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تعيش مجتمعاُت العامل اإلسالمي اليوم واقًعا مؤملـًا يُشَفُق عليها منه وال تحسد عليه. ولألسف 

نُطلق عليه اسم العامل اإلسالمي ملجرد انتامء شعوبه لإلسالم؛ أما أنظمة الحكم فيه فإن النظرة 

البدهية البسيطة لواقع بلدان هذا العامل ترينا واقع الحكم بغري ما أنزل الله، والتمزق السيايس، 

والضعف االقتصادي، والفساد اإلداري، والتمزيق املمنهج - بحسب رغبة املستعِمر - الذي مزق 

هذا العامل اإلسالمي ليصنع منه دويالٍت هزيلة، كل واحدة منها لها اسم وراية!. وإىل جانب ذلك 

نجد كل ذلك الغزو العقائدي، والثقافة الدخيلة، من خالل الغزو املادي واملعنوي )الفكري( من 

أعداء اإلسالم.

نظرة يف ثورات الشعوِب العربية على احلكام... تصحيح مسار
بقلم: عبد الكريم أبو مصعب - الجزائر

لنا  النكشفت  قليًل  الوراء  إىل  رجعنا  ولو 

األعداء  صنعها  التي  الخبيثة  املؤامرات  بعُض 

والتي أوصلتنا – من بني أمور أخرى - إىل هذه 

مؤمتر  أقيم  1905م  عام  ففي  املزرية.  الحال 

الذي استمرت جلساتُه حتى  بنارمان«  »كامبل 

عام 1907م، بدعوة رسيٍة من طرف املحافظني 

لهم،  مكاسب  أكرب  عىل  للحصول  الربيطانيني 

وضم  ممكنة،  مدة  أطول  عليها  واملحافظة 

املؤمتُر كًل من بريطانيا، فرنسا، هولندا، بلجيكا، 

خرجت  املؤمتر  نهاية  ويف  وإيطاليا.  إسبانيا، 

هذه الدول األوروبية بوثيقة رسية أطلق عليها 

األبيض  البحر  أن  عىل  نصت  كامبل«  »وثيقة 

املتوسط هو الرشيان الحيوي للستعامر لوصل 

تصل  التي  الطبيعية  وملمراته  بالغرب،  الرشق 

املنطقَة متتلكها دولة  آسيا وأفريقيا. وأن هذه 

ولسان  واحد،  ودين  واحدة،  أمٌة  فيها  واحدٌة 

واحد، هي دولة الخلفة العثامنية؛ لذلك تقرر 

يف املؤمتر إبقاء شعوب املنطقة مفككًة جاهلة 

متأخرة، وقسموا الدول يف العامل إىل ثلثة أنواع:

املسيحية،  الغربية  الحضارة  دول   -1

وواجبهم تجاهها هو الدعم واملساندة.

الغربية  الحضارة  ضمن  تقع  ال  دول   -2

حضاري  تصادم  أي  يوجد  ال  ولكن  املسيحية، 

وواجبهم  عليها،  تهديد  أيَّ  تشكل  وال  معها، 

بالقدر  دعمها  وإمكانية  االحتواء،  هو  تجاهها 

الذي ال يشكل تهديًدا عليها وعىل تفوقها.

الغربية  الحضارة  ضمن  تقع  ال  دول   -3

املسيحية، ويوجد تصادم حضاري معها، وتشكل 

تهديًدا لتفوقها )هي البلد اإلسلمية(. وواجبهم 

تجاه تلك الدول هو حرمانها من الدعم والعلوم 

مجال،  أي  يف  دعمها  وعدم  التقنية،  واملعارف 

هدم  )بعد  فيها  وحدوي  توجه  أي  ومحاربة 

دولة الخلفة العثامنية(؛ ولذلك دعوا إىل فصل 

بدولة  األفريقي  القسم  عن  اآلسيوي  القسم 

الفصل  ليتم  لليهود  أعطيت  التي  فلسطني، 

الكامُل اقتصاديًا وسياسيًا وثقافيًا.

ولقد نجحت الدول األوروبية يف إنفاذ هذه 

بعد  وذلك  النظري؛  منقطع  بشكل  التوصيات 

االستعامر املبارش وانتقال الغربيني إىل االستعامر 

غري املبارش عرب عملء متت صناعتُهم. والباب يف 

يفرد  أن  ميكن  حيث  وكبري،  واسع  املجال  هذا 

لكل بلد إسلمٍي مجلدات عن الخيانات، وعن 
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كلمة الوعي

والدكتاتورية،  والتمزيق  النهِب  وأساليب  طرِق 

وكل أنواع االضطهاد وأصناف القمع والتآمر يف 

رضب اإلسلم، ومحاولة حرفه عن مساره بشتى 

توافه  إىل  األمة  وأفكار  أنظار  الوسائل، ورصف 

األمور، حتى رصنا نتنافس عىل إنجاز أكرب قرص 

»بيتزا«، أو أكرب طبق »كبسة«!. 

بل حتى وصل األمُر إىل أن القسم األعظم 

أصبحوا  ومفكريها  علامئها  وأغلب  األمة  من 

امللون بصبغة إسالمية!  الغريب  الفكَر  يحملون 

األقليات  تنصيب  عىل  ذلك  يف  اعتُمد  وقد 

والطوائف لتفكيك العامل اإلسلمي،؛حتى أصبح 

متطابقًة  الشائعة  التعليم  ونظُم  الدين  فهم 

مع متطلبات الحكم الجربي تطابًقا تاًما، وغدا 

االعتقاد والعبادة، والتفكري، والتأهيل، والثقافة، 

والتجارة، واالقتصاد، والسياسة، بل حتى األحلم 

والرؤى غدت خاضعًة ملا تفرزه تلك الحكومات 

من  األمُة  تـه  تلقَّ ما  وبسبب  ولذلك  الجربية؛ 

مشايخ  عرب  للفتوى  ومصادرة  وعلوٍم  ثقافة 

فتات  مقابل  الدين  بيع  عىل  بني  املدرَّ السلطة 

الدنيا؛ انقلبت املفاهيم؛ فأصبح الحاكم مستبًدا، 

واملاركيس  مسلاًم،  والليربايل  مؤمًنا،  والكافر 

شهيًدا، وأصبح املسلم الحق إرهابيًا؛ حتى وصل 

الحال إىل التهكم بأحكام الدين اإلسلمي وآيات 

الله املحَكامت جهاًرا نهاًرا!!

وعىل حني غرة من كل هذا الكيد والقمع 

واالضطهاد، جاءت الثورات العربيُة التي سميت 

بـ»الربيع العريب« عىل غري موعد، تطالب بفك 

القيد من الحكم الجربي. ولكن يف الحقيقة مل تكن 

متبلورة حول هدفها،  رؤية  الثورات  عند هذه 

الظلم. ومل  قامئًة عىل رفض  كانت شعبوية  إمنا 

تكن مسلحة؛ لذلك حاول الغرب جاهًدا احتواء 

العميقة؛  الدولة  عىل  واالعتامد  الثورات،  هذه 

البعَض  وحّول  منها،  بعًضا  يحرف  أن  فاستطاع 

اآلخر إىل مواجهات مسلحٍة؛ ليحتويها، وليُحكم 

سيطرتـَه عليها، وليَكبح توسعها.

ففي تونس بقيت سلميًة، ولكنها انتكست 

علامين  طرف  إىل  آلت  عندما  فشلَها  وأعلنت 

خبيث يعود إىل حقبة بن عيل وما قبله، أخذ 

البلد إىل ما هو أسوأ مام كانت عليه. وها هي 

طرف  من  بالنار  كويت  التي  املرصية  الثورة 

السلطة، وأطفئت من جذورها لتعود األوضاع 

العسكر؛  حكم  إبان  عليه  كانت  مام  أسوأ  إىل 

حيث أصبحت البلد تعاين الويلت االقتصادية 

والسخف  القضايئ،  والفجور  والسياسية، 

مرة  العسكري  الحكم  إىل  وعادت  السلطوي، 

أن  تستطيع  ال  اآلن  إىل  فهي  ليبيا  أما  أخرى. 

تدبر  أن  أمًنا، وال  أن تحقق  تقيم حكومًة، وال 

شأنًا، وهي تحت وطأة الرصاع الدويل، بل هي 

أختها  حال  هو  كام  العسكر  حكم  إىل  ذاهبة 

فهو  سعيًدا،  يعد  مل  الذي  اليمن،  وأما  مرص. 

إىل  مجاعة  ومن  أخرى،  إىل  مجزرة  من  ينتقل 

البلد  أنه ذاهب إىل تقسيم  أخرى، وهو يبدو 

إىل أقاليم مختلفة متنازعة، لتبقى نذُر الحرب 

هذه  بني  دامئًة  والفوىض  النزاع  وحالة  قامئًة، 

األقاليم املختلفة.

أبدت  التي  السورية  الثورة  هي  وها 

مقاومًة أكرب، ودامت فرتًة أطول، وتركت بصمة 

هي األشد إيلًما؛ ُهدمت فيها املدُن، وتكرست 

فيها البنى التحتية، وتحول أفراد شعبها إما إىل 

نازح  أو  أو جريح،  أو معاق،  ر،  أو مهجَّ شهيد، 

مرشد، ويبدو أنها ذاهبة إىل حكم شبه فدرايل 

بأية  للنفكاك  قابلة  دويلٍت  إىل  البلد  يقسم 
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لحظة، وأن تتبع هذه الدويلت لحكم مركزي 

يف العاصمة...

الثورات  بعد كل ما حدث، فهل نقول إن 

العربية نجحت؟ أم نقول إنها فشلت؟

يف الحقيقة هي نجحت يف أشياء، وفشلت 

يف أشياء أخرى عىل الصعيد الداخيل، كام أنها 

تركت بصامٍت واضحًة عىل الصعيدين اإلقليمي 

والدويل.

عىل  نحكم  حتى  الداخيل:  الصعيد  فعىل 

نجاحها أو فشلها ال بد من التطرق إىل النقاط 

التي يجب أو يفرتض أن تحققها حتى نقول إنها 

ناجحة، وسوف نعرض بعض النقاط، منها:

1- إن الثورات نجحت يف كرس حاجز الخوف 

عند القسم األكرب من املسلمني، واقتلعت الجنَب 

من قلوبهم.

2- أظهرت أن شعوب األمة اإلسلمية تعادي 

حكامها؛ لذلك كان أول شعار لها هو »الشعب 

خلع  يف  معها  ونجحت  النظام«،  إسقاط  يريد 

بعض الحكام املستبدين الظلمة وإسقاط بعض 

الحكومات العميلة.

تغيري  رضورة  عىل  إجامًعا  أوجدت   -3

األنظمة الحاكمة الحالية، وهذا بحد ذاته يعرب 

عن رفض هذه األنظمة ورفض من فرضها عىل 

املسلمني وهو الغرب الكافر الذي يدير األمور 

من وراء حجاب، ويعترب هو املسؤول الحقيقي 

عن كل هذه األوضاع الشديدة.

شمل  ملَّت  األمة  هذه  أن  أظهرت   -4

املخلصني، واألرشاف من أبناء األمة.

أبناء  من  املخلصني  نفوَس  حركت   -5

هذه األمة ليك تضحي مبا لديها لحامية دينها، 

خلع  يف  ونجحت  وبلدها.  وكرامتها،  وعرضها، 

بعض الحكام املستبدين الظلمة وإسقاط بعض 

الحكومات العميلة.

إن ما حدث، أذهل الغرب، وجعله يجمع 

أمره عىل إفشال الثورات بشكل مينع امتدادها 

السياسة  يف  األول  همه  ذلك  واعترب  وتكرارها 

الدولية واستعمل إجراًما ال يوصف، ومكر مكرًا 

يلمس  شكيل  تغيري  يحدث  ألن  وسعى  كبَّاًرا، 

القشور وال يصل إىل اللب، وليك يثني املسلمني 

عن العودة إىل الشارع والثورة عليه مرة أخرى 

مارىس أنىك العهر واإلجرام بحقهم، وصوَّر لهم 

تجرئهم  جراء  بهم  قد حلت  والرزايا  البليا  أن 

يسمها  راح  ثم  ومن  بثوراتهم،  القيام  عىل 

بالفشل حتى ال تتجرأ عىل ذلك مرة أخرى.

إنه ميكن القول إن هذه الثورات مل تحقق 

كانت  ألنها  وتاريخها؛  بدينها  يليق  مبا  هدفها 

السيايس  للوعي  وتفتقد  املشاعر  عليها  تطغى 

قادها  لذلك  تقودها،  التي  الرشيدة  وللقيادة 

نري  من  فتحررت  آخر؛  ووجه  بلَبوس  عدوُّها 

أسوأ،  آخر، ولرتمتي يف حضن  نريًا  لتضع مكانه 

ولتذهب إىل مصري أكرث بشاعًة وحقًدا. وميكن 

القول إن هذه الثورات:

1- فشلت لغياب الوعي السيايس عند كل 

منه،  التفاويض  وحتى  املسلح  الحراك  أطياف 

عصيًا  هدفها  عن  الثورة  حرف  يكن  مل  ولذلك 

عىل أعداء األمة، وكانت أدوات ذلك كثرية.

االستنصار  الثورات عىل  تعمل هذه  مل   -2

ملساعدتها  منهم  املخلصني  الجيوش  بضباط 

هذه  فبقيت  األنظمة،  وتغيري  الحكام  خلع  يف 

الجيوش تأمتر بأوامر قادتها املأجورين املرتبطني 

لذلك  مبارشة؛  الغربية  بالسفارات  أو  بالحكام 

ظهر املوقف الفعيل للجيش )أو الجيوش(  أنه 
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عائد  وهذا  ملحوظ،  بشكل  الثورات  ضد  كان 

إىل أن الغرب والحكومات الجربيَة عرفت كيف 

وهذا  وترعاها،  املؤسسات  هذه  مثَل  تنشئ 

يدفع املخلصني من أبناء هذه األمة إىل التفكري 

التي  الطريقة  عىل  بالجيوش  االستنصار  يف 

 عندما  الرسول  بها  الرشع، وقام  بها  أمر 

استنرص باألنصار ريض الله عنهم ونرصوه.

الطريقة  هي  ليست  الثورات  هذه  إن 

الرشعية املطلوبة للتغيري، بل الذي كان مطلوبًا 

تريد  أنها  إىل  األمة  وصلت  أن  بعد  فقط، 

وبعد  األول،  مطلوبها  هو  اإلسلم  وأن  التغيري، 

أن وجد فيها من يستطيع إقامة حكم الله فيها، 

القوة  أهل  تدفع  أن  التحرير،  وباألخص حزب 

من أبنائها ليكونوا أهل نرصة لدينهم؛ ليقوموا 

معهم يف إسقاط األنظمة، وإقامة رشع الله. أما 

الذي  الشكل  وعىل  الثورات،  هذه  قامت  وقد 

قامت عليه، فل بد من بذل النصح لها لتصحح 

أبنائها،  من  القوة  أهل  عىل  وتركز  مسارها، 

لها،  وواعية  مخلصة  سياسية  قيادة  تتبنى  وأن 

تتبنى طريقة اإلسلم الرشعية يف إقامة الخلفة 

تصحح  أن  للثورات  ميكن  وبهذا  الراشدة، 

املسلمني  توحد  من  هدفها  تبلغ  وأن  مسارها، 

جميًعا، سواء يف البلدان التي ثاروا فيها، أم يف 

تلك التي مل يثوروا فيها.  

إن هذه الثورات ما زالت قامئًة رغم فتورها 

وإخفاقاتها، وما زالت تلتهب من حني إىل آخر، 

من  املخلصني  بني  محتدًما  الرصاع  يزال  وال 

أبناء  أبنائها وبني أعدائها يف الغرب، ومعه من 

مكاسب  مقابل  يشء  كل  باعوا  الذين  جلدتنا 

ارتداداٍت  تشهد  أن  ونتوقع  مؤقتة.  رخيصة 

لها يف البلد الثائرة، وهي ما زالت فيها قابلية 

التمدد إىل غريها؛ ألن الشعوب ما زالت تكتوي 

بنري حكامها؛ وألن القيادات التي جاءت كانت 

أسوأ من التي تم إسقاطها، وألن الذين قادوها 

تبني أنهم مل يكونوا جديرين بهذه القيادة ومل 

يكونوا عىل املستوى الذي كان يطمح له عامُة 

بل  رؤية سياسية،  لديهم  تكن  مل  إذ  املسلمني، 

أصبحوا أسوأ مام كانوا عليه قبل الثورة. كام أن 

البلد التي مل تَـرُث ليست بأحسن حااًل من تلك 

التي ثارت، فأهلها ينامون عىل وسائد االستقرار 

يساعد  وسوف  طويًل.  يدوم  لن  وهذا  الهش، 

املعيشة،  مستوى  تدين  االرتدادات  تلك  منو  يف 

عليهم  املسلط  الدكتاتوري  القمعي  والضغط 

كله  هذا  وفوق  الحكم.  سدة  عىل  هم  ممن 

إن الغرب سيسوم املسلمني ذاًل أكرب، وتقسياًم 

إرادتهم  يكرس  أن  يريد  ألنه  أسوأ،  لبلدهم 

فل  له  يستسلموا  أن  منهم  ويريد  التغيري  يف 

يعودون إىل الثورات مرة أخرى.

الثورات  فهذه  اإلقليمي:  الصعيد  عىل  أما 

قد أسقطت عروًشا أربعة، وهي ما زالت قامئة 

يف سوريا. وبالرغم من اجتامع طواغيت األرض 

كلهم بكل أطيافهم، ودولهم الصغرية والكبرية؛ 

اجتمع  قضيًة  التاريخ  يف  نجد  ال  نكاد  حيث 

سوريا.  يف  حدث  مثلام  بأرسه  العالـُم  عليها 

ولنذكر بعَض ما تركته ثورة الشام من بصامت:

ما  العميقة؛  الدولة  قواعَد  كشفت   -1

العملء،  من  الغرب  رجاالت  كشف  إىل  أدى 

وكيف استخدمهم يف احتواء وتغيري مسار هذه 

الثورات. وسوف نلمس تأثري ذلك يف املستقبل 

الجدد  الحكام  أوراق  تكون  وسوف  القريب، 

محروقة  الثورات  هذه  عقب  سيأتون  الذين 

أيًضا إن شاء الله؛ ألنهم صنعوا يف نفس مطبخ  



صـفر
7العدد 373

نظرة يف ثورات الشعوِب العربية على احلكام... تصحيح مسار

من سبقهم.

واضمحلل  القومية،  الدولة  انتهاء   -2

الطائفية  اللعبة  وانفضاح  الوطنية،  الفكرة 

إن  املكر،  آخر  باتت  التي  والعرقية  واملذهبية 

يبغضها  التي  الوسخة  اللعبة  وباتت  الله،  شاء 

لكونهم  فيها  اللعبني  ويبغضون  املسلمون 

كانوا  إن  املسلمني، وهم  نظر  العملء يف  أقذر 

قامت  متى  بكريها  فستحرقهم  فيها  ينفخون 

ال  وقد  تعاىل.  الله  إن شاء  قريبًا  الخلفة  دولة 

يكون ذلك ظاهرًا للعيان حاليًا؛ ألن اإلعلم ما 

عىل  والتغيري  الحراك  يخفي  وهو  بيدهم،  زال 

مستوى الشعوب، ويُظهر الطبقة الحاكمة ومن 

واالها من املثقفني واملفكرين.

3- إن الشعوب وعت ولو بشكل عام أن ما 

رسمه الغرُب من صورة مشوهة لدولة الخلفة 

أسدل  ومرسحية  أكاذيب  إال  هو  ما  املزعومة 

قياداتها.  ومن  منها  بريء  اإلسلم  وأن  ستارها، 

وهذا الفشل، بإذن الله، سوف يصب يف صالح 

للتطبيق،  كمنهج  الخلفة  فكرَة  يحملون  من 

الَْمكُْر  يَِحيُق  واهية.َواَل  كشعارات  وليس 

 .يُِّئ إِالَّ ِبأَْهلِِه السَّ

4- هدمت أطروحَة سيد املقاومة وأصحاب 

وأن  مجرمون،  مأجورون  عملء  بأنهم  املامنعة 

ادعاءهم بقتال يهود لعب ولهو، وإمنا الجد كل 

الجد عندهم هو يف قتل املسلمني وبث الفتنة 

)معقل  األسد  مع  واجتامعهم  بينهم،  املذهبية 

العلامنية األخري يف املنطقة( ومع الكافر الرويس 

هذه  تفكيك  يف  األمرييك  املرشوع  خدمة  ويف 

الحقيقي  الوجه  كشفت  أخرى  وبعبارة  األمة، 

لهذه الدول والدور الخفي لها.

5- هزَّت النظام الدويل واإلقليمي هزّة قوية 

ومتت تعريته، ودفعت أصحابه إىل الترصيح مبا 

كان مستوًرا عندهم. وتم الترصيح جهاًرا نهاًرا 

من قبل بوتني والفروف واملعلم أن الخلفة هي 

األمر  وصل  حتى  الثورات،  هذه  من  الهدف 

بالسناتور األمرييك عن والية فريجينيا  ريتشارد 

بلك إىل القول: »إن سقوط النصريية يف دمشق 

ما هو إال إعلن قيام دولة إسلمية، وبعد شهر 

من سقوط دمشق سوف تسقط باقي الدول«!

لذلك نجد أن خلصة املشهد اإلقليمي هو 

تشكل ثلثة محاور رئيسية متصارعة هي:

1- املحور )الشيعي( بقيادة إيران وأزالمها 

وتوابعها.

بقيادة  )السني(  االعتدال  محور   -2

اإلسلم  محور  وبقايا  وأعوانها  السعودية 

السيايس املتغري من الدول والجامعات اإلسلمية 

التي تلحق مبحور االعتدال.

3- محور حاميل املرشوع السيايس اإلسلمي 

الخلفة  القويم، ومرشوع  املبدأ  بحملة  متمثًل 

العظيم، وهو املحور الوحيد املرشح ألن يعوِّم 

تلك الثورات، ويصحح مسارها، ويأخذ بها نحو 

الخلفة  إقامة  أولها  والتي  أهدافها،  تحقيق 

الراشدة.

تركت  فلقد  الدويل:  الصعيد  عىل  وأما 

بأرسه  العامل  تشعل  قد  كبريًة  بصامٍت  الثورات 

بثورات ال حرص لها، مام سوف يؤدي إىل انهيار 

بعضها  عىل  نعرج  وسوف  الدولية.  املنظومة 

فيام ييل:

أواًل: عملية التهجري وتداعياتها عىل املوقف 

الدويل.

رين خلل 2015م حواىل 2  بلغ عدد املهجَّ

حول  انقسام  إىل  الغرب(  )يف  أدى  مام  مليون 



صـفر
العدد 373 8

كلمة الوعي

الداعمة  اليسارية  األحزاب  بني  املسألة  هذه 

للهجرة والقيم اإلنسانية، وبني اليمني املتطرف 

والتي  للهجرة،  املناهضة  القومية  والحركات 

ودميغرافيًا.  واقتصاديًا  أمنيًا  تهديًدا  فيها  ترى 

موقوتًة  قنبلًة  املفكرين  بعض  اعتربها  وقد 

وليس  القريب  املدى  عىل  أوروبا  وجَه  ستغري 

الهجرة  ضد  األضواء  تسليط  تم  لذلك  البعيد؛ 

ولذلك  والسياسية؛  األمنية  الناحية  من  خاصًة 

صوت  يف  وارتفاًعا  متزايًدا  نفوًذا  نشهد  سوف 

بذاتية  تنادي  التي  املتطرفة  اليمينية  األحزاب 

يؤدي  وقد  والدينية.  والعرقية  القومية  الدولة 

إىل  اليمينية  األحزاب  وصول  إىل  مستقبًل  هذا 

غري  دكتاتوريًة  يفرض  مام سوف  الحكم،  سدة 

انتشار  عىل  ويساعد  بل  أوروبا،  يف  مسبوقة 

ثوراٍت عىل غرار )الربيع العريب(؛ وبذلك تعود 

أوروبا إىل سابق عهدها، دواًل متناحرة وقومياٍت 

متصارعًة. ومن بوادر ذلك عىل سبيل املثال:

األكرث  الدامنريك  الشعب  حزب  حصول   -

تطرفًا يف عام 2015م عىل21% من األصوات.

الفرنيس  الوطني  الجبهة  حزب  تبني   -

أجندة انفصالية عن االتحاد األورويب )علاًم أن 

اإلرهابية  األحداث  ربط  تحاول  األحزاب  هذه 

الرشعية  غري  بالهجرة  أوروبا  يف  تحدث  التي 

للمسلمني حرًصا(

- تخوف الغرب من عودة املقاتلني األجانب 

يف تنظيم الدولة، والتنظيامت الجهادية األخرى 

إىل بلدهم عرب الهجرة غري الرشعية. وهذا يدعم 

فكرة إلغاء فضاء »شينغن« يف أوروبا للحد من 

حركة األشخاص عرب الحدود األوروبية الداخلية.

ثانًيا: تقهقر املوقف األمرييك بعد الثورات.

عىل  الثوراُت  فرضتها  تحوالت  هنالك 

أن  ذلك  املنطقة،  يف  األمرييك  السيايس  املوقف 

للمصالح  حقيقي  تهديد  هو  العريب(  )الربيع 

األمريكية خاصًة، والغربية عامًة، يف حال تفلُِّت 

عىل  عصيًة  كانت  أو  التبعية،  من  منطقٍة  أي 

املتاحة  الخيارات  تقلصت  أن  فكان  االحتواء، 

مستجدات  مع  التعامل  يف  املتحدة  للواليات 

املنطقة. كام أن طبيعة السياسة األمريكية هي 

التي سوف تفرض ظروفًا أخرى مستقبًل؛ حيث 

إن أمريكا تغدر دوًما بحلفائها بعد انتهاء الدور، 

أمام  مستعصية  حاالٍت  إىل  تحولهم  عند  أو 

الحليف  إىل  االنتقاَل  دامئًا  وتحاول  مخططاتها، 

القواعد  هدم  يف  بذلك  تساهم  فهي  األقوى، 

فرتة  يف  مهمًة  ركائز  لديها  كانت  التي  القدمية 

من الفرتات ويؤدي طرًدا إىل عدم االستقرار يف 

املنطقة التي بدأ باب التغيري يفتح فيها، والتي 

لن تشهد الهدوء إال يف ظل اإلسلم، أي يف ظل 

دولة الخلفة املوعودة القريبة بإذن الله وعونه 

وتوفيقه...

الحقوقية  الدولية  املنظومة  تحطم  ثالًثا: 

بشقيها السيايس واإلنساين.

