا عنا من قبل .وعليه ،يسـتنتج
مـن آراء الفقهـاء املالكيين والحنابلـة أن املصالـح املرسـلة عندهـم يجـب أن تكـون يف دائـرة
املباحـات الرشعيـة ،وال ميكـن أخـذ املصلحـة يف املحظورات واملحرمـات والفـروض والواجبات،
واسـتنا ًدا إىل هـذه األقـوال نقول :إن موضوع املصلحة املرسـلة يندرج يف خانة األسـلوب وليس
يف خانـة الطريقـة كما يزعم بعض األفـراد والجامعات اإلسلامية.
 إن القائلني بحجية املصالح املرسلة يستدلون بالرشوط التالية:األول :يجب أن تكون املصلحة عامة وليست خاصة.
الثاين :يجب أن تكون املصحلة حقيقية وليست وهمية.
الثالث :يجب أن ال تتعارض املصحلة مع أي أصل من األصول الرشعية املعتربة.
إن املـراد مـن عـدم مخالفـة املصلحـة األصـول الرشعيـة أال تخالـف رصيـح مـا جـاء مـن
اآليـات القرآنيـة ،وال صحيـح مـا جاء مـن األحاديث النبويـة الرشيفة؟ واإلجابـة واضحة وضوح
الشـمس ،إن اللـه تبـارك وتعـاىل سـ َّمى الحكـم بغير مـا أنـزل اللـه يف كل مـن آيـات 44 :و 45
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ظلما و فسـقًا بالرتتيب.
و 47مـن سـورة املائـدة ،كفـ ًرا و ً
َ َ َّ ۡ َ ۡ ُ َ ٓ َ َ َ َّ ُ َ ُ ْ َ ٰٓ َ ُ ُ ۡ َ ٰ ُ َ
ومن لم يكم بِما أَنزل ٱلل فأُولئِك هم ٱلكفِرون ٤٤
َ َ َّ ۡ َ ۡ ُ َ ٓ َ َ َّ ُ َ ْ َ ٰٓ َ ُ ُ َّ ٰ ُ َ
ومن لم يكم بِما أنزل ٱلل فأولئِك هم ٱلظل ِم
ون ٤٥
َ َ َّ ۡ َ ۡ ُ َ ٓ َ َ َ َّ ُ َ ُ ْ َ ٰٓ َ ُ ُ ۡ َ ٰ ُ َ
ومن لم يكم بِما أنزل ٱلل فأولئِك هم ٱلفسِقون ٤٧
والسـؤال – كما ذكرنـاه فيما سـبق – أنـه :هـل هنـاك مـن مصلحـة للمسـلمني يف الدنيـا
کلهـا تسـتحق غـض النظـر عما وصفـه الله سـبحانه وتعاىل کفـرا ً وظلامً وفسـقاً؟ والـرد واضح
متا ًمـا ،ليسـت مصلحـة أكبر وأعظـم مـن تطبيق حكـم اللـه يف املجتمع.
إذًا ،الطريقـة التـي مل تسـتنبط مـن األدلـة التفصيليـة وعبر االجتهـاد الصحيـح ،وكانـت
معتمـدة على االسـتدالالت الخاطئـة ال تعتبر عندنـا طريقـة إسلامية وال طريقـة اجتهاديـة،
وإمنـا هـي طريقـة قامئـة على هـوى النفـس وليـس فيهـا صـواب وال صحـة.
 نؤمـن بأنـه يف مجـال التطبيـق والواقـع ،فـإن الطريقـة التـي تبناهـا حـزب التحرير هيمسـتنبطة من السـنة النبويـة الرشيفة .واملراحل الثالثـة املتمثلة يف التثقيـف والتفاعل وطلب
النصرة للوصـول إىل مرحلـة الحكـم هـي الطريقـة الوحيـدة التي ميکن اسـتنباطها من السـنة
يف تأسـيس الدولـة .وعلى هـذا ال ميكـن االجتهـاد بيما يتعلـق بالطريقـة بعيـ ًدا عـن طريقتنا
التـي أوضحناها.
ولکـن البـد مـن القـول إننـا وإن کنـا نرفـض آراء سـائر الجامعـات واألحزاب اإلسلامية يف
طريقتهـم لتأسـيس الدولـة اإلسلامية ،إال أن ذلـك ال يعنـي – کما يظـن بعـض قصـارى الفکر
– أننـا نرفـض تلـك الجامعـات رفضً ا باتًـا ،بل نعتبر أعضاءها إخواننـا يف اإلسلام؛ ولکننا نراهم
يرا بتجافيهـم عـن الفهـم الرشعـي الصحيـح لطريقـة عملهـم؛ فلذلـك نلـزم
يرتکبـون خطـأ کب ً
أنفسـنا کإخـوة لهـم يف اإلسلام أن نأمرهـم باملعروف کواجـب رشعي؛ ألن الله سـبحانه وتعاىل
ذلـك ثابـت يف القـرآن
جعـل األمـر باملعـروف فريضـة على عاتـق جميـع املسـلمني ،وحکـم
َ ۡ َ ُ ّ ُ ۡ ُ َّ ۡۡ َ َ َ ُ ۡ َ ٞ
ي
الکريـم ،حيـث يقـول اللـه تعاىل يف سـورة آل ُعمران :ولكـن مِنكم أمة يدعـون إِل ٱل ِ
ۡ ُ َ َ ْ َ ٰٓ َ ُ ُ ۡ ُ ۡ ُ َ
ََُۡ ُ َ
ـو َن َ
وف َو َي ۡن َه ۡ
ون بٱل ۡ َم ۡع ُ
ـون ١٠٤؛ ولذلـك يعترب األمر
ـرۚ وأولئِـك هم ٱلمفل ِح
نك
م
ٱل
ـن
ع
ـر
ِ
ويأمـر ِ
ِ
ِ
باملعـروف و النهـي عـن املنكـر واجـب على املسـلمني .ونحـن يف حـزب التحريـر كجامعة من
الجامعـات املسـلمة نأمـر الحـکام والجامعـات اإلسلامية وعامة املسـلمني باملعـروف كفريضة
مـن فرائـض رشيعة اإلسلام.
 وهنـا يجـب التنبيـه إىل نقطـة أخـرى أيضً ـا ،وهي أنـه إن أقيمت الخالفة اإلسلامية عىليـد إحـدى الجامعات اإلسلامية ،أيًّا كانت ،فيجب عىل املسـلمني جمي ًعـا أن يبايعوهم .وحزب
التحريـر كإحـدى الجامعـات اإلسلامية يـرى البيعة للخليفـة والدفاع عـن دولة الخالفـة واجباً
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رشعيـاً عليـه ،رشيطـة أن ال تكـون وراء تلك الدولة مؤامرة ضد املسـلمني واألمة اإلسلامية .غري
إننـا ،كجامعـة مسـلمة ،نعترب دعـم الدول غري اإلسلامية حرا ًمـا ،وحرمته قطعية.
طريقة تغيري املجتمع:
إنـه ال ميكـن إقامـة دولة إسلامية تتسـم بالـداوم واالسـتمرار دون حصول تغيير جذري يف
عـروق املجتمـع .وهنـاك نقطـة يجـب االنتباه لهـا ،وهـي أن طريقة تأسـيس الدولة اإلسلامية
تلتقي مع طريقة تغيري املجتمع .فاملجتمع حتى يكون مجتم ًعا إسلام ًيا ال بد أن يقوم بغالبيته
على مسـلمني أفكارهـم ومشـاعرهم إسلامية ويحكمـون بالنظام اإلسلامي .فهـذا الحكم عىل
املجتمـع هـو حكـم عقلي؛ ألنـه حكـم على واقـع .وكذلك فـإن أي مجتمـع يأخذ الحكـم عليه
مـن لـون األفـكار الطاغيـة واملشـاعر السـائدة والنظـام الحاكـم فيه ،فـإن كانت رأسمالية فهو
مجتمـع رأسمايل ،وإن كانـت اشتراكية فهو مجتمـع اشترايك .وإن كانت إسلامية كان مجتم ًعا
إسلام ًيا؛ وهـذا يتناسـب متا ًما مع مـا تتطلبه إقامة الدولة اإلسلامية من أعمال .فالعمل إلقامة
الدولـة اإلسلامية ،بحسـب طريقة الرسـول  تتطلب إيجـاد الرأي العام عىل إسلام الحكم
(املشـاعر) املنبثـق عـن الوعـي العـام على رضورة ووجـوب قيـام الحكـم باإلسلام (األفـكار)
وتتطلـب إقامـة الحكـم باإلسلام عن طريق النصرة (النظام) ،وهـذا التوافق بين العمل لتغيري
املجتمـع وهـو عقلي ،والعمـل إلقامـة الدولـة اإلسلامية وهـو رشعـي يعطـي قوة للتغيير ألنه
توافـق بين مـا هـو رشعـي وبين مـا هـو عقلي ،ويـؤدي إىل تغيير حقيقـي ،ويعطي ثقـة أكرب
بالتغيير اإلسلامي ،وهـذا التناسـب يقـوى أكثر وأكثر عندمـا تتسـع الدولة اإلسلامية ليشـمل
توسـعها مختلـف املجتمعـات حين يذيبهـا اإلسلام ببوتقتـه فيجعلها تسـلم بأفـكاره ،ويجعلها
كل مـن هـذه األفكار وهـذا النظـام عامليًـا .إذًا ،فالطريقـة الوحيدة التي
تخضـع لنظامـه ،كـون ٍّ
يقبلهـا العقـل السـليم لتغيير أي مجتمع إنسـاين إمنـا هي التـي رشحناها.
ويف الختـام نقـول :إن بـذرة قيـام دولـة إسلامية هـي بـذرة قيـام دولـة عامليـة ،وإن أوان
هـذه الدولـة اإلسلامية العامليـة ،وهـي التـي يسـميها الغـرب (إمرباطوريـة) ونسـميها نحـن
«دولـة الخالفـة» قـد حـان ،وخاصـة بعـد مـا سـقطت الحضـارة االشتراكية ،وباتـت الحضـارة
الغربيـة مرشفـة على السـقوط .ومـا هـذه الحـرب الرشسـة التـي تخوضهـا دول العـامل على
اإلسلام باسـم «الحـرب على اإلرهـاب» إال محاولة يائسـة مـن دول الغـرب الرأسمايل الكافر،
أن لهم ذلك واللـه تعاىل يقـولَ  :و َّ ُ
ٱلل
إقامـة دولـة الخالفة .ولكـن َّ
رأسـه أميركا ،ملنـع
وعلى
َ ٌ ََ َ
َ َٰ
َّ َ ۡ َ
َ ََُۡ َ
ۡ
َ
َّ
ٰٓ
كـن أكثر ٱنل ِ
ـاس ل يعلمون .٢١
ـره ِۦ ول ِ
غل ِـب ع أم ِ
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العاملني.
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األزمة الكوريةُ ...تنذر بأزمات اقتصادية قادمة
حمد طبيب  -بيت املقدس
ذكرت فضائية  BBCالعربية 2017 -8 -10م ترصي ًحا عن رئيس كوريا الشاملية (أن
بالده لديها خطة قد تتضمن إطالق صواريخ بالقرب من (جزيرة غوام األمريكية) يف املحيط
الهادئ ،وأن هذه ستكون جاهزة قري ًبا ...وقالت وسائل إعالم حكومية يف كوريا الشاملية إن
صواريخ من طراز هواسونغ 12-ستطلق لتعرب من فوق أرايض اليابان ،وتسقط يف مياه البحر
عىل بعد  30كيلوم ًرتا من جزيرة غوام ،وذلك إذا وافق الزعيم (كيم جونغ أون) عىل الخطة)...
وذكرت وكالة أنباء رويرتز2017 -8-11 .م ،أي بعد التهديد بيوم واحد( :إن مؤرش (داو جونز)
الصناعي قد انخفض  75.62نقطة أو ما يعادل  0.34باملائة إىل  21973.08نقطة ،وتراجع
املؤرش (ستاندرد آند بورز)  500مبقدار  10.71نقطة ،أو  0.43باملائة ،إىل  2463.31نقطة ،ونزل
املؤرش (ناسداك املجمع)  40.64نقطة تعادل  0.64باملائة إىل  6311.70نقطة ،وذلك يف ظل
تهديد كوريا الشاملية بإطالق صاروخ عىل جزيرة غوام األمريكية ،يف املحيط الهادي ،مام عزز
التوتر بني بيونغ يانغ وواشنطن ) ...فهل ستقود هذه األزمة املتصاعدة هذه األيام إىل أزمات
اقتصادية قادمة بسبب تأثرياتها عىل أسواق املال واألعامل وعىل التجارة الدولية ،وعىل أسواق
العمالت وخاصة الدوالر واليوان؛ كام حصل مع أزمات سابقة؟!.
إن الناظر يف تاريخ األزمات االقتصادية العاملية الكبرية؛ التي حدثت -يف القرن املايض
أو الحايل  -يرى أن الشعلة التي أدت إىل اشتعالها هي أجواء الحرب ونتائجها ،أو األجواء
السياسية املشحونة والتهديدات بالحروب ...صحيح إن النظام الرأساميل هو السبب الحقيقي
لحصول األزمات بكافة أشكالها ،وهو مهيأٌ يف أية لحظة الشتعال أزمة؛ ألنه قائم عىل أساس
فاسد ،وتنبثق عنه أحكام فاسدة ...إال أن الحروب ونتائجها ،واألجواء املشحونة ،والتهديدات
بالحرب بني الدول تكون مبثابة عود الثقاب؛ الذي يشعل كومة القش املهيأة لالشتعال ...فأزمة
سنة 1929م ،وهي ما تعرف (بالكساد الكبري) ،كان السبب الرئيس يف حصولها هو نتائج
الحرب العالية األوىل ،وترسيح آالف العامل ،وإغالق العديد من الصناعات الكربى الثقيلة،
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مام أدى بالتايل إىل انهيار سوق األسهم يف (وول سرتيت) يوم الثالثاء األسود ،واشتعال رشارة
هذه األزمة املدمرة الكبرية ...وأزمة سنة 2008م ،وهي ما تعرف (بأزمة الرهن العقاري) كان
السبب الحقيقي يف تهيؤ أسبابها؛ هو نتائج حرب العراق وأفغانستان ،والخسائر الكبرية التي
تكبدتها أمريكا يف هذه الحروب؛ والبالغة حوايل(  )4.79تريليون دوالر حسب تقرير (معهد
