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واألهداف.
السعودي الجديد يف املنطقة :األسباب ،واألبعاد،
الدور
„óy@bËÓ‹«@›óy@›Óñb–m@Ô„b�Ì5€a@Ce@oèÌg@ﬁáÓﬂD@…”Ïﬂ@ãìر�ãات الفتـة يف استراتيجية
كشـفت األحـداث األخيرة الصادمـة يف بلاد الحرمين عـن تغيي
@êÓˆã€a@Ú�Ç@ÊÏ‡õæ@a
@¿@…”Ïæa@ﬁÏ‘ÌÎ@NHµÓ‹Óˆaãé�aIÎ@µÓ‰Ó�è‹–€a@µi@ÚÓˆbË„@ÚÌÏèm@ÚÓ‹‡«@Êdìi@kﬂaãm@á€b„ÎÜ@Ô◊7ﬂ˛a
الالفت
أميركا تجـاه منطقـة الرشق األوسـط ،ولعل من أبرز مظاهـر هذه االستراتيجية الصعود
@b‘� Ìãœ@ÊgÎ@LµÓ‰Ó�è‹–‹€@ÔˆbË„@äaâ„g@bË„gD@ZbÁá»i@Ú�Ç@¸@>€a@Hkﬂaãm@Ú�ÇIÄi@È„Ï‰«@â€a@ÍãÌã‘m
الشـاب
للـدور� Óالسـعودي بقيادتهـا الجديـدة .وأكثر مـا يثري االنتبـاه من ذلك كلـه ،صعود نجم
@NHÊã‘€a@Ú‘–ñI@·ébi@“ã»m@ombi@>€a@Ú�©a@Û‹«@HÒ7Ç˛a@pbè‡‹€aI@…öÎ@Û‹«@—ÿ»Ì@b
◊7ﬂc
@›‡nìm@ÚÓ‰Ó�è‹œ@Ú€ÎÜ@Úﬂb”g@Û‹«@›‡nìm@>€a@Ú�©a@›Óñb–m@ÔiãÀ@ÔébﬂÏ‹iÜ@Â«@…”Ïæa@›‘‰ÌÎ
التقليديـة
(محمـد ابـن سـلامن) على أنقـاض (عجـزة آل سـعود) وانقالبـه على الربوتوكـوالت
@@NCÚÓiãÃ€a@Ú–õ€a@¿@HxI@Ú‘�‰ﬂ@Âﬂ@ıaçuc@ù»iÎ@HlIÎ@HcI@’†b‰æaÎ@ÒçÀ
b�”@Û‹«@bËÓöaäc
تأسـيس
منذ
التناوب
على
ا
ي
اث
ر
و
العزيـز)
(عبد
أبنـاء
يف
امللك
منصـب
حصرت
التـي كانـت قـد
ً
@HÚÓ‰Ó�è‹–€a@Ú€Îá€aI@Úﬂb”�@ä¸ÎÜ@paäbÓ‹ﬂ@Òãì«@7œÏni@Ú�©a@kuÏ∑@ÚÆbæa@ﬁÎá€a@‚Ï‘néÎ
الخاصـة
مملكتهـم .مبـوازاة ذلـك ،كسر الرئيـس األميريك (ترمـب) ،هـو اآلخـر ،الربوتوكـوالت
@ÚÓ«b‰ñ@’†b‰ﬂÎ@ÚÓ«aäå@…ÌäbìﬂÎ@Â◊bèﬂÎ@LÒçÀ@¿@ıb‰ÓﬂÎ@äb�ﬂ@Û‹«@ÚÓnzn€a@bËnÓ‰i@›‡nìné@>€a
ÏöÏﬂÎ@ëá‘€a@Ú‰Ìáﬂ@…öÎ@›Óudm@·nÓé@b‡◊@NÒáÌáu@ÊáﬂÎ
@«@Êg@LÙãÇc@Òäbj»i@Nµ˜u˝€a@ÒÜÏيف
والـذي كان ويل ويل العهـد حينئـذ –
بالبيـت األبيـض عندمـا اسـتقبل محمـد بـن سـلامن –
@ÚÓˆbË‰€a@pböÎb–æa@›‡ìné@b‡Óœ@Nëá‘€a@ÒÜb»néa@¸Î@µ˜u˝€a@ÒÜÏ«@Â‡õnm@¸@kﬂaãm@ÚÌÏèm
بالتقاط الصور
آذار املـايض ،وذلـك عندما سـمح ترمـب للصحفيني وكاميرات القنوات الفضائيـة
´@@NÚÌÜÏ»è€a@ÚÓiã»€a@Úÿ‹‡æa@ÒÜbÓ‘i@ÚÓiã»€a@äb�”˛aÎ@H›ÓˆaãégI@µi@ÚÓ‡Ó‹”g@‚˝é@pbqÜb
@ÚÓ‹‡«@’Ìãœ@êÓˆäÎ@ÍãËñÎ@ôb©a@kﬂaãm@äbìnèﬂ@Lã‰íÏ◊@áÌäbu@Êc@∂g@ãÌã‘n€a@o–‹ÌÎ
إال
لهما؛ حيـث إنـه من املعتاد أال يسـمح للمصورين ووسـائل اإلعالم بالحضور والتقـاط الصور
@Âﬂ@k‹†ÎD@Ú�©a@Û‹«@Êb‡‹é@Âi@á‡´@7ﬂ˛a@áË»€a@Ô€Î@…‹†cÎ@a
ã� Ç˚ﬂ@ÚÌÜÏ»è€a@äaå@L‚˝è€a
وليمــــة
بإقامة
اللقاء،
هـذا
يف
«الربوتوكول»
كسر
كام
دولة،
رئيـس
يف حـال كان االجتماع مـع
@›ÿìi@‚á‘m@“Ïé@>€aÎ@Lb:Ïj‘i@ëbj«@ÜÏ‡´@?Ó�è‹–€a@êÓˆã€a@ b‰”g@¿@Òá«bèæa@µÌÜÏ»è€a
الذي
البيت األبيـض ،يف الوقت
غــــداء لألمـــيــــر محمـد ابن سـلامن بأمر الرئيس األميريك يف
�@Û‹«@òÌãy@ÏÁÎ@LÚ�É‹€@a
áu@ê‡znﬂD@Êb‡‹é@Âi@á‡´@Êc@ãÌã‘n€a@|öÏÌÎ@NCRPQX@…‹�ﬂ@¿@Ô8ä
@LÚÓiã»€a@äb�”˛aÎ@H›ÓˆaãégI@µi@·q@L
¸� Îc@µÓ‹Óˆaãé�aÎ@µÓ‰Ó�è‹–€a@µi@‚5m@‚˝é@Ú‘–ñ@ÚÌ˙äاملهمني جدً ا.
ال يقيـم الرؤسـاء األمريكيـون والئـم إال لرؤسـاء الـدول
◊@Êg@ãÌã‘n€a@ﬁb”Î@CAÔ„aãÌ�a@áÌáËn€a@ÚËuaÏæ@H›ÓˆaãégIÎ@ÚÌÜÏ»è€a@µi@—€b•@›Óÿìn€@∂Îc@ÒÏ�É
التدخل
هنـاك عديـد مـن األسـباب تقـف وراء ُمطَمئن ألمريكا إىل حـد كبري بعد أن آىت
@Ô�»ÓéÎ@LÚ‘–ó€a@¿@ﬁaÏﬂ˛a@ëÎ˙ä@Âﬂ@Ú‡Éö@pbÓ‡◊@äb‡rné¸@á»nèﬂ@È„c@ã‰íÏ◊@Õ‹ic@Êb‡‹é@Âia
َ@ëbj«@…ﬂ@Êb‡‹é@Âia@Û‘n€a@á”Î@NÚÓib∞�a@Úibvné˝€@bË»œá€@Úﬂå˝€a@çœaÏ®a@ÚÓ‰Ó�è‹–€a@ÒÜbÓ‘€aه،
تفعيـل أميركا للـدور السـعودي على هـذا الـرويس إىل جانب إيران والنظام السـوري أُكُل
¿@@ÒÜbÌç€@ÍÜaá»néa@ÙáicÎ@Ô„br€a@ÂÌãìm@O5‡œÏ„@X@¿@pcái@>€a@übÌã‹€@Ò7Ç˛a@ÈmäbÌå@ﬁ˝Ç
اللعـب
j�Ìã‘m@“b»öc@Úq˝ri@ÚÓ‰Ó�è‹–€a@Ú�‹è‹€@ÜÏ»è€a@Ô€bæa@·«á€aصـار ال بـد مـن العـودة إىل
النحـو بقيـادة األمير الشـاب ،والـذي حـدث ومـن ثـم
NÚ‘–ó€a@¿@ﬁÏÇá€a@Û‹«@bÁçÓ–zn€@b
@ÒäaÜg@…ﬂ@›ﬂb»n„@ÂÆD@ZÈ€Ï‘i@Ú‘–ó€a@ÍâÁ@Û‹«@Lãì»æa@ÊaÎãﬂ@L’jé˛a@ÚÓuäb©a@ãÌå@’‹«@á”Î
الطائفـي
بعـد االسـتقبال الحافـل الـذي حظـي بـه يف على ورقـة عـزل إيـران والشـحن
¸@∏‹@?‹»€a@bË–”Ïﬂ@∂g@Úœbög@LÚÓ‰Ó�è‹–€a@ÚÓõ‘€a@ﬁÏy@Ò5©aÎ@Úœã»æa@Âﬂ@Û„Ü˛a@á®a@Ÿ
بعـد
البيـت األبيـض ،وكأنـه امللـك الفعلي للبلاد :مجـد ًدا ،مقابـل كشـف ورقـة السـعودية،
@…ﬂ@Ô„bè„g@—†b»m@c@Â«@7j»n€a@Û‹«@Ûny@bËmäá”@‚á«Î@HÔ‹Óˆaãé�aI@k„bßa@·«Ü@¿@ÜáìnæaÎ
الدفع
 –1فتـور الـدور املصري عـن إدارة ملفات أن كانـت إدارة (أوبامـا) قـد اضطرت إىل
@·Ë‡«Ü@¿@ÊÏ€bÃﬂD@ÂÌãÇe@µ€Î˚èﬂÎ@ã‰íÏ◊@áÌäbu@ÍãËñÎ@kﬂaãm@Êg@ãì»æa@ﬁb”Î@NCµÓ‰Ó�è‹–€a
@@Zb‡ÁÎ@LµÓ‰Ó�è‹–€a@‚bﬂc@HÊã‘€a@Ú‘–ñIÄ€@ÂÌäbÓÇ@o»öÎ@Òáznæa@pbÌ¸Ï€aD@Êc
�a�5n»ﬂ@C›Óˆaãéمرص تديرها مـن قبل،
إقليميـة كانـت
مـع
خصوصا باتجـاه تقـارب القـوى الفاعلـة يف سـوريا
ً
@NCpb‰†Ïnèæa@bËÓ‹«@Úﬂb‘æa@Ôöaä˛a@Îc@LÊÜä˛a@äÏÀ@Îc@ÚÓ”ãì€a@ëá‘€a@Â‡õnÌ@¸@bÓ�maà@b‡� ÿy@bﬂ� gD
(يناير2011/م) نتيجـة لدخول البالد
بعـد ثـورة
الشـام.
–� Óõﬂ@NCbËÓ€g@äbìæa@Ôöaäˇ€@ÊÜäثورة
¸� a@…ﬂ@ÚÓ€aäá–„Ï◊D@ÏÁ@ãì»‡‹€@bإيـران ،وتعاونهـا يف العلـن لضرب
@˝◊D@Êc@b
‘� œÎ@ãÇ�a@äbÓ©aÎ
يف�‹®a
@Ú‘–ó€a@‚b∏g@¿@ﬁÏ»m@Òáznæa@pbÌ¸Ï€a@Êc@∂g@ãì»æa@Í
@¿@Ï�„Î@NC¡‘œ@›Óˆaãég@Úz‹óﬂ
� Ì�@µ
فصـار
 kóالفـوىض وعـدم االسـتقرار،
مـن
حالـة
األورويب،
 –3خـروج بريطانيـا مـن االتحـاد
«‹Naã� Ç˚ﬂ@ÊaãÌg@áö@H›ÓˆaãégI@…ﬂ@oiäb‘m@>€a@ÚÓiã»€a@ﬁÎá€a@Û
امللك
عمالئها يف السـعودية بعـد وفاة
ثقـل أميركا يف مصر يركز على تثبيـت عمالئها وانكفـاء
@·Ëÿ€bø@Êb◊äc@oÓjrm@›uc@Âﬂ@Ú‘–ñ@ÚÌc@á‘«@Â«@ÊÏ«äÏnÌ@¸@lã»€a@‚bÿy@Êc@ÎájÌ@ZÔ«Ï€a
@@kèÿ€@Òáznæa@pbÌ¸Ï€a@…ﬂيف
عبـد�aالعزيز والـذي كان متفانيًا
بعـد إحساسـها بالخطـر الـذي بـات يتهددهم ،عبداللـه بـن
ãÇ˚ﬂ@wÓ‹©a@ﬁÎÜ@bÁá‘»i@oﬂb”@>€a@Ú€ÏËæa@pb‘–ó€a@á»jœ@LÚì:a
@Âﬂ@áËìæa@äáónm@ÚÌÜÏ»è€a@ÔÁ@bÁ@LwÓ‹©a@¿@Ú‡◊b®a@p˝ˆb»‹€@ÒáÌáßa@ÚÓ◊7ﬂ˛a@ÒäaÜ�a@áÓÌdm
صعد
وبالتـايل ضعفـت قـدرة حـكام مصر على خدمتـه لإلنجليـز .ومبـوت امللـك عبدالله
@kÓmãm@áÓ»m@LÚÁÏjìﬂ@Ú‘–ñ@¿@ÚﬂÎbè‡‹€@µ�è‹œ@¿@·Ëmbéá‘ﬂÎ@µ‡‹èæa@bÌbõ”@üã»€@áÌáu
اإلمسـاك بالقضايـا اإلقليميـة السـاخنة؛ مـا دعا
بـدأ
سـلامن ذو التوجـه األميريك ،والـذي
@äÏ0a@áö@·Ë«aãñ@¿@ÜÏ»é@ﬁ�@b
امللـكÓ�‰‹«@b
–� Ó‹y@H›ÓˆaãégI@Âﬂ@›»§Î@LÚ‘�‰æa@¿@ı˝‡»€a@“Ï–ñ
@3bóæ@ÍãÌáÌÎ@lãÃ€a@Íb«ãÌ@â€a@Ô€Îá€a@ÔébÓè€a@‚bƒ‰€a@¿@xbﬂá„˝€@ÍäÎái@sË‹Ì@â€a@LÔ„aãÌ�a
بـدل منه.
إىل إبـراز الـدور السـعودي ً
وجهه،
مـن فـوره بإزالة الرمـوز اإلنجليزية مـن
NÈÓœ@Ù5ÿ€a@ﬁÎá€a
 –2بلـوغ الوضـع يف سـوريا إىل مسـتوى ومـا أحداث العـزل واالعتقال ألمـراء ومتنفذين
ربيع األول
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كلمة الوعي