 - الوقت  نفس  ويف   - أيًضا  القول  يجب 

منظومة  إنها  حيث  من  املنظومة  هذه  إن 

وقارصة  ومخفقة  ساقطة  البرش هي  من صنع 

كانت  أنها  من  بالرغم  ولكن  العامل.  لقيادة 

تخفي قراراتِـها اللئيمة والخبيثة ضد املسلمني 

بشكل  تعرَّت  أنها  إال  وحقوقهم؛  ومناطقهم 

منظومة  أنها  عىل  فظهرت  النظري،  منقطع 

جميع  عن  تخلت  إنسانية،  وغري  حقوقية  غري 

كيف  أكرث  وانكشفت  التأسيسية،  مبادئها 

البلد  إىل  موجهة  أمريكا  بيد  غليظة  عًصا  أنها 

دون  عامًة  العامل  بلد  وإىل  خاصة،  اإلسلمية 
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نظرة يف ثورات الشعوِب العربية على احلكام... تصحيح مسار

أي قناع، ودون أي لبوس يغطي عورتها. فأين 

للدول؟  الداخلية  الشؤون  يف  التدخل  عدم 

الدويل،  للميثاق  طبًقا  اإلنسان  حقوق  وأين 

وهي تشارك يف قتل وترشيد مليني البرش من 

ورقَة  وأسقطت  الثورات،  فقد جاءت  بلدهم؟ 

واملفلسة  الكاذبة  املنظومة  هذه  عن  التوت 

والداين، مسلاًم  القايص  أصبح  واملتعسفة حتى 

هذه  أن  يعلم  رشقيًا،  أو  غربيًا  كافرًا،  أو  كان 

املنظومة الدولية ما هي إال وحش وضع لنهب 

الكربى  الدول  يوافق  وقتل وترشيد كل من ال 

االستعامرية الكافرة عىل ما تريد.

من  يعترب  والذي  االقتصادي،  الواقع  أما 

فهو  الرأساميل،  للنظام  األساسية  السامت 

ذات  الثورات،  هذه  وإن  كبرية.   معاناة  يعاين 

الكلفة الباهظة، أوقفت أو أخرت بوادر عملية 

ولو  ما  حد  إىل  االقتصادي  اإلنقاذ  أو  اإلصلح 

الجائر  الرأساميل  النظام  وهذا  بسيطة.  كانت 

يفعل اليوم ما يفعله يف بلد املسلمني من قتل 

وتدمري للبنى التحتية للمدن حتى يقوم هو مبا 

ميص دماء املسلمني من جديد عن طريق تعهد 

إعامرها باالستغلل.

للغاية  املبكر  من  أنه  نجد  الخلصة  ويف 

تقييم نتائج ثورات )الربيع العريب( وتداعياته، 

مع أن اإلعلم يحاول وبشكل خبيث أن يصور 

لنا أن هذا الربيع مل يـُجرَّ عىل أهله إال الويلت، 

لن  تحرك  أي  وأن  سلف،  فيام  بخري  كنا  وأننا 

للبلد  والدمار  املوت  إال  يجلب  ولن  يجدي، 

الله  حكمة  عن  ومتغافلني  متناسني  والعباد، 

تصحيح  يجب  إنه  حيث  التغيري؛  يف  وجل  عز 

نصابها  إىل  األمور  وإعادة  الخاطئة،  املفاهيم 

ويُريض  وتعاىل،  سبحانه  الله  يريض  ما  وفق 

ظلم  من  العباَد  ويخرج  املخلصني،  الله  عباَد 

العمَل  الكافرة إىل عدل اإلسالم. وإن  األنظمة 

للتغيري إذا كان مخالًفا أو مناقًضا ألمر الله تعاىل 

فحتاًم سوف يحصل التغيري، ولكنه نحو األسوأ 

وليس نحو األفضل. وهذا ما يجب أن يعي عليه 

املسلمون فيستفيدون منه يف قابل األيام.

التغيري  حقيقَة  نعي  أن  علينا  فيجب 

ما  نحو  التغيري  بأسباب  نأخذ  وأن  وطريقتَه، 

 – مببدئنا  نتمسك  وأن  شأنه.   جل  الله  يريض 

اإلسلم - متسًكا ال انفكاك عنه، وأن نتبع ما يريض 

الرشعية  التغيري  كيفية  تحدد  بخطوات  الله 

وأن  والسنة،  الكتاب  عن  واملنبثقة  املنضبطة 

جيوَشنا  نستنرص  وأن  ألهلها،  القيادَة  نعطي 

وأبناءنا لنستأنَف الحياة اإلسلمية التي هي خري 

لكل العباد، ومنجاة عند رب العباد.

شاء  إن  يقرُُب،  بالتغيري  الله  وعد  إن 

أنه  نصدق  الصادق  الوعد  بهذا  وإننا  الله، 

سيأيت،  نعيشه  الذي  الجربي  الحكم  هذا  بعد 

بعون الله وتوفيقه، الحكم بالخلفة الراشدة، 

رواه  الذي    الرسول  قول  فينا  ويتحقق 

عن    بشري  بن  النعامن  عن  أحمد  اإلمام 

حذيفة: قال رسول الله : »تكون النبوة 

الله  يرفعها  ثم  تكون،  أن  الله  شاء  ما  فيكم 

عىل  خالفة  تكون  ثم  يرفعها،  أن  شاء  إذا 

تكون،  أن  الله  شاء  ما  فتكون  النبوة  منهاج 

ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون 

الله أن يكون، ثم  ملكًا عاًضا فيكون ما شاء 

تكون  ثم  يرفعها،  أن  الله  شاء  إذا  يرفعها 

تكون،  أن  الله  شاء  ما  فتكون  جربية  ملكًا 

ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون 

النبوة«  منهاج  خالفة عىل 
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حمد طبيب - بيت المقدس

النظام الرأساميل قائم عىل أساس واٍه سقيم هو )الحل الوسط(، ويسعى القامئون عليه إىل 

تحقيق أكرب قدر من املكاسب املادية، واملتع والشهوات؛ ألن السعادة يف نظرهم مادية بحتة، 

وال يتورعون لتحقيق ذلك عن تجويع الشعوب، وسلب لقمة عيشهم، واستعامر بالدهم ونهب 

 َُّهۡم ١٢ نَۡعُٰم َوٱنلَّاُر َمۡثٗوى ل
َ
ُكُل ٱۡل

ۡ
ُكلُوَن َكَما تَأ

ۡ
ِيَن َكَفُرواْ َيَتَمتَُّعوَن َوَيأ ثرواتها. قال تعاىل: َوٱلَّ

لذلك كان االستعامر طريقة يف نرش هذا املبدأ املادي الهابط، وكان من مثاره الحروب الطاحنة 

والسياسية  االقتصادية  واألزمات  الرصاعات  وكانت  والثانية،  األوىل  العاملية  كالحرب  املدمرة؛ 

والعسكرية، يقول املفكر الرأساميل )آدم سميث( يف كتابه )ثروة األمم(: »إن الجشع الشخيص 

هو أعىل مراتب األخالق؛ فبقدر ما يكون الفرد جشًعا، يكون متخلًقا، وهذا ما آل باإلنسانية إىل 

الرصاع والحروب من أجل التملك والسيطرة؛ فكان إهدار الرثوة، والتنافس يف إهدارها أهم ما 

ميز الحضارة الحديثة«. ومن هذه األزمات املتصاعدة هذه األيام، ما يسمى )باألزمة الكورية(، 

فام هي حقيقة هذه األزمة؟ وما هي جذورها؟ وما هو تأثريها عىل السياسة الدولية، وخاصة 

بني الدول العمالقة؟.

قبل أن نجيب عن هذا نقول: بأن جميع 

الدول  بني  األيام  هذه  الحاصلة  الرصاعات 

هو  وسببها  أساسها  البعيدة  أو  املتجاورة 

الرأساميل. فام  املبدأ  عن  الناتج  االستعامر 

أو  الكوريتني،  بني  اليوم  ويحصل  سابًقا،  حصل 

أو بني غريها من  فيتنام،  ما حصل بني شطري 

رصاعات؛ مثل إيران والعراق، أو تركيا وقربص... 

الهابطة، وما  سببه أطامع االستعامر وسياساته 

املنافع  تحقيق  أجل  من  االستعامر  هذا  يدبره 

واملصالح املادية الهابطة.

فهذه  وجذورها؛  األزمة  هذه  حقيقة  أما 

من  عنها  نتج  وما  الكوريتني(،  بني  )أي  األزمة 

رصاعات دولية وإقليمية؛ جذورها قدمية متتد 

املايض؛ عندما  القرن  األربعينات من  بداية  إىل 

كان الرصاع بني املعسكر الرشقي بقيادة االتحاد 

بقيادة أمريكا.  الغريب  السوفيايت، وبني املعسكر 

وقد تقلب الرصاع فيها مرات عديدة بني الدول 

الكربى )روسيا وأمريكا وبريطانيا والصني( حتى 

استقر عىل ما هو عليه هذه األيام من رصاع بني 

منظومة  زوال  بعد  وأمريكا(  )الصني  العملقني: 

إليه  وصل  ما  إىل  ووصل  السوفيايت،  االتحاد 

حصل  كام  الشاملية؛  كوريا  بتدمري  تهديد  من 

يف هيئة األمم املتحدة - قبل أيام قليلة - عىل 

لسان رئيس أمريكا...

فإن  الدولية؛  السياسة  عىل  تأثريها  وأما   

يستخدم  والصني(  )أمريكا  العملقني  من  كلً 

أهدافه  تحقيق  يف  األزمة  هذه  ويستغل 

إىل  ذلك  أدى  ولو  حتى  وأطامعه  السياسية 
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إزهاق أرواح مليني البرش، كام حصل بالفعل يف 

بداية الخمسينات من القرن املايض يف الحرب 

الكورية؛ بني كوريا الجنوبية وأمريكا من جانب، 

والصني وكوريا الشاملية يف املقابل.. حيث ذهب 

ضحية هذا الرصاع املليني من القتىل والجرحى. 

فأمريكا تهدف من خالل التسخني الحاصل لهذه 

األزمة إىل أهداف منها:

يف  العسكرية  قواها  من  مزيد  نرش   -1

وقواعدها  قواتها  وتعزيز  الجنويب،  الصني  بحر 

العسكرية يف الدول املجاورة.

وإحكام  الخناق  تضييق  عىل  العمل   -2

دائرة  ضمن  تبقى  حتى  الصني،  عىل  الدائرة 

إقليمية ال تتعداها.

العسكرية  لقوتها  أمريكا  استعراض   -3

وعنجهيتها، وإرسال رسالة بأنها قادرة عىل فرض 

هيمنتها عىل العامل؛ عسكريًا وسياسيًا، ولو كان 

ذلك باستخدام القوة.

دائرة  يف  يصب  اقتصادي  هدٌف  هناك   -4

باإلنفاق  الصني  إنهاك  السياسية؛ وهو  أهدافها 

العسكري، والبقاء يف حالة تأهب دائم. جاء يف 

كتاب مفاهيم سياسية: »إن أمريكا ستستمر يف 

لتبقى مشتعلة دون  الكورية؛  القضية  تحريك 

أن تهدأ، لكن برشط أن تشغل الصني باملشكلة، 

ال أن تكون مشكلة ألمريكا وحدها«. 

فإنها تعمل عىل استغالل هذه  الصني  أما 

األزمة؛ دولًيا وإقليمًيا يف أهداف أخرى منها: 

وذلك  العامل؛  أمام  أمريكا  هيبة  متريغ   -1

بجرها إىل رصاع سيايس غري متكافئ، بني دولة 

عظمى وأخرى صغرى بالقياس معها.

2- الدخول مع أمريكا يف مباحثات سياسية 

واقتصادية، وتفاهامت؛ وخاصة يف أمور التجارة 

الدولية، وأسعار الفائدة، وسعر العملت، وغري 

ذلك من مكاسب اقتصادية.

3- تحريض دول العامل ضد سياسات أمريكا 

وخاصة  العسكرية؛  وتهديداتها  االقتصادية 

ضمن املنظومة الدولية لألمم املتحدة ومجلس 

يف  واضح  بشكل  األمر  هذا  ظهر  وقد  األمن؛ 

جلسة هيئة األمم األخرية )20-9 2017م( حيث 

أمريكا  وروسيا(  والصني  )أوروبا  من  كل  دعت 

يف  والوعيد  التهديد  لهجة  استخدام  عدم  إىل 

حل هذا الرصاع، وإىل اتباع السبل الدبلوماسية، 

وحذرت من أن استخدام القوة العسكرية لحل 

هذا الرصاع سيجرُّ عىل العامل الويلت، وتتحمل 

أمريكا نتائج ذلك.

محيط  عسكرية يف  لقوات  الصني  نقل   -4

كوريا من أجل الحامية؛ وهذا ما حصل بالفعل 

15-4-2017م؛ حيث نقلت الصني آالف الجنود، 

من  مقربة  إىل  العسكرية  املعدات  من  وكثريًا 

حدود كوريا.

إيجاد  يف  األزمة  لهذه  الصني  استغلل   -5

خارج  وتهديداتها  أمريكا  ضد  دويل  حلف 

واالتحاد  روسيا  مع  وخاصة  الدولية؛  املنظومة 

األورويب؛ وقد نجحت إىل حد ما يف إثارتهام ضد 

تهديدات أمريكا املتكررة عىل لسان رئيسها.

بني  الحاصل  الرصاع  طبيعة  هي  هذه   

العملقني؛ أمريكا والصني، وتأثريه السيايس عىل 

املحيط، وعىل الدول الكربى. فإىل أي حّد ميكن 

لهذه األزمة أن تستمر؟ وهل ميكن أن تجنح 

إىل الطرق العسكرية يف حلها؟. 

قبل  من   - لها  يراد  ال  األزمة  هذه  إن 

كانا  وإن  قريب،  عهد  تحل يف  أن   - العملقني 

وكلام  الدولية.  املنظومة  عرب  بذلك  يتظاهران 
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هدأت نارها قليًل ُسكب عليها الزيت لتشتعل 

من جديد؛ إال أن موضوع الطرح العسكري هو 

أمر مستبعد؛ ضمن مجريات األحداث والوقائع 

وارد  كان  وان  واإلقليمية،  الدولية  الحالية؛ 

الحصول مستقبًل...

وما يجعل هذا الرصاع العسكري مستبعًدا 

حالًيا عدة أمور منها:

1- إن األمور ما زالت يف دائرة الدبلوماسية، 

وميكن السيطرة عليها عن طريق الصني واملصالح 

الدولية  املنظومة  بينهام، وعن طريق  املشرتكة 

)هيئة األمم( ولجوئها – أي أمريكا -  إىل الصني 

تارة، واىل املنظومة الدولية تارة أخرى؛ من أجل 

برز  وقد  كوريا؛  جامح  وكبح  الحصار،  تشديد 

هذا األمر يف عدم رد أمريكا عىل تهديدات كوريا 

أعامل  وبروز  تكرارها،  رغم  واحدة  مرة  ولو 

التحدي فيها ألمريكا بإطلق الصواريخ والتجارب 

الدويل  القرار  تخفيف  يف  كذلك  وبرز  النووية. 

األخرية  املتحدة  األمم  جلسة  يف  مرة  من  أكرث 

االعرتاض؛  وعدم  املوافقة  لينال  12-9-2017م؛ 

وهذا يدلل أن الرد العسكري ليس يف حسابات 

أمريكا الحالية.

تكون  سوف  الرصاع  هذا  تكلفة  إن   -2

باهظة؛ عسكريًا واقتصاديًا عىل أمريكا؛ وخاصة 

يف ظل أزمات مالية واقتصادية مل تتعاَف منها؛ 

يبلغ  حيث  وأفغانستان؛  العراق  حرب  بسبب 

إحصائية  حسب  األمريكية،  امليزانية  يف  العجز 

وزارة التجارة األمريكية لسنة 2017م حواىل 50 

مليار دوالر.

فيها  ليس  الكورية  األزمة  طبيعة  إن   -3

املصالح  أو  األمرييك،  القومي  لألمن  تهديد 

الحيوية بشكل مبارش، وميكن التعامل معها عرب 

املنظومة الدولية، وميكن كذلك تحقيق مكاسب 

وقد رصح  مشتعلة.  دامت  ما  بسببها  سياسية 

رئيس أمريكا األسبق أوباما يف خطابه األخري بأن 

خارج  حرب  لخوض  مستعدة  ليست  »أمريكا 

أرضها، إال إذا تعرض أمنها القومي، أو تعرضت 

مصالحها الحيوية للخطر«.

األزمة  هذه  فإن  وغريها؛  األسباب  لهذه 

تبقى ضمن دائرة الرصاع الدبلومايس والسيايس 

بقاء  رغم  ولكن  الدولية.  املنظومة  طريق  عن 

الدبلوماسية،  دائرة  الدولية ضمن  األزمة  هذه 

هنا  القوات  وإرسال  املتبادلة،  والتهديدات 

وهناك، فإن هناك مخاطر وآثاًرا عديدة ترتتب 

عىل وجود مثل هذه األزمات منها:

أن  يخفى  فل  االقتصادية،  األزمات   -1

االقتصادية  األحوال  تجعل  األزمات  هذه  مثل 

مشحونة ومتهيئة ملزيد من األزمات االقتصادية 

والبورصة  املال  سوق  يف  وخاصة  الجديدة؛ 

والعملت وغري ذلك. فقد استخدمت أمريكا سلح 

رفع سعر الفائدة ضد الصني واالتحاد األورويب 

أكرث من مرة خلل العام الحايل، كان آخرها يف 

متوز 2017م؛ حيث رفعت 0.25 يف املائة؛ وذلك 

وكذلك  عليها.  االقتصادية  الضغوط  ملامرسة 

التجارية  اإلجراءات  بتشديد  أمريكا  هددت 

وقد  الجمركية(؛  التعرفة  )وخاصة  البلدين  بني 

أثناء  يف  مرات  عدة  املالية  األسواق  اهتزت 

التهديد باستخدام القوة من قبل أمريكا أو كوريا. 

فقد ذكرت وكالة أنباء رويرتز يف 11-8- 2017م  

انخفض  قد  الصناعي  جونز(  )داو  مؤرش  أن 

املائة؛ وذلك  يعادل 34 يف  ما  أو  نقطة   75.62

صاروخ  بإطلق  الشاملية  كوريا  تهديد  ظل  يف 

عىل )جزيرة غوام( األمريكية، يف املحيط الهادي.
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األزمة الكورية والصراع الدولي

2- بقاء العامل يف توتر وترقب دائم؛ وخاصة 

الدول املحيطة أو املرتبطة باألزمة مبارشة؛ فمثل 

التوتر  دائرة  يف  الشعوب  تبقي  األزمات  هذه 

والرتقب الدائم، وهذا بحد ذاته أزمة للشعوب 

بسبب فساد سياسات الدول وأطامعها.

قبل  من  قوية  فعل  ردات  حصول   -3

شعوب الدول املحيطة، وخاصة كوريا الجنوبية 

املبارش؛ يف حال  النار  واليابان؛ وهام عىل خط 

ضعيف  كان  وإن  عسكري،  نزاع  أي  حصول 

أكرث  تظاهرات  بالفعل  وقد حصلت  االحتامل. 

من مرة داخل اليابان وكوريا الجنوبية تطالب 

خرج  اليابان  ففي  لألزمة.  سلمي  حل  بإيجاد 

تطالب  2016م   -6  -20 يف  املتظاهرين  آالف 

جزيرة  من  األمريكية  العسكرية  القواعد  بنقل 

وقد  بقصفها.  كوريا  تهديد  نتيجة  )أوكيناوا( 

طلب رئيس كوريا الجنوبية من أمريكا يف 8-17-

2017م عدم استخدام أي مظهر عسكري عىل 

أرضها إال بعد أخذ املوافقة املسبقة. وقال رئيس 

كوريا الجنوبية: »إّن شعب كوريا الجنوبية بذل 

مجهوًدا كبريًا إلعامر البلد ونهضتها عقب حرب 

الكوريتني، وإنه من غري املمكن اإلفراط مبا تّم 

إنجازه خلل السنوات السابقة«.

ويف الختام نقول: بأن مثل هذه الرصاعات 

التي تضع املبادئ الهابطة أمام أزمات حقيقية، 

واألخلقي،  الفكري  وهبوطها  عورتها  تكشف 

وتضع العامل وشعوبه أمام حقائق منها:

1- إن هذه املبادئ تجر عىل العامل الويلت 

والعسكرية؛  االقتصادية  واألزمات  والحروب، 

الدول  يف  الرأسامليني  رغبات  تحقيق  أجل  من 

الكربى، وال مانع من إزهاق أرواح املليني من 

الحرب  ذلك؛ كام حصل يف  أجل  الشعوب من 

الكورية أو فيتنام، أو العاملية األوىل والثانية، أو 

حرب العراق وإيران  وأفغانستان.

2- إن العامل كله- مبا فيه الكافر- بحاجه إىل 

والذي    - اإلسلم  نظام   - اإللهي  الرحمة  نظام 

ينرش فكره فقط إلنقاذ الشعوب، ال ألي مصلحة 

دِيٗنا  ۡحَسُن 
َ
أ َوَمۡن    تعاىل:  قال  أخرى.  دنيوية 

ِملََّة  َبَع  َوٱتَّ ُمِۡسٞن  َوُهَو   ِ ِلَّ وَۡجَهُهۥ  ۡسلََم 
َ
أ ۡن  ّمِمَّ

.إِبَۡرٰهِيَم َخلِيٗل  ١٢٥ ُ ََذ ٱلَّ إِبَۡرٰهِيَم َحنِيٗفاۗ َوٱتَّ
3- إن مثل هذه الرصاعات تعجل يف انهيار 

تعاىل:  قال  الواهية،  الفاسدة  املنظومات  هذه 

َصَنُعواْ  بَِما  تُِصيُبُهم  َكَفُرواْ  ِيَن  ٱلَّ يََزاُل  َوَل 
 ِۚ ِتَ وَۡعُد ٱلَّ

ۡ
ٰ يَأ ۡو َتُلُّ قَرِيٗبا ّمِن َدارِهِۡم َحتَّ

َ
قَارَِعٌة أ

 : لُِف ٱلِۡميَعاَد ٣١، وقال عزَّ وجلَّ إِنَّ ٱلََّ َل ُيۡ
ُ ُبۡنَيَٰنُهم ّمَِن  َت ٱلَّ

َ
ِيَن ِمن َقۡبلِِهۡم فَأ  قَۡد َمَكَر ٱلَّ

تَىُٰهُم 
َ
َوأ فَۡوقِِهۡم  ۡقُف ِمن  ٱلسَّ َعلَۡيِهُم  فََخرَّ  ٱۡلَقَواِعِد 

مثل  وإن   ٢٦ يَۡشُعُروَن  َل  َحۡيُث  ِمۡن  ٱۡلَعَذاُب 
هذه لتدفع حملة الدعوة لتغيري الواقع الفاسد؛ 

إىل حثِّ الخطى من أجل إنقاذ البرشية، وإنها 

لتعجل بالفرج القريب بإذنه تعاىل؛ خاصة وإن 

العامل اليوم يشهد االنهيارات الفكرية املتتابعة، 

إىل  املايض،   القرن  نهايات  يف  االشرتاكية  من 

الرأساملية يف بدايات هذا القرن...

نسأله تعاىل أن يخلص البرشية من رشور 

هذه الدول وسياساتها الهابطة، بعدل اإلسالم 

ِن ٱۡحُكم 
َ
َوأ واستقامته ورحمته، قال تعاىل: 

ۡهَوآَءُهۡم َوٱۡحَذرُۡهۡم 
َ
ُ َوَل تَتَّبِۡع أ نَزَل ٱلَّ

َ
أ بَۡيَنُهم بَِمآ 

َّۡواْ  ُ إَِلَۡكۖ فَإِن تََول نَزَل ٱلَّ
َ
ن َيۡفتُِنوَك َعۢن َبۡعِض َمآ أ

َ
أ

ن يُِصيَبُهم بَِبۡعِض ُذنُوبِِهۡمۗ 
َ
ُ أ نََّما يُرِيُد ٱلَّ

َ
فَٱۡعلَۡم أ

فَُحۡكَم 
َ
أ  ٤٩ لََفِٰسُقوَن  اِس  ٱنلَّ ّمَِن  َكثرِيٗا  ِإَونَّ 

ُحۡكٗما   ِ ٱلَّ ِمَن  ۡحَسُن 
َ
أ َوَمۡن  َيۡبُغوَنۚ  ٱۡلَجِٰهلِيَّةِ 

ّلَِقۡوٖم يُوقُِنوَن ٥٠ ]املائدة[  
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بسم الله الرحمن الرحيم

أثر اإلرادة السياسية على نهوض الدول،

وطريقة اإلسالم في اكتسابها )2(

لقد رشع اإلسالم طريقة منهجية منضبطة بأحكامه يجب االلتزام بها حني العمل السرتداد 

العزة املفقودة بإقامة دولة الخالفة اإلسالمية، ولعل من مقتضيات ولوازم هذه الطريقة أن اإلسالم 

انتكاسته وارتكاسته،  العمل السيايس وتوجهه، وتحول دون  قد وضع لها قواعد رشعية، تضبط 

ومن ثم تُحتم وصوله إىل غايته، وهذه القواعد هي: 

سيايس  حزب  أو  كتلة  وجود  وجوب   -1

يعمل للتغيري:

ّمِنُكۡم  ودليل ذلك قوله تعاىل: َوۡلَُكن 

ُمُروَن بِٱلَۡمۡعُروِف َوَيۡنَهۡوَن 
ۡ
ةٞ يَۡدُعوَن إَِل ٱۡلَرۡيِ َوَيأ مَّ

ُ
أ

ْوَلٰٓئَِك ُهُم ٱلُۡمۡفلُِحوَن ١٠٤. فاآلية 
ُ
َعِن ٱلُۡمنَكرِۚ َوأ

كتلة  بتكوين  الوجوب  يفيد  جازم  أمر  فيها 

إليه،  وتدعو  اإلسلم  أساس  عىل  تقوم  سياسية 

وتأمر باملعروف وتنهى عن املنكر؛ ألن الدعوة 

والنهي  باملعروف  واألمر  اإلسلم،  أي  الخري  إىل 

عن املنكر، من أبرز األعامل السياسية وأهمها، 

هذا باإلضافة إىل أن النبي – صلوات ريب وسلمه 

عليه – كَوَّن كتلة من الصحابة يف مكة املكرمة، 

مارست أعامل الدعوة وخاضت غمراتها بوصفها 

كتلة انضبطت يف عملها السيايس وفق طريقة 

ثابتة ومنهجية منضبطة يف السري.

2- السيادة للرشع.