واتسون للشؤون الدولية والعامة) التابع لـجامعة (براون األمريكية) وذلك اعتبا ًرا من أحداث
سبتمرب/أيلول 2001م وحتى سنة 2016م ،وما زالت هذه األزمة مستمرة ومل تخمد نارها ومل
ينته رشها...
واليوم يقف العامل بأكمله عىل أبواب أزمة جديدة بسبب ما يجري من تسخني لألجواء،
وبسبب املناكفات السياسية بني العمالقني؛ أمريكا والصني ،وبسبب التهديدات العسكرية من
قبل رؤساء كل من كوريا وأمريكا ...وهذه األزمة تشمل أمو ًرا كثرية؛ أولها أسواق املال؛ ألنها
مبثابة امليزان الزئبقي الذي يتأثر بشكل رسيع بأية أجواء مشحونة سياس ًيا أو عسكريًا .وإن
كل من أمريكا والصني تحاول اليوم استغالل موضوع األزمة الكورية لصالحها سياسيًا واقتصاديًا.
ً
فأمريكا تستغل حالة التهديد والوعيد التي تقوم بها كوريا الشاملية يف نرش املزيد من قواتها يف
محيط الصني للتضييق عليها وتحجيمها إقليميًا ،وتستغله يف تعزيز نفوذها السيايس يف البالد
املجاورة مثل الهند والصني وروسيا واليابان ،ويف فرض املزيد من العقوبات االقتصادية عىل
كوريا بإجامع دويل ،ويف اتخاذ إجراءات وعقوبات تجارية كذلك بحق الصني؛ وخاصة التعرفة
الجمركية ...ومبعنى آخر تستغل أمريكا أجواء هذه األزمة يف عرقلة طموح الصني يف االنفتاح
والتمدد إىل املحيط ،ويف إقامة قيود جديدة اقتصادية وسياسية عىل كوريا والصني م ًعا .وقد
قامت بالفعل بإرسال املزيد من القوات العسكرية ،وحامالت الطائرات العمالقة ترافقها ثالث
سفن قاذفة للصواريخ ،وغواصات إىل شبه الجزيرة الكورية ،كام أرسلت مدمرة صاروخية إىل
بحر الصني الجنويب ،ونرشت اآلالف من الجنود يف قواعدها العسكرية حول الصني ،ويف كوريا
الجنوبية واليابان.
أما الصني فإنها تستغل هذه األزمة يف اتجاه آخر؛ وهو كرس هيبة أمريكا ،ومتريغ أنفها أمام
العامل بسبب تهديدات دولة صغرية الحجم والقدرات مثل كوريا ...وتستغل األزمة كذلك يف
ابتزاز أمريكا من أجل لجم تهديدات كوريا لها ،وعدم االستمرار يف التهديد والوعيد ،وتستغلها
أيضً ا لتأليب دول أخرى عىل أمريكا بسبب عنجهيتها وتدخالتها يف البالد األخرى بشكل سافر.
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كام أنها قامت بإرسال آالف الجنود ،كخطوة فيها تح ٍّد ألمريكا ،عىل مقربة من حدود كوريا
الشاملية.
إن موضوع نشوب الرصاع العسكري املبارش بني الدول النووية؛ هو أمر مستبعد يف ظل
الظروف الحالية؛ إال أن التنافس السيايس واالقتصادي هو أمر حاصل ،وهو ال يقل خطورة عن
الحرب الساخنة العسكرية...
والحقيقة ،إن الناظر يف واقع الرصاع االقتصادي بني الصني وأمريكا يرى أنه قائم عىل قدم
وأشكال كثرية ...فالصني عمالق اقتصادي ،وتنازع أمريكا اقتصاديًا؛ وخاصة
ً
وساق ،ويأخذ أبعا ًدا
أن معدل النمو عندها مرتفع ،وحجم التجارة كبري حتى داخل أمريكا نفسها؛ حيث تبلغ حوايل
 %25من صادرات الصني (فقد ذكرت (منظمة التعاون االقتصادي والتنمية) يف تقرير لها -13
2015-12م ،أن الصني سوف تحل مكان الواليات املتحدة  -يف املرتبة األوىل  -كأكرب اقتصاد يف
العامل بحلول 2016م ،مع استمرار منوها االقتصادي) .والصني أيضً ا عمالق عسكري ،وإن كانت
ال توازي أمريكا؛ لكنها دولة عظمى ،مهابة الجانب ويحسب لها ألف حساب .لقد استطاعت
أمريكا يف العقود املاضية ،بثقلها وقوتها االقتصادية وسياساتها وتحكامتها ،أن توقف طموحات
االتحاد األورويب يف بناء قوة اقتصادية فاعلة تؤثر عىل هيمنة أمريكا النقدية ،واستطاعت أن
تزعزع أسس هذا االتحاد بتشجيعها لربيطانيا بالخروج منه ،وبالتايل قضت عىل طموح أوروبا
مستقبل ،متا ًما كام استطاعت من قبل أن تقيض عىل طموح االتحاد
ً
يف الوحدة السياسية
السوفيايت سياس ًيا واقتصاديًا بسبب الفخاخ الدولية ،وسياسة سباق التسلح ،وغري ذلك من
أعامل غاية يف الدهاء السيايس...
واليوم تحاول الصني جاهدة االنعتاق من تحكامت أمريكا االقتصادية ،وتحاول أمريكا جاهدة
كذلك اإلطباق عىل الصني حتى ال تنعتق من تحكامتها؛ ألنها بانعتاقها – كام ذكرنا -تتسبب يف
كوارث اقتصادية ألمريكا ،وتقيض عىل تحكم الدوالر (كعملة عاملية) ،وتستطيع أن تتقدم شيئًا
فشيئًا لتصبح دولة فاعلة يف املوقف الدويل املنافس ألمريكا ،ويف رسم السياسة الدولية ...ويف
هذا مقتل أمريكا .لقد أظهرت الصني محاوالت عديدة من قبل لالنعتاق من تبعية الدوالر ،وما
زالت؛ فقد طرحت موضوع إنشاء عملة عاملية مكان الدوالر أكرث من مرة ،كان آخرها يف قمة
العرشين يف تركيا سنة 2015م .وكان الرئيس الصيني (يش جينبينغ) قد دعا خالل افتتاح قمة
مجموعة العرشين يف الصني سنة 2016م إىل بناء اقتصاد عاملي مفتوح ،ومواجهة ضغوط إلقامة
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حواجز تجارية ،وهي تحاول اليوم استغالل قضية الرصاع يف الكوريتني لتحقيق مكاسب سياسية
يف إثارة الرأي العام الدويل ضد سياسات أمريكا تجاه كوريا ،ويف نفس الوقت تساعدها عىل
االنعتاق من تحكامتها ورشورها .فقد ذكرت وكالة (رويرتز) يف 2017-4-14م ترصي ًحا لوزير
خارجية الصني (وانغ يي)؛ دعا فيه إىل رضورة وجود محادثات تقود إىل حل سلمي ،وإىل نزع
السالح النووي من شبه الجزيرة الكورية ،وقال( :إن القوة العسكرية ال ميكن أن تحل الوضع
يف شبه الجزيرة الكورية ،وإن أي طرف يؤجج الوضع يف كوريا الشاملية يجب أن يتحمل
املسؤولية التاريخية عن ذلك ) ...إال أن أمريكا بثقلها الدويل ،وبدهائها وتحكامتها السياسية
واالقتصادية ،واتساع دائرة نفوذها ،ومبساعدة دول عديدة فاعلة يف محيط الصني (مثل اليابان
والهند والباكستان وروسيا وكوريا الجنوبية) تعمل عىل تبديد آمال الصني يف االنعتاق ،ويف
تحقيق مكاسب سياسية ،وهي ناجحة يف هذا األمر حتى اآلن ،وتقوم بأعامل عديدة من أجل
هذا الهدف السيايس ( تحجيم الصني ،وعدم انعتاقها) .ومن هذه األعامل والسياسات:
 -1استخدام سياسة الرتهيب والرتغيب تجاه الصني؛ بخصوص قضية كوريا ،وإرسال رسالة
واضحة مفادها أن أمريكا قادرة عىل تطويق أي تحرك يف شبه الجزيرة الكورية ،ويف بحر الصني
ويف محيطها...
 -2فرض قيود تجارية جديدة عىل الصني ،والتهديد بفرض عقوبات تجاه التجارة إىل أمريكا،
أو عن طريق التعرفة الجمركية...
 -3قيام أمريكا باتباع سياسة السباق يف املجال االقتصادي والعسكري من أجل إرهاق
االقتصاد الصيني ،كام فعلت من قبل مع االتحاد السوفيايت...
 -4قامت أمريكا بالفعل برفع سعر الفائدة عىل الدوالر؛ مام دفع الصني ملجاراتها يف ذلك،
وقد تس َّب َب هذا بخسائر كبرية يف املجال التجاري...
 -5إدخال الصني يف برامج سباق التسلح ،ونرش القوات خارج أرضها ،وإنفاقها الكثري عىل
هذا املجال؛ مام يؤدي إىل إرهاق اقتصادها...
وبني هذا وذاك من التجاذبات السياسية واالقتصادية ،ويف ظل أجواء أزمة مل تنت ِه بعد،
وهي أزمة الرهن العقاري سنة 2008م ،فإن االقتصاد العاملي اليوم بالفعل يقف عىل حافة أزمة
عاملية جديدة؛ وخاصة أن أمريكا تعاين ما تعاين من أزمة داخلية اقتصادية خانقة حيث رفعت
أمريكا سقف الدين الحكومي إىل  20ترليون دوالر يف 2015-10-30م ،وكان معدل البطالة قد
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بلغ إىل نسبة مرتفعة 2016م -حيث بلغ  ،%7.5وتعاين من مشاكل دولية ومشاكل داخلية كبرية
يف ظل حكم ترامب ...وإن أول من يتأثر بهذه األمور هي أسواق املال ،وقد تأثرت بالفعل
قبل أسابيع قليلة ،يف أجواء التسخني والتهديد باستخدام القوة ضد كوريا ...وقد رأينا كيف
توترت أسواق املال عندما هددت كوريا بإطالق صاروخ يف أوائل آب 2017م عىل (جزيرة
غوام األمريكية) يف املحيط الهادي فانخفض مؤرش داو جونز الصناعي  75.62نقطة أو ما يعادل
 0.34باملائة  ،كام انخفض الدوالر – رغم رفع سعر الفائدة  -وارتفع سعر الذهب إىل أعىل
مستوياته مقابل الدوالر ،وأدى إىل هزات يف كل أسواق املال العاملية...
إن هذه الدول املتحكمة يف رقاب العامل اليوم؛ تجلب عىل العامل الويالت والحروب ،والفقر
والحرمان؛ بسبب سياساتها الجشعة املبنية عىل حب املال وتكثريه بأية طريقة حتى لو أدى إىل
دمار العامل .وإن الذي ينقذ العامل من هذه السياسات والتحكامت القاتلة املدمرة ،وما تجره
من انهيار أسواق املال ،وانهيارات العمالت هو:
ً
أول :نظا ٌم يقوم عىل أساس العدل والرحمة ال عىل أساس الجشع وحب الذات...
ثان ًيا :وجود دولة مبدئية تحمل هذا املبدأ العادل بقوة ،وتتحدى أمريكا ورشها واستعامرها
للشعوب...
ثالثًا :العمل عىل إيجاد نظام دويل عادل؛ كمرجعية للدول والشعوب ،يحقق العدل ويرفع
الظلم ،ويقف أمام غطرسة أمريكا ،وإيجاد الرأي العام لهذا النظام بني الدول...
راب ًعا :العمل عىل هدم هذه املؤسسات الدولية الظاملة مثل (هيئة األمم املتحدة) وما
يتفرع عنها من مؤسسات دولية تسخرها أمريكا يف استعباد العامل...
خامسا :فرض نظام نقدي صحيح؛ ال يقوم عىل أساس منافع الدول وتحكامتها كالدوالر
ً
اليوم ،بل يقوم عىل أساس ثابت غري قابل للتحكم والتالعب .وهذا النظام هو نظام الذهب
الذي يحمل قيمته يف ذاته كسلعة ونقد؛ وبهذا يستطيع العامل أن يتخلص من هذه الكوابيس
والرشور ،سواء أكانت سياسية أم اقتصادية ،أم تهديدات بالحروب من أجل املصالح واملنافع...
نسأله تعاىل أن يكرم أمة اإلسالم أولً بهذا النظام العادل؛ لتحمله بعد ذلك رسالة خري إىل
جميع الشعوب ،وتخلصهم من رشور هذا الوحش القاتل؛ النظام الرأساميل والدول القامئة به.
آمني يا رب العاملني
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بسم الله الرحمن الرحيم
خطبة جمعة
يف ذكرى إحراق منرب صالح الدين ...األقىص يسترصخ أمة اإلسالم ،فهل من مجيب؟؟!!...
أبو املعتصم – بيت املقدس
الخطبة األوىل:
الحمد لله رب العاملني  ،نحمده َونستعينه ونستغفره ونتوب َ إليه ،وأشهد أن ال اله إال الله
َ َ ۡ ۡ َ ُ َّ َّ َ َ َ َ ٰ َ َّ
ِيها ۡ
ٱللِ أن يُ ۡذ َك َر ف َ
ٱس ُم ُهۥ َو َس َ ٰ
ع ِف
جد
وحده ُال رشيك له ،القائل َ :ومن أظلم مِمن منع مس ِ