ورجـال أعمال مؤخـ ًرا بحجـة محاربـة الفسـاد
إال سلسـلة مـن اإلجـراءات يـردف بعضها بعضً ا
ملحـو وجـود رجـاالت بريطانيـا مـن أوسـاط
العائلـة الحاكمـة ،بـل ومـن الوسـط السـيايس
برمته.
 –4العامـل االقتصـادي وحاجـة أميركا
املضطـردة إىل عوائـد ماليـة لرتقيـع آثـار أزمتها
االقتصاديـة ،والتـي مازالـت تعصـف بهـا مـذ
تفجـرت قبـل عشر سـنوات ،وإىل يومنـا هـذا.
وكذلـك حاجتهـا إىل اإلنفـاق املـايل الضخـم يف
مناطـق الصراع السـاخنة ،كسـوريا والعـراق
وجنـوب رشق آسـيا وغريهـا .وبطبيعـة الحـال،
فـإن البقـرة الحلـوب – السـعودية  -أَجـ َو ُد مـا
تكـون يف مثـل هـذه امللمات.
لهـذه األسـباب وغريهـا ،دفعـت إدارة
(ترمب) باتجاه رسـم الدور الجديد آلل سـعود
الجـدد ،على وجـ ٍه أحدث هـزة عارمـة فاجأت
الكثرييـن يف األوسـاط السياسـية واإلعالميـة.
فقـد اهتمت مجلـة (فورين بوليسي األمريكية)
بتطـورات األوضـاع يف السـعودية ،وقالـت :إن
الرئيـس األميريك  -دونالـد ترمـب  -قـد أطلـق
العنـان لــولــــي العهـد السـعودي األمير
الشـاب  -محمد بن سـلامن  -وإن األخري وضع
الشرق األوسـط يف حالـة تصـادم ،وإن البيـت
األبيض سـيتحمل العواقب .وأشـارت إىل صعود
محمـد بـن سـلامن الرسيـع ،وإىل حملات
االعتقـاالت الواسـعة النطـاق التـي ينفذهـا يف
البلاد ،وآخرهـا التـي شـملت عـد ًدا مـن كبـار
األمـراء مـن بين العشرات مـن الـوزراء ورجال
4
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األعمال وقـادة املجتمـع املحلي ،وتحدثت عن
تحركاتـه الخارجيـة املتهـورة .وقالـت :إنه يبدو
أن امللـك  -سـلامن بـن عبـد العزيـز  -ونجلـه
ويل العهـد  -محمـد بـن سـلامن  -قـد أقنعـا
إدارة الرئيـس  -ترمـب  -بأنهام يحمالن مفاتيح
الحـرب والسلام والتحـول يف الشرق األوسـط.
[الجزيـرة نـت 2017/11/11م].
ومل تكـن هـذه ردة الفعـل الوحيـدة تجـاه
الحـدث ،فقـد كان لهـذا الزلـزال ارتداداتـه
وخصوصـا يف بريطانيـا
على مسـتوى العـامل،
ً
التـي فجعـت أول مـرة مبـوت عميلهـا املخرضم
عبـد اللـه بـن عبـد العزيـز ،ثـم جـاءت هـذه
األحـداث لتشـكل فاجعـة أشـد وق ًعـا مـن
سـابقتها .فقـد نرشت صحيفـة (التاميـز) تقري ًرا
عـن عالقـة االعتقـاالت يف السـعودية بصفقـة
(الياممـة) التـي كانـت وقعتهـا الحكومـة
الربيطانيـة بقيـادة (مارجريـت تاتشر) مـع
السـعودية والتـي تقـدر باملليـارات .ويشير
التقريـر إىل قـول نقـاد :إن اعتقـال أعـداد مـن
األمـراء ورجـال األعمال واملسـؤولني السـابقني
هـو محاولـة مـن ويل العهـد للسـيطرة على
البلاد تحضي ًرا لتـويل العـرش ،الفتًـا إىل أن مـن
بين املعتقلين وزيـر الحـرس الوطنـي األمير
متعـب بـن عبداللـه الـذي كان أحـد املرشـحني
لتـويل العـرش .وبحسـب التقريـر ،فـإن املحـرر
االقتصـادي  -روبن باغاناميتا  -أشـار إىل أن من
بين املعتقلين ثالثـة لهـم عالقـة قويـة بلنـدن،
أولهـم األمير  -تـريك بـن نـارص -وهو املسـؤول
العسـكري البـارز[ .عـريب2017/11/11 ،21م].
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واعتبرت صحيفـة (اإلندبندنت) الربيطانية
أن ويل العهـد السـعودي محمـد بن سـلامن ما
كان يجـرؤ على القيـام مبـا قام به ،سـواء داخل
السـعودية أم خارجهـا ،لوال الدعـم الذي وجده
مـن طـرف الرئيـس األميريك دونالـد ترامـب،
وصهـره غاريد كوشنر؛ رغم معارضة مؤسسـتي
الخارجيـة والدفاع األمريكيتني لسياسـات ترامب
تجـاه السـعودية ودعمـه الالمحـدود ملـا يقـوم
بـه ابـن سـلامن .وقالـت الصحيفـة  :إن هـذا
الدعـم مـن طـرف الرئيـس األميريك ملحمـد
بـن سـلامن ،ليـس بلا مثـن ،فهـو يريـد رشكـة
أرامكـوُ ،درة التـاج السـعودي ،التـي يعتـزم
ابـن سـلامن طرحهـا لالكتتـاب العـام ،وعـرض
ترامـب أن يتـم ذلـك يف بورصـة نيويـورك»
وتـرى أنـه يف حـال نجـح ترامـب يف إقنـاع بـن
سـلامن بطـرح أسـهم أرامكـو يف نيويـورك-
حسـب قـول الصحيفـة  -فإن بريطانيا سـتكون
خـارسة ،وهـي التـي كانـت تعتقـد أنهـا املكان
املناسـب لهـذا االكتتـاب ،وهـي املحتاجـة لـه،
خاصـة عقـب خروجهـا مـن االتحـاد األورويب.
[اإلندبندنـت 2017/11/8م].
ويف أملانيـاَ ،ع َّبر وزيـر خارجيتهـا (زيغمار
غابرييـل) هـو اآلخـر عـن انزعاجـه وصدمتـه
متهما الرئيس (ترمب) بالتسـبب
مـن الحدث،
ً
فيما وصفـه باضطـراب هائـل عبر سياسـة
الصفقـات التـي يتبعهـا .وقـال غابرييـل يف
ترصيحـات للقنـاة الثانيـة يف التلفزيـون األملاين
(زد دي إف) :ليـس لـدى ترمـب برنامـج
عمـل معتبر للسياسـة الخارجيـة ،وهـو يخلف

فراغًـا جيوسياسـ ًيا تسـتفيد منـه دول أخـرى
مثـل الصين وروسـيا .وذكـر الوزيـر األملـاين أن
العـامل ال يضـع اآلن القواعـد ،ولكـن الرئيـس
األميريك مـ ْن يضعهـا بناء على تقييمـه الخاص
 ،وأضـاف أن أوروبـا وحدهـا غير قـادرة على
املحافظـة على النظـام العاملـي الليبرايل الـذي
تشـكك فيـه الواليـات املتحـدة [ الجزيـرة نـت
2017/11/10م].
إن ردات الفعل هذه تكشـف عن املستوى
الهابـط الذي وصل إليه املبدأ الرأسمايل الغريب
بقيـادة أميركا التـي تنصـب نفسـها حاميـ ًة
وحاملـ ًة لهـذا املبدأ .كام تكشـف عن حالة من
االحتقـان لدى الـدول الرأسمالية الكربى آخذ ًة
بالتوق ُِّـد نتيجـة لسياسـات (ترمـب) املتحللـة
مـن قيـم املبـدأ نفسـه واألعـراف الدوليـة التي
توافقـت عليهـا هـذه الدول من قبـل .ويف ذلك
نذيـ ٌر بقـرب سـقوط الرأسمالية ،وبشير ب ُدنـ ِّو
ظهـو ِر اإلسلام ودولتـه إن شـاء الله.
ال جـرم أن تحـركات سـلامن وابنـه
األخيرة واملدعومـة أمريكيًـا تفتقـد إىل فـن
املنـاورة والدهـاء الدبلومـايس ،ويغلـب عليهـا
االسـتعجال يف قطف الثمـر ،واالندفاع املهووس
الـذي ينسـجم متا ًمـا مـع شـخصيتي (ترمـب
وابـن سـلامن) على حـد سـواء .فـاألول رجـل
احترف يف مجـال املـال واألعمال؛ حيـث َعقـ ُد
الصفقـات وإبـرا ُم املضاربـات املاليـة الوهميـة
يف البورصـات .فقـد نشـأ نشـأة اقتصاديـة
بحتـة؛ حيـث كان أبـوه تاجـر عقـارات ،ثـم
تخـرج ترامـب من كليـة (وارلتـون) بجامعـة
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(بنسـلفانيا) األمريكية ،التي تحتل مرك ًزا متقد ًما
بين الجامعات بالبلاد يف مجال االقتصاد وإدارة
األعمال .وأما الثاين – ابن سـلامن – فهو شـاب
يافـع ال خربة له يف مجال السياسـة ودسائسـها،
كل مـا هنالـك أنـه وجـد نفسـه ابن أبيـه الهرم
الـذي تـوج ملكًا بعـد وفاة ملك هـرم آخر أكل
الدهـر منـه ورشب ،وهـو ينافـح عـن النفـوذ
اإلنجليـزي الذي بسـط نفوذه بأيدي آل سـعود
األوائـل يف بلاد الحرمين .فما كان مـن أميركا
إال أن اسـتغلت نشـوة الشـاب وطموحـه بـأن
يحظـى مبباركتهـا له ،فينـال ثقتها بلعـب أدوار
ذات تأثير يف منطقـة الشرق األوسـط .فما
الـدور الـذي تريـد أميركا مـن ابـن العلقمـي
هـذا أن يلعبه يف منطقـة ملتهبة اختلطت فيها
األوراق ،وتزاحمـت عليهـا ركبـان املتآمريـن
يف الشـام والعـراق واليمـن وفلسـطني ...حتـى
اتسـع الخـرق على الراتـق؟
 –1ولعـل أول مـا ينتظـره رجـل مثـل
(ترمـب) مـن ابـن العلقمـي هـذا وأبيـه ،أن
يزيـدا يف ضـخ عوائـد النفـط إىل خزانـة أميركا،
وقـد بـدأ تدفـق املليـارات بالفعـل بــ (460
مليـار دوالر) يف نفـس الوقـت الـذي منحـت
فيـه السـعودية تراخيـص لالسـتثامر لــ ()23
مـن كربيـات الشركات األمريكيـة[ .الجزيرة نت
2017/5/20م] .ولـن يكـون طـرح السـعودية
أسـهم رشكـة ( أرامكـو) لالكتتـاب يف (بورصـة
نيويـورك) آخـر كشـكول يحلِبُـ ُه (ترمـب) مـن
رضع البقـرة الحلـوب.
 –2الحـرب على اإلرهـاب ،أي اإلسلام،
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هـذا الشـعار الحـارض املتجـدد دامئًا على طاولة
األسـياد واألتبـاع جن ًبـا إىل جنـب .بهـدف وأد
ململـة املـارد اإلسلامي ،وقطـع الطريـق على
العاملين السـتئناف الحيـاة اإلسلامية ،ومنـع أو
تأخير قيـام دولـة الخالفـة التـي تـراءى لص َّنـاع
القـرار يف الغرب وأمريكا بـوادر عودتها عن قرب.
فقـد نشر موقـع [ سـكاي نيـوز عـريب
2017/11/26م] :أكـد ويل العهـد السـعودي،
األمير محمد بن سـلامن ،األحد ،خالل الجلسـة
االفتتاحيـة الجتماع وزراء دفـاع التحالـف
اإلسلامي ملحاربـة اإلرهـاب ،أن أكبر خطـر
لإلرهـاب هـو (تشـويه عقيدتنـا اإلسلامية).
وأضـاف أن أكرث مـن  40دولة أكدت يف اجتامع
وزراء دفـاع التحالـف اإلسلامي العسـكري أنها
سـتعمل معـا عسـكريًا ومال ًيـا واسـتخبارات ًيا
وسياسـ ًيا .وتناقـش جلسـات االجتماع
االستراتيجية العامـة للتحالـف اإلسلامي
العسـكري ملحاربـة اإلرهـاب وآليـات الحوكمة
املنظمـة لعملياتـه ونشـاطاته ومبادراتـه
املسـتقبلية يف الحـرب على اإلرهـاب ضمـن
مجـاالت عملـه الرئيسـية الفكريـة واإلعالميـة
والعسـكرية .ويناقـش االجتماع أيضً ـا تحديـد
آليـات وأطـر العمـل املسـتقبلية ،التـي سـتقود
مسيرة عملـه لتوحيـد جهـود الدول اإلسلامية
للقضـاء على اإلرهـاب ،والتكامـل مـع جهـود
دوليـة أخـرى يف مجـال حفـظ األمـن والسـلم
الدوليين.
هكـذا تكـون مملكـة (آل سـعود) الضرار
قـد اتخـذت مـن بلاد الحرمين الرشيفين وك ًرا
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السـتقطاب وقيـادة الـدول املتحالفـة ضـد
(اإلسلام) بحجـة الحـرب على اإلرهـاب ،هـذا
الشـعار الـذي وضعتـه أميركا ومعهـا الغـرب
الكافـر لتثويـر كل قـوى األتبـاع ،صغريهـا
وكبريها ،ملحاربة اإلسلام واملسـلمني ،والحيلولة
دون يقظـة األمـة اإلسلامية التـي يـرى فيهـا
الغـرب بقيـادة أميركا الخطـر الـذي يتهـدده.
يف الوقـت الـذي ترعـى فيـه أميركا اإلرهـاب
قتلا وتدم ًريا وفتكًا بالشـعوب
العاملـي وتغذيـه ً
املسـتضعفة.
 -3االنقالب عىل النظام السـيايس يف البالد،
مـن نظـام يتلفع ملكـه العجوز بعبـاءة فاضت
عليهـا بـركات السـلفيني الوهابيين ،إىل ملـك
شـاب متحـرر رضع لبـان الثقافـة الغربية حتى
جـرت يف عروقـه مجـرى الدم ،فأعمـت بصريته
قبـل بصره .واالنتقـال باملجتمـع السـعودي
مـن مجتمـع منغلـق عىل نفسـه يحبـس املرأة
يف بيتهـا ،ويحظـر عليهـا خلـع نقابهـا وقيـادة
سـيارتها ...إىل مجتمـع منفتـح يلهـث خلـف
بريـق الغـرب الخـادع على قاعـدة ( ُولـوع
املغلـوب يف تقليـد الغالب) .ومـن مظاهر هذا
التحـول:
أ -دعـوة ويل العهـد السـعودي األمير
محمـد بـن سـلامن إىل دعـم دويل لتحويـل
البلاد إىل مجتمـع منفتـح وجـاذب لالسـتثامر.
وقـال ويل العهـد السـعودي يف مقابلـة أجرتهـا
معـه ( صحيفـة الغارديـان الربيطانيـة ) إن
الدولـة املحا ِفــظة جـ ًدا كانـت غير طبيعيـة
على مـدى السـنوات الثالثين املاضيـة ،وأنحـى