فإنه ال يُتصور بلوغ العمل السيايس غايته، 

من تحرر سيايس وعسكري واقتصادي وفكري 

بسيادة  إال  املستعمر  الكافر  ربقة  من  وثقايف 

تغيريه،  املراد  املجتمع  يعتنقه  الذي  املبدأ 

باإلسلم،  يُحكم  إسلمي  مجتمع  إىل  وتحويله 

َل  َوَرّبَِك  فََل  وتعاىل:  تبارك  الحق  يقول 

َل  ُثمَّ  بَۡيَنُهۡم  َشَجَر  فِيَما  ُيَّكُِموَك   ٰ َحتَّ يُۡؤِمُنوَن 
َويَُسّلُِمواْ  قََضۡيَت  ا  ّمِمَّ َحرَٗجا  نُفِسِهۡم 

َ
أ ِفٓ  َيُِدواْ 

 َلإن أسلوب القسم املتبوع بـ تَۡسلِيٗما ٦٥
داللة  ليدل  الكرمية،  اآلية  يف  للجنس  النافية 

قطعية محكمة عىل وجوب سيادة الرشع عىل 

تفسريها:  يف  الشوكاين  عند  جاء  سواه.  ما  كل 

لَِهَذا  ُمَؤكًِّدا  ِبَنْفِسِه،  ُسبَْحانَُه  أَقَْسَم  أَوَّاًل  »فَِإنَُّه 

فََنَفى  يُْؤِمُنوَن،  اَل  ِبأَنَُّهْم  النَّْفِي  ِبَحرِْف  الَْقَسِم 

ِعبَاِد  َرأُْس َماِل َصالِِحي  الَِّذي ُهَو  اإْلِميَاَن  َعْنُهُم 

اللَِّه، َحتَّى تَْحُصَل لَُهْم َغايٌَة ِهَي: تَْحِكيُم رَُسوِل 

َحتَّى  ِبَذلَِك  ُسبَْحانَُه  يَْكتَِف  لَْم  ثُمَّ   ، اللَِّه 

ا  ّمِمَّ َحرَٗجا  نُفِسِهۡم 
َ
أ ِفٓ  َيُِدواْ  َل  ُثمَّ    قَاَل: 

قََضۡيَت فََضمَّ إِىَل التَّْحِكيِم أَْمرًا آَخَر، ُهَو َعَدُم 
يَُكوُن  فََل  ُصُدورِِهْم،  يِف  َحَرٍج  أَْي  َحَرٍج،  ُوُجوِد 

ِمْن  يَُكوَن  َحتَّى  كَاِفيًا  َواإْلِْذَعاِن  التَّْحِكيِم  ُمَجرَُّد 

َصِميِم الَْقلِْب َعْن رًِضا، َواطِْمئَْناٍن، َوانِْثَلِج قَلٍْب، 

ِبَهَذا كُلِِّه، بَْل َضمَّ  لَْم يَْكتَِف  ثُمَّ  َوِطيِب نَْفٍس. 

َويَْنَقاُدوا  يُْذِعُنوا  أَْي:    
ْ َويَُسّلُِموا قَْولَُه:  إِلَيِْه 
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أثر اإلرادة السياسية على نهوض الدول، وطريقة اإلسالم يف اكتسابها )2(

ظَاِهرًا َوبَاِطًنا، ثُمَّ لَْم يَْكتَِف ِبَذلَِك، بَْل َضمَّ إِلَيِْه 

يَثْبُُت  فََل   تَۡسلِيٗما فََقاَل:  الُْمَؤكَِّد  الَْمْصَدَر 

َواَل  التَّْحِكيُم،  َهَذا  ِمْنُه  يََقَع  َحتَّى  لَِعبٍْد  اإْلِميَاُن 

َويَُسلُِّم  َعلَيِْه،  قُِضَ  مِبَا  َصْدرِِه  يِف  الَْحَرَج  يَِجَد 

َواَل  رَدٌّ  يَُخالِطُُه  اَل  تَْسلِياًم  َورَشِْعِه،  اللَِّه  لُِحْكِم 

تَُشوبُُه ُمَخالََفٌة« ]فتح القدير/ج 1 /ص 559[ 

ويقول صاحب الظلل )رحمه الله(: »وبهذا 

عىل  يطرأ  ما  عىل  مهيمًنا  الرباين  املنهج  يبقى 

الحياة من مشكلت وأقضية كذلك، أبد الدهر، 

القاعدة  هذه  ومتثل  املسلمة.  األمة  حياة  يف 

نظامها األسايس الذي ال تكون مؤمنة إال به، وال 

تكون مسلمة إال بتحقيقه« ]يف ظلل القرآن[. 

رشيف  بحديث  السابقة  اآليات   ونُردف 

َعائَِشَة،  َعْن  البخاري  روى  اإلفادة.  يف  زيادة 

املْرأَِة  َشأُْن  ُهْم  أََهمَّ قَُريًْشا  »أَنَّ  َعْنَها:  اللَُّه  ريَِضَ 

املْخزُوِميَِّة الَِّتي رَسَقَْت، فََقالُوا: َوَمْن يَُكلُِّم ِفيَها 

رَُسوَل اللَِّه ؟ فََقالُوا: َوَمْن يَْجرَتِئُ َعلَيِْه إاِلَّ 

أَُساَمُة بُْن َزيٍْد، ِحبُّ رَُسوِل اللَِّه ، فََكلََّمُه 

أَُساَمُة، فََقاَل رَُسوُل اللَِّه : »أَتَْشَفُع يِف َحدٍّ 

َقاَل:  ثُمَّ  َفاْخَتطََب،  َقاَم  ثُمَّ  اللَِّه؟!،  ُحُدوِد  ِمْن 

َسََق  إَِذا  كَانُوا  أَنَُّهْم  َقْبلَكُْم،  الَِّذيَن  أَْهلََك  َا  إِنَّ

ِعيُف  يُف تََركُوُه، َوإَِذا َسََق ِفيِهُم الضَّ ِ ِفيِهُم الرشَّ

، َوايُْم اللَِّه، لَْو أَنَّ َفاِطَمَة ِبْنَت  أََقاُموا َعلَْيِه الَحدَّ

ٍد َسََقْت لََقطَْعُت يََدَها««.  ُمَحمَّ

3- السلطان لألمة.

وهل ميكن ألمة أن تسوس نفسها بنفسها إال 

بامتلكها سلطانها؟ وهل ميكن لحاكم أن يقرر 

وميرر ما يقرر إال باحتضان األمة التي يحكمها 

اليد  صاحبة  هي  األمة  إن  عنه؟  ورضاها  له 

الطوىل يف تنفيذ أحكام اإلسلم، وما كان للخلفة 

للمسلمني  سياسيًا  كيانًا  تستمر  أن  اإلسلمية 

ثلثة عرش قرنًا إال بتنصيب األمة لحكامها عن 

إال  تُهدم  أن  للخلفة  كان  وما  واختيار،  رىض 

عندما انفصم املسلمون عنها، واعتصموا بحبال 

الوطنية والقومية والشيوعية والعلامنية. فإميان 

األمة باملبدأ، وشعورها بعدالته، ومن ثم سلطان 

واختيار،  رىض  عن  األمة  بايعتها  التي  الدولة 

هذه األمور الثلثة مجتمعة تضمن تنفيذ املبدأ 

روى  تنفيذه.  يف  واالستمرار  الحياة،  معرتك  يف 

اِمِت، قَاَل: »بَايَْعَنا  البخاري: َعْن ُعبَاَدَة بِْن الصَّ

يِف  َوالطَّاَعِة  ْمعِ  السَّ َعىَل    اللَِّه  َرُسوَل 

املْنَشِط َواملكْرَِه، َوأَْن الَ نَُناِزَع األَْمَر أَْهلَُه، َوأَْن 

يِف  نََخاُف  الَ  كُنَّا،  َحْيُثاَم  ِبالَحقِّ  نَُقوَل  أَْو  نَُقوَم 

اللَِّه لَْوَمَة الَئٍِم«.

الدولة  إقامة  يف    الرسول  طريقة   -4

اإلسالمية ملزمة وواجبة االتباع.

وهذا االتباع يقع عىل عاتق الحزب السيايس 

املتلبِّس بالعمل الستئناف الحياة اإلسلمية؛ ألن 

هذه الطريقة ثابتة بالوحي لفظًا ومعنى، أي يف 

القرآن والسنة، واتباع النبي، صلوات ريب وسلمه 

املعلومة  األمور  من  وطاعته  به  والتأيس  عليه، 

من الدين بالرضورة، قال تعاىل: قُۡل إِن ُكنُتۡم 

َوَيۡغفِۡر لَُكۡم   ُ َ فَٱتَّبُِعوِن ُيۡبِۡبُكُم ٱلَّ ُتِبُّوَن ٱلَّ
ُ َغُفورٞ رَِّحيٞم ٣١ وقال سبحانه:  ُذنُوَبُكۡمۚ َوٱلَّ
َفَتۡفَشلُواْ  تََنٰزَُعواْ  َوَل  َورَُسوَلُۥ   َ ٱلَّ ِطيُعواْ 

َ
َوأ

ِٰبِيَن  َ َمَع ٱلصَّ ْۚ إِنَّ ٱلَّ ٓوا َوتَۡذَهَب رِيُحُكۡمۖ َوٱۡصِبُ
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 ٤٦ وقال جل وعل:  لََّقۡد َكَن لَُكۡم ِف رَُسوِل 

َ َوٱۡلَۡوَم ٱٓأۡلِخَر  ۡسَوةٌ َحَسَنةٞ لَِّمن َكَن يَرُۡجواْ ٱلَّ
ُ
ِ أ ٱلَّ

  .َكثرِٗيا ٢١ َ َوَذَكَر ٱلَّ
الطريقة   معامل هذه  النبي  بنَيَّ  لقد 

وتفاصيلها يف الفرتة املكية، حيث البعثة وحمل 

واملناجزة  والكفاح  الرصاع  حيث  الدعوة، 

والسياسية وحسب... كل ذلك حدث  الفكرية 

وفق طريقة منهجية واضحة يف معاملها، وبارزة 

يف مراحلها، كل مرحلة تفض إىل األخرى. فكان 

مرحلًة  ابتداء  للفكرة  الهاضمة  الكتلة  تكوين 

وما  بالدعوة  والجهر  الصدع  كان  ثم  أوىل، 

بني  الرصاع  فيه  احتدم  ورد  صد  من  صاحبها 

اإلسلم دين الله املتنزل عىل نبيه، عليه الصلة 

مروًرا  الضلل،  موروث  قريش  ودين  والسلم، 

قبيلة  عن  والسلم،  الصلة  عليه  النبي،  ببحث 

ارتكاز  إىل  وصواًل  ثانيًة،  مرحلًة  ومتنعه  تنرصه 

اإلسلم يف دولة عظيمة يف املدينة املنورة مرحلًة 

ثالثًة وأخرية.

مكة  عىل  الكفر  دار  وصف  انطباق   -5

املكرمة إبان البعثة، وعىل واقع املسلمني 

اليوم متاًما بتامم.

عليه  يرتتب  األهمية،  يف  غاية  أمر  وهذا 

املتعلق  الرشعي  الحكم  مناط  تحقيق  حسن 

املكرمة  مكة  أن  فكام  تغيريه،  املراد  بالواقع 

كانت دار كفر، أي تخضع لسيادة عقيدة كفر 

للناس طريقة عبادتهم وطريقة عيشهم،  تُعنيِّ 

كفر  دار  يف  يعيشون  اليوم،  املسلمون  كذلك 

سادت فيه أحكام الكفر وتحكمت واستحكمت 

مبوجبها  وتعيَّنت  الحياة،  نواحي  جميع  يف 

حددت  التي  والقناعات  واملقاييس  املفاهيم 

بحسبه  اضطرب  نشاز  عيٍش  طراز  للمسلمني 

اإلسلم  مفاهيم  عن  بعيًدا  املسلمني  سلوك 

ومقاييسه وقناعاته، حتى مل يبَق من اإلسلم إال 

الورق املعلق، والفكر املدوَّن يف بطون الكتب. 

انطباق  التي تعكس وتؤكد  ولعل من املظاهر 

وصف دار الكفر عىل بلد املسلمني: 

للستعامر  املسلمني  بلد  كل  خضوع   –1

الغريب الكافر املبارش مطلع القرن املايض، وبقاء 

هذا االستعامر لعقود. 

حدود  ورسم  املسلمني  بلد  تقسيم   –2

أجندات  وفق  اعتبارها  لها  صار  بينها  سياسية 

عرفًا  الكربى  الدول  منها  جعلت  وبروتوكوالت 

سياسيًا من أجل الحفاظ عليها وإبقائها إلبقاء 

والعرقي  والقومي  السيايس  االنقسام  حالة 

والطائفي قامئة يف بلد املسلمني. 

الحاكمة  للنخب  الكفر  دول  تشكيل   –3

إليها مهمة  أُوكلت  التي   - الحاكمة  األنظمة   –

الخروج  بعد  املسلمني  بلد  يف  بالكفر  الحكم 

الصوري للستعامر منها. 

بهذه  املحيط  السيايس  الوسط  4– تشكيل 

وإعلميني  ومفكرين  سياسيني  من  األنظمة 

وأفكاره،  للكفر  الوالء  أرُشبت  وأحزاب  وعلامء 

بقشور  وتلونت  حضارته،  بربيق  وانضبعت 

مدنيته. 

5 – تأسيس سياسة حربية لجيوش املسلمني 

قامئة عىل ثقافة قومية أو وطنية، أو خليط بني 
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عىل  حارسة  الجيوش  من  تجعل  وتلك،  هذه 

حدود البلد ونظامه الحاكم فقط. 

األمة ومقدراتها،  ثروات  الهيمنة عىل   –  6

عىل  الرأساميل  االقتصاد  أفكار  بتطبيق  وذلك 

املسلمني، من خصخصة وعوملة وسوق حر... 

املدارس  عن  اإلسلمية  الثقافة  إقصاء   –  7

الكافر  الغرب  ثقافة  وتكريس  والجامعات، 

مكانها، عرب مناهج دراسية محُشوَّة بالسموم. 

بالعلامنية قرًصا وجربًا  إلزام املسلمني   – 8

املضبوعني  من  واختيار  رىض  عن  أو  عنهم، 

والظلميني الذين شكلوا واجهة املشهد السيايس 

يف بلد املسلمني. 

إن الباعث عىل ُحسن تحقيق مناط الحكم 

نريد  الذي  املسلمني  بواقع  املتعلق  الرشعي 

مكمن  عىل  اليد  يضع  أنه  يف  يكمن  تغيريه، 

املسلمني  ويُبرصِّ  الداء،  أصل  ويعنيِّ  الجرح، 

بالطريقة  اإلسلمية  الساحة  عىل  والعاملني 

هنا  من  الفاسد؛  الواقع  هذا  لتغيري  الصحيحة 

ينبغي علينا، ونحن نسرب أغواره، أن نفرق بني 

أمرين اثنني: 

األول: إننا ال نتحدث اليوم عن اليوم التايل 

موضوعنا  ليس  أي  اإلسلمية،  الدولة  لهدم 

الحكم،  عن  اإلسلم  فيها  أُقيص  التي  الساعة 

وظهر فيها الكفر البواح الذي يستوجب حمل 

السلح عىل الحاكم الذي أظهر هذا الكفر بعد 

أن مل يكن موجوًدا وال ظاهرًا يف بلد املسلمني؛ 

وذلك عمًل بالحديث الرشيف: »... َفَقاَل ِفياَم 

ْمعِ َوالطَّاَعِة، يِف  أََخَذ َعلَْيَنا: »أَْن بَايََعَنا َعىَل السَّ

َمْنَشِطَنا َوَمكْرَِهَنا، َوُعْسِنَا َويُْسِنَا َوأَثَرًَة َعلَْيَنا، 

َوأَْن الَ نَُناِزَع األَْمَر أَْهلَُه، إِالَّ أَْن تََرْوا كُْفًرا بََواًحا، 

ِعْنَدكُْم ِمَن اللَِّه ِفيِه بُرَْهاٌن« ]صحيح البخاري[. 

التايل  اليوم  فقد كان عىل املسلمني يف صبيحة 

البواح عىل يد مصطفى كامل –  الكفر  لظهور 

عليه  يحملوا  أن   - يستحقه  ما  الله  من  عليه 

السلح حملة رجل واحد، حتى يعيدوا الحكم 

ثم  ومن  البواح،  الكفر  ظهور  ومينعوا  باإلسلم 

يحدث  مل  هذا  ولكن  فشيئًا،  شيئًا  استحكامه 

ولألسف! وبالتايل مل يعد حمل السلح يف وجه 

سيادة  السرتداد  الرشعية  الطريقة  هو  الحاكم 

الرشع وسلطان األمة.  

ى مرحلة  الثاين: مبا أن الكفر البواح قد تعدَّ

إىل مراحل  املسلمني،  بلد  له يف  األويل  الظهور 

نواحي  كل  يف  والتغلغل  واالستحكام  التحكم 

الكفر  دار  وصف  بذلك  انطبق  فقد  حياتهم، 

ومنذ  اليوم  فيها  نعيش  التي  الدار  عىل  متاًما 

عقود، وقد عرف الفقهاء دار الكفر بأنها الدار 

كان  وإن  حتى  الكفر  أحكام  فيها  تجري  التي 

جل أهلها من املسلمني. قال اإلمام أبو يوسف 

إسلم  دار  الدار  »تعترب  حنيفة:  أيب  صاحب 

بظهور أحكام اإلسلم فيها، وإن كان ُجلُّ أهلها 

من الكفار. وتعترب الدار دار كفر لظهور أحكام 

الكفر فيها، وإن كان جل أهلها من املسلمني. 

]املبسوط للرسخيس ج 10/ ص 144[. ويقول 

نزلها  التي  اإلسلم هي  »دار  القيم:  ابن  اإلمام 

مل  وما  اإلسلم،  أحكام  عليها  املسلمون، وجرت 

يجِر عليه أحكام اإلسلم مل يكن دار إسلم وإن 
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/ص266[  ج1  الذمة  أهل  ]أحكام  الصقها«. 

ويقول اإلمام ابن مفلح: »فكل دار غلب عليها 

أحكام املسلمني فدار اإلسلم، وإن غلب عليها 

لغريهام«  دار  وال  الكفر،  فدار  الكفر  أحكام 

]اآلداب الرشعية / ج1 /ص213[. 

كفر،  واقع  فيه  نعيش  الذي  فالواقع  إذاً، 

والدار التي نعيش فيها دار كفر، واألنظمة التي 

تحكم املسلمني أنظمة كفر، وال سيادة لإلسلم، 

لهم  سياسية  إرادة  وال  للمسلمني،  سلطان  وال 

األمم  من  غريهم  عىل  وال  أنفسهم  عىل  ال 

ذلك  لتحقيق  الوحيدة  والطريقة  والشعوب. 

  كله يف حسن التأيس واالتباع لرسول الله

الحياة  الستئناف  اإلسلمية  الدعوة  حمل  يف 

دولة  بهدم  وتوقفت  انقطعت  التي  اإلسلمية 

بدراسة  وذلك  رجب/1342ه،   28 يف  الخلفة 

طريقته، عليه الصلة والسلم، يف حمل الدعوة 

التي  الكفر – والكيفية  دار  املكرمة –  يف مكة 

املنورة،  املدينة  يف  اإلسلم  دار  إيجاد  بها  تم 

وإقامة الدولة اإلسلمية فيها. وهذا فهم رشعي 

االستنباط  حسَن  وأكد  التحرير،  حزب  تبناه 

طريقة  فإن  الرشع،  أما  نفُسه،  الواقُع  وصدقَه 

األدلة  من  مستنبطة  التغيري  يف  التحرير  حزب 

الصحابة  وإجامع  والسنة  الكتاب   – التفصيلية 

والقياس – ومل يظهر ال للحزب نفسه عىل مدى 

أكرث من ستة عقود، وال للمسلمني الذين يعمل 

أو  الطريقة،  هذه  خطأ  ومعهم  فيهم  الحزب 

نفسه،  الواقع  وأما  استنباطها.  يف  حتى ضعف 

السيايس  العمل  الحوادث وتجارب  أكدت  فقد 

املاضية،  العقود  خلل  اإلسلمية  الساحة  عىل 

أكدت خطأ املناهج األخرى وصدق منهج حزب 

التحرير يف التغيري، وصحة طريقته. فعىل الرغم 

يف  الحكم  إىل  اإلسلمية  الحركات  وصول  من 

مل  أن صعودها  إال  املسلمني،  بلد  من  بلد  غري 

يكن إال ِضغثًا عىل إبالة، ومل يحقق للمسلمني 

وجبهة  سياسية،  إرادة  من  شيئًا  وال  سيادة 

اإلنقاذ يف الجزائر، واإلخوان املسلمون يف مرص، 

وحزب النهضة يف تونس، والعدالة والتنمية يف 

أخفقت  وتجارب  مناذج  كلها  وتركيا،  املغرب 

مام  والكثري  الكثري  األمة  كلََّف  فاضح  بشكل 

دت الحركات  كان باإلمكان تلفيه فيام لو توحَّ

يف    الله  رسول  طريقة  عىل  اإلسلمية 

العمل السيايس . 

إرادة  الكتساب  السيايس  العمل  دقَة  إن 

العاملني  عىل  توجب  السياسية،  املسلمني 

تبني  أن  بعد  معهم،  واملسلمني  السرتدادها، 

للقايص والداين صدق طريقة حزب التحرير يف 

العمل، توجب عليهم إنزال الفكر عىل الواقع، 

أي مامرسة العمل السيايس وخوض غامره تأسيًا 

واتباًعا للنبي  يف الطريقة التي أوجد بها 

دار اإلسلم ودولة اإلسلم، دون حيٍد قيد شعرة 

عنها. ونحن ال نتحدث اليوم عن تأسيس حزب 

سيايس وإيجاد نقطة انطلق ينطلق منها، فقد 

والحمد  وانترش  وتوسع  التحرير  حزب  انطلق 

لله حتى بات القوة السياسية والفكرية األوىل 

الفاعلة للمسلمني عامليًا

]يتبع[
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المبحث الثاني: اإلنفاق على الخدمات الجماعية.

د. عايد الشعراوي )رحمه اهلل(

هناك العديد من الخدمات التي يتوجب عىل دولة الخالفة توفريها واإلنفاق عليها لكونها 

من أعامل الرعاية، ومنها توفري: املجاري، ومياه الرشب، ومتهيد الطرق، وتأمني الكهرباء. فهذه 

الخدمات تقوم بها الدولة نظًرا ألهميتها وعموم نفعها، وال يوجد مانع من قيام القطاع الخاص 

باملساهمة يف تأمينها بالتعاون مع الدولة. وهناك اتجاه قوي نحو خصخصة  هذه القطاعات بدأ 

تطبيقه منذ مثانينات القرن العرشين يف العديد من بلدان العامل، مبا يف ذلك العامل اإلسالمي.

الناس،  واختربه  للعيان،  ماثل  الخدمات  هذه  عىل  املعارصة  الدولة  إرشاف  واقع  أن  ومبا 

أقل  ألنه  الله؛  بإذن  اإلسالمي  الشق  يكثف  سوف  الباحث  فإن  وسلبياته؛  إيجابياته  ويعرفون 

وضوًحا للناس، بسبب طول األمد بني هذا العرص وزمان تطبيق اإلسالم يف واقع الحياة.

مصطلح  املجاري  عىل  البعض  يطلق 

»الرصف الصحي«، وبالرجوع إىل كتب الحسبة، 

يلحظ أن املحتسب كان مينع »كل ما فيه أذية 

الظاهرة من  السالكني، كامليازيب  وإرضار عىل 

الحيطان زمن الشتاء، ومجاري األوساخ الخارجة 

من الدور يف زمن الصيف إىل وسط الطريق... 

بل يأمر املحتسب أصحاب امليازيب أن يجعلوا 

عوضها َمسيًل محفوًرا يف الحائط مكلًسا، يجري 

داره مخرج  كان يف  السطح، وكل من  ماء  فيه 

للوسخ إىل الطريق فإنه يكلفه سده يف الصيف، 

ويحفر له يف الدار حفرة يجتمع إليها...« ]عبد 

الرحمن بن نرص الشيزري: نهاية الرتبة يف طلب 

الحسبة، ص 14[.

وكانت أنظمة الرصف الصحي تختلف من 

األنهار  من  موقعها  حسب  أخرى  إىل  مدينة 

نهر،  مجرى  عىل  املدينة  كانت  فإذا  والبحار،، 

فإن مجاري املياه الوسخة والحاممات واملدابغ 

نهر  املدن عىل  من  كان  وما  النهر،  إىل  ترصف 

كانت  النيل  ونهر  دجلة  نهر  مثل  املاء  غزير 

شاكر:  ]مصطفى  إليه  ترصف  الوسخة  املياه 

املدن يف اإلسلم حتى العرص العثامين، 667/2[. 

وكان املحتسب يأمر السقائني بالدخول يف النهر 

النهر ومواضع األوساخ  حتى يبعدوا عن ضفة 

من  بقرٍب  النهر  يف  موضع  من  يستقون  »وال 

سقاية ]للدواب[ أو مستخدم ]مجرى أوساخ[، 

أو مجرى حامم، بل يصعدون عنه، أو يبعدون 

الشيزري:  نرص  بن  الرحمن  ]عبد  تحته«  من 

نهاية الرتبة يف طلب الحسبة، ص117[.

 وكان أهل املدن يحتفرون حفرًا يف البيوت 

يترسب  حتى  واألقذار  األوساخ  إليها  تجري 

ماؤها شيئًا فشيئًا، ثم يجري نزح الفضلت بني 

فرتة وأخرى. ويف عهد صلح الدين األيويب كانت 

نظافة املدينة من عمل املحتسب، وكان ينفق 

لعامرة  املوقوف  املال  خلل  من  تنظيفها  عىل 

أواًل: اإلنفاق عىل املجاري:
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وترصيعها  جوانبها،  وتشييد  وتنظيفها،  الطرق، 

والوحل(  الطني  لحجب  بالحجارة  )رصفها 

يف  الناظر  أوقافها،  متويل  ]املحتسب[  باعتباره 

الربق  األصفهاين:  ]العامد  ومصارفها  مصالحها 

الشامي، ص 138[.

اآلبار،  بحفر  تهتم  الخلفة  دولة  كانت 

الجدول  فم  هي  )الرتعة  والرتع  واألنهار، 

ينفجر من النهر(، لري األرض، ولرشب اإلنسان 

التاريخ أن سيدنا عمر  والحيوان. وتروي كتب 

ابن الخطاب  خصص ثلث اإليرادات املجلوبة 

الريِّ  والرتع إلصلح  الجسور،  إلنشاء  من مرص 

]عبد الحي الكتاين: الرتاتيب اإلدارية، 48/2[.

إىل  كتب  الوليد  بن  يزيد  الخليفة  أن  كام 

عبد  بن  عمر  بن  الله  عبد  العراق  عىل  عامله 

الذي  النهر  البرصة  ألهل  يحفر  بأن  العزيز، 

خراج  تكاليفه  بلغت  وإن  حتى  حفره  طلبوا 

العراق كله، فحفر النهر الذي يعرف بنهر عمرو 

] البلذري: فتوح البلدان[.

 وأنفق يحيى الربميك، وزير الخليفة هارون 

بنهر  واملسمى  األنهار،  أحد  حفر  عىل  الرشيد، 

)عرشين  درهم  ألف  ألف   20 الجند«  »أيب 

مليون درهم( ]الجهشياري: الوزراء والكتاب[.