َ ۡ ُ ُ َ ٓ َّ َ ٓ َ
ني ل َ ُه ۡم ف ُّ
َ َ ٓ َْ َ َ َ َ َُ
ي َول َ ُه ۡم ف ٱٓأۡلخ َِرة ِ َع َذ ٌ
ٱدل ۡن َيا خ ِۡز ٞ
اب
خ َرابِها ۚ أو ٰٓلئِك ما كن له ۡم أن يدخلوها إِل خائِفِ ۚ
ِ
ِ
َع ِظ ٞ
يم  ١١٤وأشهد أن محم ًدا عبده ورسوله ،وصفيه من خلقه وخليلُه ،بلَّغ الرسالة وأ َّدى

ُّ
األمانة ،ونصح أمة اإلسالم ،ومل يزل حتى تركها عىل املحجة البيضاء ،ليلها كنهارها ال يزيغ عنها
إال هالك ،والقائل« :ال تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد؛ املسجد الحرام ،ومسجد الرسول صىل
الله عليه وسلم ،ومسجد األقىص» ..رواه اإلمام البخاري عن أيب هريرة ريض الله عنه .اللهم
صل عليه وعىل آله وصحابته ،ومن سار عىل دربه واسنت بسنته إىل يوم الدين ...وبعد أيها
اإلخوة املؤمنون ،يقول الحق تبارك وتعاىل َيف كتابه العزيز – وهو أصدق القائلني – بعد أعوذ
ل ٗل ّم َِن ٱل ۡ َم ۡسج ِد ۡ َ َ َ ۡ َ ۡ
ُ ۡ َ َ َّ ٓ ۡ َ
ى ب َع ۡب ِده ِۦ َ ۡ
ج ِد
ٱلر ِام إِل ٱلمس ِ
ِ
بالله من الشيطان الرجيم  :سبحٰن ٱلِي أس ٰ ِ
ۡ َ ۡ َ َّ َ َ ۡ َ َ ۡ َ ُ ُ َ ُ ۡ َ َ َ ٓ َّ ُ ُ َ َّ ُ ۡ
ِنيهۥ مِن ءايٰتِنا ۚ إِنهۥ هو ٱلس ِم
يع ٱلَ ِص ُري .١
ٱلقصا ٱلِي بٰركنا حولۥ ل ِ
أيها املسلمون ،هذه هي مكانة األقىص ،وهذا هو حكمه ،وتلك هي كرامته العالية
السامية؛ ق ّررها رب العزة جل جالله من فوق سبع طباق؛ يف كتابه وسنة نبيه عليه السالم...
جيل بعد جيل ،يف عقولهم وقلوبهم ،ويف حياتهم وأعاملهم ،وتضحياتهم
وحملها املسلمون ً
ليل
العظيمة بالجهاد واالستشهاد ...فهذا رسول هذه األمة العظيمة ،أيها املسلمون؛ يُرسى به ً
من (املسجد الحرام) إىل (املسجد األقىص)؛ يف وقت الشدة والحزن؛ ليكون يف ذلك الترسية
والبرشى؛ بانتشار هذا الدين وسم ِّوه وعل ِّوه ،وبرشى بفتح املسجدين :الحرام واألقىص ،يف عهد
قريب .وقبل وفاته عليه السالم بأيام قليلة ،يجهز جيش أسامة بن زيد (الحب بن الحب) إىل
أرض الشام ،وإىل تخوم األقىص وأكنافه؛ حيث أمره أن يطأ بخيله تخوم (الداروم) من أرض
البلقاء؛ أي أرض فلسطني .وقبل أن يغادر الدنيا إىل الرفيق األعىل يويص عليه السالم صاحبه أبا
قائل « :أَن ِفذوا بعث أسامة بن زيد ...أنفذوا بعث أسامة
بكر (ريض الله عنه) بتسيري الجيش ً
بن زيد) .فكان أول عمل من أعامل ِ
سي الجيش (بعث أسامة) نحو
الص ِّديق ،أيها املسلمون ،أن ّ َ
الشام؛ رغم ما حصل من قالقل وفنت ،و ِر َّدة عن اإلسالم داخل جسم الدولة؛ بعد وفاة الرسول
األكرم صىل الله عليه وسلم ...وتويف الص ِّديق ،أيها املسلمون ،وكانت نفسه تتوق لفتح بيت
املقدس واملسجد األقىص املبارك ،لكنه تويف ريض الله عنه قبل أن يحقق هذه األمنية العظيمة،
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فأكمل املشوار خليفته الفاروق عمر ريض الله عنه ،ووقف جيش املسلمني بقيادة أمني هذه
األمة (أيب عبيدة بن الجراح) عىل أبواب القدس وحارصها (ستة أشهر)؛ عندها ،أيها املسلمون،
طلب كبري البطارقة (صفرونيوس) املصالحة عىل تسليم القدس ،واشرتطوا لذلك رشوطًا ،واشرتط
املسلمون عليهم رشوطًا ،وكان مام اشرتطوه ،ود ّون يف العهدة بحضور وشهادة كبار الصحابة:
(أن ال يساكنهم فيها يهود أبدً ا ما داموا فيها) ،ووثقوا هذا األمر يف العهدة التي سميت بالعهدة
العمرية .ويف عهد الفاروق ،أيها املسلمون ،وأثناء الفتح والجهاد ،استشهد عىل ثرى هذه األرض
املقدسة الطاهرة أيها املسلمون خرية الصحابة ودفنوا فيها ...ففيها استشهد الصحابة األبرار:
(أبو عبيدة بن الجراح ،ومعاذ بن جبل ،وشداد بن أوس ،ورشحبيل بن حسنة ،وسهيل بن
عمرو ،) ...وغريهم الكثري ممن استشهدوا يف طاعون عمواس ...وقد روى املؤرخون وأصحاب
السري أن عدد الشهداء يف طاعون عمواس قد بلغ خمس ًة وعرشين ألفًا من الرعيل األول...
وعندما وقعت بيت املقدس  -ومنها املسجد األقىص املبارك  -بيد ُع َّباد الصليب ،أيها
ظل املسلمون يف جهاد متواصل طيلة التسعني عا ًما من اغتصاب النصارى ملرسى
املسلمونّ ،
يفتوا ومل يهدؤوا يو ًما واح ًدا ...حتى قيَّ َض الله لهذه األمة
رسول الله صىل الله عليه وسلم؛ مل ُ
قاد ًة عظا ًما؛ أمثال السلطان العظيم نور الدين آل زنيك ،وقائده العظيم السلطان صالح الدين
األيويب .وكانت أمنية نور الدين (رحمه الله) أيها املسلمون ،أن يُح ِّرر املسجد األقىص يف عهده،
وأن يشهد ذلك بنفسه ،وصنع للمسجد من ًربا استعدا ًدا للتحرير والصالة فيه؛ وهو ما يعرف
(مبنرب صالح الدين) ،لكن إرادة الله عز وجل ،أيها املسلمون ،شاءت أن ينتقل إىل الرفيق األعىل
قبل أن تتحقق هذه األمنية ...فجاء قائده املظفر (أبو املظفر) ،النارص لدين الله (يوسف بن
أيوب) (صالح الدين) فأكمل املشوار الذي بدأه نور الدين ...وظل صالح الدين رحمه الله يف
جهاد متواصل ،أيها املسلمون ،حتى مكَّنه الله عز وجل من تحرير املسجد األقىص ،ونصب منرب
قائده (نور الدين) يف مكانه إنفاذًا لوصيته ،وشهد ،أيها املسلمون ،أول صالة يف األقىص بعد
عظيم ،وكانت
واحد وتسعني عا ًما؛ مل يرفع فيه أذان ومل تقم فيه صالة ...فكان يو ًما مشهو ًدا
ً
الرايات ترفرف يف أرجاء األقىص ،والتكبريات والتهليالت تنطلق من كل أرجائه ...وجاء باملنرب
املعهود؛ منرب قائده العظيم (نور الدين آل زنيك) الذي أحرضه عىل ظهور الخيل الغازية يف
سبيل الله ،ت ُظلِّله السيوف ،وتَحفُّه الرايات الشامخة ،وسط تكبريات الجند وتهليالتهم ،ووضع
هذا املنرب العظيم (منرب الفتح) يف مكانه يف املسجد األقىص ،وكان ذلك يف يوم الجمعة يف السابع
والعرشين من شهر رجب الفرد لسنة خمسامئة وثالث ومثانني للهجرة ،يف يوم الجمعة ،وشهد
(رحمه الله) أول صالة جمعة تقام يف األقىص بعد تحريره ،وألقيت أول خطبة ،وهي ما تعرف
بخطبة الفتح املبني  -شهدها (رحمه الله) بنفسه وسط صيحات (الله أكرب) تدوي يف جنبات
األقىص ،ووسط الجند امللتفة حوله ،ووسط الرايات ترفرف يف سامء األقىص!!...
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لقد ظل املسلمون ،أيها املسلمون ،بعد هذا التاريخ املرشق الوضَّ اء من صحابة رسول الله
صىل الله عليه وسلم ،ومن جاء بعدهم من صحابته األبرار ،يحافظون عىل وصية رسولهم تجاه
األقىص ،وأكناف األقىص ،ويحفظون لألجيال السابقة من سلف هذه األمة جهادها وتضحياتها
جيل بعد جيل ،مل يفرطوا بحبة تراب واحدة من ثراه الطاهر الطيب .وعندما
العظيمةً ،
ضعف املسلمون ،وكانت الدولة اإلسالمية يف ساعات االحتضار ،أيها املسلمون ،حاول زمرة
من الصهاينة ،ممن بعثهم هرتسل زعيم الحركة الصهيونية إىل السلطان العثامين عبد الحميد
الثاين ،حاولوا استغالل الظرف الذي تعيشه الدولة ،من ضعف وتفكك ،وإثقال بالديون الكثرية
بسبب الحرب؛ فعرضوا عىل السلطان تسديد ديون الدولة مقابل متليكهم جز ًءا من أرض
فلسطني ليقيموا وط ًنا فيها!! ..فامذا كان رد السلطان ،أيها املسلمون؟؟ هل قبل األموال من
هذه الزمرة املجرمة مقابل التفريط بجزء من أرض املرسى واألقىص؟؟ ..لقد كان رد السلطان
مفعم بليغًا ...فامذا
عظيم ،أيها املسلمون ،يليق بعظمة هذه األرض ومكانتها ،وكان ر ًدا رشع ًيا ً
ً
كان جوابه ،أيها املسلمون ،مقابل الذهب واألموال الكثرية؟؟ ...قال لهم مقالة ما زال صداها
جيل بعد جيل ،يف آذان األمة اإلسالمية ،وما زال مكتوبًا مباء الذهب ،وحروفه
يرتدد حتى اليومً ،
تشع بالنور والهداية والرشاد ،قال لهم ...( :انصحوا الدكتور هرتزل بأال يتخذ خطوات جدية
يف هذا املوضوع ،إين ال أستطيع أن َّ
أتخل عن شرب واحد من األرض ،فهي ليست ملك مييني،
بل ملك األمة اإلسالمية؛ التي جاهدت يف سبيلها ،وروتها بدمائها ،فليحتفظ اليهود مباليينهم،
وإذا ُم ِّزقت دولة الخالفة يو ًما ،فإنهم يستطيعون آنذاك أن يأخذوا فلسطني بال مثن ،أما وأنا
ىل من أن أرى فلسطني قد بُ ِتت من الدولة اإلسالمية،
حي ،فإنَّ عمل املبضع يف بدين ألهونُ ع َّ
وهذا أمر ال يكون ،إين ال أستطيع املوافقة عىل ترشيح أجسادنا ونحن عىل قيد الحياة.)...
هكذا ،أيها املسلمون ،كانت مكانة األقىص يف عقول وقلوب وأعامل من عرفوا قدره
ومكانته؛ عرب العصور طيلة التاريخ ،وهكذا كانت التضحيات تجاه هذا املكان العظيم ...فامذا
عن حكام املسلمني هذه األيام ،أيها املسلمون ،وماذا عن األقىص وعن حرمته وطهارته ،يف ظل
حكمهم ال َعضوض؟! ...ماذا عن حكام رويبضات باعوا دينهم بثمن بخس ،أو بال مثن لليهود
والنصارى؟! ...ماذا عن حكام تركيا ومرص واألردن وآل سعود تجاه األقىص ،أيها املسلمون؟!..
لقد اغتصب الصهاينة املجرمون  -ممن غضب الله عليهم ولعنهم – اغتصبوا أرض األقىص
وشعب األقىص ،وعاثوا فيه فسا ًدا وإفسا ًدا .وكان من أعظم فسادهم ،أيها املسلمون ،حرق
املنرب املعهود منرب (صالح الدين) بعد اغتصابه بعام واحد سنة مثان وستني ،وكان من فسادهم
ورشورهم يف األقىص ،أيها املسلمون ،قتلهم لألنفس املسلمة الربيئة يف ساحاته أكرث من مرة،
وحاولوا هدمه مرات ومرات ،أيها املسلمون ،وما زالت محاوالتهم يف تهويد هذا املكان الطاهر
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املقدس مستمرة حتى يومنا هذا؛ تنفيذًا لقرارات مؤمتر (بازل الصهيوين األول) سنة ألف ومثامنائة
وسبع وتسعني ميالدية ،وما زالوا يس َعون لبناء هيكلهم املكذوب املزعوم مكان األقىص!! ..فامذا
فعل حكام املسلمني الستغاثات األقىص ،وهي تنطلق مع تكبريات الصالة كل يوم خمس مرات:
أغيثوين ،أيها املسلمون .طهروين ،أيها املسلمون .حرروين ،أيها املسلمون .أعيدوا سرية الفتح
األول يف عهد الفاروق عمر ،أعيدوا سرية الفتح والتحرير يف عهد صالح الدين ،حرمتي تنتهك،
وينع املصلون من
أيها املسلمون ،وعريض يدنس ،وتوضع حويل القيود والسالسل واألغاللُ ،
وينع األذانُ من الجهر يف أرجايئ ،ويقتل اليهود املجرمون أبنايئ
الوصول إىل صحني وساحايتُ ،
يف ساحايت ،وال ير َعون حرمة للدماء وال للمساجد!! ...أين أنت يا أمة اإلسالم؟! ...أين خالد بن
الوليد ،وعقبة بن نافع ،وطارق بن زياد ،وصالح الدين ،والظاهر بيربس؟! أين القادة العظام؟!
أين خالفة اإلسالم؟!.
فامذا فعل حكام املسلمني الستغاثات األقىص وأهل األقىص يف جنباته وأرضه الطاهرة
املقدسة؟!
لقد قام أكرث حكام املسلمني بعد أربعني عا ًما من قيام كيان اليهود ،أيها املسلمون ،بإبرام
معاهدات الود والوئام والتبادل األمني ،وفتح السفارات والتبادل التجاري والثقايف والسياحي؛
كام جرى يف كامب ديفيد ومدريد وأوسلو ووادي عربة وغريها ،بدل تحرير أرض األقىص
وإعادة هيبتها وقداستها املدنسة!! .واألنىك من هذا وذاك ،أيها املسلمون ،أنهم اعرتفوا برشعية
هذا الكيان عىل أكرث من مثانني باملائة من أرض األقىص ،وما حوله من أرض مقدسة؛ وذلك
يف مؤمتر القمة العريب سنة 2002م يف بريوت ،ومل يبق أمام هؤالء الرويبضات إال أن يعرتفوا
لليهود بيهودية الدولة ،كام يطالب اليهود أنفسهم ،ويعرتفون لهم بحقهم عىل جزء من ساحات
األقىص ،وصحنه الطاهر ،كام جرى يف حائط الرباق والحرم اإلبراهيمي من قبل ،ثم يُدخلون
الكيان اليهودي ضمن منظومة الذل والهوان (الجامعة العربية) لتكون واحدة من أسس تركيب
املنطقة حسب قرارات سايكس بيكو الجديد!!.
لقد حاول حكام األردن ،أيها املسلمون ،بعد أكرث من ثالثني عا ًما من اغتصاب املسجد
األقىص وتفريطهم فيه ،وحرق منرب صالح الدين عىل أيدي عصابات اليهود ...حاول حكام
األردن أن يُغطّوا عىل جرمية اليهود ،وعىل تفريطهم يف األقىص ومنرب صالح الدين ببناء منرب
مكان املنرب املعهود (منرب الفتح والتحرير) لقد صنعوا من ًربا بنفس املواصفات واملقاسات ،ونفس
الخشب وطريقة الرتكيب؛ ولكنهم نسوا ،أيها املسلمون ،أن يصنعوا لهذا املنرب ع َّزا وفت ًحا ونرصا ً،
كام صنع صالح الدين .لقد أحرضوا املنرب عرب بوابات اليهود؛ يف ذل وهوان ،ونسوا أو تناسوا
أن منرب صالح الدين قد أُحرض عىل ظهور الخيل الغازية ،تظلله السيوف ،وتحفه رايات النرص،
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وتحدوه تكبريات الله أكرب ت ُ َد ِّوي يف األرجاء ...ونسوا كذلك أن املنرب األول قد ظل سنوات بعد
السنوات ينتظر الفتح حتى م َّن الله عىل املسلمني بالفتح املبني ...لقد نيس هؤالء الرويبضات
أن األقىص ما زال أس ًريا مل يتحرر بعد ،وأن املنرب قد وضع يف األرس ال يف العزة؛ كام صنع صالح
الدين مع منرب الفتح املبني!!...
أيها املسلمون ،إن عزة األقىص ،بل عزة املسلمني جمي ًعا عىل وجه األرض ،ال تعود إال
يف ظل قادة عظام أمثال نور الدين آل زنيك وصالح الدين والظاهر بيربس وقطز ...ال يف ظل
حكام رويبضات ال يتقون الله عز وجل ،وال يقيمون ألمتهم وال لدينهم أي وزن وال اعتبار،
ويخدمون اليهود ويحرصون عىل أمنهم وسالمتهم أكرث من حرصهم عىل شعوبهم .وهذا ال
يكون ،أيها املسلمون ،إال يف ظل دولة اإلسالم؛ خالفة اإلسالم ...فلمثل هذا فليعمل العاملون،
أيها املسلمون؛ فنسأله تعاىل أن يكرم أمة اإلسالم يف القريب العاجل بحكم اإلسالم؛ يف ظل دولة
اإلسالم؛ لرتفع رايات الجهاد والتحرير نحو األقىص ،وأرض األقىص ،وشعب األقىص ...وترفع رايات
الجهاد إىل روما مهد الفاتيكان لتحقيق بشارة رسول الله صىل الله عليه وسلم الثانية ...فنسأله
تبارك وتعاىل أن يكون ذلك قري ًبا ...أقول قويل هذا ،واستغفر الله يل ولكم...
الخطبة الثانية:
الحمد لله رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أفضل الخلق وسيد املرسلني ...وبعد ،أيها
املسلمون ،اعلموا أن الدنيا دار ممر ،وأن اآلخرة هي دار املقر؛ فتزودوا من ممركم ملقركم؛
فإنكم غ ًدا موقوفون ،وعىل أعاملكم ستحاسبون ،وسيعلم الذين ظلموا وخانوا الله ورسوله
وأمة اإلسالم ومقدسات املسلمني أي منقلب ينقلبون ...اللهم إين داعٍ فأ ِّمنوا :اللهم انرص اإلسالم
واملسلمني ،وأعلِ يا موالنا راية الحق والدين ...اللهم من أراد بأمة اإلسالم خ ًريا فوفقه إىل كل
منتقم يا كريم...
رشا وسو ًءا ومك ًرا وغد ًرا وخيان ًة؛ فخذه أخذ عزي ٍز جبا ٍر
ٍ
خري ،ومن أراد بهم ً
اللهم عليك بأمريكا وكيان يهود ومن واالهم من حكام املسلمني ،اللهم خذهم أخذ عزيز
قوي يا متني ...اللهم أرنا فيهم يو ًما اسو َد كيوم فرعو َن وهاما َن وقارو َن
جبار منتقم مقتدر يا ُّ
يا رب العالني ...اللهم أع َّزنا بخالفة راشدة عىل منهاج النبوة؛ يرىض عنها ساكن األرض ،ورب
الساموات واألرض ...اللهم أكرمنا بقادة عظام كايب بكر وعمر وعثامن وعيل ...ونور الدين
وصالح الدين ومحمد الفاتح ...يحكّموا فينا كتابك وسنة نبيك عليه السالم ،ويعيدوا لألمة عزتها
ومكانتها وهيبتها ...ويحرروا املسجد األقىص املبارك أول املسجدين وثالث الحرمني الرشيفني،
وكل بالد املسلمني ...اللهم آمني ،وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العاملني.
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بسم الله الرحمن الرحيم
اللغة العربية وأثرها في فهم العقيدة اإلسالمية ()2
األستاذ محمد عبد الرحمن الدهيبي
طرح الكاتب تساؤالت أراد أن تكون عناوين لبحثه الذي يدور حول تفضيل لغة العرب
لذاتها ورفعها عىل غريها ،وقد تناولنا ست ًة منها من قبل ،عىل أن نكملها يف هذا املقال.
 )7ونحن يف بحثنا هذا ال نريد تعص ًبا للغة العرب ألنها لغتنا وحسب من باب العنرصية
لعرقنا العريب ،بل نريد من وراء ذلك الحفاظ عليها لغ ًة نق ّية طاهرة أولً  ،ونريد مامرسة
عقيدتنا مامرسة صحيحة خالي ًة من الشوائب التي لو تراكمت ألودت باللغة ،وألدى ذلك ألن
تودي بالعقيدة ،وذلك ملا أسلفنا من القول أ ّن إقام الصالة ال يتم وال يصح بغري قراءة القرآن،
وقراءة القرآن ال تكون ّإل بلغة العرب.
فهل بعد ذلك من سبب أو من أسباب للتمسك باللغة العربية وللمحافظة عليها؟! وهل
بعد ذلك من قيمة للغتنا التي ال تكمل العبادة إال بها؟!
مسلم مصليًا متق ًنا لقراءة القرآن بلغته التي أُنزل
فمن حاد عن ذلك قلنا له :إما أن تكون
ً
بها أو ال تكون مصليًا متق ًنا للغة العرب ،فدع اللغة للمسلمني إذًا .وهنا يطيب يل أن أورد
بعض تعليقات وتوضيحات اإلمام الشافعي رحمه الله يف هذا املجال من كتاب الرسالة ،ومعها
تعليقايت املتواضعة فيام أراه من رأي يوافق اإلمام الشافعي يف رأيه العظيم ،وأنا مقتنع به،
فزادين اإلمام تث ُبتًا برأيي.
 )1يقول اإلمام الشافعي :ولسان العرب أوسع األلسنة مذه ًبا وأكرثها ألفاظًا ،وال نعلمه
يحيط بجميع علمه إنسان غري نبي ،ولكنه ال يذهب منه يشء عىل عامتها حتى ال يكون
موجو ًدا فيها من يعرفه.
 )2وهكذا لسان العرب عند خاصتها وعامتها :ال يذهب منه يشء عليها ،وال يطلب عند
غريها ،وال يعلمه إال من قبله عنها ،وال يرشكها فيه إال من اتبعها يف تعلمه منها ،ومن قبله منها
فهو من أهل لسانها.
 )3فإن قال قائل :ما الحجة يف أن كتاب الله محض بلسان العرب ال يخلطه فيه غريه؟
َّ
َ
ََ ٓ َۡ َ َۡ
َ
َّ ُ
ان قَ ۡو ِمهِۦ ِلُبَ ّ ِ َي ل ُه ۡمۖ 
ول إِل بِل ِس ِ
فالحجة فيه كتاب الله .قال الله تعاىل  :وما أرسلنا مِن رس ٍ
فإن قال قائل :فإن الرسل قبل محمد كانوا يرسلون إىل أقوامهم خاصة ،وإن محم ًدا بعث إىل
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الناس كافة ،فقد يحتمل أن يكون بعث بلسان قومه خاصة ،ويكون عىل الناس كافة أن يتعلموا
لسانه أو ما أطاقوا منه ،ويحتمل أن يكون بعث بألسنتهم؛ فهل من دليل عىل أنه بعث بلسان
قومه خاصة دون ألسنة العجم.
أمتسك ،بل ويؤكد ما ذهبت إليه يف قويل السابق
ويف هذا القول لإلمام الشافعي ما يجعلني ّ
يف هذا البحث من أن مبعث الرسول إىل الناس كافة ،وليس إىل قومه فقط ،ما يؤكد أن اللغة
العربية التي نزل بها هذا القرآن هو ما يجب بعد اعتناق اإلسالم أن تكون لغة كل مسلم ،وأن
تكون لغة الكافة التي تتبع الرسول وليس للخاصة من العرب الذين هم عشرية الرسول دون
كافة الخلق ،وليست الخاصة هم قومه أو عشريته باملفهوم العنرصي عربًا بحتًا ،وإنّ ا قومه
باملفهوم املطلق والعام لكل من اعتنق اإلسالم فهو من قومه؛ ألن الرسول جاء برسالة اإلسالم فكل
مسلم .وإن ما طالعنا من علوم اإلسالم
مسلم من قومه .فهي لغة الكل عندما يصبح هذا الكل
ً
عىل أيدي نوابغ املسلمني مل يكن من العرب وحسب ،وإمنا كان من األمم التي دخلت اإلسالم،
وبلغة العرب الراقية الخالية من اللحن والخطأ والضعف  -ونحن مل يصلنا أب ًدا ،ال عن رسول
الله  ،وال عن خلفائه أن اللغة العربية كانت يو ًما مشكل ًة للشعوب الداخلة يف اإلسالم.
 )4فإذا كانت األلسنة مختلفة مبا ال يفهمه بعضهم عن بعض؛ فال بد أن يكون بعضهم تب ًعا
لبعض ،وأن يكون الفضل يف اللسان املتبع عىل التابع.
 )5وأوىل الناس بالفضل يف اللسان َم ْن لسانه لسان النبي ،وال يجوز – والله أعلم -أن يكون
أهل لسانه أتبا ًعا ألهل لسان غري لسانه يف حرف واحد ،بل كل لسان تبع لسانه ،وكل أهل دين
َّ ُ َ َ ُ
زنيل
قبله عليهم اتباع دينه ،وقد بني الله ذلك يف غري آية من كتابه ،قال الله تعاىلِ ١٩١ :إَونهۥ ل ِ