بالالمئـة على مـا وصفهـا باملذاهـب الصارمـة
التـي حكمـت املجتمـع ،وأضـاف ابـن سـلامن
أن مـا حـدث يف السـنوات الثالثين املاضيـة ال
ميـت بصلـة إىل السـعودية ،ورأى أن الوقت قد
ُّ
حـان للتخلـص منهـا ،وأشـار إىل أن  %70مـن
أفـراد املجتمـع السـعودي تقـل أعامرهـم عـن
ثالثين عا ًمـا ،وأنهـم ال يريدون أن يُهـدروا ثالثة
عقـود أخـرى مـن حياتهـم يف مكافحـة األفـكار
املتطرفـة ،مشي ًرا إىل رضورة القضـاء على هذه
األفـكار فـو ًرا[ .الجزيـرة نـت 2017/10/25م].
ب -تقليـص صالحيـات (هيئـة األمـر
باملعـروف والنهـي عـن املنكـر)؛ حيـث نشرت
(الواشـنطن بوسـت) األمريكيـة تقريـ ًرا جـاء
فيـه :إنـه يتـم يف اململكـة العربيـة السـعودية
اآلن رصـد مناقشـات السياسـة الخارجيـة
واآلراء املعارضـة واملناقشـات الدينيـة بشـكل
أكثر انفتا ًحـا وعلى نطـاق واسـع .وتضيـف أن
(الرشطـة الدينيـة) تـكاد تكـون «بلا أسـنان»
أو حتـى ألغيـت؟ فلـم يعـد لرجالهـا صالحيات
الرشطـة .وتتابـع الصحيفـة أنـه منـذ العقـود
األوىل مـن الدولة السـعودية ،فرضت «الهيئة»،
التـي يرتجـم اسـمها الكامـل إىل (هيئـة األمـر
باملعـروف والنهـي عـن املنكـر) تفسيرها
للضوابـط اإلسلامية على السـلوك العـام،
ويعـرف أفرادهـا أحيانًـا باسـم (مط ِّوعين) وقد
راقبـت على مـر السـنني التجمعـات املختلطـة
بين الجنسين ،وأغلقـت أماكـن العمـل خلال
أوقـات الصلاة يف األسـواق العامـةSputnik[ .
عـريب 2017/8/16م].
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ت -السماح للمـرأة السـعودية بقيـادة
السـيارة ومزاولـة بعـض األعمال التـي كانـت
قليلا بالقول:
محظـورة عليهـا (ونسـتطرد هنـا ً
إن اإلسلام ال يحظـر على املرأة املسـلمة قيادة
السـيارة ،أو مزاولـة أعمال معينـة كالتجـارة
والتطبيـب والتعليـم ...مـا دام ذلـك منضبطًـا
بأحـكام النظـام االجتامعـي يف اإلسلام؛ حيـث
رضورة الفصـل بين الجنسين متـى وجـب
الفصـل ،وجـواز اختالطهام متى أبيـح االختالط
– وكل ذلـك مفصـل يف كتاب النظام االجتامعي
يف اإلسلام للشـيخ تقـي الدين النبهاين مؤسـس
حـزب التحريـر رحمـه اللـه – فلا حاجـة لنـا
بفكـر رعـوي مـن عنـد الغـرب الكافـر يتباهى
بـه علينـا ،وعندنـا مـن اإلسلام وأحكامـه مـا
نعالـج بـه مشـاكل الدنيـا بأرسهـا .ونحـن إمنـا
نـورد هـذا األمـر هنـا يف معـرض الحديـث عن
التغييرات التـي طالـت املجتمـع السـعودي
على أيـدي النظـام الجديـد ...ومثل هـذا األمر
وجـد روا ًجـا واسـ ًعا لـدى األوسـاط اإلعالميـة
الغربيـة .فقـد تناولـت [يب يب يس عـريب] هـذا
املوضـوع باهتمام بـارز يبرز معـه اهتمام
الغـرب بالتغييرات التـي تطرأ على املجتمعات
خصوصـا عندمـا تكـون
يف بلاد املسـلمني،
ً
هـذه التغييرات منسـجمة مـع ثقافـة الغـرب
وحضارتـه .حيـث جـاء فيـه :قـرار اململكـة
العربيـة السـعودية السماح للنسـاء بقيـادة
برا جيـ ًدا نـاد ًرا يف منطقـة
السـيارة ،ميثـل خ ً
الشرق األوسـط حال ًيـا .وقـد جـاء هـذا التغير
مـن أعلى إىل أسـفل ،خاصـة مـع وجـود ويل
8
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العهـد الجديـد األمري محمـد بن سـلامن ،الذي
يدشـن منطًـا جديـ ًدا مـن السياسـة [يب يب يس
عـريب 2017/9/28م].
 –4االنقضـاض على عملاء اإلنجليـز مـن
أبنـاء األرسة الحاكمـة ،واملتنفذيـن مـن أربـاب
املـال وأصحـاب القـرار ،بـل ومحـو وجودهـم
وتأثريهـم يف الدولـة ،وفـرض هيمنـة رجـال
أميركا على أنقاضهـم .وكذلـك الحـد مـن تأثري
عملاء اإلنجليـز يف دويلات الخليـج واألردن،
واضطرارهـم إىل أضيـق املواقـع ،وإضعـاف
تحركاتهـم املزعجـة ألميركا يف املنطقـة .ونـورد
هنـا مـا جـاء يف جـواب سـؤال أصـدره (العـامل
الجليـل عطـاء بن خليـل أبو الرشـتة أمري حزب
التحريـر – حفظـه اللـه – بتاريـخ  2ربيـع أول
1439ه – 2017/11/20م)« :وهكـذا فـإن مـا
يجـري يف السـعودية تحـت ما يسـمى مكافحة
الفسـاد هـو لقطـع دابـر اإلنجليـز ووقايـة من
أن يدبـروا محاولـة انقالبيـة أو غير ذلـك ضـد
امللك سـلامن وابنه ويل العهـد ،وكذلك لتحقيق
انتقـال آمـن للسـلطة إىل يـد ويل العهد حتى ال
يعارضـه أحـد؛ حيـث إن هـذا االبـن قـد أخـذ
على عاتقـه خدمـة مصالـح أميركا دون منـازع
داخلي حتـى وإن كان مـن أخـص أرحامـه! وال
مـن منـازع خارجـي وبخاصـة بريطانيـا؛ ليبقى
خالصـا ألميركا ...هكذا هي
النفـوذ يف الجزيـرة ً
ٱلل َل َي ۡهـدِي َك ۡيـدَ
الخيانـة ال تتجـزأ َ وأَ َّن َّ َ
َۡ
ٱلآئن َ
ِين .٥٢
ِ
ومـا حـدث ويحـدث يف الداخل السـعودي
يحمـل رسـائل مبطنـة إىل عملاء بريطانيـا

الدور السعودي اجلديد يف املنطقة

خـارج السـعودية ،يف دويلات الخليـج العـريب
واألردن ،أن أخلـوا السـاحة ألميركا وتيـار
(ترمـب) العاصف ،القادم مـن وراء املحيطات،
وإال سـيصيبكم مـا أصـاب غريكـم؛ لذلـك فـإن
عملاء بريطانيا اليـوم يتوجسـون توجس الليل
والنهـار خيفـ ًة مـن هـذه التغييرات املدعومـة
مـن أميركا ،والتـي أتتهـم خالفًـا للأملـوف .وال
ننسى الحملـة التـي قادتهـا السـعودية ضـد
قطـر مؤخـ ًرا.
 –5مواصلـة االصطفـاف مع القـوى الالعبة
يف سـوريا – روسـيا وإيـران وتركيـا واألكـراد
ومـن ورائهـم جمي ًعا أميركا  -لوأد ثورة الشـام،
وفرض الحل السـيايس مبقاسـه العلامين األمرييك.
ويف هـذا السـياق الخطير جـاء االجتماع الذي
جمـع قـوى املعارضـة السـورية للمفاوضات يف
الرياض سـع ًيا لتشـكيل هيئة مفاوضـات ينبثق
عنهـا وفـد جديـد إىل محادثـات جنيف ،وسـط
أنبـاء عـن ضغـوط متـارس للقبـول بتسـوية
تسـتثني مصير الرئيس بشـار األسـد [ .الجزيرة
نـت 2017/11/22م ].
 -6املضي قد ًمـا لالعتراف بكيـان يهـود،
تفعيل للمبادرة العربية
وتحريك عملية السلام ً
التـي كانـت أميركا قـد ألزمـت امللـك – عبـد
اللـه بـن عبـد العزيـز – بتبنيها يف مؤمتـر القمة
العـريب ،والـذي كان انعقـد يف بيروت 2003م،
فيما بـات يعـرف اليـوم بصفقـة القـرن ،والتي
اتضحـت مالمحهـا يف األيـام املاضيـة .فقـد نرش
موقـع [هـاف بوسـت عـريب 2017 /11/22م]:
اتضحـت مالمـح مـا يسـمى «صفقة القـرن» أو

الصفقـة النهائيـة التي يطرحهـا الرئيس األمرييك
دونالـد ترامب عىل الفلسـطينيني ،كام اتضحت
معهـا مالمـح الضغـوط التـي متـا َرس مبشـاركة
رسـمية عربيـة على السـلطة الفلسـطينية
لقبولهـا .وقـال دبلومـايس طلـب عـدم ذكـر
اسـمه؛ ألنـه غير مخـول لـه مناقشـة املوضوع
مـع وسـائل اإلعلام ،إ َّن االتفـاق سـيتضمن مـا
يلي :إقامـة دولـة فلسـطينية تشـمل حدودهـا
قطـاع غـزة ،واملناطـق  ،Aو ،Bوأجـزاء مـن
املنطقـة  Cيف الضفـة الغربيـة ،وأن توفر الدول
املانحـة  10مليـارات دوالر إلقامـة الدولـة
وبنيتهـا التحتيـة؛ مبـا يف ذلـك املطـار ،واملينـاء
البحـري بغـزة ،واملناطـق اإلسـكانية والزراعيـة
البـت
والصناعيـة واملـدن الجديـدة ،وتأجيـل
ّ
يف وضـع القـدس وقضيـة الالجئين العائديـن
ٍ
مفاوضـات الحقـة .وإقامـة مفاوضـات
حتـى
نهائيـة تشـمل محادثـات السلام اإلقليميـة بني
(إرسائيـل) والـدول العربية ،بقيادة السـعودية.
وقـال الدبلومـايس إ َّن غاريد كوشنر ،املستشـار
الخـاص لرتامـب وقائـد فريقـه لعملية السلام،
زار السـعودية مؤخـ ًرا ،وأطلـع ويل العهـد
السـعودي ،محمـد بـن سـلامن ،على الخطـة.
وقـال الدبلومـايس املقـرب بشـدة مـن الفريـق
األميريك ،إ َّن ابـن سـلامن التقـى عبـاس يف
مطلـع نوفمرب/ترشيـن الثـاين 2017م؛ ليطلعـه
على االقتراح .وطلـب ويل العهـد مـن الرئيـس
رأي إيجـايب
الفلسـطيني قبـول الخطـة وإبـداء ٍ
بشـأنها...
 -7شـطر املسـلمني إىل فسـطاطني
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محوريـن -ال إميـان فيهما  :سـني تتزعمـهالسـعودية ،وآخـر شـيعي تتزعمه إيـران ،ورفع
وتيرة الشـحن الطائفيـة بينهام ،ملـا يف ذلك من
اختلاق خطـورة وهميـة تثير مخـاوف دول
الخليـج ،وملـا يف ذلـك أيضً ـا مـن شـق لعصـا
املسـلمني ،وتفريـغ لطاقـات األمـة يف ركـوب
املوجـة الطائفيـة ،ومـن ثـم ضياعهـم بين
محوريـن عميلني ألمريكا :محـور يدعي املامنعة
والوقـوف يف وجـه أميركا وكيـان يهـود تتزعمه
إيـران ،وآخـر معتدل منفتح تتزعمه السـعودية
يسير بالبلاد والعباد ناحية متكين أمريكا يف كل
يشء.
وقـد بـدأت مشاكسـات الصبيـان أو قُل إن
السمان بالفعـل
شـئت  :مخامشـات القطـط ِّ
مبـوازاة عمليـات اإلقالـة واالعتقـال والتوقيـف
بحـق أبنـاء العمومـة واملقربين واملتنفذيـن
وأربـاب املـال يف السـعودية ...بين القطبين
األمريكيين – السـعودية وإيـران – فاسـتقالة
رئيـس الـوزراء اللبناين – سـعد الحريري – التي
أعلنهـا مـن الريـاض ،والصـاروخ الـذي أطلقـه
الحوثيـون على السـعودية – كما قيـل – ومـا
تبـع ذلـك مـن مؤمتـرات وترصيحـات هجومية
بين الطرفين كلهـا تصـب يف تثويـر املنطقـة
طائف ًيـا  .ومـن ذلك ما جاء عىل لسـان الجامعة
العربيـة إن صواريـخ إيران باتـت تهدد عواصم
عربيـة؛ وذلـك خلال املؤمتـر الصحـايف يف ختام
َّ ّ َ َ ُ ۡ َ َ َ ٞ
َ ٰٓ َ ْ ُ ُ ۡ َ َ ٞ
ات لهـم عـذاب شـدِيدۖ ومكـر أولئِـك
املؤمتـر الطـارئ الجتماع وزراء الخارجيـة ٱلس ِ ٔ
ـي ِ
ـو َي ُب ُ
العـرب الـذي عقـد األحـد 2017/11/19م ُه َ
ـور [ ١٠فاطـر.]10:
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العاملني
بالقاهـرة وأكـد أحمـد أبـو الغيط ،األمين العام