خليج  حفر  الخالفة  دولة  أعامل  ومن 

القاهرة، والذي امتد من الفسطاط إىل السويس، 

حفر يف مدة ال تتجاوز مثانية أشهر، وجرت فيه 

السفن بالطعام من عامه، فكان يُنقل منها إىل 

فيحمل  األحمر(  )البحر  القلزم  ببحر  السفن 

منها إىل املدينة املنورة ]القلقشندي:مآثر اإلنافة 

يف معامل الخلفة[.

هو  املحتسب،  قبل  من  اإلرشاف  وهذا 

إرشاف من دولة الخالفة؛ ألن املحتسب موظف 

لدى الدولة التي تدفع له راتبه، وال يعمل من 

تلقاء نفسه تطوًعا، وهذا يظهر قيام الدولة بهذه 

الخدمة العامة وما يلزمها من نفقات مالية.

كبريًا  اهتامًما  الخالفة  دولة  واهتمت 

وتخزينها،  املياه،  لحفظ  وذلك  السدود؛  بأمر 

املال  عليه  وأنفقت  واستغللها،  فيها  والتحكم 

اللزم، وهذه أمثلة من بعض تلك األعامل:

1- من بني السدود التي أقيمت يف الحجاز، 

سد معاوية بن أيب سفيان، ويقع عىل الطريق 

ويبعد  ُسلَيْم،  بني  ومعدن  املنورة  املدينة  بني 

عن املدينة عرشين ميًل.

العقيق؛  يف  السدود  من  عدد  أقيم   -2

للستفادة من مياه السيول، كسد عبد الله بن 

عمر بن عثامن.

األدىن،  جزئه  يف  النيل،  نهر  عىل  كان   -3

بعني  أحدهام  الهجري،  الرابع  القرن  سدان، يف 

املؤمنني،  أمري  شمس، وكان يسمى بسد خليج 

والثاين بسد دوس أسفل عني شمس ]عمر رضا 

كحالة: العلوم العملية يف العرص اإلسلمي[.

للنيل  مقياًسا  العاص  بن  عمرو  بنى   -4

أيام  يف  بُني  ثم  ملرص،  فتحه  عند  بأسوان 

بن  العزيز  عبد  بنى  ثم  آخر،  مقياس  معاوية 

مروان مقياًسا آخر بحلوان« ]املقريزي: املواعظ 

املعروف  واآلثار،  الخطط  بذكر  واالعتبار 

بالخطط املقريزية[.

يف  دجلة  نهر  عىل  للامء  مقياس  بُني   -5

مدينة بغداد؛ وذلك ملراقبة كميات املياه التي 

ثانًيا: اإلنفاق عىل مياه الرشب:
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ثالًثا: اإلنفاق عىل متهيد الطرق: 

تصل إىل النهر يف مختلف املواسم، وكان طوله 

علمة  ذراع  كل  وعىل  ذراًعا،  وعرشين  خمسة 

مربعة  علمة  أذرع  خمسة  كل  وعىل  مدورة، 

التي  األذرع  علمة  بحديدة،  عليها،  مكتوب 

]عمر رضا كحالة:  الزيادات  بها كميات  تعرف 

العلوم العملية يف العرص اإلسلمي، ص 214[.

من  الكثري  انقطاع  دون  األمر  والة  وبذل 

التي  للمدن  املياه  لتوفري  واألموال  »الجهود 

يبنون، فقد كانت مشاريعها تُبنى عىل حسابهم، 

وتنوعت طرائقهم يف توفريها تنوًعا كبريًا يتناسب 

مع الشح والحاجة، فام من مصدر من مصادر 

املاء ميكن أن يستغل إال مدوا إليه أيديهم، وما 

من تقنية ميكن أن تتبع إال اصطنعوها للوصول 

إىل املياه ]مصطفى شاكر: املدن يف اإلسلم حتى 

العرص العثامين، 627-626/2[.

الخلفة  دولة  اهتامم  عىل  األمثلة  ومن 

عامر  بن  الله  عبد  قيام  املائية  املوارد  بتأمني 

بن كريز وايل البرصة املعني من الخليفة عثامن 

حتى  األيلة  نهر  حفر  بتنفيذ    عفان  بن 

بلغ البرصة، وأكمل بذلك ما بدأ به أبو موىس 

الخليفة  من  بأمر  سابًقا  حصل  الذي  األشعري 

أيب  بن  معاوية  وكتب   . الخطاب  بن  عمر 

سفيان إىل زياد بن أيب سفيان بحفر نهر َمْعَقل. 

وكتب عدّي بن أرطأة إىل عمر بن عبد العزيز، 

لهم،  نهر  يكتبوا يف حفر  أن  البرصة  أهل  وأمر 

فَُحِفر نهر عدّي ]البلذري:فتوح البلدان[. 

الرسول  زمن  يف  املسلمني  عند  يكن  مل 

طرقًا  يسلكون  كانوا  بل  معبدة،  طرق   
التي  التجارة  قوافل  تطرقها  صحراوية  برية 

تسافر شتاًء نحو اليمن، وصيًفا نحو الشام، قال 

َتآءِ  يَلِٰف قَُريٍۡش ١ إِۦَلٰفِِهۡم رِۡحلََة ٱلّشِ تعاىل: ِلِ

وطرقها  بالبادية  خربتهم  ٢وكانت  ۡيِف  َوٱلصَّ
تؤهلهم لسلوك الطرق املناسبة خلل الغزوات، 

أو خلل السري للتجارة يف قوافل.

وبقيت األمور عند هذا الحد يف زمن سيدنا 

محمد  وزمن سيدنا أيب بكر . وملا توىل 

أوجد   ، الخطاب  ابن  عمر  سيدنا  الخلفة 

يف  فوضع  السالكني؛  أمن  يكفل  ما  الطرق  يف 

الطرق العسكرية محطات بريدية، بني الواحدة 

والزاد،  الحراسة،  فيها  ميًل،  عرش  اثنا  والثانية 

التجارية  الطرق  يف  ووضع  والعاملني.  واملاء، 

سبل ماء، ما بني مكة واملدينة، حتى ال ينقطع 

العابر من املاء ]ابن سعد: الطبقات الكربى[.

التي  الطرق  إىل  الحسبة  كتب  وتطرقت 

تقع يف األسواق العامة، فقال الشيزري يف ذلك: 

»ينبغي أن تكون األسواق يف االرتفاع، واالتساع، 

عىل ما وضعته الروم قدميًا، ويكون من جانبي 

ما  وهو  الحائط،  هو  )اإلفريز  إفريزان  السوق 

أرشف خارًجا عن البناء( مييش عليهام الناس يف 

زمن الشتاء، إذا مل يكن السوق مبلطًا، وال يجوز 

ألحد من السوقة )الرعية( إخراج مصطبة دكانه 

عن سمت أركان السقائف )جمع سقيفة وهي 

الصفة( إىل املمر األصيل؛ ألنه عدوان عىل املارة 

يجب عىل املحتسب إزالته واملنع من فعله؛ ملا 

يف ذلك من لحوق الرضر بالناس« ]عبد الرحمن 

بن نرص الشيزري: نهاية الرتبة يف طلب الحسبة[   

ويقول املاوردي: »وإذا بنى قوم يف طريق 

وإن  منه  ]املحتسب[  منع  )مسلوك(  سابل 
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بهدم  ]املحتسب[  يأخذهم  الطريق،  اتسع 

مرافق  ألن  مسجًدا؛  املبنيُّ  كان  ولو  بََنوه،  ما 

األحكام  ]املاوردي:  لألبنية«  ال  للسلوك  الطرق 

السلطانية[. وقد كانت هناك أوقاف يف دمشق 

كرد  ]محمد  ورصفها  الطرق  لتعديل  مخصصة 

من  الثالثة  السنة  تأِت  ومل  الشام[.  عيل:خطط 

وكانت جميع  إال  امللك،  عبد  بن  الوليد  خلفة 

وأقيم  ُعبِّدت،  قد  اإلسلمية  الدولة  يف  الطرق 

وبنيت  الحجرية،  الشواهد  جوانبها  عىل 

االسرتاحات عىل طولها، »ووجهت الدولة عناية 

كبرية  للطرق الربية، وتوالت الجهود لتعبيدها 

النفقات  إبراهيم يوسف:  وتأمينها« ]د.يوسف 

وسائل  جميع  الجاهلية  يف  العرب  عرف 

كانت معروفة يف عهدهم،  التي  اإلنارة  وطرق 

ثم  بالزيوت،  اإلنارة  شيوًعا  أكرثها  وكانت 

والذي  )القطران(،  بالنفط  واإلنارة  بالشموع، 

استخدمه الساسانيون يف أطراف العراق.

ويف عصور الخلفة مل تتغري وسائل اإلنارة. 

زيت،  فيه  وعاء  كانت شائعة، وهي  فاألرسجة 

أما شوارع  به املساجد.  تنار  وله فتيل، وكانت 

السكان  قبل  من  تضاء  فكانت  وأزقتها،  املدن 

استخدام  شاع  ثم  جنباتها،  عىل  القاطنني 

وأول  امليسورة.  والبيوت  املساجد،  القناديل يف 

من أجرى للمسجد زيتًا وقناديل معاوية بن أيب 

سفيان ]السيوطي: الوسائل يف مسامرة األوائل[. 

الصفا واملروة خالد بن  وأول من استصبح بني 

عبد  بن  سليامن  خلفة  يف  القرسي  الله  عبد 

امللك ]السيوطي: الوسائل يف مسامرة األوائل[.

أما يف العرص الحايل، فإن الكهرباء يختلف 

العامة يف اإلسلم[.

طرقًا  املايض  يف  الخلفة  دولة  وأنشأت 

مكة  ومن  الشام،  إىل  اليمن  من  عديدة  برية 

إىل  مكة  ومن  بالياممة،  مروًرا  البحرين  إىل 

بغداد  ومن  بالسواحل،  مروًرا  حرضموت 

ومن  وتركستان،  بسمرقند  مروًرا  الصني  إىل 

محمد  الله  عبد  ]د.  املغرب  إىل  اإلسكندرية 

السيف: الحياة االقتصادية واالجتامعية يف نجد 

والحجاز يف العرص األموي[. كام اهتمت الدولة 

وكان  الطرقات.  عىل  وأمنهم  العابرين  بسلمة 

املارة  أمن  يكلَّفون  الدولة  ورجال  القرى،  أهل 

أو السابلة.

واقعها عن واقع األرسجة والقناديل؛ ألنها أصبحت 

من  العديد  ولتشغيل  اإلنارة،  لغري  تستعمل 

اآلالت، واألدوات، واملصانع؛ فهي طاقة محركة، 

شتاٍء،  وال  صيٍف  يف  الناس  عنها  يستغني  وال 

وتوليدها يكلف مااًل كثريًا، ال يقدر عىل تأمينه 

أو  الكربى،  الرشكات  تؤمنه  بل  مبفرده،  شخص 

الدول بإمكاناتها الضخمة. وينبغي لدولة الخلفة 

أن ترشف عىل هذا املرفق الحيوي، وتديره لتؤمن 

التكاليف، أو مجانًا.  بأدىن  للناس  الخدمة  هذه 

أما الرشكات التي تسعى لتحقيق أقىص األرباح، 

فإنها غري مأمونة عىل ذلك؛ ألنها تتصيد الفرص 

البتزاز الناس، وتكديس األرباح، وال يهمها رصخة 

الفقري واملسكني، أو ذوي الدخل املحدود؛ فمن 

الدفع  يستطيع  ال  ومن  بالكهرباء،  يزوَّد  يدفع 

تختار  أن  الخالفة  دولة  وعىل  محروًما.  يبقى 

الوجه املرشق العادل الذي ينبغي أن تظهر به 

لرعيتها                                          ]يتبع[

رابًعا: اإلنفاق عىل تأمني الكهرباء:
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حمد طبيب - بيت المقدس

لقد تحدثنا يف الحلقة السابقة عن الحركة الصهيونية العاملية: عن أصل نشأتها وأسبابها، وعن 

تسميتها بهذا االسم، كام تحدثنا عن أهدافها ومشاريعها الحالية واملستقبلية، وأعاملها لتحقيق 

هذه األهداف واملشاريع يف أرض الواقع. ويف هذه الحلقة سنتحدث عن )حركات السالم( اليهودية 

بشكل عام، وعن )حركة السالم اآلن( بشكل خاص، وعن ارتباط هذه الحركات بالفكر اليهودي 

)التورايت( ابتداء، وباألفكار واملشاريع الصهيونية العاملية، وبأساليب تحقيق هذه املشاريع؛ ومنها 

دعم مرشوع الوطن القومي لليهود، أو )الكيان الصهيوين( يف فلسطني...

الحركات  هذه  عن  الحديث  نبدأ  أن  قبل 

نشأتها  وتاريخ  أصل  وعن  إجاميل،  بشكل 

األهداف،  هذه  لتحقيق  وأعاملها  وأهدافها 

نقول: إن جميع األعامل والسياسات التي نراها 

ومنظامتهم  اليهود  بخصوص  الواقع،  أرض  يف 

الظاهرة  وأعاملها  السياسية  وغري  السياسية 

يف  وتعاىل  تبارك  الحق  بها  أخرب  قد  والخفية، 

اليهود  بطبائع  ترتبط  فجميعها  العزيز؛  كتابه 

الحياة،  يف  العميل  وسلوكهم  ونفسياتهم، 

واألمر  واألمم.  للشعوب  الفوقية  ونظرتهم 

الثاين: هو أن جميع الحركات السياسية أو غري 

السياسية التي تعيش عىل أرض فلسطني ترتبط 

بالحركة الصهيونية العاملية، رًسا وعلًنا، وتعمل 

سواء  الواقع،  يف  وغاياتها  أهدافها  لتحقق 

رصحت بذلك أم مل ترصح.

هذا  يف  األوىل  بالفكرة  يتعلق  ما  أما   •
الحركات،  هذه  أنشئت  متى  وهي:  املوضوع 

وما هو الهدف الذي أنشئت من أجله، داخل 

الدولة العربية أو خارجها؟؛ فنقول: إن الهدف 

األساس من إنشاء مثل هذه الحركات، سواء منها 

ما كان داخل الكيان اليهودي أم خارجه، الهدف 

من ذلك هو: خدمة املرشوع الصهيوين العاملي، 

ومنه دعم الكيان اليهودي، وتثبيت أركانه عىل 

أرض فلسطني، وكذلك يف املحيط من الكيانات 

العربية  األنظمة  من  الكيان،  لهذا  املجاورة 

وغري العربية من العامل اإلسلمي، ودعمه أيًضا 

عىل   - وسياسيًا  ومعنويًا  فكريًا   - له  والرتويج 

املستوى العاملي؛ وذلك ضمن سياسات اإلعلم 

الكاذبة املضللة التي تتبناها الحركة الصهيونية. 

أما متى أنشئت؛ مثل هذه الحركات فيقول 

كتابه  يف  شعبان(  الدين  بهاء  )أحمد  الكاتب 

يف  السالم  وأكذوبة حركة  الصهيونية،  بعد  )ما 

إسائيل(: »إن حركات السلم اليهودية تشكلت 

عىل ثلث مراحل. املرحلة األوىل، وهي البداية: 

زيارة  أعقاب  ويف  1973م،  أكتوبر  حرب  بعد 

اتفاقية  وعقد  للقدس،  السادات  أنور  الرئيس 
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إرسائيل...  وبني  املرصي  النظام  بني  الصلح 

املرحلة الثانية: يف أعقاب غزو إرسائيل للبنان، 

صفوف  يف  وقعت  التي  الجسيمة  والخسائر 

اهتزت  التي  إرسائيل  وصورة  اإلرسائيليني، 

كانت  لو  العاملي، وبدت كام  العام  الرأي  أمام 

من  سلوكها  مرفوٌض  غازية،  استعامرية  دولة 

الجميع... املرحلة الثالثة: بعد انتفاضة الشعب 

الفلسطيني يف الثامنينات؛ والتي أظهرت الجيش 

التي ال  الذي كان يسمى األسطورة  اإلرسائييل، 

وأمام  األطفال،  أمام  يفر  مذعور  بجيش  تقهر، 

املؤثرات  هذه  الفلسطيني.  الشعب  مقاومي 

اإلرسائيلية؛  السياسية  الحركة  يف  أثرت  الثالثة 

وخاصة ما يسمى بحركات السلم... وقد بدأت 

حركة السلم اإلرسائيلية – أساًسا - من مجموعة 

ومن  املتقاعدين،  السابقني  الجيش  ضباط  من 

الحرب...  يف  قتلوا  الذين  املقاتلني  أمهات 

هي  الحركة  هذه  إلنشاء  األساسية  فالدوافع 

أوال:ً إنقاذ صورة إرسائيل التي بدت، أمام العامل 

 : ثانًيا  لبنان،  غزو  بعد  صورة  أسوأ  يف  أجمع، 

والضباط  الضباط  وأهل  الضحايا  أهل  محاولة 

الخسائر  معدل  ألن  الحرب؛  إيقاف  السابقني 

ارتفع يف صفوف الجيش اإلرسائييل... فلم تكن 

الدوافع  يف حقيقة األمر دوافع سلمية خالصة، 

معدالت  لوقف  محاولة  باألساس  كانت  وإمنا 

فهي  اإلرسائييل،  العدو  لدى  البرشية  الخسائر 

مل تكن حركة سلم كام تنشأ كل حركات السلم 

العاملية...«

أستاذ  الشامي(  )رشاد  الدكتور  ويقول 

الدراسات العربية بجامعة عني شمس يف كتاب: 

)الحروب والدين يف الواقع السيايس اإلسائييل(: 

» يقول )مردخاي برم أون(: »إن زيارة السادات 

وفجرت  اإلرسائييل،  الوعي  يف  ثورة  أحدثت 

أسطورة االختيار، فقد جعلت خيار السلم قامئًا، 

من  عدد  دمج  يف  اآلن  السلم  حركة  ونجحت 

الجامعات الداعية للسلم؛ والتي كانت قامئة يف 

السابق يف املدن الرئيسية الثلث؛ )القدس، وتل 

أبيب، وحيفا(، ونجحت أيًضا يف تعبئة جامعات 

جديدة من جميع أنحاء إرسائيل««.

هذه  أن  رأى  من  الباحثني  من  وهناك   

الحركات قد بدأت قبل ذلك؛ أي بعد حرب سنة 

67. يقول الكاتب )حلمي النمنم( يف )جريدة 

أول  بدأت  لقد   ...« االتحاد( 11- آب 2005م: 

فقد   ...1967 يونيو  حرب  بعد  للسلم  حركة 

كبريًا  انتصاًرا  الحرب  هذه  يف  إرسائيل  حققت 

موجة  الحرب  وأعقبت  مجتمعني،  العرب  عىل 

حد  عىل  والدينيني  العلامنيني  بني  إرسائيل،  يف 

دينيًا  مغزى  إرسائيل  انتصار  يف  رأت  سواء، 

معجزة  أنه  عىل  االنتصار  هذا  وتفرس  روحيًا، 

تلك  بعد  وخاصة  الرب،  مبساعدة  متت  إلهية؛ 

قدر  بأوسع  حظيت  التي  الرتاجيدية  املشاهد 

إرسائيل  داخل  املوجه،  واإلعلم  النرش  من 

اإلرسائيليني  املقاتلني  لقاء  للحظة  وخارجها، 

املبىك،  حائط  مع  العلامنيني  )الصبّارين(  من 

واألماكن اليهودية املقدسة، وهم يف حالة عالية 

من التأثر واالنفعال الذي وصل إىل حد البكاء. 

العارم،  الديني  ويف ظل هذا املناخ من الهوس 

العرب  اليهود ينظرون للتصال مع  صار بعض 

وإىل قبولهم للسلم وفق رشوط دايان«.

قامت  التي  الفكرة  هذه  إن  والحقيقة، 

عليها مثل هذه الحركات موجودة قدميًا؛ عند 
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وعند  الغرب،  ساسة  وعند  اليهود،  الساسة 

ركابهم،  يف  سار  ممن  املسلمني  حكام  بعض 

التفكري  منذ  أي  اليهود،  املثقفني  بعض  وعند 

طرحت  حيث  لليهود؛  قومي  وطن  إنشاء  يف 

يعيش  لليهود(،  قومي  وطن  )إيجاد  فكرة 

جنبًا إىل جنب مع العرب يف مرشوع  التقسيم 

التقسيم  ينّص مرشوع  47؛ حيث  )181( سنة 

يف  لربيطانيا  كان  الذي  االنتداب  »إنهاء  عىل: 

فلسطني  وبتقسيم   ،1922 عام  منذ  فلسطني 

وإقامة دولتني: واحدة عربّية وأخرى يهوديّة، 

الدويّل  اإلرشاف  تحت  القدس  منطقة  وإبقاء 

حصل  ثم  بسالم...«،  جنب  إىل  جنًبا  تعيشان 

الدولية  القرارات  الفكرة يف  التأكيد عىل هذه 

التي تلت مرشوع التقسيم، يف قرارات مجلس 

كان  حيث   )338  -  242( األمم  وهيئة  األمن 

»يعلن   :1967 سنة   242 قرار  يف  األول  البند 

)إقامة  يتطلب  امليثاق،  مبادئ  تطبيق  أن 

وهذا  األوسط(،  الرشق  يف  ودائم  عادل  سلم 

انسحاب   -1 التاليني:  املبدأين  تطبيق  يقتض 

احتلتها  التي  األرايض  من  اإلرسائيلية  القوات 

يف  احتلتها(  أراِض  )من  اإلنجليزي:  النص  )يف 

حالة  دولة  كل  تنهي  أن   -2 األخري...  النزاع 

والسيادة  االستقلل  وتقر  تحرتم  وأن  الحرب، 

يف  دولة  لكل  السيايس  واالستقلل  اإلقليمية، 

املنطقة، وحقها يف أن تعيش يف سلم؛ يف نطاق 

حدود مأمونة ومعرتف بها؛ متحررة من أعامل 

يصبح  فشيئًا  وشيئًا  بها«  التهديد  أو  القوة 

فلسطني  أهل  يقبله  واقًعا،  أًمرا  الكيان  هذا 

الكيان...  هذا  محيط  يف  عام  بشكل  والعرب 

يقول رئيس الوزراء األسبق )إسحق شامري( يف 

مذكراته ص199: »مل تكن )حركة السلم اآلن( 

هي أول من يقرتح فيها مجموعة من املثقفني 

اليهود مصالحة مع العرب؛ فقد سبقتها بكثري 

حركة )عهد السلم( التي تأسست سنة 1925م 

جاء  ثم  روفني(  )أرتور  من  مببادرة  القدس  يف 

برئاسة  الوحدة(  )حركة  األربعينات  بعدها يف 

رئيًسا  آنذاك  كان  الذي  ماجتس(  )يهودا 

الفكرية  الناحية  أن  ومع  العربية«.  للجامعة 

مثل  إنشاء  تاريخ  قبل  موجودة  أصًل  كانت 

هذه الحركات؛ إال أن الناحية العملية يف إنشاء 

السلم،  فكرة  عىل  تقوم  يهودية  تنظيامت 

بشاطات  وقيامها  كناحية عملية،  لها  والدعوة 

سياسية مواكبة لذلك؛ كانت بعد حرب أكتوبر 

التي  الكبرية  الخسائر  بسبب  وذلك  73؛  سنة 

حصلت يف الحرب...

حركات  إنشاء  ألهداف  بالنسبة  أما   •
الصهيوين  الكيان  داخل  عام،  بشكل  السالم 

وخارجه، فإن الهدف من إنشاء هذه الحركات 

األيام  من  يوم  يف  يكن  مل  ابتداء؛  املضللة 

حول  العرب  خدمة  وال  فلسطني،  أهل  خدمة 

ألن  عام؛  بشكل  العامل  خدمة  وال  فلسطني، 

عقائدهم  ويف  تكوينهم،  طبيعة  يف  اليهود 

وينظرون  أنفسهم،  إال  يحبون  ال  وأفكارهم 

أنهم خدم  األرض  وجه  الشعوب عىل  كل  إىل 

فأهداف  واملكانة.  العرق  يف  ودونهم  لهم، 

الصهيوين  الكيان  السياسية يف  الحركات  جميع 

تتعداه،  ال  واحد  معني  يف  تصب  املغتصب؛ 

العاملي(،  الصهيوين  املرشوع  )خدمة  وهو 

حتى ولو اختلفت أسامؤها ومسمياتها وبعض 

صحيفة  يف  جاء  اآلخر.  البعض  عن  أفكارها 
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الكرمل 9 أكتوبر 2011م مقال بعنوان: )نظرة 

)آية  للكاتبة  اإلسائيلية(  األحزاب  تاريخ  عن 

تصنيف  عىل  الكثريون  اتفق  »وقد  دياب(: 

وميينية  يسارية   إىل  اإلرسائيلية  األحزاب 

ودينية؛ استناًدا إىل منطلقاتها األيدلوجية، بيد 

أنه من الصعوبة القطع بصحة هذا التصنيف؛ 

إسائيل  يف  السياسية  األحزاب  كل  ألن  ذلك 

األيدلوجية  هي:  واحدة  أيدلوجية  يف  تشرتك 

قبل  الوحيد  هدفها  كان  التي  الصهيونية 

فلسطني،  يف  يهودية  دولة  1948إقامة  عام 

وإحلل  األصليني  سكانها  طرد  طريق  عن 

الجامعات املهاجرة محلهم، ثم أصبح بعد عام 

1948 الحفاظ عىل أمن  هذه الدولة وبقائها، 

استمرار  خلل  من  اليهودي  طابعها  وعىل 

والعمل  اليهودية،  الجامعات  هجرة  تدفق 

وضامن  الدولة،  داخل  استيعابهم  ضامن  عىل 

كافة  يف  العرب  جريانها  عىل  الدولة  تفوق 

النمنم(  )حلمي  الباحث  ويقول  املجاالت«. 

والصهيونية  العرب،  )املفكرون  كتاب  يف 

اإلرسائييل  السلم  معسكر  »يعاين  وفلسطني(: 

ألن  ومامرساته؛  مبادئه  بني  داخليًا  تناقًضا 

هذا املعسكر بني أعضائه املؤثرين مجموعات 

ونشأتها،  إرسائيل،  دولة  بناء  يف  دوًرا  لعبت 

تدين  ثم  ومن  الصهيوين،  املرشوع  وتحقيق 

اختلفها  وبرغم  الدولة.  لهذه  املطلق  بالوالء 

مع قوى اليمني الصهيونية واملؤسسة الحاكمة؛ 

إال أنه عندما يحدث أي تعارض بني املصالح 

الجامعات  هذه  فإن  والعربية؛  اليهودية 

ضد  الصهيونية  السياسات  تأييد  يف  ترتدد  ال 

إىل  ترفض  الجامعات  هذه  زالت  وما  العرب. 

إىل  الفلسطينيني  اللجئني  عودة  حق  اليوم 

اليهود  املهاجرين  آالف  تدفق  وتؤيد  ديارهم، 

إىل أرض فلسطني، وتؤمن بأن القدس عاصمة 

إرسائيل  مطالبة  وترفض  إلرسائيل،  أبدية 

بالتخلص من ترسانتها النووية«. 