َ َٰ َ ۡ َ َ ُ َ
ٱلر ُ
ب ُّ
َر ّب ۡٱل َعٰلَم َ
وح ۡٱلَم ُ
ون م َِن ٱل ۡ ُمنذِر َ
ني  ١٩٢نَ َز َل بهِ ُّ
ين  ١٩٤بل َِسان َع َ
ّ
ني
ب
م
ر
ك
ك
ب
ل
ق
ع
١٩٣
ِني
لِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َِ ٍ
ِٖ ِ ٖ
ِ
َ َ َ ٰ َ َ َ ۡ َ ٰ ُ ُ ۡ ً َ َ ّٗ
َ َ َٰ َ ۡ َ ۡ َ ٓ َ ۡ َ ُ ۡ َ ً
 ،١٩٥وقال تعاىل  :وكذل ِك أنزلنه حكما عربِيا ۚ وقال تعاىل  :وكذل ِك أوحينا إِلك قرءانا
ُ
حم َ ١و ۡٱلك َِتٰب ٱل ۡ ُ
ى َو َم ۡن َح ۡول َ َها [ الشورى ]7 :وقال تعاىلٓ  :
َع َرب ّٗيا ّ ِلُنذ َِر أ َّم ۡٱل ُق َ
ٰ
ني ٢
ب
م
ر
ِ ِ
ِ
ِ
ُ ۡ َ ً َ َ ًّ َ
َّ َ َ ۡ َ ٰ ُ ُ ۡ ً َ َ ّٗ َّ َ َّ ُ ۡ َ ۡ ُ َ
ۡ
َ
إِنا جعلنه قرَٰءنا عربِيا لعلكم تع ِقلون [ ٣الزخرف] وقال تعاىل  :قرءانا عربِيا غي ذِي
َ َّ َ َّ ُ ۡ َ َّ ُ َ
ون .٢٨
عِو ٖج لعلهم يتق