لجامعـة الـدول العربيـة ،أن إيـران تسـعى
لتكـون خنجـ ًرا يف خـارصة اململكـة العربيـة
السـعودية ودول الخليـج ،وقـال إن الصـاروخ
الـذي أطلقـه الحـويث واسـتهدف السـعودية
هـو الحلقـة األخطر يف سلسـلة مـن التجاوزات
والتخريـب ونشر الفتنـة التـي تقوم بهـا إيران
يف املنطقـة ،وليـس أمامنـا إزاء ذلـك سـوى أن
نسـمي األشـياء مبسـمياتها ونقول :إن الصاروخ
هـو رسـالة واضحة مـن إيران أنها تسـعى لنرش
التخريـب والفتنـة والكراهيـة ،ورسـالة عدائيـة
للمملكـة والـدول العربيـة بأرسهـا [العربيـة
نـت 2017/11/19م].
وباملقابـل جـاء الـر ُّد اإليـراين على الفـور
على لسـان وزيـر خارجيتهـا– محمـد جـواد
ظريـف :إن اململكـة العربيـة السـعودية متـ ِّول
اإلرهـاب وتحـارب اليمن وتحـارص قطر وتعمل
على تأزيـم الوضـع يف لبنـان .واعترب ظريـف
أنه مـن السـخرية أن تتهـم السـعودية إيـران
بالعمـل على زعزعـة االسـتقرار يف املنطقـة
يف وقـت تعمـل فيـه بالده مـع روسـيا وتركيـا
لتعزيـز وقـف إطلاق النـار وتهيئـة األجـواء
لحـوار شـامل يف سـوريا[.الجزيرة نـت
2017/11/19م].
هـذا مكـر أميركا ،وهـذا غـدر عمالئهـا
باملسـلمني ،ولكـن مكرهـم وغدرهـم سـوف
ُ َ
يبـور بـإذن الله ،قـال تعاىلَ  :و َّٱل َ
ِيـن َي ۡمك ُرون

10

ربيع األول
العدد 374

بسم الله الرحمن الرحيم
ُ
وإفالسهم الفكري
سقطة العلمانيين العرب
ُ
أرشف أبو خديجة – الجزائر
ُ
ُ
والجـدل مـن حين آلخـر عـن «العلامنيـة» يف البلاد اإلسلامية ،ويف البلاد
الحديـث
يتزايـد
األسـلوب األمثل للحكم ولتسـيري الشـأن
العربيـة منهـا تحديـدً ا .وأنهـا من وجهـة نظر منارصيها
ُ
العـام يف املجتمعـات ،ولوضـع حـد للرصاعات والنز ِ
اعـات الطائفيـة واملذهبية والعرقيـة .إذ هي،
مـن بين نظـم الحكـم ،ما يسـمح بوجود مسـاحة للعيش املشترك بني جميـع النـاس (املواطنني)
على اختلاف معتقداتهـم الدينيـة وتوجهاتهـم السياسـية والفكريـة ،ومـا يحقق املسـاواة بينهم
يف الحقـوق والواجبـات ،ومـا إىل ذلـك مـن الجمـل الرنانـة واملصطلحـات والعبـارات الرباقة التي
وئـام وسلام ومـود ٍة بين
تُطـرب َمـن يسـمعها .ويعتقـد هـؤالء أنـه قـد آن األوان للعيـش يف ٍ
الجميـع ،وأن العلامنيـ َة هـي الحـل الوحيد لـكل الرصاعات ولكل مشـاكل املنطقة .وهـذا اعتقاد
غير صحيـح البتة.
تعريف العلامنية:
إن العلامنيــة تختلــف تعريفات ُـــها
وقواعدهــا مــن مجتمــع آلخــر ومــن دولــة
ألخــرى ،بــل ومــن زمــن آلخــر .وبحســب
دائــرة املعــارف الربيطانيــة فــإن العلامنيــة
هــي «حركــة اجتامعيــة تتجــه نحــو االهتــام
بــدل مــن
بالشــؤون األرضيــ ِة (الدنيويــة) ً
االهتــام بالشــؤون األخرويــة (حيــاة مــا
بعــد املــوت) .وهــي تعتــر جــز ًءا مــن النزعــة
اإلنســاني ِة التــي ســادت منــذ عــر النهضــة
الداعيــ ِة إلعــاء شــأن اإلنســانِ واألمــور
املرتبطــة بــه بــدلً مــن اإلف ـراط يف االهتــام

بالعــزوف عــن شــؤون الحيــاة والتأمــل يف اللــه
واليــوم اآلخــر» .وهــو تعريــف قريــب الشــبه
مبــا طرحــه الفيلســوف اإلنجليــزي «جــون
لــوك» الذي كتــب يف موضــوع العلامنيــة
قائـ ًـا« :مــن أجــل الوصــول إىل ديــن صحيــح،
ينبغــي عــى الدولــة أن تتســامح مــع جميــع
أشــكال االعتقــاد دين ًيــا أو فكريًــا أو اجتامع ًيــا،
ويجــب أن تنشــغل يف اإلدارة العمليــة وحكــم
املجتمــع فقــط ،ال أن تُن ِهـ َـك نفســها يف فــرض
هــذا االعتقــاد ومنــع ذلــك التــرف .فيجــب
أن تكــون الدولـ ُة منفصلــة عــن الكنيســة ،وأال
يتدخــل أي منهــا يف شــؤون اآلخــر .هكــذا
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ر العقــل ،وألول مــر ٍة
يكــون العــر هــو ع ـ َ
يف التاريــخ البــري ســيكون النــاس أحــرا ًرا،
وبالتــايل قادريــن عــى إدراك الحقيقــة«!.
إن التعريــف الشــائع للعلامنيــة يف الكتــب
اإلســامية املعــارصة هــو «فصــل الديــن عــن
الدولــة» ،وهــو يف الحقيقــة ال يعطــي املدلــول
الكامـ َـل للعلامنيــة الــذي ينطبــق عــى األفـراد
وعــى الســلوك الــذي قــد ال يكــون لــه صلــة
مبــارشة بالدولــة ،ولــو قيــل إنهــا «فصــل
الديــن عــن الحيــاة» لــكان أصــوب؛ ولذلــك
فــإن املدلــول الصحيــح للعلامنيــة هــو إقامــة
الحيــاة عــى غــر أســاس الديــن ،ســواء
بالنســبة لألمــة أم للفــرد ،ثــم يختلــف األفـرا ُد
ُ
الــدول يف موقفهــا مــن الديــن
وتختلــف
مبفهومــه الض ِّيــق املحــدود ،فبعضهــا يســمح
بــه ،كاملجتمعــات الدميقراطيــة الليرباليــة،
وتســمي منه َجهــا (العلامنيــة املعتدلــة) ،أي
أنهــا مجتمعــات ال دينيــة ولكنهــا غــر معاديــة
للديــن ،وذلــك مقابــل مــا يســمى (العلامنيــة
املتطرفــة) أي املضــادة للديــن ،ويعنــون بهــا
املجتمعـ ِ
ـات الشــيوعي َة ومــا شــاكلها .وبَ َدهــي
أنــه بالنســبة لإلســام ال فــرق بــن املس َّميي ْـــن
(كونهــا متطرفــة أو معتدلــة) ،فكالهــا يف
حقيقتــه مضــاد للديــن .و املقصــود بالديــن
هنــا اإلســام ،فاإلســام والعلامنيــة نقيضــان ال
يجتمعــان ،وال واســطة بينهــا مطلقًــا.
نشأ ُة العلامنية:
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نشــأت العلامنيــ ُة يف أوروبــا إثــر رصاع
مريــر بــن الكنيســة ورجــال الديــن فيهــا
وبــن جامهــر النــاس يف أوروبــا؛ ذلــك أن
رجــال الديــن يف البــاد األوروبيــة تحولــوا
إىل طواغيــت مجرمــن وسياســيني محرتفــن
ونفعيــن مســتبدين تحــت ســتار الديــن ،فقــد
كان عيــش القساوســة ونعي ُمهــم يفــوق تــرف
امللــوك واألم ـراء واألغنيــاء ،واســتحوذ عليهــم
الجشــع وحــب املــال! بــل كانــوا يبيعــون
أرض
ـب والوظائــف كالســلع ،ويؤجــرون َ
املناصـ َ
الجنــة بالوثائــق والصكــوك وتذاكــر الغف ـران.
كــا ودخلــت الكنيس ـ ُة أيضً ــا يف ن ـزاع طويــل
وحــاد مــع األباطــرة وامللــوك ال عــى القيــم
والديــن واألخــاق ،ولكــن عــى الســلطة
والنفــوذ واملــال .كــا وقفــت الكنيســ ُة ضــد
العلــم وهيمنــت عــى الفكــر وصــادرت عقـ َ
ـول
النــاس وتفكريهــم ،وشــكلت محاكــم التفتيــش،
وقتلــت العلــاء مــن أمثــال كوبرنيكــوس الذي
ألــف كتــاب «حــركات األجـرام الســاوية» ،بل
وحرمــت الكنيس ـ ُة أمثــال هــذه الكتــب ...إىل
غــر ذلــك مــن الجرائــم .كل ذلــك وغـ ُره حــدا
بالنــاس إىل الثــورة عــى هــذا الديــن املحـ َّرف،
وإىل ازدرائــه واملنــاداة بفصلــه عــن حياتهــم.
وعليــه ،فــإن العلامنيــة هــي ر ُّد فعــلٍ
ٍ
محــرف وأوضــاع خاطئــ ٍة
خاطــئ عــى ديــن
كذلــك ،ونبــاتٌ خــرج مــن تربــة خبيثـ ٍة ،وهــي
نتــاج ســيئ لظــروف غــرِ طبيعيــة .وال شــك
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املفــرض عــى أوروبــا التــي
أنــه كان مــن
َ
ابتليــت بهــذا الديــن املحــرف أن تبحــثَ عــن
الديــن الصحيــح ال أن تكــون مجتم ًعــا ال دين ًيــا.
إذًا فالعلامنيــة نشــأت يف مالبســات
أوروبيــ ٍة بحتــة ،وليســت مالبســات إنســاني ًة
عامليــة ،ومتعلقــة بنــوع معــن مــن الديــن ال
مبطلــق «الديــن» ،فكانــت بذلــك العلامنيــ ُة
حـ ًـا ملشــكلة خاصــة بتلــك البيئــة األوروبيــة،
فاشــا مناقضً ــا للفطــرة
ً
حــا
وكانــت بحــق ً
وحــا مخفقًــا بــكل املقاييــس يف
ً
البرشيــة،
معالجــة مشــاكل الحيــاة اإلنســانية ،فقــد
جـ َّرت الويــات عــى الشــعوب التــي اعتنقتهــا،
بــل وعــى جميــع النــاس .فيجــب دو ًمــا أن
حــا
ال نَغفــل عــن كــون العلامنيــة نشــأت ً
تاريخيًــا يف ســياق تاريخــي ألمــة معينــة
ليســت األمــة اإلســامية.
موقف عموم املسلمني من العلامنية:
لــو توجهنــا بســؤال بســيط إىل عمــوم
املســلمني حــول مــا يتبــادر يف أذهانهــم فيــا
يخــص العلامنيــة وماهيتهــا ،ألجابــت الكــر ُة
الكاثــرة وبــدون تــردد بــأن العلامنيــة هــي
«فصــل الديــن عــن الدولــة» ،وهــي إجابــة
صحيحــة نظريًــا ،لكــن كلمــة «فصــل» هنــا
يعنــي بهــا الكثــرون «إنهــاء واســتئصال»
الديــن ،أي إبقــاءه بعي ـ ًدا عــن الدولــة .ولعــل
الســبب األكــر والعامــل األهــم يف ترســيخ هــذا
املفهــوم لــدى القاعــدة العريضــة هــو ترصفات