– األحزاب  هذه  أهداف  إجامل  وميكن 

حركات السالم- عىل اختالف أسامئها ومسمياتها 

ضمن األمور التالية:

وإقليميًا  محليًا  اليهود  صورة  تحسني   -1

تدعو  دولة  أنها  عىل  بإظهارها  وذلك  وعامليًا؛ 

ابتداء، وخاصة  الحرب  للسلم والوئام، وترفض 

بعد الحروب املتعاقبة التي حصلت سنة )48-

أرض  داخل  االنتفاضة  وبعد   ،)81-73-67-56

فلسطني سنة 87.

2- تثبيت الكيان الصهيوين، وهو ما يسمى 

الوسائل  بكل  عنه  والدفاع  اليهودية،  بالدولة 

ودوليًا،  داخليًا  واملالية،  والفكرية  السياسية 

داخل صفوف  العسكرية  الخدمة  وعن طريق 

الجيش اليهودي؛ حيث إن جميع هذه الحركات 

أهدافه  الجيش، وتدافع عن  تخدم يف صفوف 

من  األحزاب  هذه  بني  من  يوجد  وال  وغاياته، 

يرفض الخدمة يف صفوف الجيش.

الداخل؛  إىل  اليهودية  الهجرة  تشجيع   -3

حق   48 سنة  العربية  الدولة  أن  اعتبار  عىل 

بإقرار كل حركات السلم، وأمر مفروغ  لليهود 

منه وال يوجد فيها حق ألهل فلسطني.  

للكيان  أبدية  عاصمة  القدس  اعتبار   -4

كل  عند  إجامع  )وهذا  منازع  بل  اليهودي 

حركات السلم اليهودية(. وإنها تحوي األماكن 

األخرى  وللشعوب  اليهودي  للشعب  املقدسة 
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)تدويل القدس(.

الكيان  يف  املطبقة  بالقوانني  االعرتاف   -5

اليهودي؛ سواء املطبق منها بخصوص اليهود أم 

اليهود  بأن  علني  بشكل  اإلقرار  وعدم  العرب، 

دولة احتلل حتى يف مناطق 67.

6- الدعوة إىل تطبيق السلم العادل، حسب 

الدويل  القرار  حسب  دولتني  بإقامة  زعمهم، 

242، وتدويل أماكن العبادة يف القدس؛ وذلك 

بشكل مفتوح غري محدد. وال يختلف هذا األمر 

كثريًا عن بعض الجامعات من اليمني اليهودي.

اليهودي  الكيان  يكون  أن  عىل  العمل   -7

املجاورة؛ وخاصة  الكيانات  متفوقًا عىل جميع 

يف مجال الردع النووي.

8- اإلميان بيهودية الدولة، وعدم معارضة 

هذه  برامج  ضمن  واضح  بشكل  الفكرة  هذه 

داخل  رفضها  وعدم  السياسية،  األحزاب 

بشكل  الكنيست  مثل  السياسية  التجمعات 

واضح ال يقبل التأويل.

9- اعتبار الحدود املوجودة للكيان اليهودي 

خلل  من  عنها  والدفاع  األمنية،  الحدود  هي 

املحافل  ويف  والسياسية  العسكرية  املنظومة 

الدولية.

باليهود؛  العرب  مبساواة  اإلقرار  عدم   -10

داخل  أو  اليهودي  الكيان  حدود  داخل  حتى 

تنظيم بعض الحركات ممن تدعي السلم، مثل 

)حركة السلم اآلن(، واعتبار الدم اليهودي فوق 

أي اعتبار أخر؛ حتى لو قتل املئات من العرب؛ 

كل  ووصم  خارجها،  أم  فلسطني  داخل  سواء 

من يطالب بحقه عن طريق العمل املادي بأنه 

إرهايب، ويجب أن يحارب ويعاقب.

اليهودية  السالم  بحركات  يتعلق  ما  هذا 

أسامئها ومسمياتها،  اختلف  عام، عىل  بشكل 

وأعاملها  ومبادئها،  بأفكارها  يتعلق  ما  وبعض 

موجز  بشكل  وذلك  األفكار،  هذه  لتحقيق 

السالم اآلن(  بـ )حركة  أما ما يتعلق  مخترص. 

بشكل  وأعاملها  بأهدافها  يتعلق  وما  املضللة؛ 

سياسية؛  حركة  هي  الحركة  هذه  فإن  خاص؛ 

ادَّعت  وإن  الجوهر،  املنشأ، صهيونية  يهودية 

وأعاملها.  أفكارها  بعض  يف  ذلك  مخالفة 

)إسائيلية(  يسارية  ضغط  مجموعة  فهي 

بني  السلم  تحقيق  إىل  تهدف  حكومية(،  غري 

الحركة  وتقوم  والفلسطينيني،  )اإلرسائيليني( 

عرب نشاطاتها، امليدانية والرتبوية، بالتأثري عىل 

الشعب  وإقناع  )إرسائيل(،  يف  القرار  صناع 

مع  سلم  إىل  التوصل  بأهمية  )اإلرسائييل( 

)ضمن  االحتلل  إنهاء  عرب  الفلسطينيني؛ 

األرايض  يف  متبادل(  واعرتاف  سلم  معاهدة 

فلسطينية  دولة  وإقامة   ،67 الفلسطينية 

1967م...  حدود  عىل  )إرسائيل(  جانب  إىل 

يقول  1978م.  سنة  الحركة  هذه  نشأت  وقد 

يف  الشامي(  الله  )عبد  الدكتور  الباحث 

السيايس  الواقع  يف  والدين  )الحروب  كتاب 

السلم اآلن(،  اإلسائييل(: »تم تأسيس )حركة 

)ديدي  يد  1978 عىل  عام  الثامن من آب  يف 

تسوكر( الذي خاض انتخابات الكنيست الثاين 

املعلنة؛   ومبادئها  أهدافها  أما    .»1988 عرش 

اليهودي؛  الكيان  أهداف  عن  تنفصل  ال  فإنها 

ألنها جزء ال يتجزأ من تركيبته السياسية، فهي 

)اإلرسائييل(  االحتلل  استمرار  ظاهرًا  ترفض 

عائًقا يف وجه  الفلسطينية، وتعده  املناطق  يف 
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السلم بني الشعبني، وأن رضره يتجاوز مسألة 

يفسد  كذلك  فهو  الفلسطينيني،  مع  السلم 

القيم واألخلق )اإلرسائيلية(، وتناهض الحركة 

الحكومات  تدعمها  التي  االستيطان  نشاطات 

)اإلرسائيلية( املتعاقبة يف األرايض الفلسطينية، 

مساعي  تقوِّض  النشاطات  هذه  أن  وترى 

إقامة  ونيتها  لـ)إرسائيل(،  الحقيقية  السلم 

العزلة  عن  ناهيك  حيوية،  فلسطينية  دولة 

عىل  الدولية  األطراف  تفرضها  التي  الدولية 

)حركة  وتؤمن  االستيطان.  جراء  )إرسائيل( 

وتقول  لشعبني،  الدولتني  بحل  اآلن(  السلم 

)إرسائيل(  كتفي  تقع عىل  التي  املسؤولية  إن 

أكرث من غريها، كونها دولة دميقراطية وحرة يف 

الرشق األوسط، مام يحتم عليها ضامن حقوق 

والخارج،  الداخل  كان يف  اإلنسان ألي شخص 

واملساواة.  والحرية  العدل  إرساء  ذلك  يف  مبا 

آمنة،  بحدود  )إرسائيل(  بحق  الحركة  وتؤمن 

تؤمن  وكذلك  األمر،  بنفس  جريانها  وحق 

السيايس.  مصريهم  بتقرير  الفلسطينيني  بحق 

وتناضل الحركة من أجل إقامة دولة فلسطينية 

إىل جانب )إرسائيل( عىل حدود عام 1967م.

املعلنة  األهداف  هذه  إن  والحقيقة، 

وذلك  الحركة؛  لهذه  العميل  السلوك  تناقض 

من خلل اعرتافها بالكيان املغتصب وقوانينه، 

العسكرية.  املؤسسة  يف  الخدمة  خلل  ومن 

مقال  يف  جهجه(  أبو  )دياب  الدكتور  يقول 

نرش  الصهيونية(  السالم  )منظامت  بعنوان 

حركة  »إن   :)6104( العريب  الوعي  مجلة  يف 

السلم  حركات  أشهر  وهي  اآلن؛  السلم 

عن  فتقول  الصهيوين؛  الكيان  يف  املزعومة 

نفسها: إن أهم أهدافها وأسباب تأسيسها منذ 

تعيش  أن  يف  إرسائيل  حق  )كان ضامن  البدء 

بأمان داخل حدودها( وطبًعا تضيف لجريانها 

الحق بذلك أيًضا؛ ولكن هذا يعني بالنسبة لنا 

أمرًا واحًدا، هو أن حركة السالم اآلن تأسست 

للحفاظ عىل وجود الكيان الصهيوين، باإلضافة 

وعىل  فلسطني  اغتصاب  عىل  املحافظة  عىل 

االحتالل«. ويقول كذلك يف نفس البحث: »إن 

صهيونية  منظمة  هي   اآلن(  السلم  )حركة 

الصهيونية؛  املنظامت  أخطر  إنها  بل  بامتياز، 

الوعي  تسميم  عىل  وقادرة  مخادعة  ألنها 

نخبنا  من  البائسني  بعض  لدى  خالقة  العريب؛ 

هذه  وجودية  حول  عميًقا  شًكا  املهزومة 

املخلصني  العرب  نحذر  نحن  ولذلك  املعركة؛ 

ببعض  االنخداع  ومن  معها،  التعامل  من 

املواقف املرحلية واآلنية. أما من هو منغمس 

بالتعاون والتنسيق مع هؤالء الحامئم الصهاينة 

كحلم  معهم،  بعلقته  يتغنى  ومن  املزعومني، 

ليربمان(  )أفيغدور  مع  ويتعاون  ينسق  من 

)عبد  الدكتور  ويقول  اإلطلق«.  عىل  فرق  ال 

يف  والدين  )الحروب  كتاب  يف  الشامي(  الله 

»يعاين   :192 ص  اإلسائييل(  السيايس  الواقع 

مبادئه  بني  واضح  تناقض  من  السلم  معسكر 

التي ينادي بها، وبني مامرساته يف الواقع  ومن 

ذلك:

دوًرا  لعبت  قد  شخصياته  معظم  إن   -1

كبريًا يف إنجاح املرشوع الصهيوين، يف بناء الدولة 

اليهودية.

2- إن أعضاء هذه املنظامت تدين بالوالء 

الكامل لهذه الدولة.
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املصالح  بني  تعارض  أي  يحدث  عندما   -3

اليهودية والعربية؛ فإن هذه الجامعات ال ترتدد 

ضد  العدوانية  الصهيونية  السياسات  تأييد  يف 

العرب.

4- اعتربت هذه الحركات أن حرب 67 هي 

حرب دفاعية.

االحتلل  عىل  اعرتاضها  من  بالرغم   -5

تطالب  أنها  إال  العربية؛  لألرايض  اإلرسائييل 

األرايض،  بهذه  باالحتفاظ  اإلرسائيلية  الحكومة 

حتى يتم توقيع معاهدة سلم شاملة مع جميع 

6- هناك تناقض بني دعوتها  العربية.  األطراف 

 ،67 حدود  عىل  فلسطينية  دولة  إقامة  إىل 

أبدية  عاصمة  بالقدس  للحتفاظ  دعوتها  وبني 

الجامعات  هذه  تطالب   -7 اليهودي.  للكيان 

بإلغاء حق العودة، وتدعو إىل توطني املهجرين 

إىل  وليس  وغزة،  الضفة  يف  فلسطني  أبناء  من 

وطنهم األصيل سنة 48. 8- رغم مطالبتها بدولة 

فلسطينية إال أنها تطالب بأن تكون هذه الدولة 

)القناة  موقع:  نرش  وقد  السلح«.  منزوعة 

)يريف  أن  29-4-2015م  اإلرسائيلية(  العارشة 

اآلن  السلم  لحركة  العام  السكرتري  أوبنهامير(؛ 

)اإلرسائييل( يحرس يف مستوطنة )مافو دوتان(؛ 

املقامة عىل أرايض املواطنني يف محافظة جنني. 

خلل  السلم؛  لحركة  العام  السكرتري  واعترب 

ترجمته  بث  الذي  العارشة(؛  )القناة  مع  لقائه 

عىل  )اإلرسائييل(  اإلعلم  عىل  أضواء  برنامج 

الخدمة  تأدية  أن  فلسطني(؛  )تلفزيون  شاشة 

بتقدير  يحظى  أنه  مؤكًدا  واجب،  العسكرية 

اللطفاء  الذين وصفهم باألشخاص  املستوطنني، 

تقوم  ما  أن  يدلل عىل  عىل حد زعمه... وهذا 

العميل، من خلل  السلوك  الحركة يف  به هذه 

الكيان الصهيوين املغتصب، يختلف اختلفًا كليًا 

للمستوطنات، ورفض  به من رفض  تنادي  عام 

ذكرت   .67 سنة  فلسطني  أرايض  عىل  للحتلل 

-14 اإللكرتوين  عددها  يف   )22 رصيف  )مجلة 

بالفعل  هناك  )هل  عنوان  تحت  8-2016م- 

حركات سالم يف إسائيل؟( فقالت: »ال يوجد 

فهي  اآلن،  إرسائيل  يف  حقيقية  سلم  حركات 

املجتمع  أمام  إرسائيل  صورة  لتلميع  فقط 

أستاذ  فهمي(؛  )طارق  د.  يقول  الدويل«. 

السياسة العامة، والخبري يف الشؤون السياسية 

األوسط:  الرشق  لدراسات  القومي  املركز  يف 

الحركات  هذه  هل  أواًل  نسأل  أن  »يجب 

هل  ال؟،  أم  اإلرسائييل  العام  الرأي  يف  مؤثرة 

املواقف  يف  اخرتاقات  تحقيق  استطاعت 

املاضية؟  الفرتة  طوال  الرسمية  اإلرسائيلية 

هل لها تأثري يف اإلعلم؟... هذه الجامعات مل 

يعد لها تأثري مبارش يف صنع القرار اإلرسائييل، 

نتيجة بعض األمور املتعلقة بهذه الجمعيات، 

توجيهي  دور  من  وتحولها  دورها  وانحسار 

تكتفي  أي  تطوعي...  لدور  العام  للرأي 

هناك  لكن  فحسب...  الصوري  بالوجود 

التابعة  تلك  خصوصاً  قامئة؛  تزال  ال  جامعات 

نقاشاتها عىل  تركز يف معظم  والتي  لألحزاب، 

ضد  حركات  وغالبيتها  لشعبني،  الدولتني  حل 

الجامعات  تلك  انتامءات  وعن  االستيطان”. 

»غالبية  فهمي:  الدكتور  قال  واألحزاب، 

اليسار  ميني  ألحزاب  تنتمي  الجامعات  هذه 

الحركات  أشهر  أن  إرسائيل«، مشرياً إىل  يف 

املوجودة هي )السلم اآلن(        ]يتبع[                 
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بسم الله الرحمن الرحيم

تلبيس الحق بالباطل:
)لن يكون صلح الحديبية دليال شرعيا على االستسالم... إنه فتح مبين(

دارين أم مصعب-سوريا الشام  

يقولون: »ما أشبه األمس باليوم«، ويتكنَّون بصلح الحديبية الذي هو فتح عظيم لرسولنا الكريم 

وصحابته امليامني. واملخلصون فقط الذين باعوا أنفسهم لله هم الذين وصلوا لهذا الصلح العظيم.

مختلفني  كيانني  بني  كان  صلح  هو  بداية 

أي دولتني، وما وصل الرسول الكريم إىل صلح 

إقامة  يف  جهيد  وجهد  عناء  بعد  إال  الحديبية 

املدينة  مركزها  كان  التي  اإلسالمية  الدولة 

له  مستقل  كيان  له  أصبح  بعدما  أي  املنورة، 

يشبهه  وال  آخر،  كيانًا  يشبه  ال  خاصة،  صبغة 

عنده  التفكري  منهج  ينسجم  وال  كيان آخر، 

دخنٌّ  يعكِّره  ال   ، نقيٍّ صاٍف  منهج  غريه،  مع 

تحكٌُّم  وال  هوى،  من  نزعة  وال  مصلحة،  من 

عليه  تسري  بالرشع،  منضبط  منهج  عقل،  من 

الدولة اإلسالمية األوىل التي أمر املسلمون بأن 

األول،  رعيلها  عليه  كان  ما  مثل  عىل  يكونوا 

منهج تنسجم فيه عقيدته القامئة عىل توحيد 

الله مع أصوله الرشعية التي تضبط عملية فهم 

عميل  بشكل  ترتجم  التي  الرشعية  النصوص 

وحقيقي تطبيق الحاكمية لله وحده.

حياة  يف  مهم  هو حدث  الحديبية  فصلح 

مسريتهم  يف  بارًزا  منعطًفا  ويشكل  املسلمني، 

الدعوية، ومل يؤدِّ إىل مواالة الكفار مطلًقا، ومل 

يستند إىل قوانينهم، ومل يخالف رشيعة اإلسالم 

فرض  عن  تنازل  وال  تجاهل  وال  أنلة،  قيد 

واحد من أصول الرشيعة، وكل ما تم تغيريه يف 

الصحيفة هو بدل »بسم الله الرحمن الرحيم« 

وضع  »باسمك اللهم«،  وبدل »محمد رسول 

هم  الله« وضع »محمد بن عبد الله«، وبدل حجِّ

إنه  فقط...  واحًدا  عاًما  تأخر  هذا،  عامهم  يف 

فتح جعل الله فيه نرصًا مؤزًرا لإلسالم.

املرشكني  أن  الحديبية  صلح  يف  واملالحظ   

مع  ليتفاوضوا  جلسوا  عندما  الفجور،  وأهل 

الرسول ، كانوا إذا طلبوا أمًرا فيه تعظيم 

رسول  إياه  يعطيهم  كان  تعاىل،  الله  لحرمات 

»ال   : الزهري قال: قال  ، فعن  الله 

إال  الله  حرمات  فيها  يعظمون  خطة  يسألوين 

فواضح  اآلن  يحدث  ما  أما  إياها«.  أعطيتهم 

لهدم  يخططون  الغرب  يف  أنهم  كيف  للعيان 

اآلخر  والطرف  جذوره،  من  واجتثاثه  اإلسالم 

يصفق له ويتنازل عن أهدافه، وما كان يريد 

الوصول إليه، ومن ثم تراهم يُْعظمون الفرية 

عىل دينهم بقولهم: إن دليل تنازلهم هذا هو 

صلح الحديبية.

 ومع أن بعض الصحابة الكرام مل يروا ما 

هذا  يف  وسلم  عليه  الله  صىل  الله  رسول  رآه 

الصلح إال بعد فرتة وجيزة من الزمان، ولكنهم 

أطاعوا رسولهم فيام أقدم عليه؛ ألنه كان وحًيا، 

ولو مل يطيعوه يف ذلك لكانوا هلكوا؛ فقد أقبل 

فقال  الصديق  بكر  أيب  الخطاب عىل  بن  عمر 

قال:  بىل.  قال:  الله؟  برسول  أليس  بكر  أبا  يا 

أولسنا باملسلمني؟ قال: بىل. قال: فعالَم نعطي 
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لن يكون صلح احلديبية دلياًل شرعًيا على االستسالم... إنه فتح مبني

الدنية يف ديننا؟ قال أبو بكر: يا عمر اِلزم غرزه، 

فإين أشهد أنه رسول الله. قال عمر: وأنا أشهد 

أنه رسول الله. ثم أىت رسول الله فقال: يا رسول 

قال:  قال:«بىل«.  الله؟  برسول  ألست  الله، 

أوليسوا  قال:  »بىل«.  قال:  باملسلمني؟  أولسنا 

نعطي  فعالَم  قال:  »بىل«.  قال:  باملرشكني؟ 

ورسوله،  الله  عبد  »أنا  قال:  ديننا؟  يف  الدنية 

لن أخالف أمره ولن يضيعني«؛ مبيًنا لهم أنه 

وحي، وأن عليهم إطاعته، وإال هلكوا.

وما نراه ونسمعه اليوم من سوء استخدام 

لهذا املصطلح الرشعي )صلح الحديبية( إن هو 

الرشعية،  للنصوص  ويلٌّ  رشعية،  مغالطات  إال 

وسوق لها لتشهد ملن يستخدمونه مبا يريدون 

ال مبا يريده الرشع، وتلبيس عىل هذه األمة. 

يستخدمونه  فيام  واحد  شبه  يوجد  ال  فوالله 

ألف  فيه  ذلك،  من  العكس  عىل  بل  مطلًقا، 

اختالف واختالف، كام يقال.

أهم رشط  أن  نجد  فيه،  النظر  أمعنا  فإذا 

دولة  »وجود  هو:  للمقارنة  مجااًل  ليكون 

اإلسالم  متثل  دولة  وجود  عدم  فمع  إسالمية« 

صلح   بأي  الحديبية  صلح  نقارن  أن  ميكن  ال 

البعيدة، فجامعة من  باملقارنة  كان، وال حتى 

املسلمني، أو أفراد منهم، أو علامء منهم، ال ميثل 

محلها.  يحل  وال  اإلسالمية.  الدولة  منهم  أحد 

: » فَعْن َعْبِد اللَِّه بِْن ُعَمَر َريِضَ اللَُّه َعْنُهاَم 
َراعٍ  »كُلُّكُْم  يَُقوُل:    اللَِّه  َرُسوَل  َسِمَع  أَنَُّه 

َوَمْسؤوٌل َعْن َرِعيَِّتِه، َفاإْلَِماُم َراعٍ َوُهَو َمْسؤوٌل 

َوُهَو َمْسؤوٌل  َراعٍ  أَْهلِِه  يِف  َوالرَُّجُل  َرِعيَِّتِه،  َعْن 

َعْن َرِعيَِّتِه، َوالَْمْرأَُة يِف بَْيِت َزْوِجَها َراِعَيٌة َوِهَي 

َمْسُؤولٌَة َعْن َرِعيَِّتَها، َوالَْخاِدُم يِف َماِل َسيِِّدِه َراعٍ 

اإلسلمية  فالدولة  َرِعيَِّتِه«.  َعْن  َمْسُؤوٌل  َوُهَو 

قد أناط بها الرشع أحكاًما رشعية، ومنها إجراء 

الصلح، ومنه صلح الحديبية، فل يحل أن يحل 

وال  علامؤهم،  وال  املسلمني،  أفراد  ال  محلها 

كان  إذا  فكيف  األصل،  حيث  من  جامعاتهم 

تحكم  لدول  فتاواهم  يف  تابعون  هؤالء  أمثال 

سياستهم  يف  تابعون  وهؤالء  الكفر،  بأنظمة 

باإلسلم  ترتبص  التي  الدول  تلك  الكفر،  لدول 

رًشا، وبأهله قتًل وترشيًدا...

أنه  الحديبية  صلح  السمة األبرز يف  ولعل 

فوق  أنه  عىل  يدل  وهذا  الله،  من  وحًيا  كان 

أهواء التساهل ورغبات التشدد. والرسول قد 

وصل به إىل الفتح املبني، كام ذكر رب العاملني. 

أنه  ابتداء  يفهموا  مل  الذين  الصحابة  وحتى 

بعدما  غرزهم  والتزموا  عادوا  الله،  من  وحي 

فإننا  العجاف  األيام  هذه  يف  أما  ذلك.  فهموا 

نرى أن صلح الحديبية صار دلياًل عىل التنازل 

عن قضايا املسلمني، وفيه متكني للكفار، ويجعل 

لهم سبياًل عىل املؤمنني، سواء يف سوريا أم يف 

فلسطني...

من  تحقيقها  إىل  يسعى  التي  النتائج  أما 

يريدون  أنهم  الحديبية  صلح  وراء  يتخفى 

وتقديم  استسالمية،  مفاوضات  يف  الدخول 

التنازالت التي يرفض اإلسالم تقدميها، والدخول 

املجرم  السوري  النظام  مع  اتفاق  مرحلة  يف 

واملدعوم من النظام الدويل األكرث إجراًما، إنهم 

دول  رعاية  تحت  النظام،  مفاوضة  يريدون 

العدوان عىل املسلمني، وعىل أعراضهم، وعىل 

موقع  من  التفاوض  يريدون  إنهم  بالدهم، 

املغلوب، ومن هذا املنطلق صار صلح الحديبية 

يستعمل للتنازل يف كل مكان يريد املسلمون 

يف  به  االستدالل  وما  فيه،  التنازل  يقدموا  أن 

قضية الصلح مع يهود عنا ببعيد...

الحديبية  صلح  باستعامل  يفكر  من  إن 
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عميقة  مشكلة  عنده  املقام،  هذا  يف  كدليل 

باألصول  تتعلق  للدين،  فهمه  بكيفية  تتعلق 

التي تضبط فهمه للدين، تتعلق بجعل الواقع 

مصدًرا لفهم الدين، وتتعلق بتحكم املصالح يف 

فهمه للدين، إنه بكل بساطة يسري عىل طريقة 

الغرب يف التفكري، وأمثال هؤالء ال يرى الغرب 

أي غضاضة يف قبولهم ممثلني للمسلمني؛ ألنه 

بواسطتهم يرى أنه يستطيع أن يحقق أهدافه، 

ما  أبعد  هم  هؤالء  وأمثال  الدين،  وباسم 

يكونون عن االلتزام الرشعي الصحيح، 

إننا نهيب بأبناء هذه األمة املعطاءة بأن 

الهدن  كل  يرفضوا  وأن  لهم،   يحاك  ما  يعوا 

واملصالحات التي ليس لها أية عالقة  بالحكم 

الرشعي، وأن يعلموا أن ما يتذرع به هؤالء من 

بدليل  القبول  ألنفسهم  ليربروا  الواقع«  »فقه 

»صلح الحديبية« ليعلموا أن هذا الواقع الذي 

يتكلمون فيه هو أصاًل من صنع الغرب، وهو 

الذي  الواقع  عىل  بناء  املشكلة  يحل  أن  يريد 

الكبري  اإلجرام  هذا  بعد  املسلمني  عىل  فرضه 

بحق املسلمني، وهو وجد ضالته يف أولئك الذين 

يطالبون مبا يريد ويحقق أهدافه؛ لذلك فإن من 

يطالب بذلك هو أبعد ما يكون عن االستقاللية 

وعدم التبعية؛ ولذلك تراهم يخرجون بسهولة 

الدول  ألوامر  وينصاعون  الرشعي  الحكم  عن 

الحمراء  الخطوط  عىل  ويحافظون  الداعمة، 

التي وضعها لهم، وينسقون معه، ويظاهرونه 

عىل املسلمني امللتزمني بالفهم الصحيح للرشع، 

الذين  هؤالء  بأن  النظرة  يف  معه  ويشرتكون 

يرفضون حلوله أنهم متطرفون، ويدخلون معه 

حتى يف مؤامرة تصفيتهم، إن هذا املوقف هو 

بالفعل موقف جد خطري.