 )6قال الشافعي :فأقام حجته بأن كتابه عريب يف كل آية ذكرناها ،ثم أورد ذلك بأن نفى
َ َ َ َ َ َّ
جل ثناؤه كل لسان غري لسان العرب يف آيتني من كتابه وهام ،قال تعاىلَ  :ولق ۡد ن ۡعل ُم أن ُه ۡم
عنه ّ
ُۡ ُ َ َ َ
َّ
ّ
ّ
َ
َّ
ُ ُ َ
ُ
َ
َ
ٌ
ۡ
َ
َ
ُّ
َ
َ
ٞ
ُ
ٌ
َ
َ
ُ
ٞ
َ
َ
حدون إ ِ ۡ
لهِ أعج ّ ٞ
م وهٰذا ل ِسان ع َر ِ ّب مبِني  ١٠٣وقال
َيقولون إِنما يعل ُِمهۥ بشۗ ل ِسان ٱلِي يل ِ
ِ
َ َ ۡ َ َ ۡ َ ٰ ُ ُ ۡ َ ً َ ۡ َ ّٗ َّ َ ُ ْ َ ۡ َ ُ ّ َ ۡ َ َ ٰ ُ ُ ٓ َ ۡ
۬اع َ
ج ّٞ
تعاىل  :ولو جعلنه قرءانا أعج ِميا لقالوا لول ف ِصلت ءايته ۖۥ ء
م َو َع َر ِ ّبۗ ٞ
ِ
وإين ألرى من خالل هذه اآليات الكرميات التايل :لو مل تكن اللغة العربية مقصودة لذاتها
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ومعني ًة بالتعلم لكل مسلم دخل اإلسالم حتى يصل األمر إىل اإللزام الضمني بتعلمها ملا كان
هذا الرتكيز اإللهي يف هذه اآليات الكرميات عىل التاكيد بعربية القرآن الكريم متبو ًعا بالنفي
عن كونه أعجميًا ،وأنه لو نزل أعجميًا لوجدت عليه اعرتاضات وطلبت تفصيالت من قوم
أول؛ فيكون ذلك عائقًا لنرشه ،ولو نزل أعجميًا العرتضت عليه أمم األعاجم لِ َم
الرسول األقربني ً
مل يكن بلسان هذه دون تلك؛ فيكون ذلك أيضً ا عائقًا دون نرشه وانتشاره.
 )7قال الشافعي رحمه الله :فعىل كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما بلغه جهده
حتى يشهد به أن ال إله إال الله وأن محم ًدا عبده ورسوله ،ويتلو به كتاب الله وينطق بالذكر
فيام افرتض عليه من التكبري ،وأمر به من التسبيح والتشهد وغري ذلكَ .وإنني ألميل إىل هذا
ميل شدي ًدا  -وما ازداد من العلم باللسان الذي جعله الله لسان من ختم به نبوته وأنزل
الرأي ً
به آخر كتبه كان خ ًريا له ،كام عليه أن يتعلم الصالة والذكر فيها ،ويأيت البيت وما أمر بإتيانه
ويتوجه ملا وجه إليه ويكون تب ًعا فيام افرتض عليه وندب إليه ال متبو ًعا.
وإنني ألظن أن الشافعي رحمه الله إمنا أراد بقوله (تاب ًعا ال متبو ًعا) إرجاع كل مسلم إىل
أصل واحد وهو العقيدة الصحيحة حتى ال تحدث التفرقة يف هذا الدين ،وليك يلم الشمل
تحت مظلة واحدة ليجعل من األمم اإلسالمية أمة واحدة .فالعودة بهم جمي ًعا إىل األصل الذي
نزل به القرآن بالتأكيد يعد أسهل وأهون وأقل رصا ًعا واصطرا ًعا فيام لو تحول املسلمون إىل
لغات شتى من لغات تلك األمم التي ال تقبل إحداها بغري لغتها ،بينام العودة بهم جمي ًعا إىل
لغة العرب ولغة القرآن ال يجدون فيها ض ًريا أو حر ًجا ألنها عودة إىل أصل كام أوضحنا ذلك،
فلذلك كان رأي الشافعي رحمه الله :أن يكون املسلم تاب ًعا ألصل أفضل من أن يكون متبو ًعا
لفرع ،وانظروا كم هو الفرق بني الحالتني وما يتمخض عن ذلك من إرهاصات ومامحكات ال
تصب أب ًدا يف خدمة هذا الدين املحفوظ بحفظ الله إن شاء الله فيام لو تح ّول املسلمون العرب
إىل غري لغة العرب ،وانظر إىل املفارقة العجيبة التي تؤكد ما نقوله وهي :أن العرب كانوا فقط
بدل من بالد الروم يعني بالد
يف شبه جزيرة العرب؛ فأصبح العرب اليوم يف سوريا العربية ً
الشام ،ويف مرص والسودان واملغرب العريب بجميع دوله حتى الصومال وجزر القمر وموريتانيا
دول عربية تنتظمها جامعة الدول العربية ،وهي دول يف األصل ليست عربية
وكلها أصبحت ً
دول عربية
كام قلنا ثم أصبحت إسالمية ،وبإتقانها للغة اإلسالم وهي اللغة العربية أصبحت ً
وهذا ما يهدف اإلسالم إليه من وحدة وتضامن وتعاون وإزالة الفروق بني أبناء األمة اإلسالمية.
وهكذا وحدت اللغة هذه الدول عن طريق لغة القرآن الكريم .فام أسامها لغة وأقدسها بهذا
القرآن الكريم.
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 )8وهنا قد يقول قائل :ما دام األمر كذلك ،فلتكن اللغة التي توحد هذه األمة لغة فارس
أو الروم أو لغة األرد أو اللغة اإلنكيزية أو الفرنسية أو غريها من اللغات ،فلامذا يختص هذا
الفضل بلغة العرب دون غريها وسواها يا تُرى؟!
الجواب يعود إىل شقني:
 الشق األول :أن النبي عريب ،وأن القرآن عريب نزل بلغة العرب عىل قلب املصطفى محمدحسب ما أوردنا من آيات سابقات.
 الشق الثاين :كام أسلفنا سابقًا ،وهو قرص التعبد بعد ذلك عىل قراءة القرآن والتشهدومناسك الحج وتعريفاتها وأداء الصالة بلغة القرآن ،وال لغة غريها مطلقًا ،حتى وإن رفض
املكابرون ذلك فال حاجة لنا بهم وإليهم وإىل إسالمهم .فال إسالم بغري صالة ،ورفض الرتجمة
للقرآن الكريم باإلجامع كأنه إجامع عىل تعلم لغة القرآن ،وهي العربية لكل مسلم ما أطاقه
كام أورد اإلمام الشافعي؛ ولذلك فقد انحرصت اللغة يف الهدف األعم واألعظم واألسلم بتوحيد
األمة اإلسالمية باجتامعها عىل لغة واحدة .وملا كانت لغة العرب هي لغة القرآن كان ال
بد من اجتامعها عليه؛ لتكون بعدها الباكستان عربية؛ وكذلك إيران وأفغانستان وبنغالدش
علم
وإندونيسيا وماليزيا ...كمرص والسودان وسوريا ولبنان ...ضمن ال ّدولة اإلسالمية الواحدة؛ ً
دول مثل الصومال ولبنان وسوريا والعراق مل تكن باألصل تتكلم اللغة العربية.
أن هناك ً
ولعل هناك من يقول :إ ّن هذه اللّغة عاجزة عن أن تواكب العرص الحارض بآالته وأسامئها
ّ )9
ومنجزاتها ،وإنها دون مستوى الكم الهائل من املخرتعات مبس ّمياتها ودقائقها ،فنقول له:
كل مخرتع وجد يف العرص الحارض أن اللغة أولدت له لفظًا مشاب ًها أو مرادفًا وأدق
إ ّن ّ
توضي ًحا ألدائه الوظيفي واآليل؛ وذلك مثل (أشكمون) أسمته العادم ،و(الفراميل) أسمتها
املكابح ،و(الدركسيون) أسمته املقود ،و(الدوالب) أسمته اإلطار ،وغري ذلك الكثري الكثري مام
لن أستطيع حرصه وإحصاءه.
ونحن نعلم أ ّن اللغة العربية لغة ولود عن طريقني:
ب -التعريب
 أاالشتقاقاتفإذا مل تستطع هذه اللغة أن تلد لفظًا عربيًا ملخرتَع جديد ،ع ّربت ذلك اللفظ بأن تخضعه
للرتكيب العريب يف األحرف العربية والشّ كل العريب مثل( :أباجور) للشباك فقال عنه (أبجور)
تعري ًبا و(غ ّباش) اشتقاقًا .وكذلك (استيشن) ع ّربت وأخضعت للرتكيب العريب ،ث ّم وضعوا لها
خصوصا .وكذلك (برتوليوم) فقد وضع له لفظ برتول
لفظ محطة عمو ًما ،أو محطة وقود
ً
تعري ًبا ،ث ّم وضع له لفظ (نفط) اشتقاقًا.
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وكذلك (الچري) فوضعوا له تعري ًبا (الجري) ث ّم وضعوا له (مح ّول الرسعة) اشتقاقًا.
ولو اضطررنا لتأليف كتب يف هذا املجال فالشّ واهد أكرث من أن تعد أو أن تحىص.
التعصب للغة العرب ألنّها لغتي،
وإنني والله يف هذا البحث ،ما أردت وال كان هديف
ّ
وألنني أرشف بأنني تخ ّرجت من كلية اللغة العربية يف جامعة األزهر الرشيف ،وال لدوا ٍع
عنرصية وأهداف شعبوية؛ فاإلسالم ما ترك لنا بذلك حاجة .وإمنا للبلوغ بوترية هذا الدين إىل
أهدافها املنشودة واملؤكدة حسب رأيي من أن بعثة نبينا محمد إىل الناس كافة ،وهذه الكافة
تفرتض علينا أن نكون موحدين متامسكني متفاهمني فيام بيننا بلغة واحدة تأتلف القلوب
حولها بعد أن يعمرها اإلسالم واإلميان .ولتكون اللغة هي القاسم املشرتك بني جميع املسلمني،
فال خيار لنا أن تكون غري لغة العرب هي لغة القرآن الكريم.
وإنني ألعجب كل العجب ممن يرفض مثل هذا األمر ،وكأمنا يساق إىل املوت سوقًا ،أن
تكون لغة العرب يعني لغة القرآن هي لغة كل مسلم ،فام الحرج يف ذلك؟
الجواب الرصيح والواضح هو أن الناس قد رفعوا قومياتهم وأعراقهم وجنسياتهم وأجناسهم
فوق هذا الدين ،كام جعلوا فخرهم بذلك أعظم بكثري من فخرهم باإلسالم .والدعوات الصارخة
يف هذا املجال أصبحت مكشوفة للعيان ومجا َه ًرا بها دون مواربة أو خجل أو استحياء .فمنهم
من يدعو للفرعونية يف مرص وكأنهم يريدون االنسالخ من اإلسالم بالكلية ،ومنهم من يدعو إىل
العامية يف النطق باللغة العربية كأول مسامر يف نعشها ،ومنهم من يدعو إىل اللغة األمازيغية
ض ًنا بنفسه أن ينطق لغة العرب ،وكأن ذلك عا ًرا عليه.
يا سبحان الله :ألست أنا كاتب هذا البحث ولدت لبنان ًيا ،ويف األصل كان اللبنانيون فينيقيني
ث ّم أسلموا ث ّم تعربّوا حتى ُع ُّدوا بعد ذلك عربًا.
وأمل يكن سكان مرص املسلمني اليوم فرعونيني؟! وكذلك الحال يف سوريا ويف املغرب ويف
الشامل األفريقي كله.
فل َم هذا الهروب من لغة القرآن العربية يا ترى؟!
الجواب إذا كان هذا الهروب مقصو ًدا به ومنه تدمري اإلسالم بتدمري لغته التي رشفها القرآن
بنزوله فيها ،وبعد ذلك محو اإلسالم من الوجود  -وهذا من أهم أهدافهم  -فإننا نقول لهم :ال
حاجة لنا بكم ،وال داع ألن تحسبوا علينا مسلمني ليكون تدمريكم لإلسالم من الداخل ،والتدمري
من الداخل أرسع وأشد وطأة ومضاضة وأسهل تدم ًريا لهذا الدين .ونقول لهم أيضً ا :خري لكم أن
ترجعوا إىل رشدكم ،وأن تحفظوا لهذه اللغة فضلها وقداستها ،فإن شئتم أو أبيتم فهي محفوظة
بحفظ الله لكتاب الله يف صدور عباد الله املخلِصني واملخلَصني ،واعلموا أنكم لن تحصدوا سوى
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الخيبة والذلة واملسكنة إن استمررتم يف عنادكم للغة القرآن الكريم.
التعصب للقوميات والعرقيات واألجناس والجنسيات فكل
أما إذا كان هذا الهروب هو
ّ
الخلق آلدم وآدم من تراب ،وهذا اإلسالم لكل الناس وكافتهم ،أفضلكم أتقاكم ،وأقربكم من
رسول الله أحسنكم أخالقًا ،وأعظمكم عند الله أخلصكم لدين الله ،وال داع لهذه العصبيات
الذميمة والعنرصيات املقيتة والعرقيات املتحجرة يف عرصنا الذهبي .فاإلسالم و َّحد بني املسلمني؛
فرفع األرقاء فوق سادتهم ،والفرس ألحقهم بنسب الرسول يف قصة سلامن الفاريس .وبالل
الحبيش إذ صار مؤذن رسول الله للصالة ،وملا طلب يد هند بنت النعامن للزواج وشاورها أبوها
فيه فقالت :يا ِ
أبت أين أنا من رجل هو من أهل الجنة؟ فاالعتبار يف اإلسالم للصالح والتقى،
وكل ما عداه زائل وال قيمة له بجانب اإلسالم واإلميان .فهل نتس ّمر متحجرين عند موضوع
اللغة كأنّها وصمة عار علينا مع أنّها لغة القرآن الكريم.
تذييل
جاء هذا اإلسالم رسال ًة كوني ًة ،رسال َة عد ٍل وإخاء ومحبة وتسامح وتوحيد للخلق ،تحت
راية واحدة :راية ال إله إال الله محمد رسول الله ،وبعد ذلك الخلق كلهم عيال الله ،أحبهم
إليه أنفعهم لعياله ،ومن هذا قوله صىل الله عليه وسلم« :كلكم آلدم وآدم من تراب ،ال فضل
لعريب عىل عجمي ،وال ألبيض عىل أسود ،إال بالتقوى».
َ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ ْ َ َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ َ ۡ ُ ۡ ّ ٗ ۡ َ ْ ُ ُ َ َ َ َ ۡ َ ّ ٞ
يأيها ٱلِين ءامنوا ل يسخر قوم مِن قو ٍم ع ٰٓ
وقال تعاىلٰٓ  :
س أن يكونوا خيا مِنهم ول

ۡ
َ ٓ َ ۡ َ ۡ ْ ُ َ َ َ َ َ ۡ ُ َ ُ َ ْ ٓ ُ ۡ َ َ َ َّ ُ ۡ ّ ٗ ۡ َ َّ ُ َ َ ٰٓ َ َ ٓ َ ّ ّ ٞ
ٱل ۡس ُم
ن ِساء مِن ن ِسا ٍء ع
ب بِئ َس ِ
س أن يكن خيا مِنهنۖ ول تل ِمزوا أنفسكم ول تنابزوا بِٱللقٰ ِ ۖ
َ ٰٓ َ ُّ َ َّ ُ َّ
ۡ ُ ُ ُ َ ۡ َ ۡ َ ٰ َ َ َّ ۡ َ ُ ۡ َ ُ ْ َ ٰٓ َ ُ ُ َّ ٰ ُ َ
ٱليم ِ ۚن ومن لم يتب فأولئِك هم ٱلظل ِمون  .١١وقال تعاىل :يأيها ٱنلاس إِنا
ٱلفسوق بعد ِ
َ َ ۡ َ ٰ ُ ّ َ َ َ ُ َ ٰ َ َ َ ۡ َ ٰ ُ ۡ ُ ُ ٗ َ َ َ ٓ َ َ َ َ ُ ۚ ٓ ْ َّ َ ۡ َ َ ُ ۡ َ َّ َ ۡ َ ٰ ُۡ
خلقنكم مِن ذك ٖر وأنث وجعلنكم شعوبا وقبائِل لِ عارفوا إِن أكرمكم عِند ٱللِ أتقىك ۚم
إ َّن َّ َ
ٱلل َعل ٌِيم َخبِري.١٣ ٞ
ِ

فبالله عليكم ،كيف ستكون التقوى يا ترى؟ ال شك أن أكرب مساعد للتقوى أن تكون اللغة
العربية التي هي لغة القرآن هي اللغة التي نقرأ بها القرآن الكريم؛ فنقرأ بها آيات التقوى
وآيات الحج وآيات الصالة والزكاة والصيام...
ومبا أن اإلسالم جامع للشعوب وليس مف ّرقًا لها ،وناب ٌذ للعنرصية وليس حاضً ا عليها ،و ُجعلنا
شعوبًا وقبائل لنتعارف ،فهل سنتعارف بغري القرآن؟! وهل هذه اللغة إذا ما انترشت وعمت
ستبقى لغة العرب فقط أم لغة اإلسالم واملسلمني الذين يتقاضَ ون ويتحاكمون ويتقون ربهم
بها ،ويصلون ويح ّجون بها ،وبعد ذلك متحى عنها صفة العروبة لتحل محلها صفة اإلسالم ،وهذا
أعظم ما يراد من داللة عىل الوحدة الكونية املنشودة من هذا الدين .ونحن نعلم أن املتشدقني
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وعمل وتدم ًريا وسفك دماء لكل
قول ً
واملتمنطقني بعبارة الوحدة الكونية هم أبعد الناس عنها ً
عنرص غري عنرصهم وجنسيتهم ،إنهم يرسقون أهدافنا ،ولكنهم يبغونها عو ًجا.
َ
اإلطالق  -برتك أمم األرض للغاتها،
وأخ ًريا .أنا من خالل هذا البحث ال أطالب أب ًدا  -وعىل
بل عىل العكس فهذه اللغات تحمل حضارات وتراث ًا وآدابًا وشع ًرا وفنونًا متعددة ترثي بالنهاية
الرتاث اإلنساين ،وإمنا أدعوهم لحذق لغة العرب إىل جانب لغاتهم ليحسنوا العبادة لله ،ولريزقوا
الفهم يف كتاب الله وتفسريه ،ويحسنوا مامرسة شعائرهم الدينية اإلسالمية طاهرة نقية غري
قاسم مشرتكًا بينهم يتحلقون حوله
ملتبسة بشوائب من هنا وهناك ،وليجد بالنهاية املسلمون ً
جميعهم ملصلحتهم جمي ًعا ،وهي لغة العرب .
خامتة:
َ
ۡ
ۡ
ٓ
َ
َ
ۡ
ُ
ُ
َّ
ۡ
ۡ
َّ
َّ
ّ
َ َ
َ َّ َ ُّ ُ َ َ ّ
وت َو ُيؤ ِم ۢن بِٱللِ
غۚ ف َمن يَكف ۡر بِٱلطٰغ ِ
قال تعاىل  :ل إِكراه ِف ٱدل ِ
ِينۖ قد تبي ٱلرشد مِن ٱل ِ
ۡ
ََ ۡ َۡ َ َ ۡ
ق َل ٱنف َص َ
ام ل َ َهاۗ َو َّ ُ
ٱلل َس ِم ٌ
ك بِٱل ُع ۡر َوة ِ ٱل ُو ۡث َ ٰ
يع َعل ٌِيم .٢٥٦
فق ِد ٱستمس
ِ
مسلم
إذًا ،فإن اإلسالم يرفض إكراه أي إنسان عىل الدخول فيه ،ولكن متى أصبح اإلنسان
ً
أصبح ملز ًما بالخضوع لكل تعاليم اإلسالم وقوانينه عباد ًة ونه ًجا ،وملز ًما بتعلم ما يطيق من
لغة القرآن ألداء أهم عبادة وهي الصالة ،وإن استزاد فذلك خري له وللمسلمني جمي ًعا.
وهذا الرأي ليس إكرا ًها للمسلم الداخل يف اإلسالم وإمنا هو ترجمة اإلميان واإلسالم إىل
حالة من التطبيق تقرب معتنقيه من بعضهم بالتزام أسلوب معني ومح ّدد يف الحياة.
وبالجملة فأنا ال أريد أن يكون تعلم اللغة العربية للراغبني يف الدخول يف اإلسالم عائقًا
لهم عن دخولهم فيه ،وإمنا أردت أن أقرر حقيقة المراء فيها وهي :ال بد من تعلم لغة العرب
لتكتمل صورة وحقيقة املسلم.
وأعظم حل لهذه املسألة هي :تجويز ترجمة معاين القرآن الكريم إىل أي لغة كانت بعد
اتقان ما تؤدى به الصالة من لغة العرب ،والزيادة خري يف كل ما يراد به وجه الله سبحانه
وتعاىل إن صحت النيات وصدقت القلوب .وهنا تحرضين مقولة لبعض الفقهاء مفادها:
«إنه إذا كان هناك من يتقن الفصحى اتقانًا ممتازًا؛ فال مانع من أن يجتهد يف اإلسالم ولو
كان غري مسلم».
يا سبحان الله! أليست هذه املقولة من أعظم سامت السامحة والتسامح يف اإلسالم ونبذ
العنرصية؟!
اللهم إن كنت قد أخطأت فإنني أطلب السامح أو التوبة ،وإن كنت قد أصبت فبفضلك
وم ِّنك وكرمك ،والحمد لله عىل كل حال.
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السعودية تنفتح على (إسرائيل) وتعلن عدم وجود مربر الستمرار النزاع معها!