وطريقــة خطــاب «العلامنيــن العــرب»
أنفســهم يف مهاجمــة
أنفســهم ،حيــث حــروا َ
اإلســام بطريقــة مبــارشة عــر الدخــول يف عداء
واض ـ ٍح ورصيــح ومبــارش مــع أحــكام اإلســام
وأعالمــه ومــع الحــركات اإلســامية ،ولــو كانــت
بعــض هــذه األخــرة يف بعــض األحيــان تتبنــى
نفــس أفكارهــا ولكنهــا مزينــة بــرداء اإلســام!
الواقــع الســيايس للعلامنيــن يف البــاد
اإلســامية:
يعيــش العلامنيــون العــرب بالفعــل،
بحكــم نشــأتهم وطبيعــة معتقَدهــم ،حالــ ًة
قريبــ ًة مــن االنفصــام واالزدواجيــة ،حيــث
قادهــم االفتتــا ُن بالنمــوذج العلــاين يف الغــرب
ملحاولــة نقلــه إىل البــاد اإلســامية كــا هــو،
وتناســوا نقطــ ًة يف غايــة األهميــة ،وهــي أن
َ
القاعــد َة األساســية يف حقيقــة العلامنيــة هــي
وجــوب إبعــاد الســلطة الدينيــة املتمثلــة يف
الكنيســة عــن أمــور الحكــم (كــا أســلفنا)،
وهــو األمــر الــذي كان ســائ ًدا يف الغــرب ،يف
أوروبــا تحديــ ًدا ،ال يف بــاد املســلمني.
يدعــي العلامنيــون العــرب دو ًمــا مواجهــة
األنظمــ ِة الديكتاتوريــة القمعيــة يف املنطقــة
(إذ هــم دميقراطيــون!) ،ولكنهــم يف الحقيقــة
هــم حلفــاء وثيقــو الصلــة بهــذه األنظمــة
القمعيــة عــى أرض الواقــع ،إذ إن النخبــة
العلامنيــة والطغمــة العســكرية املرتبطــة
بالغــرب يف معظــم الــدول الكرتونيــة القامئــة
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يف البــاد اإلســامية هــي املســيطرة عــى زمــام
األمــور ،وهــي التــي تتــوىل الحكــ َم فيهــا،
وهــي الضامــن الســتمرار األنظمــة العميلــة.
كــا تقــوم هــذه األخــرة دو ًمــا باســتغالل
املعممــن ( َمــن يس ـ َّمون علــاء) يف كل قطــر
«الســنيد» للنظــام واســتعامل
للقيــام بــدور َّ
«ســلطتهم الروحيــة» للتأثــر عــى الجامهــر
للخضــوع للنظــام والتســبيح بحمــد الحاكــم
(إال مــن رحــم اللــه)؛ لــذا نجــد العلامنيــن
العــرب يهاجمــون اإلســا َم عــر تركيــز ال ـراع
«الســنيد» وإبــراز كيــف أن هــؤالء
مــع َّ
يوظفــون الديــ َن ألغــراض سياســية ،يف حــن
يتحاشَ ــون مواجهــ َة األنظمــة نفســها.
تــوىل حــكا ُم مــا بعــد زوال الخالفــة
(العمــاء) وض ـ َع الــروح العلامنيــة وتنشــئة
األوســاط السياســية يف البــاد املســتع َمرة
وفــق رؤيــة املســتع ِمر ،ثــم تولــت التنظيــاتُ
املنبثقــة عــن مؤسســات الحكــم ،كاألحــزاب
واملنظــات الشــبابية والجمعيــات املرتبطــة
باألنظمــة ،عمليـ َة الرتويــج والتبشــر بالنمــوذج
الحــدايث التقدمــي ومهمــ َة غــرس بــذوره.
ولكــن رغــم كل الجهــود املبذولــة ظــل
املــروع العلــاين يعــاين الغربــ َة الوجوديــة
داخــل املجتمعــات يف البــاد اإلســامية،
وارتبــط بقــاؤه ببقــاء األنظمــة العميلــة .وكان
آجــا ،ســيواجه هــذا
عاجــا أم ً
ً
واض ًحــا أنــه،
املــروع مقاوم ـ ًة رشس ـ ًة ورفضً ــا قاط ًعــا مــن
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عمــوم املســلمني ،وقــد رسعــت بهــذا الرفــض
الهزائ ـ ُم املذلــة التــي جلبتهــا العلامني ـ ُة عــى
األمــة .فأظهــرت جمي ـ ُع التجــارب يف كل مــرة
يُخــى فيهــا بــن النــاس وبــن َمــن يختــارون
ِمــن الحــكام أو َمــن ميثلهــم يف الربملانــات
(فيــا يحلــو للبعــض تســميتُها بالتجــارب
الدميقراطيــة) أظهــرت عصفًــا بــكل أحــام
النخبــة العلامنيــة املتغربــة ،كــا وأفــرزت
متس ـكًا واض ًحــا بــكل مــا هــو نابــع مــن رحــم
اإلســام ومــن صلــب العقيــدة اإلســامية (ولــو
بشــكل عــام مفتــوح) .وهــو األمــر الــذي
دفــع رسي ًعــا باألقليــة العلامنيــة لالرمتــاء يف
أحضــان الطغــاة الديكتاتوريــن والتحالــف
معهــم ،متنكريــن لــكل مــا ظلــوا طــوال
عقــود يتشــدقون بــه مــن دميقراطيــة وحريــة
وتعدديــة! بــل إنهــا مل متانــع أيضً ــا يف إدخــال
البــاد يف كل مــر ٍة يف دوامــة عنـ ٍ
ـف جنــوين مــن
أجــل إحــداث أكــر قــد ٍر مــن حالــة الرتويــع
والرتهيــب بغــرض صناعــة صدم ـ ٍة اجتامعيــة
تنحــو بالجمــوع نحــو التقوقــع والنــأي عــن
أيــة محاولــة لتغيــر الوضــع الســيايس القائــم.
ولعــل مــا أقــدم عليــه حــزب «التجمــع مــن
أجــل الثقافــة والدميقراطيــة» ) (RCDيف فــرة
التســعينيات يف الجزائــر (عقــب فــوز جبهــة
اإلنقــاذ اإلســامية يف االنتخابــات الترشيعيــة)
ـاب عــى كل قيــم الدميقراطيــة
مــن ِر َّد ٍة وانقـ ٍ
(الزائفــة) التــي كان يدعــو لهــا ومباركتــه
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مــا قــام بــه االنقالبيــون ،هــو خــر دليــل
عــى مــا نقــول؛ لــذا فــإن املــروع العلــاين
الــذي يحملــه هــؤالء العلامنيــون ألبنــاء األمــة
اإلســامية هــو إذًا يف حقيقتــه مــروع قمعــي
اســتبدادي خالفًــا ملــا يدعــون ،إذ هــم مل ولــن
يتمكنــوا مــن حكــم النــاس يف البــاد اإلســامية
إال بالحديــد والنــار وســطوة العســكر ،كونــه
يناقــض يف األصــول والفــروع مــا يحملــه
املســلمون مــن قيــم وأفــكار ومشــاعر ،ومــا
يرتضونــه يف حياتهــم مــن قوانــن وأنظمــة.
وعليــه فــإن وجــود العلامنيــن يف البــاد
خصوصــا
اإلســامية وجــود غــر طبيعــي،
ً
ممــن كانــوا مســلمني باألصــل ،مــا كان ليكــون
لــوال الغــزو الثقــايف الغــريب للبــاد اإلســامية،
الــذي تــاه الغــز ُو الســيايس  -العســكري الــذي
م َّكــن لهــؤالء فيــا بعــد ،وجعلهــم مكونًــا مــن
مكونــات املجتمــع يحملــون هــذه الســموم يف
أنفســهم ،ويدعــون لهــا عــى مــرأى ومســمع
مــن الجميــع.
العلامنيون العرب واإلسالم:
ال يخفـى على أحـد أنـه يف كل مـرة يوا َجه
العـرب يف نقاشـاتهم وأطروحاتهم،
العلامنيـون
ُ
فأنت تراهم ال يتقنون سـوى السباب والشتائم
مثلا
ومعـاداة اإلسلام بشـكل سـافر ،كقولهـم ً
إن اإلسلام هـو سـبب التخلـف!! بينما يف
حقيقـة األمـر ال ميلك هـؤالء العلامنيون العرب
حصيلـ ًة فكريـ ًة وال منوذ ًجـا أو مرشو ًعـا ذات ًيـا

الغـرب فيام
للمجتمـع ،بـل هـم دو ًمـا يقلدون
َ
مثلا أعىل
يقـول ويقـوم بـه ،إذ هـم يتخذونـه ً
ويتقربـون إليـه زلفى .وكل مـا يقدمونه يناقض
عقيـد َة األمة ورشيعتَهـا وحضارتهـا ومفاهي َمها
وتاريخهـا وعراقتَهـا ومطالبها .كما وتجدهم يف
كل مـرة قـد و َّجهـوا ،عنـد كل تحـرك شـعبي،
كل جهدهـم وقوتهم ملسـاندة األنظمة يف قمع
الشـعوب ،بـل ودأبـوا بشـكل ممنهج ومسـتمر
على ربـط تخلـف األمـة وتراجعهـا بتمسـكها
بالديـن اإلسلامي ومـا يف التراث مـن أعـراف
وتقاليـد متوا َرثـة عبر العصـور .كل ذلـك نكاي ًة
يف تيارات «اإلسلام السـيايس» (عدوها اللدود)،
وبأسـلوب خبيـث متعمـد ،كأن أنظمـة الحكـم
القامئـ ِة يف البلاد اإلسلامية اليـو َم هـي أنظمـة
إسلامية تطبـق الرشيع َة اإلسلامية!!.
كــا يتعمــد العلامنيــون العــرب
الخلـ َط الدائــم واملقصــود بــن الديــن الكَنــي
والديــن اإلســامي ،ويتناســون باســتمرار أنــه
بينــا كانــت ســيطر ُة الكنيســة الكاثوليكيــة
عــى مقاليــد األمــور يف أوروبــا ســب ًبا رئيس ـ ًيا
يف تقهقرهــا وغرقهــا فيــا يُعــرف بقــرون
الظــام ،كان االلتــزام بالرشيعــة اإلســامية
ـبب الرئيــي يف اســتمرار نهضــة
وتطبيقُهــا السـ َ
األمــة ورقيهــا وتفوقهــا ،بــل ويف اتســاع رقعــة
دولــة الخالفــة وتقدمهــا وســيطرتها عــى أر ٍ
اض
شاســع ٍة امتــدت عــر قــارات ثــاث ،كــا أثــرت
حضــار ُة اإلســام الشــامخ عــى البرشيــة كافــة،
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وأمــدت العالـَــ َم مبــا ال ميكــن حــره مــن
النتــاج املــادي والعلمــي والفكــري والثقــايف يف
كافــة املجــاالت.
العلامنيــون العــرب وثــورات الربيــع
العــريب:
مل تنجـح ثـوراتُ (لربيـع العـريب)،
والحراك الشـعبي الـذي رافقهـا ،يف تعرية يشء
كما فعلـت بالنخـب العلامنيـة ودورهـا اللئيم
يف البلاد اإلسلامية ،فقد عجلـت بإحداث حالة
الطـوارئ يف صـف هـذه األقليـة الحانقـة على
مبـدأ األمـة ودينهـا وحضارتهـا ،وأجربتهـا على
مغـادرة جحورهـا ولعب آخـر أوراق البقاء .ثم
جـاءت أحـداثُ مصر األخيرة لتسـلط األضـواء
بشـكل الفـت على التشـابه مـع مـا جـرى قبل
ذلـك يف الجزائـر يف أجـواء رهيبـة مـن التعتيـم
الشـامل والظلام الدامـس ،جراء غياب ترسـانة
اإلعلام الحـايل يف تسـعينات القـرن املـايض (أي
يف حالـة الجزائـر).
إن مــا يبعــث عــى التســاؤل والدهشــة
حقيقــ ًة هــو هــذه القــدرة الرهيبــة مــن
النخبــة العلامنيــة ،يف الحالتــن ،عــى االج ـراء
عــى دمــاء املســلمني واالســتخفاف بهــم ومبــا
الشــعوب اإلســامية.
يريــدون ،أي مبــا تريــد
ُ
فعــى ســبيل املثــال ال الحــر ،ســاند غالبي ـ ُة
االنقــاب العســكري يف مــر،
العلامنيــن
َ
وباركــوا مــا ارتكبتــه قــواتُ األمــن املرصيــة
بدعــم مــن الجيش املــري من مجــازر فظيعة
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بحــق العــزل املعتصمــن يف ميــداين رابعــة
والنهضــة وبقيــة أنحــاء مــر ،فأيــدوا سـ َ
ـفك
وقتــل املئــات مــن املعتصمــن
َ
الــدم الحــرام
وقم ـ َع املحتجــن عــى ارتــكاب تلــك الجرائــم
واقتحــام املســاجد والتعــدي عــى حرماتهــا
وعــى العــزل املحتمــن فيهــا؛ مــا يــدل عــى
أنهــا أقليــة منبــوذة تحمــل حقـ ًدا أعمــى عــى
كل مــا ينبــع مــن املــوروث اإلســامي ،ويــدل
أيضً ــا عــى ارتباطهــا دو ًمــا كــا أســلفنا مبنبعهــا
الغــريب ،وهــو مــا دفــع إىل أن تتولــد لديهــا
حالــة نفســي ٌة رهيبــة تغــايل يف اســتباحة اآلخــر
حكــم تحديــ ًدا!!.
املتمســك باإلســام كنظــام
ٍ
الخالصة:
لـن يبـذل املتتبـع لتاريـخ العلامنيين يف
البلاد اإلسلامية ،وخاصـة العربيـة منهـا ،كبي َر
جهـد لريبط بينهـم وبني االسـتعامر ،وإن حاول
بعض أسـاطينهم بعث جسـور خيالية مصطنعة
ُ
لهـم يف التاريـخ اإلسلامي مـن خلال البحـث
يف التراث الفكـري عـن أدلـة واهيـة يسـندون
إليهـا فكرتهـم ،لكـن الواقع والحقيقـة والتاريخ
يـدل على عكس ذلك .فاملسـلمون ،عبر قرون،
قـد حكمـوا برشيعتهـم واحتكمـوا إليهـا دو ًمـا
قبـل االسـتعامر .وحتـى إبـان االسـتعامر فقـد
رفـض املسـلمون إجمالً كل النظـم والقوانين
والترشيعـات الوافـدة مـن الغـرب .ويف الفترة
التـي أعقبـت مـا يسـمى االسـتقالل تسـلمت
النخبـ ُة العلامنيـة العميلـ ُة مقاليـد الحكـم
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والتسـيري يف البلاد العربيـة واإلسلامية ،وهـي
التـي كانـت قبـل ذلـك ُصنعـت منها األوسـا ُط
السياسـية يف جميـع األقطـار ،مدعومـ ًة يف
ذلـك مـن طـرف األجنبـي املسـتع ِمر البغيـض
ومسـتفيد ًة مـن وضـع الشـعوب الـرازح تحت
وطـأة الجهـل وغيـاب الوعـي السـيايس .فجـاء
هـؤالء الحـكام الجـدد مطبقني النظـم األجنبية
الدخيلـ َة يف عمليـة تهـدف إىل إحلال نظـم
اجتامعيـ ٍة واقتصاديـة وثقافي ٍة جديـدة ،بعضها
يسـاري اشترايك ،وبعضهـا ليبرايل رأسمايل،
فكانـت كلهـا يف جميـع األحـوال تناقـض
العقيد َة اإلسلامية ،اعتُمد يف تثبيتها وترسـيخها
على سـلطان الدولـة وبطـش الجنـد وأجهـز ِة
املخابـرات.
والحقيقـة هـي أن النخـب العلامنيـ َة يف
البلاد اإلسلامية تطبعـت بـكل طبائع املدرسـة
التـي نهلـت منهـا ،فالشـعوب األوروبيـة
التـي أصمـت آذان العـامل بتغنيهـا بالحريـة
والدميقراطيـة وحقـوق اإلنسـان هـي نفسـها
التـي اقرتفـت أبشـ َع الجرائـم واملجـازر خلال
القتـل والعنرصيـة
القرنين املاضيين ،ومارسـت َ
واالسـتعباد يف جميـع القـارات ،ويف كل مـكان
وطئتـه دفعـت بالسـكان ليصبحـوا مجـرد
أهـا ٍل (بشر مـن الدرجـة الثانيـة!) محرومين
مـن أبسـط حقـوق الحيـاة ،واعتبرت نفسـها
طبقـ ًة متحضرةً ،و َمـن دونهـا مجرد متوحشين
متخلفين .وعلى نفـس النهـج سـار العلامنيون