تاريخ  يف  اشتهروا  قد  هؤالء  أمثال  إن 

عملهم السيايس مبواقفهم التنازلية، ومبامألتهم 

ألعداء الدين، ولطاملا كانوا أحجار شطرنج عىل 

طاولة الغرب.

رأسهم  وعىل  سوريا،  يف  املسلمون  أيها 

أن  يكفي  ال  إنه  الفصائل...  قادة  يف  إخواننا 

نضع  أن  يجب  بل  فحسب،  مخلصني  نكون 

كل  يف  الله  نطيع  أن  يجب  أننا  أعيننا  نصب 

وطريقة  والسنة  بالكتاب  نتقيد  وأن  أمر،  ما 

عليه، يف  الله وسالمه  الكريم، صلوات  رسولنا 

العمل للتغيري، وأن نفهم الوقع السيايس عىل 

التي  الدول  والء  حقيقة  نعرف  وأن  حقيقته، 

تطرح نفسها عىل أنها دول داعمة، وأن نعرف 

حقيقة املوقف الدويل، واملوقف منا كمسلمني، 

منكم:  للمخلصني  ونقول  بالدنا،  خريات  ومن 

يقفه  كان  الذي  املوقف  تقفوا  أن  »عليكم 

األوائل عند مواجهة األعداء والذي  املسلمون 

»جئتكم  عنهم  املشهور  بالقول  يتمثل  كان 

بقوم يحبون املوت كام تحبون الحياة«. عليكم 

، عندما تدلهمُّ األمور عليكم ويعظُم الخطب 

عنكم  ليكشف  الله  إىل  اللجوء  تحسنوا  أن 

العكس. عليكم أن تكونوا  الضيق والعنت، ال 

 : منارة لكل األجيال فتلتزموا قول الرسول

»لن أخالف أمره ولن يضيعني«.

الذين  الصحابة  من  عظيمة  أمثلة  هناك 

ضحوا بأنفسهم، ومل يروا عزًا لإلسالم وال متكيًنا، 

ويكفينا أن نكون منارة عىل طريق الحق، وأول 

النية،  إخالص  وثانيه  الحق،  االلتزام  هو  ذلك 

وثالثه الصرب عىل أمر الله وعدم االنهزام حتى 
يأيت أمر الله. قال تعاىل:  ّمَِن ٱلُۡمۡؤِمننَِي رَِجاٞل 

قََضٰ  ن  مَّ فَِمۡنُهم  َعلَۡيهِۖ   َ ٱلَّ َعَٰهُدواْ  َما  َصَدقُواْ 
 ٢٣ َتۡبِديٗل  لُواْ  بَدَّ َوَما  يَنَتِظُرۖ  ن  مَّ َوِمۡنُهم  َنَۡبُهۥ 

]األحزاب[
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بسم اهلل الرمحن الرحيم

معـاهـدة الـُحـَدْيبـَِية

بعد أن انقضت ست سنوات عىل هجرته  من مكة، وبعد أن اطأمن إىل جيشه، وإىل 

املجتمع اإلسالمي. وبعد أن أصبحت دولة املسلمني مرهوبة الجانب عند جميع العرب، فكر يف 

خطوة أخرى يخطوها يف سبيل الدعوة، ويف سبيل تقوية الدولة اإلسالمية وإضعاف أعدائه. وقد 

وادع فيها أهل مكة لتسهيل نرش الدعوة يف الجزيرة، وأن يعزل بها خيرب عن قريش. وكانت هذه 

السلم حتى يصل إىل مقصوده؛ ألن  بها خطة  الحرام ملتزًما  الله  الخطة تقوم عىل زيارة بيت 

العرب كانت ال تحارب يف األشهر الحرم ، وكان  يعلم أن قريًشا قد تفككت وحدتها، وصار 

يساورها الخوف من املسلمني، وأنّها تحسب له ألف حساب، فأراد أن يذهب إىل البيت الحرام 

حاًجا. وأنه إذا منعته قريش، كان هذا املنع وسيلة من وسائل الدعوة اإلسالمية يف العرب، ومن 

وسائل الدعاوة ضد قريش. ولهذا أذَّن الرسول  بالحج يف شهر ذي القعدة الحرام، وأرسل إىل 

القبائل العربية من غري املسلمني يدعوهم إىل االشرتاك معه يف الخروج إىل بيت الله، آمنني غري 

مقاتلني، وكان يقصد من ذلك أن يعلم العرب أنه خرج حاًجا ومل يخرج غازيًا، وأنه أرشك معه 

العرب من غري املسلمني وهم ليسوا عىل دينه؛ ألنّه ال يريد قتااًل. وذلك ليكسب الرأي العام معه 

فيام لو منعته قريش من الحج. وقد قرر خطة السلم؛ ولذلك مل يأذن للمسلمني أن يحملوا سالًحا 

إالّ السيوف يف أغامدها، وأعلمهم أنه خارج للحج ال للقتال.

املدينة  والسلم  الصلة  عليه  الرسول  غادر 

ومعه ألف وأربعامئة رجل، وهو يتقدم الّناس 

عىل ناقته القصواء، وقد ساق معه سبعني بدنة، 

قتااًل،  يريد  أنه ال  الّناس  ليعلم  بالعمرة  وأحرم 

جاوز  وملا  الحرام.  الله  لبيت  زائرًا  خرج  وإمّنا 

املدينة وقطع مسافة ستة أميال أو سبعة أميال 

هناك.  بالعمرة  ولبوا  الُحليفة،  ذي  إىل  وصلوا 

بأنهم  قريًشا  خربهم  فبلغ  مكة  نحو  وساروا 

للقتال، فخافت أن يكون ذلك  للحج ال  قدموا 

عىل  مكة  لدخول    محمد  احتالها  حيلة 

أهلها، وحسبت لهذا األمر ألف حساب، وقررت 

مهام  مكة  ودخول  محمد  بني  تحول  أن 

كلفها ذلك من تضحيات، فجهزت جيًشا للقاء 

املسلمني وصدهم عن مكة، إذ عقدوا لخالد بن 

كبري  أيب جهل، عىل جيش  بن  الوليد، وعكرمة 

كان فيه من الفرسان فقط مائتا فارس، وخرج 

جيش املرشكني من مكة، وتقدم نحو القادمني 

إىل الحج ليمنعهم، ووصل إىل ذي طوى وعسكر 

هناك. وقد بلغ محمًدا  ما فعلته قريش، 

وملا  الحج.  من  ملنعه  جيًشا  له  جهزوا  وأنهم 

بعد  عىل  عسفان  قرية  إىل  السلم  عليه  وصل 

كعب  بني  من  رجل  لقيه  مكة  من  مرحلتني 
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معاهدة احلديبية

 عن أخبار قريش فقال له:  النبي  فسأله 

)هذه قريش قد سمعت مبسريك فخرجوا معهم 

وقد  النمور،  جلود  لبسوا  وقد  املطافيل  العوذ 

نزلوا بذي طوى، يعاهدون الله ال تدخلها عليهم 

أبًدا، وهذا خالد بن الوليد يف خيلهم قد قدموها 

إىل كراع الغميم، وهو مكان يبعد عن معسكر 

سمع  فلام  ــ  أميال  بثامنية  لعسفان  املسلمني 

لقد  قريش،  »يا ويح  قال:   ذلك  الرسول 

أكلتهم الحرب، ماذا عليهم لو خلوا بيني وبني 

سائر العرب، فإن هم أصابوين كان ذلك الذي 

أرادوا، وإن أظهرين الله عليهم دخلوا يف اإلسالم 

فام  قوة،  وبهم  قاتلوا  يفعلوا  مل  وإن  وافرين، 

الذي  أزال أجاهد عىل  تظن قريش، فوالله ال 

بعثني الله به حتى يظهره الله أو تنفرد هذه 

السالفة«. يعني سيظل يجاهد حتى ينترص أو 

ميوت. وهنا وقف عليه الصلة والسلم يفكر يف 

األمر ويعيد النظر يف الخطة التي اختطها، لقد 

قرر خطة السلم ومل يهيئ للقتال، ولكن قريًشا 

لتقاتله، وهو ال يريد قتااًل،  إليه جيًشا  أرسلت 

خطة  إىل  السلم  خطة  يغري  أم  أيرجع  ولكن 

قتال. إنه يعلم أن املسلمني يف إميانهم قادرون 

مع  معركة  ودخول  خصمهم،  مواجهة  عىل 

مل  ولكنه  بد،  الحرب  من  يكن  مل  إن  عدوهم 

جاء  إمّنا  وإنه  القتال،  يقرر  ومل  لحرب  يحرض 

ليحج، وجاء مساملًا، ولو فرض ومنع من الحج، 

وكان مقدًرا هذا املنع، فإنه يريده منًعا سلميًا 

أيًضا ال منًعا حربيًا، وال دخواًل حربيًا. إن خطة 

رأي  إيجاد  بها  يريد  اختطها  التي  هذه  السلم 

اإلسلمية  الدعوة  عن  كافة  العرب  عند  عام 

وُسُموِّها، وايجاد رأي عام عند قريش، ويف مكة 

كذلك، عن سمو هذه الدعوة، وإيجاد رأي عام 

خطأ  عن  مكة  ويف  قريش  وعند  العرب  عند 

يريد  إنه  قريش وضللها، وفجورها، وعدوانها. 

هذا الرأي العام اليجاد أجواء الدعوة؛ ألّن هذه 

األجواء من أكرب العوامل املساعدة للدعوة عىل 

االنتشار، وعىل النرص؛ ولذلك قرر خطة السلم، 

خالف  فقد  حارب  هو  فإذا  الحرب،  يقرر  ومل 

التي  الناحية  هذه  عليه  وفوَّت  الخطة،  هذه 

يصنع،  فيام  كثريًا  فكر  لذلك  أجلها؛  من  خرج 

وأدق  وأكرث حنكة،  نظرًا  أبعد  تفكريه  وكان يف 

سياسة، من تفكري أي إنسان. لذلك قرر مواصلة 

خطة السلم، حتى ال يفوت عليه قصده الذي 

خرج من أجله، وحتى ال تنعكس خطته، فيكون 

الرأي  ويكون  عليه،  حجة  العرب  عند  لقريش 

العام لقريش بدل أن يكون له؛ ولهذا نادى يف 

غري  طريق  عىل  بنا  يخرج  رجل  »َمْن  الّناس: 

طريقهم التي هم بها«. فخرج بهم رجل يدلهم 

عىل الطريق، فساروا يف طريق وعرة بني شعاب 

الجبال، يف دروب ضيقة ينتقلون بها يف مشقة 

متعبة،  جهود  بعد  قطعوها  حتى  مشقة،  أية 

وخرجوا إىل سهل انتهوا منه إىل أسفل مكة، يف 

فلام  هناك.  وعسكروا  الحديبية،  يسمى  مكان 

رآهم جيش خالد وعكرمة، فزعوا وكروا راجعني 

إىل مكة ليدافعوا عنها، وداخلهم الرعب والفزع 

من تجاوز املسلمني جيشهم واقتحامهم حدود 

مكة. ورابط جيش املرشكني داخل مكة، ورابط 

الحديبية.  يف  معه  ومن    النبي  جيش 

ووقف املعسكران مقابل بعضهام، قريش داخل 
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يف  يفكر  وكل  الحديبية،  يف  واملسلمون  مكة، 

بعض  وكان  اآلخر،  تجاه  يسلكها  التي  الخطة 

املسلمني يفكر يف أن قريًشا ال ميكن أن متكنهم 

من الحج، وهي تعدُّ لهم عدة الحرب، فل سبيل 

إالّ أن يحاربوها لينترصوا عليها، ويحجوا، وبذلك 

وفكرت  األخري.  القضاء  قريش  عىل  يقضون 

قريش يف أن تعد لحرب املسلمني كل عدة تقدر 

عليها وتحارب املسلمني حتى تردهم ولو أدى 

ذلك إىل فنائها كلها، لكن قريًشا كانت تحسب 

ما  تنتظر  فلبثت  حساب.  ألف  للمسلمني 

فقد    الله  رسول  أما  املسلمون.  سيفعل 

أحرم  أن  منذ  اختطها،  التي  خطته  عىل  ظل 

حتى  السلم،  خطة  وهي  املدينة،  يف  بالعمرة 

يصل للغرض الذي جاء من أجله، فظل معسكرًا 

يف الحديبية، منتظرًا أن يرى ما ستفعل قريش، 

وكان يعلم أنّها ترتجف خوفًا منه، وأنّها سرتسل 

له لتفاوضه يف شأن مجيئه للحج، وآثر الرتيث 

حتى ترسل رسلها، وبالفعل أرسلت قريش بديل 

مفاوضة،  وفد  خزاعة  من  رجال  يف  ورقاء  بن 

ليسألوا الرسول  ما الذي جاء به، وما لبثوا 

بعد مفاوضة قصرية، حتى اقتنعوا بأن املسلمني 

مل يأتوا يريدون حربًا، وإمنا أتوا زائرين للبيت، 

بذلك،  معظمني لحرماته، فعادوا إلقناع قريش 

وحاولوا إقناعها، حتى اتهمتهم قريش مبامألتهم 

ملحمد ، ومل تثق بكلمهم، فأرسلت وفًدا 

آخر برئاسة مكرز بن حفص فكان كالوفد األول. 

األحابيش  بن علقمة سيد  الحليس  أرسلت  ثّم 

ملفاوضة محمد  وكانت تعتمد عليه وعىل 

قومه يف صد محمد ، وقصدت إثارته عىل 

املسلمني، إذا رجع ومل تنجح مفاوضته، فيزداد 

حقده، ويشتد يف الدفاع عن مكة، غري أن النبي 

 حني علم بخروجه أمر بالهدي أن تطلق 
دليًل محسوًسا عىل  لتكون تحت نظره  أمامه؛ 

فخرج  الحرب.  وليس  الحج،  املسلمني  نية  أن 

الحليس، وملا أقبل عىل معسكر املسلمني، رأى 

املسلمني  مناظر  ورأى  الوادي  عرض  يف  اإلبل 

وهديهم مناظر معتمرين ال محاربني، تظهر يف 

املناظر،  لهذه  فتأثر  العبادة،  معسكرهم أجواء 

وأيقن بأن هؤالء الّناس يبغون العبادة ال القتال. 

وما لبث أن اقتنع بوجهة نظر املسلمني وانقلب 

وأخرب   ، الرسول  يلقى  أن  قبل  مكة  إىل 

قريًشا وطلب إليها أن تسمح للمسلمني بالحج، 

وغضب عليها واشتد يف غضبه، وهددهم بأنه 

ونفر  تركهم  والكعبة  محمد  بني  يخلوا  مل  إذا 

وطلبوا  اسرتضوه  ولكنهم  مكة،  باألحابيش عن 

إليه أن ميهلهم حتى يفكروا يف أمرهم، فسكت 

عنهم ثّم إنّهم أرسلوا عروة بن مسعود الثقفي 

بعد أن أكدوا له أنهم يطمئنون إىل رأيه ويثقون 

به، فخرج إىل الرسول ، وأخذ يفاوضه أن 

مفاوضته جميع  واستعمل يف  مكة،  يرجع عن 

األساليب، ولكنه مل ينجح يف ذلك ورجع مقتنًعا 

)يا  لقريش  وقال   ، الرسول  نظر  بوجهة 

ملكه،  يف  كرسى  جئت  قد  إين  قريش  معرش 

وقيرص يف ملكه، والنجايش يف ملكه، واين والله 

ما رأيت ملًكا يف قوم قط مثل محمد يف أصحابه، 

فََرْوا  أبًدا،  ليشء  يسلمونه  ال  قوًما  رأيت  وقد 

وخصومة،  عناًدا  قريًشا  ذلك  فزاد  رأيكم( 

وطالت املحادثات دون أن تصل إىل رأي. ففكر 
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الرسول  يف أن يرسل هو وفًدا للمفاوضة، 

رسوله  ولعل  منها،  تخاف  قريش  رسل  فلعل 

يقنعهم. فأرسل رسواًل إليهم هو خراش بن أمية 

الخزاعي، ولكنهم عقروا به جمل الرسول وأرادوا 

قتله لوال حامية األحابيش له. واشتدت قريش 

الليل  يف  سفهاءها  ترسل  وكانت  يف خصومتها، 

فغضب  بالحجارة،  املسلمني  معسكر  يرمون 

لذلك املسلمون، وفكروا يف قتال قريش، ولكن 

الرسول  كان يخفف من غضبهم ويهدئهم. 

وحدث أن خرج خمسون رجًل من قريش إىل 

معسكر املسلمني ليرضبوهم وليصيبوا لهم من 

وأُحرضوا  عليهم،  القبض  فأُلقي  أحًدا،  أصحابه 

إىل رسول الله، فعفا عنهم وخىّل سبيلهم، فكان 

لهذا العمل األثر األكرب يف مكة والداللة القاطعة 

عىل صدق محمد  فيام يقوله من أنه إمنا 

جاء للحج ال للحرب، َوُوجد بذلك رأي عام يف 

مكة يف جانب الرسول ، حتى لو دخلها يف 

ذلك الحني وحاولت قريش منعه لكانت الدائرة 

ولهذا  ضدها،  والعرب  مكة  أهل  وكان  عليها، 

تفكر يف  تحرشاتها وصارت  قريش عن  سكتت 

أمرها، وظهرت يف أجوائها أمارات السلم. فأراد 

الرسول  أن يرسل إليها من يفاوضها من 

أن  الخطاب  بن  عمر  إىل  وطلب  املسلمني، 

يذهب فقال له: يا رسول الله إين أخاف قريًشا 

عىل نفيس، وليس مبكة من بني عدي بن كعب 

إياها  عداويت  قريش  عرفت  وقد  مينعني،  أحد 

وغلظتي عليها، ولكني أدلك عىل رجل أعز بها 

مني، عثامن بن عفان. فدعا النبي  عثامن 

وأرسله إىل أيب سفيان، فانطلق عثامن إىل قريش 

تطوف  أن  شئت  إن  فقالوا:  رسالته،  وبلّغهم 

حتى  ألفعل  كنت  ما  فأجابهم:  فطُْف.  بالبيت 

يف  وفاوضهم   ، الله  رسول  به  يطوف 

مهمته، فرفضت قريش، وطال بينهم الحديث، 

واستمرت املفاوضات، وانتقلت من قبل قريش 

بني  توفق  مقابلة  خطة  وضع  إىل  الرفض  من 

مطالب قريش ومطالب املسلمني، وبحثوا معه 

 ، محمد  وبني  بينهم  علقات  إيجاد  يف 

وأَنِسوا بعثامن أن يجد لهم طريًقا يخلصون به 

مع  العداوة  استمرار  ومن  هذا،  مأزقهم  من 

محمد . وملا طال مكث عثامن ومل تظهر 

بأن  املسلمني  آثار يف مكة رَسَْت إشاعة بني  له 

القلق  واشتد  وقتلته،  بعثامن  غدرت  قريًشا 

باملسلمني، ودخل يف ُروع النبي  أن قريًشا 

واضطربوا،  املسلمون  وهاج  عثامن،  قتلت 

ووضع كل منهم يده عىل قبضة سيفه، واستعدوا 

عليه  الرسول  أعاد  وحينئٍذ  والقتال  للحرب 

السلم النظر يف خطته التي اختطها وهي خطة 

السلم، ورأى أن األمر يحتاج إىل إعادة النظر يف 

بعثامن يف  أن غدرت قريش  بعد  الخـطة  تلك 

ولذلك  مفاوضة؛  رسول  وهو  الحرام،  الشـهر 

قال: »ال نربح حتى نناجز القوم«. ودعا أصحابه 

إليه، ووقف تحت شجرة وطلب مبايعة أصحابه 

له، فبايعوه جميًعا عىل أن ال يفروا حتى املوت، 

عزمية،  وقوة  حامسة،  يكونون  ما  أشد  وكانوا 

عليه  رضب  البيعة  مَتّت  وملا  إميان.  وصدق 

السلم بـإحدى يديه عىل األخرى بيعة لعثامن، 

بيعة  البيعة  هذه  وكانت  معهم،  حارض  كأنه 

الرضوان، ونزل فيها قوله تعاىل:  ۞لََّقۡد رَِضَ 
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َجَرةِ  ٱلشَّ َتَۡت  ُيَبايُِعونََك  إِۡذ  ٱلُۡمۡؤِمننَِي  َعِن   ُ ٱلَّ
َثَٰبُهۡم 

َ
ِكيَنَة َعلَۡيِهۡم َوأ نَزَل ٱلسَّ

َ
َفَعلَِم َما ِف قُلُوبِِهۡم فَأ

واستعد  البيعة  متت  أن  وما   .قَرِيٗبا ١٨ َفۡتٗحا 
املسلمون لخوض املعارك والدخول يف الحرب، 

حتى بلغهم أن عثامن مل يقتل. وما لبث أن عاد 

قريش.  قالته  مبا    الرسول  وأخرب  عثامن 

الرسول  بني  السلمية  املفاوضات  وتجددت 

 وبني قريش، حتى أوفدت قريش سهيل 
بن عمرو ليفاوض الرسول  مفاوضة أوسع 

ليفاوضه عىل صلح  الحج والعمرة؛  من مسألة 

يعقد بينه وبينهم، عىل أن يكون أساس الصلح 

الرسول  وقَبـِـَل  العام.  مكة هذا  يرجع عن  أن 

 مفاوضات الصلح عىل هذا األساس، ألنّها 
حققت الغرض الذي يقصده من موضوع زيارة 

البيت، وال يضريه أن يزور البيت هذا العام أو 

يزوره العام القادم. إنه يريد أن يعزل خيرب عن 

قريش وأن يخيل بينه وبني العرب لنرش الدعوة 

اإلسلمية، ولذلك يرغب يف وضع معاهدة بينه 

بينها وبينه  الناشب  القتال  وبني قريش توقف 

الحج  موضوع  أما  بينهام،  املتلحقة  والحرب 

والعمرة فل يؤثر أكان اليوم أو غًدا. ودخل يف 

بينهام  بن عمرو، وجرت  مفاوضات مع سهيل 

محادثات طويلة بشأن الهدنة ورشوطها، وكانت 

لوال  للنقطاع،  األحيان  من  كثري  يف  تتعرض 

سياسته.  ودقة  وحنكته    الرسول  حكمة 

وكان املسلمون حول رسول الله  يسمعون 

شأن  يف  محادثات  ويعتربونها  املحادثات  هذه 

يعتربها    الرسول  كان  حني  يف  العمرة، 

محادثات لوقف القتال؛ ولذلك ضاق املسلمون 

بها ذرًعا، يف حني أن رسول الله  استبرش 

بها وأدارها عىل الغاية التي يريدها بغض النظر 

عن التفاصيل املوقتة والفوائد املعجلة، حتى تم 

االتفاق بني الفريقني عىل رشوط معينة. غري أن 

هذه الرشوط أثارت املسلمني وحركت غضبهم، 

وحاولوا إقناع رسول الله  برفضها وبالحرب 

أيب  إىل  الخطاب  بن  عمر  ذهب  فقد  والقتال، 

بكر وقال له: َعلَم نعطي الدنية يف ديننا، وحاول 

  أن يجعله معه ليذهبا إلقناع رسول الله

بعدم املوافقة عىل هذه الرشوط. ولكن أبا بكر 

الله  رسول  رضيه  مبا  يرىض  أن  إقناعه  حاول 

  فلم يقتنع. وذهب عمر إىل النبي 
حديثه  لكن  محنق،  مغيظ  وهو  إليه  وتحدث 

هذا مل يغري من صرب النبي  وال من عزمه، 

وقال لعمر: »أنا عبد الله ورسوله، لن أخالف 

أمره، ولن يضيعني«. ثّم دعا عيل بن أيب طالب 

وقال له: »اكتب بـِْسـِم اللِه الرّْحَمِن الرّحيِم«، 

فقال سهيل: ال أعرف هذا، ولكن اكتب: باسمك 

باسمك  »اكتب   : الله  رسول  قال  اللهم. 

اللهم«، ثّم قال: »اكتب هذا ما صالح عليه محمد 

لو  سهيل:  فقال  عمرو«،  بن  سهيل  الله  رسول 

اكتب  ولكن  أقاتلك،  مل  الله  رسول  أنك  شهدت 

اسمك واسم أبيك، قال رسول الله : »اكتب: 

هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيَل بن 

وهي  الطرفني  بني  املعاهدة  كتب  ثّم  عمرو«، 

تنص عىل البنود اآلتية:

هدنة،  معاهدة  املعاهدة  تكون  أن  ــ  أ 

فيها  يكون  فل  بينهام  فيام  الفريقان  يتهادن 

حرب أو قتال.
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ب ــ إن من أسلم من قريش وجاء محمًدا 

من  ارتد  ومن  عليهم،  رده  وليه  إذن  بغري 

املسلمني وجاء قريًشا مل يردوه عليه.

جـ ــ وإنه من أحب من العرب أن يدخل 

يف عقد محمد وعهده دخل فيه، ومن أحب أن 

يدخل يف عقد قريش وعهدها دخل فيه. 

مكة  عن  وأصحابه  محمد  يرجع  أن  ــ  د 

عامهم هذا، عىل أن يعودوا إليها يف العام الذي 

يليه، فيدخلوها ويقيموا بها ثلثة أيام ومعهم 

من السلح السيوف يف قربها وال سلح غريها.

ـ أن تكون املعاهدة مؤقتة بأجل معني،  هــ 

وجعلت مدتها عرش سنني من تاريخ توقيعها.

ووقـع الرسـول  وسـهيل املعاهدة يف 

وسط هياج جيش املسلمني وغضبهم. وقام سهيل 

ورجع إىل مكة، وأقام رسول الله  مضطربًا 

مام رأى، مغيظًا محنًقا مام عليه املسلمون من 

الحامسة والشدة والرغبة يف القتال؛ ودخل عىل 

زوجته أم سلمة ،وكان قد صحبها معه ، وأفىض 

إليها مبا عليه الّناس. قالت له: يا رسول الله إن 

املسلمني ال يخالفونك، وإنّهم يتحمسـون لدينهم 

تجد  وتحـلل  فاحلق  وبرسالتك،  بالله  وإميانهم 

املسـلمني اتبعوك، ثّم رس بهم راجًعا إىل املدينة، 

فخرج الرسـول  عىل املسـلمني وحلق إيذانًا 

بالعمرة، وامتألت نفسه بالسكينة والرضا. وملا رآه 

املسلمون ورأوا سكينته، تواثبوا ينحرون ويحلقون 

إىل  واملسلمون    النبي  وعاد  ويقرصون. 