يف السادس من (أيلول) سبتمرب املايض كشف رئيس الوزراء (اإلرسائييل) بنيامني نتنياهو،
يف حفلٍ أقامته وزارة الخارجية احتفا ًء بعيد السنة العربية الجديدة عن عالقات (إرسائيل)
الرسية مع دو ٍل عربي ٍة ليس بينها وبني تل أبيب ميثاق سالم ،وذهب نتنياهو إىل ٍ
بعيد
يف وصفه هذه العالقات الرسية بقوله إنها "تاريخية ،واألفضل يف تاريخ إرسائيل" .ومل مت َّر
سوى أيّام قليلة حتى ر ّوجت وسائل اإلعالم العربية لزيارة قام بها أم ٌري سعودي إىل تل
أبيب ،وربطتها وسائل إعالم (إرسائيلية) بويل العهد السعودي األمري محمد بن سلامن ،وإن
أخذت الزيارة طابع الرسيّة ،إلّ أنها فتحت الجدل حول مستقبل العالقات (اإلرسائيلية)
السعودية ،إضافة إىل ما قاله وزير الخارجية السعودي يف اجتامع الجمعية العامة لألمم
املتحدة بنيويورك مؤخ ًرا حني قال إن بالده ال ترى مرب ًرا الستمرار النزاع الفلسطيني
(اإلرسائييل) ،معل ًنا بداية مرحل ٍة جديد ٍة يف العالقات بني الرياض وتل أبيب يف املستقبل.
رئيس حركة محاس يف غزة يهدد بـكسر عنق من يعرقل املصاحلة مع عباس

ه ّدد رئيس حركة «حامس» يف قطاع غزة يحيى السنوار بـ«كرس عنق من سيعطّل املصالحة»
قائل إنه يريد الرئيس الفلسطيني محمود عباس «قويًا وليس
بني حركته وحركة «فتح»ً ،
ضعيفًا» ،وذلك يف أقوى ترصيحات ألحد أبرز قادة «حامس»؛ ما يكشف عن تح ّول اسرتاتيجي
يف النهج املعلن للحركة .وأضاف السنوار يف لقاء مع مجموعة من الشبان الفلسطينيني يف
قطاع غزة« :أنا وأنتم سنكرس عنق من ال يريد املصالحة ،ومن (حركة) حامس قبل (حركة)
فتح» .وبدت ترصيحات السنوار ،مبثابة مفاجأة أمام الشبان الذين ُرسمت لديهم صورة
زعيم متشد ًدا وعنيفًا .وأخرب السنوار مستمعيه أنه ليس لديهم
مسبقة عن الرجل بكونه ً
فرص لتضييعها أكرث من أجل املصالحة ،متعه ًدا بتقديم تنازالت أكرب يف سبيل ذلك .وقال:
«سنقدم تنازالت كبرية ج ًدا ،كل تنازل سيكون مفاجئًا وصاعقًا أكرث من الذي قبله ،يجب
أن ينتهي االنقسام يف أقرب وقت» .وبحسب السنوار ،فإن حامس اختارت أن تحل اللجنة
اإلدارية قبل صعود الرئيس عباس إىل منصة األمم املتحدة« ،ألن حامس تقدر أن الرئيس
القوي هو مصلحة لشعبنا وقضيتنا» .وأردف« :يجب أن نتعاىل عىل الحسابات الحزبية ،نريد
أن نتجه للمستقبل لبناء مرشوعنا الوطني».
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إقليم كاتالونيا يتوجه حنو االنفصال عن إسبانيا

أفاد رئيس حكومة إقليم كاتالونيا ،كارليس بيغدميونت ،بأن «اإلقليم سيعلن استقالله عن
إسبانيا يف غضون أيام» .وأضاف بيغدميونت ،يف أول مقابلة له منذ االستفتاء عىل انفصال
كاتالونيا لـ«يب يب يس» ،أن «حكومته ستعمل خالل نهاية هذا األسبوع أو بداية األسبوع
املقبل» .يف الوقت نفسه ،هاجم ملك إسبانيا ،فيليبي السادس ،يف كلمة بثها التلفزيون
الرسمي منظمي االستفتاء عىل استقالل إقليم كاتالونيا ،وقال إنهم وضعوا أنفسهم «خارج
إطار القانون».
وأوضح فيليبي أن الوضع يف إسبانيا «خطري ج ًدا» ،ودعا إىل الحفاظ عىل الوحدة .وخرج
مئات اآلالف يف إقليم كاتالونيا يف احتجاجات ضد عنف الرشطة اإلسبانية األحد املايض
خالل التصويت عىل االستفتاء الذي أدى إىل إصابة نحو  900شخص .ور ًدا عىل سؤال بشأن
الخيارات التي سيلجأ إليها إذا تدخلت الحكومة اإلسبانية وسيطرت عىل حكومة كاتالونيا،
قال بيغدميونت إن ذلك سيكون «خطأ س ُيغري كل يشء».
وأشار بيغدميونت إىل أنه ال يوجد حال ًيا اتصال بني الحكومة يف مدريد وحكومة اإلقليم.
وأوضح مراسل «يب يب يس» باتريك جاكسون أنه حينام انتهت الكلمة التي ألقاها امللك
فيليبي السادس ،رضب الزبائن يف هذه الحانة املوجودة يف مدينة برشلونة ،عاصمة إقليم
كاتالونيا ،الطاوالت وأطلقوا صافرات االستهجان ثم عادوا رسي ًعا الستئناف أحاديثهم .واعترب
هؤالء كأن امللك مل يتحدث.
أردوغان يلتقي روحاني وخامنئي يف طهران يف ظل تنسيق عسكري غري مسبوق

يف زيارة طغى عليها الطابع العسكري ،زار الرئيس الرتيك رجب طيب أردوغان ،العاصمة
اإليرانية طهران والتقى الرئيس حسن روحاين واملرشد األعىل عيل خامنئي لبحث العالقات
الثنائية وتعزيز التعاون الثنايئ ،ال سيام فيام يتعلق باستفتاء انفصال شامل العراق والجهود
املشرتكة مع روسيا إلنهاء الحرب يف سوريا .ويف مؤرش واضح عىل طغيان الجانب األمني
والعسكري عىل الزيارة واملباحثات ،وصل قبيل أردوغان بثالثة أيام إىل طهران رئيس أركان
الجيش الرتيك خلويص أكار الذي التقى الرئيس حسن روحاين ونظريه اإليراين محمد باقري
ووزير الدفاع أمري خامتي تركزت يف مجملها حول استفتاء انفصال شامل العراق ،وجهود
إنهاء الحرب يف سوريا ،باإلضافة إىل تعزيز التعاون األمني والعسكري بني البلدين ،وذلك
عقب الزيارة التي وصفت بـ «التاريخية» لرئيس أركان الجيش اإليراين ألنقرة الشهر املايض.
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الرئيس الرتيك رجب طيب أردوغان أكد يف مؤمتر صحايف عقب لقائه روحاين أن استفتاء
انفصال إقليم شامل العراق تصدر املباحثات بني الجانبني ،الفتًا إىل تطابق املوقف الرتيك
واإليراين يف رفض نتائج ومرشوعية االستفتاء ،والتأكيد عىل رضورة الحفاظ عىل وحدة
األرايض العراقية .وهدد بفرض مزيد من العقوبات «األشد» ضد إدارة إقليم الشامل خالل
الفرتة املقبلة ،وقال« :أعتقد أن إدارة إقليم شامل العراق سيكون مصريها العزلة ،وتصميم
تركيا وإيران عىل موقفهام يف هذا الشأن واضح ،ومن اآلن فصاع ًدا ،فإن الحكومة املركزية
العراقية هي التي نتحاور معها» ،وتساءل أردوغان« :ما هذا االستفتاء الذي ال تعرتف به
دولة يف العامل سوى إرسائيل؟ عندما يصدر هكذا قرار عقب التباحث مع املوساد ..فال سند
قانون ًيا له .وعن األوضاع يف سوريا ،أكد أردوغان عىل أهمية تطبيق اتفاق مناطق عدم
االشتباك ،وقال« :يوجد آلية ثالثية يف سوريا ،تضم تركيا وإيران وروسيا ،تعمل يف إطار
محادثات أستانة ،وتويل اهتام ًما بالغًا بإنشاء مناطق خفض التوتر يف هذا البلد».

ترامب :نتنياهو حجر عثرة يف طريق أي تسوية
كشفت مصادر (إسرائيلية) وغربية رفيعة المستوى أن الرئيس األميركي دونالد ترامب
يعتبر رئيس الحكومة (اإلسرائيلية) بنيامين نتنياهو حجر عثرة أساسيًا أمام تجديد
مسار المفاوضات بين (إسرائيل) والسلطة "الوطنية الفلسطينية" .ووصل الرئيس
األميركي لهذه القناعة عقب المباحثات التي أجراها معه ومحاولته للتوصل إلى تسوية
من خالل انتدابه صهره جاريد كوشنير ومبعوثه الخاص للشرق األوسط جيسون
غرينبالت لالجتماع مع القادة (اإلسرائيليين) والفلسطينيين عدة مرات؛ لمناقشة سبل
تجديد المفاوضات بين (إسرائيل) والسلطة الفلسطينية .وحسب صحيفة «هآرتس»
التي نشرت الخبر اعتمادًا على مصادر غربية رفيعة المستوى ،فإن تقديرات ترامب
تم استعراضها خالل اللقاء الذي جمع الرئيس األميركي باألمين العام لألم المتحدة
أنطونيو غوتيريش ،على هامش أعمال مؤتمر الجمعية العامة لألمم المتحدة الذي عقد
في نيويورك قبل أسبوعين .وقال ترامب خالل اللقاء إن نتنياهو هو الجانب األكثر صعوبة
لإلقناع من حيث الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق سالم (إسرائيلي)  -فلسطيني.
وفي اللقاء مع غوتيريش ،قال الرئيس األميركي إنه على الرغم من الصعوبات التي
يثيرها إال أنه لديه نوع من التفاؤل ،فإن نتنياهو يدرك أنه لن يحصل على رئيس أكثر
تعاط ًفا معه ،على حد تعبيره.
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(إسرائيل) شريك للسلطات البورمية يف ارتكاب جمازر حبق مسلمي الروهينغا

اتهم باحث (إرسائييل) بارز الحكومة (اإلرسائيلية) باملشاركة يف ارتكاب جرمية إبادة املسلمني
يف بورما ،وكشف أنها متورطة منذ عقود بتصدير أسلحة ارتكبت بها جرائم ضد البرشية.
وأوضح الربوفيسور يئري أورون ،الباحث الخبري يف مسألة اإلبادة الجامعية (الجينوسايد)،
يف مقال نرشته صحيفة «هآرتس» أن (إرسائيل) ترسل األسلحة إىل دولة تنفذ عملية تطهري
عرقي .وينوه أن هذا ليس أم ًرا جدي ًدا ،مؤك ًدا أن حكومة إسحق رابني أرسلت يف تسعينات
القرن املايض بالفعل أسلحة إىل دول تنفذ اإلبادة الجامعية خاصة إىل حكومتي رواندا
ورصبيا .ولفت يئري إىل أن بورما تشهد يف الوقت الحارض عمليات «تطهري عرقي» وفق
مصطلحات وتعريفات األمم املتحدة .ويقول إنه ميكن لوزير األمن أفيغدور ليربمان وحكومة
(إرسائيل) التظاهر بالرباءة والكذب ،لكن يف الواقع فإن األمر أصعب ومحزن ج ًدا؛ ألنها هي
الدولة الوحيدة التي تواصل إرسال األسلحة إىل بورما .مذك ًرا بأن دول االتحاد األورويب وأمريكا
الشاملية توقفت عن إرسال األسلحة لها رغم عدم وجود حظر رسمي.
تعذيب منهجي متوحش للمعتقلني يف مصر

قام املقامر األمرييك ستيفن بادوك ،بإمطار مهرجان موسيقي يف الس فيغاس (مدينة الخطيئة)
قتيل وأكرث من  500جريح .ورسعان ما أعلن تنظيم
بوابل من الرصاص ،مخلفًا وراءه ً 58
الدولة مسؤوليته عن الحادث الدموي ،وأفصح عن اعتناق ستيفن لإلسالم قبل شهرين من
اآلن ،بينام سارع مكتب التحقيقات الفدرايل ،وعىل غري العادة ،بنفي ذلك حيث مل ير أي
عالقة بني مقامر الس فيغاس األمرييك والتنظيم .ويطرح هذا التبني من قبل التنظيم عن
املستفيد الحقيقي من وراء إلصاق مثل هذه األعامل باإلسالم ،كام يطرح سؤالً جا ًدا حول
فعل وراء جميع الهجامت السابقة التي أعلن مسؤوليته عنها ،والتي
هل كان تنظيم الدولة ً
ثبت أن القامئني بها منحرفني أخالق ًيا وأصحاب سوابق جنائية ومرصودين من قبل األجهزة
األمنية! .وعىل صعيد متصل ،اعتربت األجهزة الحكومية األمريكية أن ذلك املقامر الحثالة
مجرد معتوه فاقد لصوابه ،نافني أن يكون عمله إرهابياً ،ما يشري إىل أن اإلرهاب هو صك
محفوظ مينح للمسلمني بشكل حرصي!
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َءايٰتِهِۦ ل َِّلن ِ
اس لعل ُه ۡم يتذك ُرون . ٢٢١
جاء في كتاب التيسير في أصول التفسير لمؤلفه عطاء بن خليل أبو الرشته
أمير حزب التحرير حفظه اهلل في تفسيره لهذه اآليات ما يلي:

يذكر الله يف هذه اآلية الكرمية األمور التالية:
 .1تحريم تزويج املؤمنة من مرشك وتحريم زواج املؤمن من مرشكة مهام كان نوع اإلعجاب
مال أم جا ًها أم غري ذلك.
باملرشكني واملرشكات ،أكان ً
ََ ُ ُ ْ
ََ َ ُ ْ ُۡ ۡ َ
ٰ
ت ول تنكِحوا
شك ِ
والقول بالتحريم ناتج من أن هناك نهيًا ول تنكِحوا ٱلم ِ
َُْ َ َۡ ُ َ َ
ُۡ ۡ
َّ
شك َِني وهناك قرينة تفيد النهي الجازم وهي  :أو ٰٓلئِك يدعون إِل ٱنلارِۖ  فيكون النهي
ٱلم ِ
جاز ًما أي حرا ًما.
ُ
َ
َ
َ
َ
كل كافر بداللة  أ ْو ٰٓلئِك يَ ۡد ُعون إِل ٱنلَّارِۖ  أي يدعون
 .2املرشك واملرشكة هنا يشمل ّ
إىل الكفر املؤدي إىل النار ،وذلك ألن النار ُذكرت هنا يف مقابلة الجنة ،وأصحاب النار الذين
َْ َ َۡ ُ َ َ
ون إِل ٱنلَّارِۖ  علة للتحريم ،ولخريية
لن يدخلوا الجنة هم الكفار ،ولذلك فإن أو ٰٓلئِك يدع
األمة املؤمنة عىل الحرة املرشكة ،وخريية العبد املؤمن عىل الح ّر املرشك؛ وذلك يف موضع النكاح
الزواج .-َُْ َ َۡ ُ َ َ
َّ
أي أ َّن  أو ٰٓلئِك يدعون إِل ٱنلارِۖ  علة لخريية املؤمنني وتحريم زواج املؤمنني من
مرشكات أو املؤمنات من مرشكني.
لكل كافر
وهذا التعليل بهذا املعنى يشمل (الذين يدعون إىل الكفر املؤدي إىل النار) وهو ّ
مهام كانت نوعيته.
وال يقال إن (لفظ مرشك) ال يشمل (أهل الكتاب) فتحريم الزواج من املرشكني واملرشكات
ال يشمل أهل الكتاب ،حيث وردت آيات تفصل املرشكني عن أهل الكتاب َّ ما يَ َو ُّد َّٱل َ
ِين
َ َ ُ ْ ۡ َ ۡ ۡ َٰ َ َ ُۡ ۡ
َ َ ُ َ َّ َ َ َ ۡ ُ ّ ۡ َ ۡ ّ َّ ّ ُ
ك ۡ ۚم  البقرة/آية105
كفروا مِن أه ِل ٱلكِت ِ
ب ول ٱلم ِ
ي مِن رب ِ
شك ِني أن ينل عليكم مِن خ ٖ
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ال يقال ذلك من وجهني:
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شكون   ٣١التوبة/آية-30
مريم وما أمِروا إِل ِلعبدوا إِلها وحِداۖ ل إِله إِل هوۚ سبحنهۥ عما ي ِ

 31فاليهود والنصارى مرشكون.
ب .إ َّن {املرشكني} إذا أطلقت عرية من القرائن فهي ّ
تدل عىل من جعل مع الله أندا ًدا
رشكاء ،أي للداللة عىل نوع من أنواع الكفر فإذا وردت مع قرينة فهي بحسب القرينة ،وهي
كل كافر من
هنا وردت معللة (بأنهم يدعون إىل النار وال يدخلون الجنة) وهذه العلة تشمل ّ
أهل النار وليس من أهل الجنة.
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بي ّنا .أي أن هذه اآلية تفيد:
تحريم زواج املؤمن من كافرة ،وتحريم زواج املؤمنة من كافر.
ۡ َ ۡ َ ُ َّ َ ُ
ك ُم َّ
ٱلط ّي َبٰتُۖ
 .3لقد ورد تخصيص هذه اآلية العامة يف كل كافر بآية املائدة  ٱلوم أحِل ل
ِ
ُ

َ َ َ ُ َّ َ ُ ْ ۡ َ ٰ َ ّ ُ ُ َ َ َ ۡ ُ َّ ٞ
ۡ ۡ َ
ت َوٱل ۡ ُم ۡح َص َنٰ ُ
ك ۡم ح ّ ِٞل ل َّ ُه ۡمۖ َوٱل ۡ ُم ۡح َص َنٰ ُ
وطعام ٱلِين أوتوا ٱلكِتب حِل لكم وطعام
ت
ت م َِن ٱل ُمؤمِنٰ ِ
َۡ ُ
ِين أُوتُوا ْ ۡٱلك َِتٰ َ
م َِن َّٱل َ
ِك ۡم  املائدة/آية.5
ب مِن قبل

فهنا تخصيص لنوع من أنواع الكفر ،وه َّن املحصنات الكتابيات ،أي اليهوديات والنرصانيات
فه َّن الاليت يطلق عليهن هذا اللفظ رش ًعا ،ولذلك فالزواج من نساء أهل الكتاب املحصنات
(العفيفات) يجوز للمسلمني.
أما زواج املسلمة من الكفار فقد بقي عىل عمومه ،ومل يرد له تخصيص يف أي نوع من
الكتاب أم من غريهم.
الكفار ،سواء أكانوا من أهل
ُ
ۡ
ْ
ِين أوتُوا ٱلك َِتٰ َ
 .4أما ملاذا قلنا إن َّ ٱل َ
(أهل الكتاب) ،تطلق عىل اليهود والنصارى
أي
،
ب
َ ُ َ ٓ ُّ َ ٓ ۡ َ َ َ َ ٓ
َ ٰٓ َ ۡ َ ۡ َ
ٰ
ب ل ِم تاجون ِف إِبرٰهِيم وما
ُفالنصوص يف ذلك كثرية يف الكتاب
ِت
والسنة منها :يأهل ٱلك ِ
َّ ۡ َ ٰ ُ َ ۡ
َ
ُ َّ ۢ َ ۡ ٓ َ َ َ َ ۡ ُ َ
جنيل إِل ِمن بع ِدهۚ ِۦ أفل تعقِلون  ٦٥آل عمران/آية .65أي أن أهل الكتاب
نزل ِ
ٱل ِ
ت ٱتلورىة و ِ
أ ِ
هم اليهود (التوراة) والنصارى (اإلنجيل) .وملا سئل رسول الله  عن التعامل مع املجوس
قال صلوات الله وسالمه عليه« :سنوا بهم سنة أهل الكتاب ،غري آكيل ذبائحهم ،وال ناكحي
نسائهم»( املوطأ ،املعجم الكبري للطرباين ،البيقهي ،ابن أيب شبية ،عبدالرزاق) أي كاليهود
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والنصارى إال يف الذبائح والنساء .وغري ذلك من النصوص.
 .5إال أن املستثنى من التحريم من نساء أهل الكتاب أي العفيفات ،أما ما يفعله بعض
املسلمني الذين ينتقلون يف بالد الكفار من الرشق والغرب ،فيتزوجون من نسائهم دون أن
يهتموا بالعفاف ،فهذا مخالف للحكم الرشعي؛ ألن واقع تلك البالد يهيمن عليه ما يسمونه
بالحرية الشخصية ،والتي تجعل الزنا عندهم أم ًرا معتا ًدا؛ ولذلك فمن األهمية مبكان أن يهتم
فيحل لهم ذلك ،وإن مل تكن
الشباب املسلم بهذا األمر ،فإن وجدوا العفيفة من أهل الكتاب ّ
تحل لهم حفاظًا عىل أحكام الرشع ،وعدم اختالط األنساب ،وعدم الوقوع يف ٍ
مآس كثرية
فال ّ
نتيجة تلك الحاالت.
روى ابن عطية أن حذيفة بن اليامن تزوج بكتابية ،فأراد عمر أن يفرق بينهام ،فقال له
حذيفة :أتزعم أنها حرام ،فأخيل سبيلها يا أمري املؤمنني؟ فقال :ال أزعم أنها حرام ،ولكني أخاف
أن تعاطوا املومسات منهن.
وروي عن ابن عباس نحو هذا ،أي أن عمر كره له ذلك الحتامل عدم العفاف ،فكيف إذا
تحقق كام يف بالد الكفار هذه األيام؟
خل سبيلها .فكتب إليه:
ويف رواية أخرى أخرجها ابن جرير تزوج يهودية فكتب إليه عمرِّ :
أتزعم أنها حرام فأخيل سبيلها؟ فقال :ال أزعم أنها حرام ،ولكني أخاف أن تعافوا املؤمنات.
فقد كره عمر ذلك لئال يزهد الناس باملسلامت .ومن ذلك يتبني أن الشاب املسلم إن أراد
الزواج من كتابية عليه أن يطمنئ أنها عفيفة ال تتعاطى الزنا ،فإن عرث عىل هذه يجوز له الزواج
منها ،ولكن األوىل أن يتزوج من املسلامت.
يقول « :تنكح املرأة ألربع :ملالها ولحسبها ولجاملها ولدينها ،فاظفر بذات الدين تربت
يداك»(البخاري ،ومسلم ،والرتمذي).
 .6وبناء عىل ما سبق ،فإنه مل يستنث من تحريم الزواج من الكافرات إال نساء أهل الكتاب
املحصنات  -أي العفيفات  -وغري ذلك فاآلية تحرمه عىل نحو ما بيناه.
ويكون معنى اآلية :يحرم عليكم أيها املؤمنون أن تنكحوا الكافرات باستثناء نساء أهل
الكتاب العفيفات ،فإن أمة مؤمنة خري من مرشكة مهام كان حسنها ،وكذلك يحرم عليكم أن
تزوجوا املؤمنات من الكفار بأنواعهم كلها  -املرشكني وأهل الكتاب واملجوس وغريهم من
الكفار  -فإن عب ًدا مؤم ًنا خري من مرشك مهام كان سبب إعجابكم به؛ وذلك ألن دعوة الكفار
وطريقهم هي إىل النار ،وأما دعوة املؤمنني وطريقهم فهي الجنة واملغفرة من الله سبحانه.
ثم يبني الله سبحانه يف خامتة اآلية أن آيات الله هذه التي أنزلها مبينة مالزمة دعوة الكفار
للنار ،ودعوة املؤمنني للجنة واملغفرة من الله ،هذه اآليات مدعاة ألن تكون موضع تذكر من
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قبل املؤمنني ليوم الحساب ،الجنة أو النار فيحرصوا بذلك عىل ما يقربهم من الجنة ويبعدهم
عن النار.
ََ َ ُ ْ
ولَ تنكِحوا  أي ال تتزوجوا.
َ َ َ َ ۡ ُّ ّ ٞ ۡ َ ٌ َ ۡ ُّ ٞ
شكةٖ األمة هنا مقابل الحرة؛ ألن املوضوع هو يف بيان الخريية
ولمة مؤمِنة خي مِن م ِ
والتفاضل بني اإلميان والرشك ،فناسبه أن اإلميان يرفع حتى اإلماء الواقعات يف ّ
الرق ،ويخفض
حتى الحرائر املرشكات ،أي أن اإلميان يجعل األمة أعىل درجة وأفضل مكانة من الحرة املرشكة؛
ففي اآلية تفضيل األمة املؤمنة عىل املرشكة مطلقًا ،أما تفضيل الحرة املؤمنة عىل الحرة املرشكة
باب أوىل (مفهوم املوافقة).
فهو من
َ َ ۡ َ ۡ َ َ ۡ ُۡ
ولو أعجبتكمۗ جواب الرشط محذوف دلت عليه الجملة السابقة ،أي ال تتزوجوها ولو
أعجبتكم فأمة مؤمنة خري منها.
كل ما يزينها يف عني املريد زواجها كجاملها ومالها وسائر ما يوجب
واإلعجاب يدخل فيه ّ
الرغبة فيها.
يقول رسول الله « :ال تَ َز َّوجوا النساء لحسنهن؛ فعىس حس ُنهن أن يُ ْر ِديَ ُهن .وال
تَ َز َّوجوهن ألموالهن؛ فعىس أموالُهن أن تُطْ ِغ َيهن؛ ولكن تَ َز َّوجوهن عىل الدين ،وألمة خرماء
ذات دين أفضل» (ابن ماجه ،الدر املنثور).
سوداء
َ َ َ َ ٌ َ ۡ ُّ ٞ
ولمة مؤمِنة البدء بالم االبتداء الشبيهة بالم القسم يف إفادة التأكيد ،هي للمبالغة
َ
َ َ َ ۡ ۡ ُّ ّ ٞ ۡ َ ٌ ۡ ُّ ٞ
ش ٖك َول ۡو
َيف الحرص عىل املؤمنات وتحريم زواج املرشكات ،وكذلك ولعبد مؤمِن خي مِن م ِ
ۡ ََ ُ
ك ۡمۗ  إلفادة املعنى نفسه :الحرص عىل املؤمنني وتحريم زواج املؤمنة من مرشك.
أعجب
«إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إن ال تفعلوه تكن فتنة يف األرض وفساد
عريض» (الرتمذي ،ابن ماجه ،وابن حبان يف الثقات).
َّ
َ َّ
َ
ََ ُ َ
َ َّ َ
َ َُّ ُ َ
ي َءايٰتِهِۦ ل َِّلن ِ
ون  ٢٢١وذكر يف اآلية
اس ل َعل ُه ۡم َي َتذك ُرون  ٢٢١ذكر هنا يتذكر
ويب ِ
َ َ َ َّ ُ َ
السابقة تتفكرون ألن اآلية السابقة كانت تعقي ًبا عىل أمور محسوسة :الخمر وامليرس
َ َ ٰ َ ُ َ ّ ُ َّ ُ َ ُ ُ َ ٰ َ َّ ُ
ت ل َعلك ۡم
واليتامى واإلصالح لهم ،فقال الله سبحانه بعدها كذل ِك يب ِي ٱلل لكم ٱٓأۡلي ِ
َ َ َ َّ ُ َ
ون  ٢١٩ف ُّ
ٱدل ۡن َيا َوٱٓأۡلخ َِرةِۗ  أي تفكروا يف هذه األمور املحسوسة لديكم لتلتزموا بناء عىل
تتفكر
ِ
هذا التفكر مبا يصلح دنياكم وآخرتكم.
ُ ْ َ ٰٓ َ َ ۡ ُ َ َ َّ َ َّ ُ َ ۡ ُ ٓ ْ َ ۡ َ َّ َ ۡ َ ۡ َ ۡ
وأما هنا فيقول سبحانه :أولئِك يدعون إِل ٱنلارِۖ وٱلل يدعوا إِل ٱلنةِ وٱلمغفِرة ِ بِإِذنِهِۖۦ
َ َ َّ ُ ۡ َ َ َ َّ ُ َ
َ َُّ ُ َ
ي َءايٰتِهِۦ ل َِّلن ِ
ون .٢٢١
اس لعلهم يتذكر
ويب ِ
حس اإلنسان ليتفكر فيها ،بل هي تعتمد
فموضوع النار والجنة أمور ليست واقعة تحت ّ
َ َ َّ ُ ۡ َ َ َ َّ ُ َ
عىل النقل والتذكري فقال الله سبحانه :لعلهم يتذكرون .٢٢١
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َّ
الخطاب ،في أول خطبة له كخليفة للمسلمين
من روائع الخليفة الراشد عمر بن