العـرب بعدهـا.
بقيـت مسـألة ،وهـي هـل سـيكون
لهـؤالء العلامنيين تأثير يف ظـل دولـة الخالفـة
القادمـة؟ وهل سـيكونون حج َر عثرة يف طريق
نهضـة املسـلمني؟ .إن املدقـق يف واقـع هـؤالء
الشـواذ يجـد أنهـم صنيعـة االسـتعامر وربائبه.
حتما سـينكفئ تأثريهـم ويـزول رشهـم
فهـم ً
وسـتخفت أصواتهـم مبجـرد قيام كيـان حقيقي
للمسـلمني .إذ يف ظـل دولـة اإلسلام سـيفك
ارتباطهـم باألجنبـي ،وتنقطـع حبالهـم معـه
ووسوسـتُه لهـم ،فلرمبـا يبصرون حينئـذ نـو َر
الحـق املبين ،ويؤوبـون إىل حضـن أبنـاء األمـة
املسـلمني ،ويكونون إن شـاء الله من املهتدين.
ولنـا يف بعـض علامنيـي سـوريا خير مثـال يف
ثورة الشـام ،إذ مبجـرد تصاعد وتعـايل األصوات
املناديـة بتحكيـم اإلسلام ورشيعتـه أصيـب
هـؤالء بالبكـم ،بـل أصبحـوا يجـارون النـاس
يف مطالبهـم ويتمسـحون باإلسلام ويقولـون
«إن اإلسلام هـو تاريـخ هـذه األمـة ،وال ميكننا
االسـتغناء أو التخلي عنـه»!!!
قـال اللـه تعـاىل مخ ًربا عـن أمثال هؤالء
َ ُ ُّ ُ ۡ َّ ٓ َ
َ
ـم إِل أ ٗذىۖ[ آل عمـران.]111
لـن يضوك
ويف الختـام ،نرجـو مـن اللـه جـل شـأنه أن
يعزنـا باإلسلام ،إذ ال عـز لنـا إال بـه ،وأن يُكرمنا
بعـودة دولـة الخالفـة التي سـتعيد للمسـلمني
ۡ
ع َّزهـم ومجدهـم .قال تعـاىلَ  :و َي ۡو َمئِـ ٖذ َيف َر ُح
ُۡ ۡ ُ َ
ـون  ٤
ٱلمؤمِن
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بسم الله الرحمن الرحيم
أثر اإلرادة السياسية على نهوض الدول ،وطريقة
اإلسالم في اكتسابها ()3
إن دقـ َة العمـل السـيايس الكتسـاب إرادة املسـلمني السياسـية توجـب على العاملين
الستردادها ،واملسـلمني معهـم ،بعـد أن تبين للقـايص والـداين صـدق طريقـة حـزب التحريـر يف
العمـل ،توجـب عليهـم إنـزال الفكـر على الواقـع ،أي مامرسـة العمـل السـيايس وخـوض غامره
تأسـ ًيا واتبا ًعـا للنبـي – صلى اللـه عليـه وسـلم – يف الطريقـة التي أوجـد بها دار اإلسلام ودولة
اإلسلام ،دون حيـ ٍد قيـد شـعرة عنهـا .ونحـن ال نتحدث اليوم عن تأسـيس حزب سـيايس وإيجاد
نقطـة انطلاق ينطلـق منهـا ،فقـد انطلق حزب التحرير وتوسـع وانتشر ،والحمد للـه ،حتى بات
مرشوعـه يشـغل السـاحة السياسـية الدولية.
ومـع ذلـك ،فالعقبـات وإن قلَّـت مـا زالـت موجـودة ،ووجودهـا يقضي بوجـوب تعديها أو
تذليلها.
إن منهجيـة العمـل السـيايس الصحيـح
لتغيير واقـع فاسـد انطبـق عليـه وصـف دار
الكفـر ،يعنـي فيما يعنـي تحديـد الفئـات
املتحكمـة بالواقع ،واملؤثرة فيه سـل ًبا أو إيجابًا،
مبـا يف ذلـك تحديد القـوى السياسـية املناهضة
واملحاربـة للفكـرة وحامليهـا ،وتحديـد الجهات
التـي متلـك مفاتيـح التغيري يف املجتمـع ،وتعيني
الوسـائل واألسـاليب الناجعة لكسب املسلمني،
وتحميلهـم الفكـرة مـن أجـل تبنيهـا والوثـوب
بهـا إىل سـدة الحكـم.
وباالسـتقراء فـإن أي مجتمع قائـم اليوم ال
ميكـن أن يخـرج تكوينـه عن الفئـات التالية:
الفئـة األوىل :الطبقـة السياسـية الحاكمـة
(األنظمـة الحاكمـة)
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وهـي تشـكل قمـة هـرم املجتمـع ،وال
يخفـى على أحـد أن الطبقـة السياسـية بيدهـا
مقاليـد األمـور ،فهي التـي ترعى شـؤون الناس
إنقاصـا ،سـياد ًة أو
عدالـ ًة أو جـو ًرا،
إخالصـا أو ً
ً
مجال ملشـكك،
تبعيـ ًة .كما أنه ثبـت مبا ال يدع ً
أن األنظمـة الحاكمـة يف بلاد املسـلمني ،أنظمة
تابعـة للـدول الكبرى ،تأمتـر بأمرهـا ،وتنتهـي
حـرب
بنهيهـا ،سـل ٌم على أعـداء املسـلمني،
ٌ
عليهـم ،بدلـوا نعمـة اللـه كفـ ًرا وأحلـوا أمتهـم
دار البـوار .فهـم ال يحكمـون مبـا أنـزل الله ،وال
تحدثهـم أنفسـهم بذلـك ولـو حديـث النفـس
حـق عليهـا الوصـف
للنفـس؛ ولذلـك فقـد َّ
وحـق عليها القـول بوجوب
بأنهـا أنظمـة كفرَّ ،
خلعهـا واإلطاحـة بهـا ،وإجراء حكم اللـه عليها
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على أعين النـاس ،فرتتـاح األرض مـن نتنهـم،
وتشـفى صـدور املسـلمني الذيـن ضاقـوا بهـم
ذر ًعا.
إن كفـاح هـذه األنظمـة التابعـة سياسـ ًيا
مـن طريقـة اإلسلام يف التغيري ،وليـس الحديث
اليـوم كام أرشنـا أعاله ،عن نصح هـذه األنظمة
رجـاء صالحهـا ورجوعهـا عـن ِغ ِّيهـا ،أو تبنيهـا
لإلسلام والحكـم بـه ،كال ،ليـس هـذا مـدار
البحـث .وهـل يُرتجـى القـوتُ مـن الجيفـة؟
وهـل يُجتنـى الثمر من القتـاد؟ ولكن الحديث
اليـوم ،وأكثر مـن أي وقـت مضى ،يـدور حول
مزيـد مـن فضح لهـذه األنظمـة ،وهتك حجب
خيانتهـا لألمـة ،وإشـهار تواطئهـا مـع أعـداء
املسـلمني ،وتحطيـم مـا بقي مـن عالقـة بينهم
وبين األمـة ،هـذا إن كان قـد بقـي يشء مـن
ربـاط يصلهـم بشـعوبهم.
إن كفـاح األنظمـة سياسـ ًيا يوجـد الوعـي
لـدى األمـة على حقيقتهـا ،حتى تصير يف عزلة
مـن الشـعوب ،فتتحفـز هـذه الشـعوب إىل
الزمجـرة الواعيـة عليهـا ،ومـن ثـم اإلطاحة بها.
ومـن الكفـاح السـيايس لهـا أن ت ُهتـك حجـب
الخيانـة عنهـا إن كان قـد بقي منهـا ما هو من
وراء حجـاب.
الفئة الثانية :الوسط السيايس.
لقـد حـرص الكافـر املسـتعمر على إحاطة
عمالئـه مـن حـكام املسـلمني بسـياج مـن
السياسـيني واملفكريـن واإلعالميين وعلماء
السـوء ،وكذلك مـن األحزاب السياسـية املوالية
واملعارضـة على حـد سـواء ،مـن حيـث يدرون