املدينة. وبينام هم يف الطريق نزلت عىل الرسول 

إىل  أولها  الفتح، فتلها عليهم من   سورة 
آخرها، فأيقن الجميع أن هذه املعـاهـدة هي 

إىل  املسلمون  ووصل  للمـسـلـمني.  مبني  فتح 

 ينفذ خطته يف  الله  املدينة. وأقام رسول 

القضاء عىل كيان خيـرب، ويف نشـر الدعـوة خارج 

الجزيرة، وتثبيتها داخل الجزيرة، ويتفرغ يف هذه 

الفرتة من الهدنة مع قريش للقضاء عىل بعض 

الجيوب، وللتصال الخارجي، فتم له ذلك بفضل 

أن  السلم  عليه  استطاع  وبهذا  املعاهدة؛  هذه 

الحج  عىل  عزم  حني  وضعها  التي  خطته  ينفذ 

وما  من صعاب،  اعرتضها  ما  رغم  دقيًقا  تنفيًذا 

األغراض  إىل  عقبات، ووصل  قام يف وجهها من 

فتًحا  الحديبية  وكانت  أرادها،  التي  السياسية 

مبيًنا ال ريب فيه، وكان من نتائجها:

رأي  إيجاد  إىل    الرسول  ــ  توصل   1

عام مؤيد للدعوة اإلسلمية عند العـرب عامـة، 

ويف مكـة وبني قريـش خاّصـة، مام قـوَّى هيـبـة 

املسلمني وأضعف هيبة قريش.

بالرسول  املسلمني  ثقة  عن  كشفت  ــ    2

وشدة  املسلمني  إميان  قوة  عىل  ودلت   ،
إقدامهم عىل املخاطر، وأنّهم ال يخافون املوت.

ـ  علمت املسلمني أن املناورات السياسية  3ـ 

هي من وسائل الدعوة اإلسلمية.

4 ــ  جعلت املسلمني الذين ظلوا يف مكة 

معسكر  داخل  جيبًا  يشكلون  املرشكني  بني 

العدو.

5 ــ  بينت الطريقة يف السياسة بأنها من 

جنس الفكرة، صدق ووفاء عهد. لكن الوسيلة، 

ال بد أن يتمثل فيها الدهاء، وهو إخفاء الوسائل 

والغايات الحقيقية عن العدو

]من كتاب »الدولة اإلسالمية - حزب التحرير«[
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قال رسول اهلل  : »أخاف عليكم ستًا«

ست مصائب كانت أكرب ما كان يخافه  علينا: لطاملا حذَرنا من الوقوع فيها، وها نحن 

اليوم نشهدها يا رسول الله...

عن عوف بن مالك  عن النبي  قال: »أخاف عليكم ستاً: إمارة السفهاء، وسفك الدم، 

َط« أخرجه الطرباين. وبيع الحكم، وقطيعة الرحم، ونشواً يتخذون القرآن مزامري، وكرثة الرشُّ

1( إمارة السفهاء: لعلها هي أكرب املخاوف وأهمها، بل لعل بقية املخاوف تندرج تحتها، وما 

ذلك إال لتصدير النبي  لها لتكون هي رأس مخاوفه ومقدمتها كلها. فمن هم السفهاء؟

هم الجهال أهل الخفة وناقصو العقل واألهلية، أهل الهوى والطيش وسوء الترصف والتقدير، 

السفهاء  تؤتوا  »وال  حقهم  هي  التي  أموالهم  تسلم  عىل  اإلسلم  يأمتنهم  مل  الذين  هم  السفهاء 

أموالكم....« وأمر بتولية األوصياء فوقهم كام أمر بالحجر عليهم. فإذا كان السفهاء ال يؤمتنون عىل 

أموالهم فكيف بهم إن تولوا رقاب الناس؟!!

له:  قال  عندما  عجرة  بن  لكعب  حديثه  فريويها  السفهاء،  إلمرة    الرسول  تعريف  أما 

ال  بعدي،  من  يكونون  »أمراء  قال:  السفهاء؟  إمارة  وما  قال:  السفهاء«  إمارة  من  الله  »أعاذك 

يهتدون بهداي، وال يستنون بسنتي، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم عىل ظلمهم فأولئك ليسوا 

يعنهم عىل ظلمهم  ومل  بكذبهم  يصدقهم  مل  ومن  يردون عيلَّ حويض،  وال  منهم،  ولست  مني 

يسنت  عندما  والبزار.  له  واللفظ  أحمد  رواه  حويض...«  عيلَّ  وسريدون  منهم،  وأنا  مني  فأولئك 

الحاكم بسنن الغرب ويتخذ رشائع الطغيان هدى له... عندها تأكد بأنك تخضع إلمرة السفهاء... 

عندما يفاخر الرئيس بحكمه العلامين، ويجاهر بعلقاته املتميزة مع أكفر خلق الله وأشدهم حربًا 

عىل اإلسلم، أنت تعيش يف ظل إمرة السفهاء...

كيف املخرج من إمرة السفهاء؟

»فمن  فيقول:  السفهاء  هؤالء  تجاه  مسلم  كل  عنق  يف  الرشعي  الحكم    الرسول  يبني 

صدقهم بكذبهم وأعانهم عىل ظلمهم فأولئك ليسوا مني ولست منهم، وال يردون عيلَّ حويض« ال 

شك أن التصديق هو دون الطاعة، فإذا كان تصديقهم هو مبنزل اإلعانة لظلمهم، فكيف بطاعتهم؟ 

أنت بذلك تطيل عمرهم، ومتد ظلمهم.. وإذا كان الرسول يحرِّم علينا طاعة السفهاء فكيف مبن 

يربر لهم؟!! كيف مبن يروِّج لهم ويعينهم ويدعو النتخابهم وانتخاب أحزابهم وتياراتهم؟! »أولئك 

ليسوا مني ولست منهم...« ما أشد أن يتربأ الرسول منك يوم يهرع الناس كلهم إليه وتطرد أنت!!

إىل  »...اذهبوا    الرسول  إىل  القيامة  يوم  الله  أنبياء  أعظم  أصابع  تتوجه  أن  أقىس  ما 

محمد..« وتكون أنت من أمته ثم متنع من االقرتاب!!

ترى تزاحم املؤمنني عىل حوضه، فتبقى بعيًدا يقتلك ظمؤك!! ال يرتوي من حوض النبي يوم 
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قال رسول اهلل  : »أخاف عليكم ستًا«

القيامة من مل يرتٍو من هدي رشيعته يف الدنيا.. كل هذا بسبب سكوتك عن إمارة السفهاء!

أما باقي املخاوف فهي نتائج متوقعة متاًما يف ظل دولة السفهاء...

2( بيع الحكم: يصبح الحكم صفقة يشرتيها من ميلك املؤهلت اللزمة لينتخب أمريًا برتبة 

سفيه! وبالطبع لن يكون من ضمن هذه املؤهلت من يستنون بالسنة ويهتدون بالكتاب، ومثن 

الحكم غالبًا ما يكون رشوة يدفعها املشرتي من دينه، وإذا وسد الحكم إىل غري أهله فانتظر الساعة

3( سفك الدم: عندما يغيب رادع التقوى تغيب معه وسائل الحجة والربهان وال يتبقى لألمراء 

غري األسلوب الفرعوين »سنقتل أبناءهم...ألقطعن أيديكم وأرجلكم...«، وال تسأل يف دولة السفهاء 

عن االنفلت األمني وال تستغرب كرثة الهرج.

َط: نظام الحكم البولييس، حيث تحىص أنفاس األتقياء، أمراء السفه يخافون من  4( كرثة الرشُّ

أمتهم، يرتعدون من أدىن حراك، ألجل ذلك ترى بلدهم تعج بأعوان الوالة، الذين يحملون السياط 

كاذناب البقر يرهبون بها الناس ويرضبون ظهورهم، يغدون يف سخط الله، ويروحون يف غضبه.

الفساد  الحكم ميثل  وبيع  السيايس،  الفساد  السفهاء متثل  إمرة  كانت  إن  الرحم:  5( قطيعة 

اإلداري والحيايت، وسفك الدم يندرج تحت االنفلت األمني، وكرثة الرشط متثل القمع العسكري، 

الفساد االجتامعي يف أجهزة حكم دولة السفهاء، فمن ينطفئ عنده  الرحم تخترص  فإن قطيعة 

وازع تقوى الله لن يحجزه عن معاصيه وازع خوف األب أو األم

وتنبذ  يباع حكمه  عندما  القرآن دستوًرا،  يغدو  ال  عندما  مزامري:  القرآن  يتخذون  ونشواً   )6

القرآن عىل  البلد، عند ذلك يتحول  القوانني الرسمية يف  أحكامه ورشائعه، وتصبح محاذيره هي 

السفهاء  عند سلطان  أهله  ويصبح  األغنية،  يشبه  ما  إىل  بلطهم  ومشايخ  السفهاء  مقريئ  ألسنة 

الجميل ال صاحب  الصوت  برامج اإلعلم هو صاحب  املقدم يف  مغنني ومطريب مجالس، ويكون 

الفقه األصيل »يقدمون أحدهم ليس بأقرئهم وال أفضلهم إال ليغنيهم غناءه« يف بعض الروايات.

بدأت املخاوف بفساد أمئة البلد، وانتهت بفساد أمئة الصلة! هكذا هي خطورة الحكم السفيه 

وأثره املدمرعىل البلد والعباد... أي بيان أبلغ، وأي نصح أشفق من نصحك لنا يا رسول الله!! قد 

شهدنا والله مخاوفك الست وذقنا مرارتها واكتوينا وملَّا نزل بنارها، وكأين بك كنت تخاطبنا نحن 

وأنت تتكلم مع كعب بن عجرة وتدعو الله أن يعيذه منها.

اللهم يا من جعلت محمًدا إمام األنبياء، نسألك أن تهدم بنا إمارة السفهاء، وتجدد بنا عهد 

الخلفاء، اللهم إن السفهاء قد ملؤوا األرض فساًدا والبلد ضلاًل، مكِّن لنا يا رب أن نواجه ظلمهم 

بأنوار  الرشيف مستبرشة وجوهنا  القيامة عىل حوضه  يوم  الحبيب  نلقى  ونفضح كذبهم، حتى 

وجهه الباسم، مرفوعة رؤوسنا بشهادة أننا منه وهو منا، مرتوية أفئدتنا بالرشبة الهنية من يده 

الطاهرة، رشبة تذوب معها مرارة ما ذقناه يف إمرة السفهاء طوال كل تلك السنني، وتنجز لنا موعود 

املتقني، وينادى أن سلم عليكم طبتم فادخلوها خالدين 

أبو نزار الشامي
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ذا أتالنتك: الصراع على العرش السعودي جيري علنا

نرشت مجلة »ذا أتلنتك« تقريرًا للكاتبة كريشناديف كاالمور، تقول فيه إن اعتقال 11 أمريًا، 
منهم واحد من أثرى أثرياء العامل، هو إشارة إىل تعزيز ويل العهد لسلطته.  ويشري التقرير إىل 
املفضل  النظام من هو  الظل، حيث يحدد  تتم يف  ما  السعودية عادة  القرص يف  أن مؤامرات 
الحايل يف  السلطة  بأن ما مييز الرصاع عىل  لديه ومن هو املغضوب عليه والخارج، مستدركة 
هو  الوليد  األمري  بحجم  أمراء  »استهداف  أن  التقرير  ويجد  العلن.  يف  يجري  أنه  السعودية 
رسالة من ويل العهد إىل منافسيه، ولو كانت هناك منافسة حقيقية له؛ فإن ما تحمله هذه 
التطورات هي أن األمري يقوم بتقوية موقعه؛ ملنعهم من التحرك«.  وتنقل املجلة »ال يشء حدث 
مثل هذا يف تاريخ السعودية، ما يعطي انطباًعا بأن السعودية تدخل منطقة مجهولة تحمل 
تداعيات غري معروفة«، وأضاف أوتاوي أن »التحركات قد تهدد استقرار بيت آل سعود لسنوات 
العهد  ويل  مبادرات  عىل  الرتكيز  فيه  تم  الذي  الوقت  »يف  أنه  إىل  التقرير  ويذهب  قادمة«. 
األخرية، مثل رفع الحظر عن قيادة السيارات، إال أن هناك قضية أخرى مثرية للقلق للمملكة، 
وهي الحرب املستمرة يف اليمن، فهذه الحرب ليست بالوكالة مع إيران فقط، لكن الرياض ال 
الذي فرضته السعودية عىل قطر، ورؤية األمري  إليها الحصار  تستطيع االنتصار فيها، ويضاف 
لعام 2030م، التي تهدف إىل تنويع االقتصاد، وخططه لعرض نسبة 5% من أسهم رشكة النفط 
السعودية )أرامكو( للكتتاب العام، حيث يعتقد األمري أن االكتتاب سيوفر 100 مليار دوالر«.

إقبال على اعتناق اإلسالم داخل السجون األمريكية

بثت قناة » يس إن إن« لقطات مصورة من داخل أحد السجون األمريكية، ضمن برنامج يسلط 
الضوء عىل أسباب اعتناق السجناء األمريكيني لإلسلم داخل السجون. وأظهر املقطع املقتضب 
مقدمة برنامج »هذه هي الحياة مع ليزا لينغ«، داخل أحد السجون األمريكية جالسة مع عدد 
اعتنق اإلسلم داخل السجن؟، فرفع غالبية الحضور  اعتنقوا اإلسلم، حيث سألتهم: من  ممن 
باإلسلم  املتعلق  األمر  ما  السجناء:  أحد  الربنامج عىل  أيديهم. ويف سؤال آخر طرحته مقدمة 
بأن يكونوا رجااًل«.  إنه »يسمح لهم  قائًل:  الرجال؟، فيجيب  والذي كان له صداه عند هؤالء 
وبينت اللقطات، أحد السجناء يلقي محارضة داخل السجن لزملئه قائًل: »اإلسلم يغري القلب 
عىل  مكان  يف  يصلون جامعة  وهم  السجناء  أخرى  لقطات  أظهرت  فيام  كليًا«،  اإلنسان  يغري 
التي تكشف  للحلقة  القناة بعد، تسجيًل كامًل  الصلة. ومل تبث  لتأدية  أنه مخصص  يبدو  ما 
أسباب إقبال السجناء األمريكيني عىل اعتناق الدين اإلسلمي، خلل فرتة املكوث داخل السجن.
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نرشت صحيفة »دير شتاندارد« النمساوية تقريرًا، تطرقت من خلله إىل دور اإلمارات العربية 

املتحدة يف خضم الرصاعات والتوترات الحالية يف منطقة الرشق األوسط؛ حيث عمد ويل العهد 

اإلمارايت، محمد بن زايد آل نهيان، إىل التأثري عىل نظريه السعودي، محمد بن سلامن، فضًل عن 

أنه الحاكم الفعيل يف دولة اإلمارات العربية املتحدة. وأكدت الصحيفة أن ويل العهد اإلمارايت 

يعترب مبثابة عراب ويل العهد السعودي، محمد بن سلامن، الذي استوحى توجهاته اإلصلحية 

من  بجملة  قامت  املتحدة  العربية  اإلمارات  أن  بالذكر  والجدير  اإلمارايت.  نظريه  من  انطلقًا 

التحويرات السياسية منذ أحداث 11 من أيلول/ سبتمرب اإلرهابية التي دفعت رضيبتها دول 

أظهرا  قد  بن سلامن  زايد ومحمد  بن  كًل من محمد  أن  الصحيفة  العريب. وأوضحت  الخليج 

امتعاضهام إزاء االتفاق النووي اإليراين. ويف األثناء، حاول ويل العهد اإلمارايت إقناع )إرسائيل( 

بقصف املنشآت النووية اإليرانية. ومنذ تنصيب دونالد ترامب رئيًسا للواليات املتحدة األمريكية، 

انتهز محمد بن زايد ومحمد بن سلامن الفرصة لتعزيز علقاتهام مع اإلدارة األمريكية. ويف شهر 

متوز/ يوليو الفارط، قرر ابن سلامن – حسب التقرير- التخلص من وزير الداخلية السعودي 

السابق، محمد بن نايف. وأوردت الصحيفة أن السياسة االستباقية اإلماراتية أدت إىل تفاقم 

اإلمارات  وتعتمد  اليمنية.  والحرب  الدولة  تنظيم  ضد  الحرب  يف  العسكرية  التدخلت  حدة 

العربية املتحدة يف مختلف تدخلتها العسكرية بشكل أسايس عىل املرتزقة األجانب. ويف الختام، 

ذكرت الصحيفة أن اإلمارات العربية املتحدة بصدد االستعداد ملرحلة ما بعد النفط. كام تسعى 

القرن األفريقي، ويندرج ذلك يف إطار سياستها األمنية. جاهدة إىل تعزيز نفوذها يف منطقة 

األمم املتحدة »11 مليون مهّجر سوري«، وكندا ترفع جاهزيتها الستقبال مليون مهاجر

قال مفوض األمم املتحدة لشؤون اللجئني، فيليبو غراندي، اليوم الخميس الثاين من نوفمرب / 
ترشين الثاين الجاري : إّن أعداد املرشدين قرًسا يف أنحاء العامل يقرتب من )66( مليون نسمة، 
مقارنة مع )42( مليون شخص عام 2009م؛ و أضاف يف كلمة له خلل جلسة مفتوحة ملجلس 
األمن الدويل يف مقر األمم املتحدة مبدينة نيويورك : أّن »األزمات املستمرة، مبا يف ذلك الرصاع 
الكاريث يف سوريا و العنف يف العراق، شّكل مًعا ربع كّل من ُهّجروا قرًسا حول العامل«. و أشار 
غراندي إىل أّن األزمة السورية أدت إىل نزوح )11( مليون نسمة، مشدًدا عىل أّن االستجابة 
الكاملة لحركة النزوح الهائلة تلك ميكن أن تتحقق بالعمل عىل استعادة األمن وحّل الرصاع 
و بناء السلم، و تساءل قائلً: »هل أصبحنا غري قادرين عىل التوسط يف السلم؟«، كام طالب 

أخبار املسلمني يف العامل

دير شتاندارد: كيف تدير اإلمارات دول اخلليج من أبو ظيب؟
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صحيفة روسية: مشروع أمريكي لتقسيم سوريا عرب دولة كردية

فرييل لألحباث: عدد »املقاتلني األجانب« يف سوريا مئات اآلالف من خمتلف األقطار

الدول األعضاء يف مجلس األمن برضورة دعم اللجئني السوريني وكذلك الدول املستضيفة لهم، 
وحّث املجلس عىل إيجاد حلول سياسيّة للرصاعات يف العامل، ورضورة تعزيز التدابري الوقائية 
وقيام الجهات اإلنسانية الفاعلة وحفظة السلم بتقديم املساعدة يف حامية املدنيني، ومعالجة 
ظاهرة اإلتجار بالبرش. ويف سياق متصل أعلنت كندا، عن استعدادها لرفع عدد املهاجرين الذين 
تستقبلهم حتّى 2020م إىل واحد باملئة من إجاميل عدد السكان، أّي نحو مليون مهاجر، وأوضح 
وزير الهجرة واملواطنة الكندي أحمد حسني، خلل مؤمتر صحفي، بالعاصمة أوتاوا مستعرًضا 
خطة بلده الجديدة بشأن الهجرة: أّن »ذلك سيساهم يف تعويض شيخوخة السكان، فحوايل 
خمسة مليني شخص يف كندا سيتقاعدون بحلول عام 2035م، مام سيلعب املهاجرون دورا 
مهاّم يف املجتمع« كام وأكد أّن »الحاجة إىل اليد العاملة، وانخفاض النسبة اللزمة من السكان 
النشطني للمساهمة يف الدعم املايل للمسنني واملتقاعدين، كان له دور يف اتخاذ هذا القرار«.

التي  املحلية  االنتخابات  إىل  تطرقت من خلله  تقريرًا؛  الروسية  »إيزفيسيتيا«  نرشت صحيفة 

إنه  الصحيفة  السنة. وتقول  نهاية هذه  تنظيمها قبل  الكردية يف سوريا  الذاتية  اإلدارة  تعتزم 

عىل الرغم من التزام أكراد سوريا املعلن بوحدة األرايض السورية، إال أنهم يف الواقع يعملون 

الصحيفة عن مصادر  نقلته  ما  أمرييك، بحسب  بدعم  إنشاء دولة كردية مستقلة، وذلك  عىل 

بالحكم  باالعرتاف  طالبت  الكردية  القيادات  أن  إىل  الصحيفة،  وأشارت  روسية.  دبلوماسية 

العرقية  املجموعات  وبقية  األكراد  بني  الحقوق  يف  املساواة  تحقيق  عن  فضًل  لهم،  الذايت 

بتحويل  املنادية  أصواتهم  تعالت  ذلك،  إىل  باإلضافة  السورية.  األرايض  عىل  تعيش  التي 

روسية؛  دبلوماسية  مصادر  عن  الصحيفة  ونقلت  اتحادية.  دولة  إىل  مركزية  دولة  من  سوريا 

لهم.  واشنطن  دعم  ظل  يف  تدريجياً  واالنسحاب  سوريا،  عن  للنفصال  يخططون  األكراد  أن 

يحيل  الذي  املستقلة«  »كردستان  األمريكية مرشوع  املتحدة  الواليات  تبنت  السياق،  ويف هذا 

بقطع  وإيران،  والعراق  تركيا  من  شاسعة  مناطق  فصل  ستتم  سوريا،  إىل  وباإلضافة  أنه،  إىل 

النظر عن املوقف الذي تتخذه دمشق وأنقرة وبغداد وطهران من األكراد. ونقلت الصحيفة 

ماتوزوف،  فياتشيسلف  السابق،  الرويس  الدبلومايس  األوسط،  الرشق  شؤون  يف  الخبري  عن 

االنهيار. حافة  إىل  بسوريا  سيدفع  مام  األكراد  خطوات  تؤيد  األمريكية  املتحدة  الواليات  أن 

منذ  سوريا  يف  يقاتلون  الذين  األجانب  عدد  إىل  خللها  من  تطرق  دراسة،  فرييل  مركز  نرش 

أخبار املسلمني يف العامل
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مقاتل.  ألف   360 عددهم  بلغ  حيث  2015م،  سنة  نهاية  وحتى  2011م  سنة  أبريل  نيسان/ 
وبلغ  العامل.  مستوى  عىل  دولة   93 حواىل  من  توافدوا  املقاتلني  هؤالء  أن  الدراسة  وأكدت 
عاد  مقاتل،   21500 فقط  األورويب  واالتحاد  األمريكية  املتحدة  الواليات  من  القادمني  عدد 
منهم 8500 شخص إىل مواطنهم.  والجدير بالذكر أن عدد املقاتلني الذين يحملون الجنسية 
السورية، ويقاتلون ضد جيش بشار األسد، بلغ 600 ألف مقاتل إىل حدود آذار/ مارس سنة 
 120 ترحيل  وتم  سوريا،  يحاربون يف  أجنبي  ألف   95 قتل  2015م،  سنة  نهاية  ومع  2016م. 
ألف مقاتل آخر، بينام ال يزال هناك 24 ألف أجنبي يف عداد املفقودين. وفيام يخص أعداد 
املقاتلني األجانب الذين قدموا إىل سوريا، تحتل تركيا املرتبة األوىل بنحو 25800 مقاتل، تليها 
السعودية مبا يقارب 24500 مقاتل، ومن ثم الشيشان بحوايل 21 ألًفا. وتحتل فلسطني املرتبة 
أما  مقاتل،  ألف   13 سوريا  يف  العراقيني  املقاتلني  عدد  وبلغ  مقاتل.  ألف   14 بنحو  الرابعة 
اللبنانيون فيقدر عددهم بنحو 11 ألف مقاتل. إضافة إىل عرشات اآلالف من بقية دول العامل.

لوبوان: حماكمة عم بشار األسد بسويسرا الرتكابه جرائم قتل

نرشت صحيفة »لوبوان« الفرنسية تقريرًا، تحدثت فيه عن التاريخ األسود للنظام السوري، 
عىل  األسد  حافظ  شقيق  ملف  عرض  عقب  خاصة  للعامل،  تنكشف  تفاصيله  بدأت  الذي 
وقالت  السوري.  الشعب  حق  يف  حرب  جرائم  بارتكاب  واتهامه  السويرسية،  املحكمة 
الصحيفة، إن رفعت األسد متهم بارتكاب جرائم حرب يف حامة السورية سنة 1982م. وقد 
الحكومية  غري  املنظمة  أن  الصحيفة  وذكرت  قبل سويرسا.  من  االتهامات  له هذه  وجهت 
»ترايل إنرتناشيونال«، التي تتخذ من جنيف مقرًا لها، قدمت شكوى يف حق رفعت األسد، 
الذي كان يشغل منصب نائب رئيس الجمهورية لشؤون األمن القومي واملرشف عىل رسايا 
الدفاع، متهمة إياه بارتكاب مجزرتني، وأصبح بذلك يكنى »بجزار حامة«. فقد عمد رفعت 
األسد، يف حزيران/ يونيو من سنة 1980م، إىل قتل ما بني 500 و1000 معتقل يف سجن تدمر 
العسكري سيئ الذكر. وجاء ذلك كحركة انتقامية استهدفت مساجني عزاًل، عىل خلفية تعرض 
شقيقه ملحاولة اغتيال نجا منها بأعجوبة. وأوضحت الصحيفة أنه عقب مرور سنتني عىل تلك 
الجرمية، وجد النظام السوري نفسه يف مواجهة تهديد محدق من قبل اإلخوان املسلمني، 
املجزرة ما بني 10 آالف و40  فعمد رفعت إىل مهاجمة معقلهم يف حامة. وذهب ضحية 
ألف قتيل، أغلبهم من املدنيني من النساء والرجال واألطفال. يف هذا الصدد، أكدت منظمة 
ترايل إنرتناشيونال أن جزًءا بأكمله من املدينة سوي باألرض عىل يد رفعت األسد. وتقول 
الصحيفة إن  رفعت األسد متورط يف جرائم أخرى تتعلق بغسيل واختلس األموال العامة، 
ومامرسة أنشطة مشبوهة، ومتت مصادرة ممتلكاته يف فرنسا ومدينة ماربيا اإلسبانية ولندن.
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َوَل  ٱلَۡمِحيِض  ِف  ٱلّنَِسآَء  فَٱۡعَتِلُواْ  ٗذى 
َ
أ ُهَو  قُۡل  ٱلَۡمِحيِضۖ  َعِن  لُونََك  َويَۡس َٔ

ُيِبُّ   َ ٱلَّ إِنَّ   ۚ ُ ٱلَّ َمَرُكُم 
َ
أ َحۡيُث  ِمۡن  تُوُهنَّ 

ۡ
فَأ ۡرَن  َتَطهَّ فَإَِذا  َيۡطُهۡرَنۖ   ٰ َحتَّ َتۡقَرُبوُهنَّ 

ِشۡئُتۡمۖ   ٰ نَّ
َ
أ َحۡرثَُكۡم  تُواْ 

ۡ
فَأ لَُّكۡم  َحۡرٞث  نَِسآؤُُكۡم  ٱلُۡمَتَطّهِرِيَن ٢٢٢  َوُيِحبُّ  ٰبنَِي  ٱلَّوَّ

.ٱلُۡمۡؤِمننَِي ٢٢٣ ِ َلُٰقوهُۗ َوبَّشِ نَُّكم مُّ
َ
َ َوٱۡعلَُمٓواْ أ نُفِسُكۡمۚ َوٱتَُّقواْ ٱلَّ

َ
ُمواْ ِل َوقَّدِ

جاء في كتاب التيسير في أصول التفسير لمؤلفه عطاء بن خليل أبو الرشته

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

بعد أن بنيَّ الله سبحانه تحريم الزواج من الكافرات - باستثناء الكتابيات العفيفات - وتحريم 

اآليتني  الله يف هاتني  يبني  بعد ذلك  استثناء،  أي  أنواعهم دون  الكفار بشتى  املؤمنات من  زواج 

أحكاًما تتعلق مبعارشة األزواج لزوجاتهم تؤدي إىل حياة زوجية طاهرة متآلفة.