عن جامع بن شداد عن أبيه قال :كان أول كالم تكلم به عمر حني صعد املنرب عندما توىل
الخالفة« :اللهم إين شديد فَلَيِّ ْني ،وإىن ضعيف فق ِّوىن ،وإىن بخيل ف ََس ِّخ ِني».
صاحبي ،فال والله ال يحرضىن يشء من أمركم فيليه
وقال« :إن الله ابتالكم يب ،وابتالين بكم بعد
َّ
أحد دوىن ،وال يتغ َّيب عني فآلو منه عن أهل الصدق واألمانة ،ولنئ أحسنوا ألحسن َّن إليهم ،ولنئ
أساؤوا ألنكل َّن بهم .فام كان بحرضتنا بارشناه بأنفسنا ،وما غاب عنا ولَّيْنا فيه أهل القوة واألمانة،
يسئ نعاق ْبه ،ويغفر الله لنا ولكم ...اقرؤوا القرآن تعرفوا به ،واعملوا به
فمن يحس ْن نَز ْده ،ومن ْ
تكونوا من أهله ،وزِنوا أنفسكم قبل أن توزنوا ،وتزيَّنوا للعرض األكرب يوم تعرضون عىل الله ال
تخفى منكم خافية .إنه مل يبلغ حق ذي حق أن يطاع ىف معصية الله .أال وإين أنزلت نفيس من
مال الله مبنزلة و ِّيل اليتيم ،إن استغنيت استعففت ،وإن افتقرت أكلت باملعروف».
وقال« :بلغني أن الناس هابوا شديت ،وخافوا غلظتي ،وقالوا كان عمر يشتد علينا ورسول الله
 بني أظهرنا ،ثم أشتد علينا وأبو بكر والينا دونه ،فكيف وقد صارت األمور إليه؟ ومن قال ذلك
فقد صدق .فقد كنت مع رسول الله  ،فكنت عبده وخادمه ،وكان من ال يبلغ أحد صفته من
ُۡ ۡ َ َُ ٞ
وف َّرح ٞ
اللني والرحمة ،وكان كام قال الله :بِٱلمؤ ِمن ِني رء
مسلول
ً
ِيم  ١٢٨فكنت بني يديه سيفًا
حتى يغمدىن أو يدعنى فأميض .فلم أزل مع رسول الله  عىل ذلك حتى توفاه الله وهو عني
ر ٍ
اض ،والحمد لله عىل ذلك كث ًريا ،وأنا به أسعد ...ثم ويل أمري املسلمني أبو بكر ،فكان من ال
مسلول
ً
تنكرون دعته وكرمه ولينه ،فكنت خادمه وعونه ،أخلط شديت بلينه ،فأكون يف يديه سيفًا
حتى يغمدين! أو يدعني فأميض ،فلم أزل معه كذلك حتى قبضه الله عز وجل وهو عني ر ٍ
اض،
كثريا ،وأنا به أسعد ...ثم إين وليت أموركم أيها الناس ،فأعلموا أن تلك الشدة
والحمد لله عىل ذلك ً
قد أُضعفت ،وأنها إمنا تكون عىل أهل الظلم والتعدي عىل املسلمني ،فأما أهل السالمة والدين
والقصد ،فأنا ألني لهم من بعضهم لبعض ،ولست أدع أح ًدا يظلم أح ًدا أو يتعدى عليه حتى أضع
خده عىل األرض ،وأضع قدمي عىل الخد اآلخر حتى يذعن بالحق ،وإين بعد شديت تلك أضع خدي
عىل األرض ألهل العفاف وأهل الكفاف.
يل أيها الناس ،خصال أذكرها لكم فخذوين بها :لكم عىل أال أجتبي شيئًا مام أفاء الله
ولكم ع َّ
عليكم إال من وجهه ،ولكم عيل إذا وقع ىف يدي أال يخرج مني إال يف حقه ،ولكم عىل أن أزيد
عطاياكم وأرزاقكم إن شاء الله تعاىل وأس َّد ثغوركم ،وأال أُ َح ْمركم ىف ثغوركم (يجمدهم ومينعهم
من العودة) ،وأال أُلقيكم ىف املهالك ،وإذا غبتم يف البعوث فأنا أبو العيال حتى ترجعوا إليهم .فاتقوا
الله عباد الله! وأعينوين عىل أنفسكم بكفِّها عني ،وأعينوين عىل نفيس باألمر باملعروف والنهي عن
املنكر وإحضاري النصيحة فيام والين الله من أمركم .أقول قويل هذا ،وأستغفر الله يل ولكم .اللهم
ال تدعني ىف غمرة ،وال تأخذين عىل غرة ،وال تجعلنى من الغافلني».

خالفة إسالمية تتشكل يف األعامق الخفية لإلنرتنت ...حقيقة صامتة أم دعاية مغرضة؟!
حذر «خرباء» ومسؤولون غربيون من أن تنظيم الدولة اإلسالمية الذي يواجه هزائم ميدانية متتابعة
يف العراق وسوريا ،سيعمل عىل إقامة «خالفة افرتاضية» يف الفضاء اإللكرتوين يواصل من خاللها
التواصل مع أنصاره وتجنيد ناشطني جدد .وينبه هؤالء إىل أن اجتثاث التنظيم الجهادي من كل الزوايا
الخفية للشبكة العنكبوتية ،سيكون أصعب بكثري من العمليات العسكرية ضده يف أزقة املوصل والرقة.
وكان الجرنال األمرييك جوزف فوتل قائد القيادة األمريكية الوسطى (التي متتد من الرشق األوسط
إىل آسيا) قد نبه إىل أن «القضاء عىل تنظيم الدولة يف أرض املعركة لن يكون كافيًا» .وكتب فوتل
«حتى بعد هزمية قاسية يف العراق ويف سوريا ،فإن تنظيم الدولة سيجد عىل األرجح ملجأ له يف
العامل االفرتايض ميكِّنه من مواصلة تنسيق االعتداءات واإليحاء بها» ،مضيفًا أن ذلك «سيتيح له أيضً ا
االستمرار يف حشد املؤيدين إىل أن يصبح قاد ًرا عىل إعادة االستيالء عىل أراض مجد ًدا».
وقد سبق فوتل إىل هذه الخالصة تقرير مامثل ملركز كويليام الربيطاين املشبوه لألبحاث بعنوان
«الخالفة االفرتاضية» حلل فيه االسرتاتيجية الدعائية لتنظيم الدولة ذكر فيه «من الواضح أن حضور
التنظيم العقائدي والفكري سيزداد أهمية يف األشهر والسنوات املقبلة» ،مضيفًا أن «التنظيم يسعى
منذ اآلن إىل الرتكيز عىل أن فكرة الخالفة أهم من وجودها الفعيل» .ويذهب التقرير إىل أنه «رغم
تكثيف رقابة السلطات عىل شبكات التواصل االجتامعي ،فإن تنظيم الدولة اإلسالمية أبدى قدرة
كبرية عىل الصمود بالنظر إىل مرونته وقدرته عىل التأقلم إزاء حذف مضامني جهادية عىل اإلنرتنت».
وقال التقرير إن التنظيم «سيتمكن بذلك من املحافظة عىل انتشار كاف لبلوغ قاعدته من املؤيدين،
وتجنيد عنارص جدد».
الوعي :إن أمثال هذه التقارير التي يتوقع صدور كثري منها يهدف إىل إلصاق فكرة الخالفة بتنظيم
الدولة تحدي ًدا ،سع ًيا إىل تقزيم الفكرة وتشويهها وتجريم الدعاة إليها .فمرشوع الخالفة هو مرشوع
أمة ،وهو مرشوع يحاربه الغرب بكل رضاوة قبل أن يولد تنظيم الدولة بعقود طويلة ،وقد اعتربه
زعامء الغرب تهدي ًدا ال بد من التعامل معه بشكل جدي قبل أن يجد طريقه إىل الحياة .وأما تنظيم
الدولة الذي يعلن قادته محاربة الغرب فإن مقام ًرا أمريك ًيا واح ًدا أسقط يف ليلة واحدة يف الس فيغاس
من الضحايا املدنيني أكرث مام أسقطه التنظيم من الغربيني يف العامل أجمع عىل مدار سنوات .واملفارقة
أن التنظيم سارع إىل تبني ذلك املقامر ونعيه رغم عدم وجود أي عالقة له به من قريب أو من بعيد؛ ما
يضع عالمة استفهام حول تبني التنظيم لكل العمليات املشابهة التي تتقصد تشويه اإلسالم والنيل من
فكرة الخالفة التي أعلنها التنظيم يف ظروف مريبة .كام أن الفضاء االفرتايض (الشبكة العنكبوتية) الذي
فرصا
يتحدث التقرير عنه فهو فضاء ممسوك من أرباب صناعة هذه التكنولوجيا .وهو فضاء يؤمن ً
مهم ًة للقوى االستخباراتية الخرتاق الجامعات «الجهادية» ولألفراد املتحمسني لتوجيههم واستغاللهم
ودفعهم إىل تنفيذ أجندات مشبوهة؛ لذلك ال بد من الحذر من هذه التقارير الخبيثة .أما العمل
إلقامة الخالفة الحقة فإنه يكون يف األمة اإلسالمية الستئنافها عىل رؤوس األشهاد ،ويف الدعوة لها عىل
كافة املنابر املتاحة يف العامل لعرضها كنموذج فريد وصالح يف الحكم ،يعالج مشاكل البرشية التي تكرب
ككرة الثلج املتدحرجة ،وتسحق املستضعفني بال أدىن شفقة وال رحمة.

اإلسالم أم العلامنية أيهام يحكم «سوريا الجديدة»!؟
يف ظل التطورات املتسارعة يف سوريا ،ال سيام بعد سقوط حلب ،وما تالها من انسحابات ومصالحات وتسويات
واتفاقات عىل مناطق خفض التصعيد ،والرتاجع العسكري للقوى ذات السمت اإلسالمي التي كانت تعلن
عن رغبتها يف إقامة كيان إسالمي يف سوريا ،أخذت القوى الدولية وأتباعها يف رسم مستقبل الثورة السورية
باتجاه معاكس إلقامة دولة إسالمية يف املنطقة ،حيث بدأ الحديث عن سوريا جديدة علامنية محضة.
يف هذا السياق شهد عدد من مراكز «الدراسات والبحوث» نشاطًا محمو ًما للرتويج للمرشوع العلامين.
فأقام مركز (حرمون  -األردن) ثالث ورشات حول عناوين متعلقة باملوضوع ،آخرها :اإلسالم والليربالية.
كام أقام مركز (جسور  -قطر) عدة ورشات نقاشية حول اإلسالم والعلامنية ،وقد خصص بعض منها لبحث
قوانني األحوال الشخصية املعمول بها حال ًيا -واملستمدة يف مجملها من الفقه اإلسالمي -ومناقشة مدى
مواءمتها مع النظام الدميقراطي ،مبا يف ذلك «املساواة بني الجنسني» ،و«حقوق املرأة» ،إضافة إىل قضايا
أخرى .وكان الحضور خليطًا من علامنيني و«إسالميني معتدلني» ،وقد غلب عىل املشاركني الحرص عىل
التوافق ومحاولة االلتفاف عىل النقاط «الشائكة» من خالل إعادة تفسري النصوص الرشعية لتنسجم مع
قيم الدولة املدنية!
ويأيت اهتامم املشاركني بإعادة قوننة األحوال الشخصية استعدا ًدا إلنجاز دستور جديد يحقق  -بحسب
فعل بني الجميع عىل أساس املواطنة ،بخاصة بني الرجال والنساء،
املشاركني يف هذه الورش  -إىل «املساواة ً
وإنصاف املرأة ورفع الحيف عنها ،وتجاوز القوانني غري العادلة ،التي ال متنحها كامل حقوقها ،حتى تلك
املتعلقة بالرشيعة ،أو التفسري الفقهي الذي كرسته نصوص قوانني األحوال املدنية والشخصية».
بذلك نجد أن مركز تنبه هذه املراكز واملمولني لها والقامئني عليها يتجاوز رفض اتخاذ اإلسالم مصد ًرا وحي ًدا
أصل ،ويتعدون ذلك إىل رضورة إلزام املسلمني
أو حتى أساس ًيا يف الترشيع ،فهذا خارج دائرة البحث ً
بقوانني وضعية علامنية متس حياتهم الشخصية واألرسية بشكل مبارش .أما مسألة فصل الدين عن الدولة
واملجتمع فهذه من املسلامت لديهم ،وأن جل ما ميكن تحقيقه هو احرتام األديان مبختلف مسمياتها
ومعانيها عىل اعتبارها حالة روحية محضة تكفلها الدولة املدنية الليربالية يف إطار احرتام حرية املعتقد!
الوعي :يبدو أن العلامنيني والليرباليني ومعهم كثريون من قادة الرأي من «اإلسالميني املعتدلني» اليوم
عم كان عليه الحال قبيل ما يسمى بالربيع
يف موقع املنتعش ،لذلك باتوا أكرث وقاحة يف طرح أفكارهم ّ
العريب ،ال ألنهم أثبتوا نجاعة أفكارهم الباهتة والتافهة واملنحرفة ،بل ألنهم يشعرون بأن الدول الكربى
تقف وراءهم بكل قوة ،وتحول دون السامح بإقامة دولة إسالمية ،ويظنون أن حلم اإلسالميني بالخالفة
قد تالىش بعد الرضبات املتعاقبة عسكريًا وأمن ًيا وسياس ًيا ،عىل نحو ما جرى يف سوريا والعراق ومرص
وتونس وليبيا وفلسطني وغريها .بهذا يثبت هؤالء العلامنيون أنهم مجرد أذناب للغرب الكافر ،وأنهم
معتدلني» ،نُذكر َمن بقي يف قلبه
مجرد أدوات لتسويق مشاريعه الخبيثة يف بالدنا من خالل ۡ«إسالميني
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فامِنوا بِٱللِ ورسلِهِۚۦ ِإَون تؤمِنوا وتتقوا فلكم أجر ع ِظيم  ١٧٩وسيظل مرشوع
من يشاء ۖ ٔ
الخالفة السبيل الوحيد لبناء مستقبل واعد لهذه األمة ،وسيظهر الله دينه رغم أنف املتساقطني ،وما
ذلك عىل الله بعزيز.