أو ال يـدرون .ونظـ ًرا ألهميـة الوسـط السـيايس
وتأثيره املركـزي يف الحيـاة السياسـية ،فقـد
تـم تدجينـه وإلزامـه بثقافـة سياسـية علامنيـة
منسـجمة مـع الوضع السـيايس العـام يف البالد،
ال تخـرج عـن طوعـه ،وال تغـرد خـارج رسبـه،
فالقـول مـا يقولـه الزعيـم ،والفكر مـا يفكر به
الرئيـس ،والصـواب مـا ينطـق به امللـك ،والرأي
مـا يـراه هـؤالء صال ًحـا للبلاد والعبـاد ،وليـس
عىل املسـلمني إال أن يدفنوا رؤوسـهم يف الرمل،
ويرضـوا بهـذا الـذل ويطمئنـوا بـه.
لقـد بـات الوسـط السـيايس بوقًـا لألنظمة
ينعـق باسـمها ،ويسـبح بحمدهـا ،فاإلعلام
عين النظام على األحـداث السياسـية الجارية،
وتضليلا
ً
يصوغهـا داخـل غرفـه السـوداء كذبًـا
للـرأي العـام ،يُشـغل النـاس مبالهـي أفلام
هوليـود ولياليهـا الحمـراء ،ويسـتنفر شـباب
املسـلمني إىل سـاحات كـرة القـدم بـدل أن
يسـتنفرهم إىل سـاحات الجهاد يف سـبيل الله...
والسياسـيون بطانـة الحاكـم وخاصتـه التـي
انتفشـت مـن قـوت النـاس وثـروات البلاد...
واملفكـرون أصحـاب األقلام املضبوعـة بربيـق
حضـارة الغـرب الزائـف ...وأمـا علماء السـوء،
فليسـوا أقـل فسـقًا من أولئـك ،بـل زادوا عنهم
درجـات عندمـا باعـوا دينهـم بدنيـا حكامهم...
وأمـا األحزاب السياسـية ،فمنها املوايل املشـارك
يف الحكـم يف دولـة الحـزب الواحـد أو الحزبين
أو الثالثـة ،أو أكثر مـن ذلـك أو أقـل أو َسـ ِّم
مـا شـئت ،ومنهـا املعـارض الخاضـع لآلليـة
الدسـتورية للنظـام السـيايس املنضـوي تحـت
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مظلتـه ،يصرخ مـن بعيـد رجـاء تحقيـق حصة
يف الحكـم ،كاملـة أو منقوصـة ،إمـا باملصالحـة
مـع النظـام ،وإمـا بانقالبـه عليـه مبسـاعدة
ومباركـة الـدول الكبرى...
هـذا هـو واقـع الوسـط السـيايس يف بلاد
املسـلمني ولألسـف ،ومـع عمـق الفسـاد الـذي
بلغـه ،إال أن مريـدي التغيير ملزمـون بتغييره
وإعـادة صياغتـه على غير األسـاس الـذي نشـأ
وترعـرع عليـه ،وخطـوات تغييره أو تحويلـه
ناحيـة االهتمام بقضايـا املسـلمني ،وتب ِّنيهـا
يحتـاج إىل عمـل دؤوب يصلـح مـا أفسـدته
األيـادي اآلمثـة ،ومـن ذلـك:
 – 1االتصـال باإلعالميين والتأثير عليهـم
لينحـازوا إىل قضايـا املسـلمني؛ ألنهـم جـزء من
األمـة ،وهـم كغريهـم مسـؤولون أمـام اللـه
عـن الكلمـة التـي يكتبونهـا أو يذيعونهـا عبر
وسـائلهم اإلعالميـة ،عـن أيب ُهريـ َر َة 
قـال َر ُ
قـالَ :
سـول اللَّـ ِه َصلى اللَّـ ُه َعلَي ِه َو َسـلَّم:
َّـم بِالكَلِم ِة من ُس ِ
ـخط اللَّ ِه ،ال
«إِنَّ ال َّر ُج َـل لَ َي َتكَل ُ
يَـرى بِهـا بَأْ ًسـاَ ،ف َيهوي بِها يف نَا ِر َج َه َّن َم َسـبع َني
َخرِيفًـا» [سـنن ابـن ماجـة] وكذلـك دعوتهـم
إىل تنـاول األحـداث السياسـية وتحليلهـا مـن
زاويـة العقيـدة اإلسلامية ،والنظر إىل املشـاكل
السياسـية واألزمـات التـي تعصـف باألمة نظرة
رشعية تسـتند إىل رشع اللـه وإىل مصالح األمة.
 – 2دعـوة السياسـيني بـكل قـوة وجـرأة
إىل تـرك مـا هـم عليـه مـن معاونـة للحـكام
على باطلهـم ،وانحيازهـم إىل قضايـا األمـة،
وقطـع ارتباطهـم بـكل جهـة أجنبيـة ذات تأثري
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اسـتعامري على املسـلمني .فـإن أبـوا ،وجـب
التشـهري بهـم وفضـح تواطئهـم وكشـفهم على
أعين النـاس .عـن جابِـ ِر بـنِ ِ
عبـد اللَّـ ِه 
سـول اللَّـ ِه َ 
أَ َّن َر َ
َعـب بـنِ ُعجـ َرةَ:
قـال لِك ِ
َعـب ْبـ َن ُعجـر َة ،أَعا َذنَـا اللَّـهُ ِمـن إِ َمـا َر ِة
«يـا ك َ
السـفَها ِءَ ،قالـواَ :يـا َر ُس َ
ـول اللَّـ ِهَ ،ومـا إِ َمـار ُة
ُّ
السـفَها ِء؟ َقـال :أُ َمـرا ُء َيكُونُـونَ َبعـدي ،ال
ُّ
يَه َتـدونَ ِب َهدْ يِـيَ ،وال يَسـ َت ُّنونَ ب ُِسـ َّنتيَ ،ف َمـن
َصدَّ َق ُهـم ِب ِك ْذ ِبهِـم َوأَعانَ ُهـم َعلى ظُل ِمهِـم،
َسـت ِمن ُهـمَ ،وال يَـرِدوا
َفأُولَ ِئـكَ لَيسـوا ِم ِّنـي َول ُ
لي َحـ ْو ِض» [صحيـح ابـن حبـان]
َع َ َّ
 – 3إبـراز قـوة أفـكار اإلسلام وعظمتهـا
أمـام املفكريـن املتأثرين بأفـكار الكفر ،وقيمه،
ومدنيتـه ،وطـراز عيشـه ،وبيـان زيـف هـذه
رضت بهـم وباألمة معهـم ،حتى
األفـكار التـي أ َّ
أصبحـوا دعـا ًة للباطـل على أبـواب جهنم .عن
ـاس
ُحذَيفَـ َة بْـنِ ال َيمانِ  قـال« :كَانَ ال َّن ُ
يَ ْسـأَلونَ َر ُس َ
ُنت
ـن الخَيرَِ ،وك ُ
ـول اللَّـ ِه َ ع ِ
ُلت:
الشر َمخافَـ َة أَن يُد ِركَنـيَ ...فق ُ
أَسـأَلُهُ َع ِ
ـن َّ ِّ
ش؟ َ
قـال :نَ َعـم،
َهـل بَعـدَ َذلِـكَ الخَيرِ ِمـن َ ٍّ
ـمَ ،مـ ْن أَ َجابَ ُهـم إِلَ ْي َهـا
ُدعـا ٌة َع َلى أَبْ ِ
ـواب َج َه َّن َ
ُلـت :يَـا َر َ
سـول اللَّـ ِهِ ،ص ْف ُهـم
َق َذفُـو ُه ِفيهـاَ ،فق ُ
لَنـا؟ َق َ
ـال :نَ َعـمَ ،قـو ٌم ِمـ ْن جِ لدَ تِنـاَ ،ويَ َتكَلَّمونَ
ِبأَ ِ
لـت :يـا َر ُس َ
ـول اللَّـ ِه ،فَما تَـرى إِن
لسـ َن ِتناُ ،ق ُ
أَد َركَ ِنـي َذلِـكَ ؟ َق َ
ـال :تَلـ َز ُم َجام َعـ َة املسـلِم َني
ُلـت :فَـإِنْ لَـم تَكُـن لَ ُهـم َجام َع ٌة
َوإِما َم ُهـمَ ،فق ُ
ـال :فَا ْع َتـزِل تِلـكَ ال ِف َ
َوال إِمـا ٌم؟ َق َ
ـرق كُلَّهـا،
َولَـو أَن تَ َع َّ
ـض َعلى أَصـلِ شَ ـ َج َر ٍة َحتى يُـد ِركَكَ
ـوت» [صحيـح مسـلم] .
امل َ ُ
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 – 4مخاطبـة علماء األمـة النزيهين
أدب حامـل الدعوة
خطابًـا
ً
حكيما يظهـر فيـه ُ
وحكمتـه ،ودعوتهـم للعمـل مبـارش ًة إلقامـة
الخالفـة ،ومنـارصة العاملين وتأييدهـم مبـا
فتـح اللـه عليهـم مـن علـم اختصهـم اللـه بـه.
وكذلـك مخاطبـة علماء السـوء بالقـول البليـغ
املؤثـر ،فإمـا أن يعتدلـوا ويصلـح حالهـم ،وإمـا
أن يسـتمروا يف ِغيِّهـم فيكونـون هـم والحـكام
سـوا ًء ،فيجـري عليهم مـا يجري عىل أسـيادهم
مـن فضـح وتشـهري .قـال اللـه تبـارك وتعـاىل:
ِـم
َـم اللَّـهُ مـا يف ُقلو ِبه ْ
أولَ ِئـكَ الَّذيـ َن يَ ْعل ُ
ـم َو ُق ْـل لَ ُه ْم يف أَنْف ُِسـه ِْم
ـم َو ِعظْ ُه ْ
َفأَ ْعـر ِْض َع ْن ُه ْ
َقـ ْوالً بَليغًـا[ النسـاء.]63/
 – 5توجيـه األحـزاب السياسـية بالكلمـة
القويـة الحكيمـة ،والنصيحـة الصادقـة البليغة،
نحـو مامرسـة العمـل السـيايس وفـق منهجيـة
اإلسلام التـي أباحـت تعدد األحـزاب ،وأوجبت
عليهـا الدعـوة إىل اإلسلام وتطبيقـه يف معترك
الحيـاة ،واسـتفزاز وتحفيز املخلصين من أبنائها
ملحاسـبة قادتهـم املعرتفين بالطبقـة السياسـية
الحاكمـة ،ومحاسـبة الحـكام أنفسـهم على
مـا هـم عليـه مـن تبعيـة للكافـر املسـتعمر،
وتفريط ببالد املسـلمني ومقدسـاتهم وثرواتهم،
وتبصريهـم إن كان على عيونهـم غشـاوة
بالواقـع االسـتعامري للـدول املهيمنـة عىل بالد
املسـلمني ،وأن هـذه الـدول دول كافـرة ،عدوة
لإلسلام واملسـلمني ،وأن حـكام املسـلمني ِظ ُّـل
هـذه الـدول ،وركائزهـا التـي اتخذوهـا رضا ًرا
وكفـ ًرا وتفريقًـا بين املؤمنين ،وإرصـا ًدا ملـن

حـارب اللـه ورسـوله مـن قبـل.
الفئة الثالثة :جامهري املسلمني.
وهـذه تعترب من أهـم مكونات املجتمعات
قد ًميـا وحديثًـا ،وال يجـوز تهميشـها أو التقليـل
مـن شـأنها بذريعـة انقيادهـا لـكل مـن تـوىل
أمرهـا ،بـل إن أثرهـا يف عمليـة التغيير مركـزي
ال يتعـداه إال كل جاهـل بالفكـر السـيايس ،وال
يتحـداه إال كل مهـووس متغطرس يغامر بالبالد
والعبـاد كما فعـل (أدولف هتلـر) وال يتنكَّر له
إال كل مـارق متآمـر ،كما يفعـل حـكام الضرار
يف بالد املسـلمني.
وال يوجـد على وجـه األرض نظـام سـيايس
مثـل اإلسلام أبـرز لجامهير النـاس أثرهـم
العظيـم يف بنـاء املجتمع ودميومـة نهضته؛ فهم
يف نهايـة األمـر َمـن يُفرزون القادة والسياسـيني
والعلماء واملفكريـن والعسـكريني ،وهـل كان
صلاح الدين األيـويب – رحمه الله – إال اب َن أُ ِّم ِه
التـي أنجبتـه وأرضعتـه لِبـان العزة ،وابـ َن أم ِته
التـي قفـزت بـه مـن نطـاق القوميـة الكرديـة
الضيقـة ،حتـى جعلـت منـه محـرر األقصى
وكارس الصليبيين؟ و َمن ذا الذي أنجب السـادة
والقـادة والعلماء الذيـن تركوا يف ذمـة التاريخ
بصمات عـزة وفخـار محفورة مبـاء الذهب عرب
ثالثـة عشر قرنًـا مـن الزمـان؟ من هنـا نجد أن
اإلسلام قـد أَوىل جامهير املسـلمني وسـوادهم
أهميـة عظيمـة ،وأنزلهـا املنزلـة الالئقـة بهـا،
ومـن ذلك:
 – 1خاطـب املسـلمني جمي ًعـا – أفـرا ًدا
وجامعـات  -وكلفهـم باألمـر باملعـروف والنهي
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عـن املنكـر ،واألمـر باملعـروف والنهـي عـن
املنكـر مـن أهـم وأبرز األعمال السياسـية ،قال
َ ُۡ ۡ ُ َ َ ُۡ ۡ َ ُ َۡ ُ ُ ۡ َ ٓ
ـم أ ۡو ِلَا ُء
تعـاىل :وٱلمؤمِنـون وٱلمؤمِنٰت بعضه

ۡ َ
َُۡ ُ َ
ون بٱل ۡ َم ۡع ُروف َو َي ۡن َه ۡو َن َ
َۡ
ـن ٱل ُمنك ِر
ع
ِ
بع ٖ ۚ
ـض يأمـر ِ
ِ
َ ُ ُ َ َّ َ ٰ َ َ ُ ۡ ُ َ َّ َ ٰ َ َ ُ ُ َ
يعـون
ويقِيمـون ٱلصلـوة ويؤتـون ٱلزكـوة وي ِط
َّ
َّ َ َ َ ُ َ ُ ٓ ُ ْ َ ٰٓ َ
ير َ ُ
ـك َس َ ۡ
ٱلل إن َّ َ
ح ُه ُم َّ ُ
ٱلل
ۗ ِ
ٱلل ورسـول ۚۥ أولئ ِ
يـز َحك ٞ
َعز ٌ
ِيـم [ ٧١التوبـة.]71/
ِ