ففي هاتني اآليتني الكرميتني يبني الله سبحانه ما ييل:

1. تحريم الجامع للزوجة يف املحيض، أي يف مكان الحيض وهو الفرج إىل أن ينقطع الدم.

2. إباحة إتيان الرجل زوجته بعد انقطاع الدم وندبه بعد االنقطاع واالغتسال.

3. تحريم إتيان املرأة يف غري مكان الزرع وهو الفرج، فيحرم إتيانها يف دبرها بل يف مكان الزرع 

أي محل النسل فقط.

أما وجه االستدالل من اآليتني الكرميتني فعىل النحو التايل:

َوَل  ٱلَۡمِحيِض  ِف  ٱلّنَِسآَء  فَٱۡعَتِلُواْ  ٗذى 
َ
أ ُهَو  قُۡل  ٱلَۡمِحيِضۖ  َعِن  لُونََك  َويَۡس َٔ سبحانه:  يقول   .1

. َۖيۡطُهۡرَن ٰ َتۡقَرُبوُهنَّ َحتَّ
إن  باملـصـدر؛ حـيـث  أرجح من تفسريه  الفرج، وهو  أي  الحيض  ٱلَۡمِحيِضۖ هو مكان   و
السـؤال كان عن مبارشة النساء؛ فأمر الله سبحانه باعتزالهن بالنسبة للجامع وليس باعتزالهن يف 

غري ذلك.

فإذا فرس  ٱلَۡمِحيِضۖ باملصدر يكون السؤال عن سيلن الدم من حاض السيل وفاض، أي: 

الدم  سيلن  أيام  عن  يسألون  املعنى:  يكون  كذلك  الجواب  وكان  كذلك  السؤال  كان  وإن  سال، 

)حيض املرأة( والجواب: فاعتزلوا النساء يف هذه األيام، وليس هذا املقصود من اآلية بدليل مناسبة 

نزولها؛ فإنها أمر بعدم اعتزالهن إال يف الجامع. أما إن كان السؤال عن مكان الحيض، يكون الجواب: 
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فاعتزلوهن وبالتايل يكون املقصود اعتزال موضع الدم دون باقي األمور.

وهذا هو املناسب مبدلول اآلية وسبب نزولها: "عن أنس  أن اليهود كانت إذا حاضت املرأة 

عندهم مل يؤاكلوها ومل يشاربوها ومل يساكنوها يف البيوت وأخرجوها من البيت، فسأل أصحاب 

ٗذى فَٱۡعَتِلُواْ 
َ
رسول الله  النبي  فأنزل الله - عز وجل -:  َويَۡس َٔلُونََك َعِن ٱلَۡمِحيِضۖ قُۡل ُهَو أ

ٰ َيۡطُهۡرَنۖ إلـى آخر اآلية، فقال رسول الله : اصنعوا كل  ٱلّنَِسآَء ِف ٱلَۡمِحيِض َوَل َتۡقَرُبوُهنَّ َحتَّ
يشء إال النكاح. فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئًا إال خالفنا فيه! 

فجاء أسيد بن حضري وعباد بن برش فقاال: يا رسول الله، إنَّ اليهود قالت كذا وكذا، أفل نجامعهن؟ 

فتغري وجه رسول الله  حتى ظننا أنه قد وجد عليهام فخرجا، فاستقبلهام هدية من لنب إىل 

رسول الله ، فأرسل يف أثارهام، فسقاهام، فعرفا أنه مل يجد عليهام" )مسلم، والنسايئ، والرتمذي(.

فقوله:  فَٱۡعَتِلُواْ ٱلّنَِسآَء ِف ٱلَۡمِحيِض  يعني الفرج لقوله : »اصنعوا كل يشء إال النكاح«.

أما قولنا: إن هذا حرام؛ فألن يف اآلية نهيًا عن الجامع للنساء مدة الحيض فهو طلب ترك.

ٗذى أي مستقذر، ووضع غاية ملنع الجامع حتى ينتهي هذا األذى: 
َ
وقوله سبحانه: قُۡل ُهَو أ

انتهاء مدة األذى فهو وصف مفهم يفيد  املنع عىل   يفيد توقف  َيۡطُهۡرَنۖ   ٰ َتۡقَرُبوُهنَّ َحتَّ َوَل 
للغاية  تكون  فل  الحيض؛  وقت  يف  يفعله  أن  يستطيع  الزوج  فإن  الجزم  يفد  مل  إن  ألنه  الجزم؛ 

املذكورة أية داللة، وحيث قد رتب منع الجامع عىل ذلك الوصف مع الغاية فإنه يدل عىل الجزم، 

فيكون طلب الرتك طلبًا جازًما أي أن الجامع يف مدة الحيض حرام.

لُونََك َعِن ٱلَۡمِحيِضۖ أي عن )مكان الحيض(.  َويَۡس َٔ
ٗذى  قل هو موضع أذى يف فرتة الحيض.

َ
 قُۡل ُهَو أ

فَٱۡعَتِلُواْ ٱلّنَِسآَء ِف ٱلَۡمِحيِض أي فاعتزلوا النساء يف مكان الحيض.
 فَٱۡعَتِلُواْ  أي عدم الجامع.

وهكـذا يكون الحرام هو الجامع، أما غري ذلك من العيش مًعا فل يشء فيه. تقول عائشة - 

ريض الله عنها -: »كنت أَتََعرَُّق الَعْرق وأنا حائض فأعطيه للنبي  فيضع فمه يف املوضـع الذي 

وضعت فمي فيه، وأرشب الرشاب فأناوله فيضع فمه يف املوضع الذي كنت أرشب منه" )مسلم، 

والنسايئ( أي أن الرسول  كان يكمل األكل من العرق - العظم الذي عليه لحم - الذي تأكل منه 

عائشة - ريض الله عنها - وهي حائض، وكذلك ترشب ويرشب بعدها.

أي أن العيش بني الرجل وزوجته الحائض ال يشء فيه إال الجامع.

كّل ذلك قبل أن ينقطع الدم، فإذا انقطع فل حرمة؛ ألن الله سبحانه جعل غاية لذلك َوَل 

عىل  يدل  ال  للمرأة  نسب  إذا  فالطُّْهُر  عنهن،  الدم  ينقطع  أي  ويَطُْهرْن   َۖيۡطُهۡرَن  ٰ َحتَّ َتۡقَرُبوُهنَّ 
ونساء  وامرأة طاهر  )طَِمثَْت(،  )طَُهرَْت( خلف  فإنَّ  الدم  انقطاع  فيها  معناه  بل  لغة،  االغتسال 

طواهر: طَُهرْن من الحيض أي انقطع دمهن.

 يطّهرن بالتخفيف، وكذلك  َۖيۡطُهۡرَن ٰ أما القول بأن هذه اآلية تقرأ قراءتني متواترتني  َحتَّ
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ٗذى
َ
لُونََك َعِن ٱلَۡمِحيِضۖ قُۡل ُهَو أ َويَۡس َٔ

بالتشديد فهذا صحيح، والتخفيف تعني انقطاع الدم ال غري، فهي من املحكم. وقراءة التشديد 

قاض عىل  واملحكم  متواترتان،  قراءتان  املتشابه؛ وألنهام  واالغتسال فهي من  الدم  انقطاع  تعني 

املتشابه؛ فإن املعنى يف القراءتني يكون قد تعني بانقطاع الدم.

ٰ َيۡطُهۡرَنۖ فهو يعني:  أي أن التحريم ينتهي بانقطاع الدم من مفهوم الغاية َوَل َتۡقَرُبوُهنَّ َحتَّ

)وال تجامعوهن حتى ينقطع الدم( فغايته انقطاع الدم.

أمره  إن وصل  تعزيرية،  ارتكب حراًما وعليه عقوبة  فقد  الدم  انقطاع  قبل  امرأته  أىت  فمن 

بصدقة  عليه  يحكم  أن  للقايض  ويجوز  تزجره،  مبا  القايض  يقدرها  اإلسلمية،  الدولة  يف  للقضاء 

يخرجها كام أخرج اإلمام أحمد عن ابن عباس موقوفًا عليه يف الصحيح: "أن من أىت امرأته وهي 

حائض يتصدق بدينار إن كان دًما أحمر، أو نصف دينار إن كان دًما أصفر" )أحمد، الدر املنثور( 

ويجوز للقايض أن يقدرها بعقوبة أخرى تزجر فاعله، هذا إن وصل خربه إىل القضاء، وإن مل يصل 

 َ فليتب الفاعل ويستغفر ربه، وعىس الله أن يغفر له ويتوب عليه إن كان صادقًا مخلًصا  إِنَّ ٱلَّ

.ٰبنَِي َوُيِحبُّ ٱلُۡمَتَطّهِرِيَن ٢٢٢ ُيِبُّ ٱلَّوَّ
2. إن اآلية تفيد جواز مبارشة النساء بعد الحيض يف حالتني:

 ومفهومه الحل بعد انقطاع  ٰ َيۡطُهۡرَنۖ  أ. إذا انقطع الدم بقوله سبحانه َوَل َتۡقَرُبوُهنَّ َحتَّ

الدم.

تُوُهنَّ  فيجوز هذا وذاك وال تناقض 
ۡ
ۡرَن فَأ ب. وبعد االغتسال بعد انقطاع الدم  فَإَِذا َتَطهَّ

بني مفهوم األوىل ومنطوق الثانية.

 جعل غاية لتحريم املبارشة  ٰ َيۡطُهۡرَنۖ  غري أن الفارق أن قوله سبحانه:  َوَل َتۡقَرُبوُهنَّ َحتَّ

وهي انقطاع الدم، فإذا انتهى هذا األمر تعود املبارشة للمرأة كام كانت قبل وجود املانع وهو 

)الحيض( فتكون املباشـرة للمـرأة وبعـد انقطاع الدم مبـاحـة، أي ال إثم فيها.

تُوُهنَّ  فهي تعني أن إتيان املرأة بعد انقطاع الدم وبعد 
ۡ
ۡرَن فَأ أما قوله سبحانه:  فَإَِذا َتَطهَّ

 ٰبنَِي َوُيِحبُّ ٱلُۡمَتَطّهِرِيَن ٢٢٢ َ ُيِبُّ ٱلَّوَّ االغتسال يكون مندوبًا، وذلك ألن قوله سبحانه:  إِنَّ ٱلَّ

هو مدح للمتطهرين وفيه داللة إشارة عىل مدح الزوج الذي مل يأِت زوجته إال بعد أن ينقطع الدم 

وتغتسل؛ وألن هذا املدح بدون قرينة جازمة فيكون مندوبًا كام هو مبني يف األصول.

ومام يجدر ذكره ويجب أن يلفت النظر إليه أن املندوب غري املباح، ففي املندوب ثواب وأجر 

بالنسبة ملن أىت امرأته بعد أن ينقطع دمها وتغتسل، وليس كاإلباحة يف إتيانها بعد انقطاع الدم؛ 

فإن ذلك األجر يف هذه الحالة يفوته.

3. أما إتيان املرأة فيحرم أن يكون يف غري موضع الزرع، أي موضع الولد وذلك ألن الله سبحانه 

 قال ابن عباس: أي الفرج، وال تعدوه إىل غريه. ويف اآلية   ۚ ُ َمَرُكُم ٱلَّ
َ
تُوُهنَّ ِمۡن َحۡيُث أ

ۡ
يقول: فَأ

ٰ ِشۡئُتۡمۖ  أي هّن حرث لكم  نَّ
َ
تُواْ َحۡرثَُكۡم أ

ۡ
الثانية بني الله ذلك فقال: نَِسآؤُُكۡم َحۡرٞث لَُّكۡم فَأ

مبعنى مكان الزرع لكم، فقد تحدد اإلتيان مبكان الزرع أي مكان النسل.
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مع القرآن الكريم

ٰ ِشۡئُتۡمۖ  أي كيف شئتم مستلقية، أو عىل جنب، أو من قدام، أو خلف،  نَّ
َ
تُواْ َحۡرثَُكۡم أ

ۡ
فَأ

ولكن يف مكان الزرع، مكان النسل أي القبل.

ولذلك يحرم عىل الرجل أن يأيت امرأته يف دبرها، وتسمى هذه باللوطية الصغرى وعىل فاعلها 

عقوبة تعزيرية زاجرة يقدرها القايض لرتدعه وتردع غريه، وذلك إذا وصل أمره للقضاء فإن مل يصل 

الله له، فالله غفور رحيم؛ ولكنه سبحانه كذلك شديد  القيامة إال أن يغفر  فعقوبته تكون يوم 

العقاب.

أما ملاذا قلنا إن اآلية تفيد تحريم إتيان النساء يف أدبارهن؛ فألن يف اآلية نهي عن إتيان غري 

 وهناك قرينة عىل الجزم قوله  ٰ ِشۡئُتۡمۖ  نَّ
َ
َحۡرثَُكۡم أ تُواْ 

ۡ
محّل الزرع؛ وذلك من مفهوم اآلية فَأ

 فهو وعيد من الله سبحانه ملن عصاه أن يعلم أنه  َلُٰقوهُۗ  نَُّكم مُّ
َ
َ َوٱۡعلَُمٓواْ أ سبحانه َوٱتَُّقواْ ٱلَّ

الله  تهديًدا من  تعني  بأنه ملقيه  والوعيد  بالتقوى  فاألمر  الوعيد.  فيه من  ما  ملقيه، ويف هذا 

بالعقوبة، وهي قرينة عىل أن اإلتيان يف غري مكان الحرث أي الدبر منهي عنه نهيًا جازًما، أي أنه 

حرام.

وقد وردت أحاديث صحيحة يف ذلك باإلضافة لآلية الكرمية:

امرأته من خلفها  الرجل  إذا أىت  اليهود تقول:  البخاري وجامعة عن جابر قال: كانت  أخرج 

 ٰ نَّ
َ
تُواْ َحۡرثَُكۡم أ

ۡ
يف قبلها ثم حملت جاء الولد أحول، فأنزل الله اآلية: نَِسآؤُُكۡم َحۡرٞث لَُّكۡم فَأ

ِشۡئُتۡمۖ أي أن الله بني كذب ما زعموه.
أخرج ابن أيب حاتم عن جابر بن عبد الله  قال: »إن اليهود قالوا للمسلمني: من أىت امرأته 

ٰ ِشۡئُتۡمۖ فقال  نَّ
َ
تُواْ َحۡرثَُكۡم أ

ۡ
وهي مدبرة جاء الولد أحول. فأنزل الله  نَِسآؤُُكۡم َحۡرٞث لَُّكۡم فَأ

رسول الله : مقبلة ومدبرة إن كان ذلك يف الفرج« )الدر املنثور: 627/2، الكامل لضعفاء الرجال 

البن عدي: 13/7، ووثقه، تاريخ بغداد: 484/12(.

يف  النساء  تأتوا  أن  يحّل  ال  الحق،  من  يستحي  ال  الله  إن  »استحيوا،   : الله  رسول  قال 

حشوشهن« )الدر املنثور، الدارقطني( أي يف أدبارهن.

أخـرج اإلمـام أحمـد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي  قال: »الذي يأيت 

امرأته يف دبرها هي اللوطية الصغرى«)أحمد، الدر املنثور(.

ثم يختم الله اآلية مبيًنا للمؤمنني أن يقدموا خريًا ألزواجهم عند املعارشة واملبارشة من عمل 

صالح وإحسان بينهم وتسمية عند الجامع وما يدعو لأللفة وحسن الصحبة من مقدمات، وأن 

يتقوا الله يف كّل ما يفعلون، ويتذكروا دامئًا أنهم ال بّد ملقو الله سبحانه؛ فيجزيهم عىل كّل معصية 

يعصونها أو خطأ يرتكبونه.

ويف الوقت نفسه برش الله املؤمنني امللتزمني طاعته سبحانه الصادقني املخلصني بنعيم كبري 

 ٱلُۡمۡؤِمننَِي ِ ورضوان من الله أكرب َوبَّشِ
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- َعِن ابِْن َعبَّاٍس، قَاَل: كَاَن رَُسوُل اللَِّه  يَُعلُِّمَنا ِمَن اأْلَْوَجاِع كُلَِّها: “ِبْسِم اللَِّه الْكَِبريِ أَُعوُذ ِباللَِّه 

اٍر، َوِمْن َحرِّ النَّاِر”. الَْعِظيِم ِمْن كُلِّ ِعْرٍق نَعَّ

- عن أَنٌَس أَنَّ رَُسوَل اللَِّه  َدَخَل َعىَل رَُجٍل َوُهَو يَْشتيَِك فََقاَل: »ُقِل: اللَُّهمَّ إِينِّ أَْسأَلَُك تَْعِجيَل 

نَْيا إِىَل َرْحَمِتَك”. َعاِفَيِتَك، أَْو الَصرْبَ َعىَل بَاَلئَِك، أَْو ُخُروًجا ِمَن الدُّ

- َعْن َسلاَْمَن، قَاَل: َعاَديِن رَُسوُل اللَِّه  فََقاَل: »َشَفى اللَُّه َسَقَمَك، َوَغَفَر َذنَْبَك، َوَعاَفاَك يِف ِديِنَك 

ِة أََجلَِك”. َوَجَسِدَك إِىَل ُمدَّ

ِه فََقاَل: “أَْذِهِب  ، أَنَّ النَِّبيَّ  كَاَن إَِذا َدَخَل َعىَل َمِريٍض َوَضَع يََدُه الْيُْمَنى َعىَل َخدِّ - َعْن َعيِلٍّ

ايِف، ِشَفاًء اَل يَُغاِدُر َسَقاًم”.  الَْبأَْس َربَّ النَّاِس، َواْشِف، أَنَْت الشَّ

- َعْن يَْحيَى بِْن أيَِب كَِثريٍ، قَاَل: فََقَد رَُسوُل اللَِّه  َسلاَْمَن فََسأََل َعْنُه فَأُْخرِبَ أَنَُّه َعلِيٌل، فَأَتَاُه يَُعوُدُه 

ثُمَّ قَاَل: “َعظََّم اللَُّه أَْجرََك، َوَرزََقَك الَْعاِفَيَة يِف ِديِنَك َوِجْسِمَك إِىَل ُمْنَتَهى أََجلَِك. إِنَّ لََك ِمْن َوَجِعَك 

ا  ا الثَّانَِيُة َفَتْمِحَيٌة لِاَم َسلََف ِمْن ُذنُوِبَك، َوأَمَّ كَُّر ِبَها، َوأَمَّ ا َواِحَدٌة َفَتْذِكرٌَة ِمْن َربَِّك تَذَّ ِخاَلاًل ثثاََلثًا: أَمَّ

الثَّالَِثُة َفاْدُع مِبَا ِشْئَت َفإِنَّ ُدَعاَء الُْمْبَتىَل ُمَجاٌب«.

- َعْن أَنَِس بِْن َمالٍِك، قَاَل: َعلََّم ِجرْبِيُل رَُسوَل اللَِّه  َوَعلََّمُه رَُسوُل اللَِّه  أَبَا ُهَريْرََة، وَكَاَن 

يَك لَُه، لَُه الُْملُْك َولَُه الَْحْمُد يُْحِيي  َمِريًضا، فََقاَل: »إَِذا أََصابََك َمرٌَض َفُقْل: اَل إِلََه إِالَّ اللَُّه َوْحَدُه اَل رَشِ

َومُيِيُت َوُهَو َحيُّ اَل مَيُوُت، َوُسْبَحاَن َربِّ الِْعَباِد َوَربِّ الِْباَلِد، َوالَْحْمُد لِلَِّه كَِثريًا طَيًِّبا ُمَباَركًا ِفيِه َعىَل 

كُلِّ َحاٍل، اللَُّه أَكْرَبُ كَِبريًا، إِْجاَلاًل لِلَِّه َوِكرْبِيَائِِه َوُقْدَرتِِه َوَعظََمِتِه ِبكُلِّ َحاٍل، اللَُّهمَّ إِْن كُْنَت كََتْبَت َعيَلَّ 

ِفيِه الَْمْوَت َفاْغِفْر يِل َوأَْخرِْجِني ِمْن ُذنُويِب َوأَْسِكنِّي َجنََّة َعْدٍن«.

كَاَن َرُسوُل اللَِّه  يَُعلُِّمَنا ِمَن اأْلَْوَجاعِ كُلَِّها
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رياض اجلنة: ...

  ََّعْن أَْساَمَء ِبْنِت أيَِب بَْكٍر، قَالَْت: َخَرَج ُخرَاٌج يِف ُعُنِقي فََذكَرْتُُه لَِعائَِشَة فَُقلُْت: َسيِل يِل النَِّبي -

أَِجُد  َما  رَشَّ  َعنِّي  أَْذِهْب  اللَُّهمَّ  اللَِّه،  ِبْسِم  َمرَّاٍت:  ثثاََلَث  َوُقويِل  َعلَْيِه  يََدِك  »َضِعي  فََقاَل:  فََسأَلَتُْه 

َوُفْحَشُه ِبَدْعَوِة نَِبيَِّك الطِّيِب الُْمَبارَِك الَْمِكنِي ِعْنَدَك، ِبْسِم اللَِّه« فََفَعلَتُْه فَانَْخَمَص، قَاَل أَبُو الَْفْضِل: 

فاََم قُلْتُُه َعىَل َمِريٍض لَْم يَِجْئ أََجلُُه إاِلَّ بََرأَ ِبِإْذِن اللَِّه.

ُع فََقاَل رَُسوُل اللَِّه : أاََل   - َعْن أَنٍَس، أَنَّ رَُسوَل اللَِّه  َدَخَل َعىَل رَُجٍل يَُعوُدُه كَأَنَُّه يَتََوجَّ

.ۡنَيا َحَسَنةٗ َوِف ٱٓأۡلِخَرةِ َحَسَنٗة َوقَِنا َعَذاَب ٱنلَّارِ ٢٠١ تَُقولُوا: َربََّنآ َءاتَِنا ِف ٱدلُّ

. َمْن تَكَلََّم ِبِه  - َعْن أيَِب ُهَريْرََة، قَاَل: قَاَل رَُسوُل اللَِّه : »يَا أَبَا ُهَريْرََة، أََفاَل أُْخرِبَُك ِبأَْمٍر ُهَو َحقٌّ

ي. قَاَل: »َفاْعلَْم أَنََّك إَِذا  اُه اللَُّه ِبِه ِمَن النَّاِر؟« قَاَل: قُلُْت: بىََل ِبأيَِب َوأُمِّ ِل َمْضَجِعِه ِمْن َمرَِضِه نَجَّ يِف أَوَّ

اَك  ِل َمْضَجِعَك ِمْن َمرَِضَك نَجَّ ، َوإَِذا أَْمَسْيَت لَْم تُْصِبْح، َفإِنََّك إَِذا ُقلَْت َذلَِك يِف أَوَّ أَْصَبْحَت لَْم مُتَسَّ

اللَُّه ِمَن النَّاِر، تَُقوُل: اَل إِلََه إِالَّ اللَُّه يُْحِيي َومُيِيُت َوُهَو َحيُّ اَل مَيُوُت، ُسْبَحاَن َربِّ الِْعَباِد َوالِْباَلِد، 

َوالَْحْمُد لِلَِّه كَِثريًا طَيًِّبا ُمَباَركًا ِفيِه َعىَل كُلِّ َحاٍل، اللَُّه أَكْرَبُ كَِبريًا، ِكرْبِيَاُء َربَِّنا َوَجاَللُُه َوُقْدَرتُُه ِبكُلِّ 

َمكَاٍن، اللَُّهمَّ إِْن أَنَْت أَْمرََضْتِني لَِتْقِبَض ُروِحي يِف َمريَِض َهَذا َفاْجَعْل ُروِحي يِف أَْرَواحِ َمْن َسَبَقْت 

لَُه ِمنَّا الُْحْسَنى، َوبَاِعْديِن ِمَن النَّاِر كَاَم بَاَعْدَت أُولَِئَك الَِّذيَن َسَبَقْت لَُهْم ِمنَّا الُْحْسَنى«، قَاَل: »َفإِْن 

ُمتَّ يِف َمرَِضَك َذلَِك َفإِىَل رِْضَواِن اللَِّه َوالَْجنَِّة، َوإِْن كُْنَت َقِد اْقرَتَْفَت َذنُوبًا تَاَب اللَُّه َعلَْيَك«.

- َعِن ابِْن َعبَّاٍس، قَاَل: قَاَل رَُسوُل اللَِّه : »َما َجلََس َرُجٌل إِىَل َمِريٍض لَْم يُْقَض أََجلُُه َفَقاَل: أَْسأَُل 

اللََّه الَْعِظيَم َربَّ الَْعرِْش الَْعِظيِم أَْن يَْشِفَيُه ثثاََلَث َمرَّاٍت أَْو َسْبَع َمرَّاٍت إِالَّ ُشِفَي«.

ِباللَِّه اأْلََحِد  َوأَنَا َمِريٌض فََقاَل: “أُِعيُذَك    اللَِّه اَن، قَاَل: َدَخَل َعيَلَّ رَُسوُل  - َعْن ُعثاَْمَن بِْن َعفَّ

َمِد الَِّذي لَْم يَلِْد َولَْم يُولَْد َولَْم يَكُْن لَُه كُُفًوا أََحٌد ِمْن رَشِّ َما تَِجُد َسْبَع َمرَّاٍت”، فَلاَمَّ أََراَد أَْن  الصَّ

ْذُت ِبَخرْيٍ ِمْنَها«. ْذ ِبَها َفاَم تََعوَّ يَُقوَم قَاَل: »يَا ُعْثاَمُن تََعوَّ

وِس  اِج بِْن فُرَاِفَصَة، أَنَّ رَُسوَل اللَِّه  قَاَل: “َما ِمْن َمِريٍض يَُقوُل ُسْبَحاَن الَْملِِك الُْقدُّ - َعْن َحجَّ

َسكِّْن  اِهرَِة  السَّ الُْعُيوِن  َوُمِنيَم  اِريَِة،  الضَّ الُْعُروِق  ُمَسكَِّن  أَنَْت،  إِالَّ  إِلََه  اَل  يَّاِن  الدَّ الَْملِِك  الرَّْحَمِن 

» اِهرََة إِالَّ َشَفاُه اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ْم َعْيِني السَّ اِريََة، َونَوِّ ُعُروِقي الضَّ
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