 – 2اعتبر سـكوت املسـلمني عـن املنكـر
وتهميشـهم لـه هلاكًا للمجتمـع بـأرسه ،فعـن
ِـي 
ال ُّن ْع َمانِ بْـنِ بَ ِشيرٍ َ عـنِ ال َّنب ِّ
ق َ
َـالَ « :مث َُـل القَائِ ِـم َع َلى ُحـدُ و ِد اللَّـ ِه َوال َوا ِقـعِ
اب
ِفي َها ،كَ َمثَلِ َق ْو ٍم ْاسـ َت َه ُموا َع َل َسـ ِفي َن ٍةَ ،فأَ َص َ
ـم أَ ْعالَ َهـا َوبَ ْعضُ ُه ْم أَ ْسـ َفلَ َهاَ ،فكَانَ الَّ ِذي َن
بَ ْعضُ ُه ْ
ِف أَ ْسـ َفلِ َها إِ َذا ْاسـ َت َق ْوا ِمـ َن املَـا ِء َمـ ُّروا َع َل َم ْن
ـمَ ،فقَالُـوا :لَـ ْو أَنَّـا َخ َر ْق َنـا ِف ن َِصي ِب َنـا َخ ْر ًقا
َف ْو َق ُه ْ
َـم نُـ ْؤ ِذ َمـ ْن َف ْو َق َنا ،فَـإِنْ َي ْ ُتكُو ُه ْم َو َمـا أَ َرا ُدوا
َول ْ
ِـم نَ َج ْوا،
َهلَكُـوا َج ِمي ًعـاَ ،وإِنْ أَخَـ ُذوا َع َل أَ ْي ِديه ْ
َونَ َجـ ْوا َج ِمي ًعـا» [صحيـح البخاري]
 – 3كام أن النبي َ ع ِن َي بإيجاد قاعدة
شـعبية تحتضـن اإلسلام وتؤمن بـه؛ حيث كان
يخاطـب النـاس جامهرييًا يف أماكـن تجمعاتهم
يف مكـة املكرمـة قبـل الهجـرةَ .عـنِ ابْـنِ َع َّب ٍ
اس
َ
ََ َ
ق َ
َـتَ  :وأنـذ ِۡر َعشِ يرتك
َـال« :ل ََّما نَ َزل ْ
ۡٱلَ ۡق َرب َ
ين [ ٢١٤الشـعراءَ ]214/و َر ْهط ََـك ِم ْن ُه ُم
ِ
امل ْخل َِصي َنَ ،خـ َر َج َر ُس ُ
ـول اللَّـ ِه َص َّلى اللـ ُه َعلَ ْيـ ِه
الصفَا فَ َهتَ َفَ « :يـا َص َبا َحاهْ»
َو َسـلَّ َم َحتَّى َص ِعـ َد َّ
فَقَالُـواَ :مـ ْن َهـذَا؟ فَا ْجتَ َم ُعـوا إِلَ ْيـ ِه ،فَق َ
َـال:
ُـم أَنَّ َخ ْي ًل تَ ْخ ُر ُج ِم ْن َسـ ْفحِ
ْبتُك ْ
«أَ َرأَيْ ُت ْ
ـم إِنْ أَخ َ ْ
َهـ َذا ال َج َبـلِ  ،أَكُ ْن ُت ْم ُم َصدِّ ِق َّي؟» َقالُـواَ :ما َج َّربْ َنا
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َعلَ ْيـكَ كَ ِذبًـاَ ،ق َ
ين يَدَ ْي
ُـم بَ ْ َ
ـال« :فَـإِ ِّن نَ ِذيـ ٌر لَك ْ
اب شَ ـ ِدي ٍد» [صحيـح البخاري].
َعـ َذ ٍ
 – 4وكذلـك يف املدينـة املنـورة ،وبعـد
بنـاء املجتمـع اإلسلامي ،وقيـام دولـة اإلسلام،
كان عليـه الصلاة والسلام ،كلما َع َر َض لـ ُه أمر
ليـس فيـه ترشيـع ،وكان مما جـاز فيـه إبـداء
الـرأي ،جمـع املسـلمني يف املسـجد يخربهـم مبا
مثال
عـرض له ويستشيرهم فيـه ،وال أجد هنـا ً
اسـتدالل مـن حادثة اإلفك ،تلـك الفتنة
ً
أحسـن
التـي أصابت بيـت النبوة .حيث جمع الرسـول
 املسـلمني بعـد أن تأخـر نـزول الوحـي؛
ليستشيرهم يف أمـر تلـك الفتنـةَ .عـن َعائِشَ ـ َة
 قالَـتَ ...« :فقَـا َم َر ُس ُ
ـول اللَّـ ِه َ -ص َّلى
َاسـ َت ْع َذ َر ِمـ ْن
اللَّـهُ َعلَ ْيـ ِه َو َسـل ََّم ِ -مـ ْن يَ ْو ِمـ ِه ف ْ
ـن أُ َ ٍّب َو ُهـ َو َع َلى الْ ِم ْن َبرَِ ،فق َ
َـالَ :يـا
َع ْبـ ِد اللَّـ ِه ْب ِ
شر الْ ُم ْسـلِ ِم َنيَ ،مـ ْن َي ْعـ ِذ ُر ِن ِمـ ْن َر ُجـلٍ َقدْ
َم ْع َ َ
ـت
َبلَ َغ ِنـي َع ْنـهُ أَ َذا ُه ِف أَ ْه ِلي؟ َواللَّـ ِه َمـا َعلِ ْم ُ
َيراَ ،ولَ َقـدْ َذكَـ ُروا َر ُج ًلا َمـا
َع َلى أَ ْه ِلي إِ َّل خ ْ ً
َيراَ ،و َمـا يَدْ خ ُُـل َع َلى أَ ْه ِل
َعلِ ْم ُ
ـت َعلَ ْيـ ِه إِ َّل خ ْ ً
َـتَ :فقَـا َم َسـ ْعدُ بْـ ُن ُم َعـا ٍذ  -أَخُو
إِ َّل َم ِعـيَ .قال ْ
َـال :أَنَـا يَـا َر ُس َ
بَ ِنـي َع ْبـ ِد ْالَشْ ـ َهلِ َ -فق َ
ـول اللَّ ِه
ـت ُع ُن َقـهُ ،
ضبْ ُ
أَ ْعـ ِذ ُركَ  ،فَـإِنْ كَانَ ِمـ ْن ْالَ ْو ِس َ َ
َوإِنْ كَانَ ِمـ ْن إِ ْخ َوانِ َنـا ِمـ ْن الْخَـ ْز َرجِ أَ َم ْرتَ َنـا
َف َف َعلْ َنـا أَ ْمـ َركَ َ .قال ْ
َـتَ :فقَـا َم َر ُج ٌل ِمـ ْن الْ َخ ْز َرجِ
ـت َع ِّمـ ِه ِمـ ْن َف ِخـ ِذ ِه،
َـت أُ ُّم َح َّسـانَ ِب ْن َ
 َوكَان َْو ُهـ َو َسـ ْعدُ ْبـ ُن ُع َبـا َد َةَ ،و ُهـ َو َسـ ِّيدُ الْخَـ ْز َر ِج -
َـتَ :وكَانَ َق ْب َـل َذلِـكَ َر ُج ًلا َصالِ ًحـا َولَ ِكـ ْن
َقال ْ
ا ْح َت َملَتْـهُ الْ َح ِم َّيـ ُةَ ،فق َ
ـت لَ َع ْم ُر
َـال لِ َسـ ْع ٍد :كَ َذبْ َ
اللَّـ ِهَ ،ل تَ ْق ُتلُـهُ َ ،و َل تَقْـ ِد ُر َع َلى َق ْتلِـ ِهَ ،ولَـ ْو كَانَ
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ِمـ ْن َر ْه ِطـكَ َمـا أَ ْح َب ْب َ
ـت أَنْ يُ ْق َت َـلَ .فقَا َم أُ َسـ ْيدُ
بْـ ُن ُحضَ ْ ٍ
ير َ -و ُه َو ابْ ُن َع ِّم َسـ ْع ٍد َ -فق ََال لِ َسـ ْع ِد
ـن ُع َبـا َد َة :كَ َذبْ َ
ـت ،لَ َع ْم ُر اللَّـ ِه ،لَ َن ْق ُتلَ َّنـهُ َ ،فإِنَّكَ
بْ ِ
َـتَ :فثَـا َر
ُم َنا ِف ٌـق تُ َجـا ِد ُل َعـ ْن الْ ُم َنا ِف ِقي َنَ .قال ْ
الْ َح َّيـانِ ْ -الَ ْو ُس َوالْخَـ ْز َر ُج َ -ح َّتـى َه ُّمـوا أَنْ
َي ْق َت ِتلُـواَ ،و َر ُس ُ
ـول اللَّـ ِه َ قائِ ٌم َع َلى الْ ِم ْن َبِ،
َـم َيـ َز ْل َر ُس ُ
ـول اللَّـ ِه َص َّلى اللَّـهُ َعلَ ْي ِه
َقال ْ
َـتَ :فل ْ
ـم َح َّتـى َسـكَ ُتوا َو َسـك ََت» ...
َو َسـل ََّم يُ َخفِّضُ ُه ْ
[صحيـح البخـاري].
لذلـك فـإن على العاملين للتغيير ،أن
يدركـوا هـذه الحقيقـة ،حقيقة كون الشـعوب
محضـن التغيير املنشـود ،لـو أرادت هـذه
الشـعوب ألرادت ،أمل تـ َر كيـف أجبر أهل بيت
املقـدس – وبلا سلاح  -كيـان يهـود على فتح
أبـواب املسـجد األقصى؟ أمل تـ َر كيف أسـقطت
طواغيـت مـن العيـار الثقيل يف مرص
الشـعوب
َ
وليبيـا وتونـس واليمـن؟ ولـوال بقي ٌة مـن حثال ٍة
التفَّـت على ثـورات األمـة فأفسـدتها ،ملـا بقي
اعـق وال ناعـق ،ولكـن
مـن امللـك الجبري ز ٌ
الثـورة مسـتمرة ،وتحتاج إىل تصويـب وتوجيه،
وتيـار األمـة جـارف ،وهـو حاسـم يف التغيير.
وليـس حـال املسـلمني اليـوم كاألمـس ،إن
وصول سـواد الشـعوب إىل مسـتوى اتخاذ قرار
الحيـاة أو املـوت ،وكسر حاجـز الخـوف الـذي
لطاملـا ث َّبط عزميتهـم ،وأقع َد ِحراكَ ُهـم؛ ل ُه َو أكرب
دليـل على أن التغيري املنشـود يجـب أن يدخل
دخـول ِسـياديًا
ً
مـن بوابـة جامهير املسـلمني،
يسـتند إىل إرادتهم؛ ألن إرادة الدولة السياسـية
مـن إرادة شـعوبها ،وقـوة الدولـة أو ضعفهـا

مظهـر مـن مظاهـر إرادة الشـعوب ،بقـدر مـا
تكـون فيـه األمـة محتضنة للقيـادة السياسـية،
مطيعـة لهـا ومدافعـة عنهـا؛ بقـدر مـا تكـون
الدولـة بارزة سياسـ ًيا بني دول العـامل ،والعكس
صحيح .
والحاصـل اليـوم ،أن الهـوة بين الشـعوب
اإلسلامية وبني حكام املسـلمني واسعة ج ًدا ،بل
وآخـذة باالتسـاع أكثر وأكثر ،حتى صـار الناس
إىل فُسـطاطني :فسـطاط إميـان ال نفـاق فيـه،
ت َ َحيَّـ َز إلي ِه سـوا ُد الناس يف مجملهم .وفسـطاط
نفـاق ال إميـان فيـه ،تترَّ َس خلفـه حـكا ُم األمـة
الخونـة ،ومعهـم الحثالـة التـي ملأت الكروش
مـن ِمغ َرف ِتهِـم ،وجلـدت النـاس ب ِ
ِسـياطهم .إن
هـذا التاميـز البائـن بينونـة كبرى مل ِ
يـأت مـن
فـراغ ،ومل يظهـر على حين ِغـرة بلا مقدمـات
سـابقة لـه ومؤثـرة فيه ...إن عقـو ًدا من العيش
السـقيم تحـت وطأة امللـك الجربي ،ومـا تخلل
ذلـك مـن قهـر و َعـوز وحرمان مـن أدىن حقوق
الرعايـة؛ حيث السـيادة كلها للكافر املسـتعمر،
واإلرادة كلهـا ألميركا وأوروبا وروسـيا ويهود...
اب يف دارهـم ،ال إرادة
أمـا املسـلمون ،فأغـر ٌ
وال سـيادة لهـم ،يتوقـون إىل الحكـم مبـا أنـزل
اللـه فلا ينعمون بربكتـه ،يتحسرون عىل نهب
ثرواتهـم الطائلـة التـي ت ُنهـب على أعينهـم،
ويتفرجـون كيـف يُسـاقون إىل مصارعهـم كما
تُسـاق النعـاج؛ فلا حامـي لهـم ،وال حاقـن
لدمائهـم! ...كل ذلـك وغيره أوصـل سـواد
املسـلمني إىل حالـة االنفصـام عـن حكامهـم،
ونبذهـم وبغضهـم واالستشـاطة عليهـم
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المبحث الثالث :اإلنفاق على الخدمات االجتماعية.

الخدمـات االجتامعيـة املقدمـة للنـاس تختلـف مـن بلـد آلخـر ،ويتفـاوت حجـم مـا يقـدم
مـن مـكان آلخـر؛ لذلـك ميكـن مالحظـة رعايـة زائـدة يف مجموعة مـن الـدول ،ورعاية متوسـطة
يف مجموعـة دول أخـرى ،ورعايـة شـبه منعدمـة يف مجموعـة دول ثالثـة .وبعدمـا كانـت الـدول
تتبـارى يف إظهـار بطوالتهـا يف مجـال الرعايـة االجتامعية؛ أصبحـت اآلن تتباهـى يف الهروب نحو
الخصخصـة؛ بذريعـة أن هـذا االتجـاه أكثر ترشـيدً ا مـن الناحيـة االقتصادية.
وفيام ييل أهم الخدمات االجتامعية التي يفرتض بدولة الخالفة تأمينها لرعيتها:
ً
أول  :اإلنفاق عىل التعليم:
تصـدر قـرارات وقوانين التعليـم واإلرشاف
الدائـم عـن الـدول والحكومـات ،فيما يختلف
تأمين الخدمـة التعليميـة مـن دولـة ألخـرى؛
بحيـث يطغـى القطـاع العـام على الخـاص يف
بعـض الـدول ،أو يطغـى القطـاع الخـاص على
العـام يف دول أخـرى ،أو يتقاسـم الخدمـة كال
القطاعين.
فدولـة الخالفـة هـي التـي تحـدد مراحـل
التعليـم اإللزامـي ،وتحـدد كيفيـة مكافحـة
األميـة ،وتصـدر قوانين التعليـم املسـتمر،
وتحـدد املناهـج املقـررة للتدريـس ،وتشـجع
تنويـع التعليـم بين مهنـي وأكادميـي ،وتجـري
امتحانـات رسـمية بإرشافهـا يف املرحلـة التـي
تسـبق الجامعـة .وقـد تتدخـل يف تنسـيق
الطلبـة على الجامعـات بحسـب التخصصـات
التـي تلـزم للدولـة ،وهـي التـي تصلـح هيكلية
التعليـم بكافـة أنواعـه ،وتضـع السياسـة
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التعليميـة لعشرات السـنني املقبلـة ،وهـي
التـي ترسـل بعثـات مـن الطلبـة املتفوقين إىل
جامعـات مرموقـة لدراسـة تخصصـات نـادرة
داخـل أراضيهـا أو خارجهـا؛ فـدور الدولـة هنـا
ال يسـتهان بـه يف تحديـد النوعيـة ،والكميـة،
والجـودة ،والجديـة.
وقـد ارتبـط التعليـم يف بدايـات دولـة
الخالفـة باملسـاجد لتعلـم القـراءة ،والكتابـة،
وال ِّديـن ،والعلـم ،فقـد جـاء التنزيـل الحكيـم
وفيـه الحـث املتكـرر على العلـم ،كما جـاءت
السـنة النبويـة تحض عىل العلم ولـو يف الصني.
وكانـت أول مدرسـة يف اإلسلام يف املدينـة
املنـورة أيـام الرسـول  قـد أنشـئت حينام
طُلـب مـن كل أسير مـن أرسى مشريك قريـش
يف بـدر أن يعلِّـم عـد ًدا مـن املسـلمني :القراءة،
والكتابـة ،مقابـل فـك أرسه ،وكان موقعهـا يف
دار األرقـم بـن أيب األرقـم ،وقـد اتخذهـا مرك ًزا
يلتقـي فيـه بأصحابـه ،ومـن تبعهـم ليعلمهـم
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الديـن الجديـد ،وكانـت تدعـى «دار القـ َّراء»
[مصطفـى شـاكر :املدن يف اإلسلام حتى العرص
العثماين .]689/2 ،وتـم ذلـك بأمـر مـن رأس
الدولـة حينهـا رسـول اللـه  ،فالتعلـم مل
يكـن مكلفًـا ملـن يريـده ،إال أن مشـيئة اآلبـاء
كانـت االسـتفادة من جهد أبنائهـم يف معونتهم
على العيش.
وكانـت لطالـب العلم حيث نـزل ،األوقاف
املوقوفـة تسـاعده على العيـش ،وهـي كثيرة
جـ ًدا ،ال تخلـو منهـا مدينة إسلامية قـط .وكان
الطلاب والعلماء يجـدون فيهـا السـند املـادي
املتوفـر ملعونـة الحركـة الثقافيـة والزدهارها.
لـذا ،مل يكـن يخلـو أي مسـجد جامـع يف
أي مدينـة مـن حلقـات العلماء واملدرسين،
ومجالسـهم ،فقـد اشـتهرت جوامـع بغـداد،
والقاهـرة ،ودمشـق ،والقيروان ،وقرطبـة،
وفـاس ،ونيسـابور ،بكثرة الحلقـات فيهـا.
يقـول املقـديس عـن جامـع عمـرو بـن العـاص
بالفسـطاط« :ليـس يف اإلسلام أكبر مجالـس
مـن جامعـه» [املقديس :أحسـن التقاسـيم ،ص:
.]205 ،197
وقـد ظلـت املـدارس أكرث من قـرن ونصف
مجـرد مدرسـة تابعـة للمسـجد ،ثـم بـدأت
تنفصـل عنـه .وتنوعـت املـواد التـي تـد َّرس،
وكان التشـجيع ،والتحفيـز ،واإلنفـاق ،يتـم مـن
دولـة الخالفـة ،ومـن بيـت املـال ،ومـن مـال
الوقـف .ومل تكـن دولـة الخالفـة بعيـدة عـن

هـذه الخدمـة التعليميـة التي خ َّرجـت العلامء
يف مختلـف وجـوه العلـم.
ثان ًيا :اإلنفاق عىل الصحة:
تحـ َّدث تقرير األمم املتحدة عن التنمية يف
العـامل الصادر عـام 1993م عـن أدوار الحكومة
والسـوق يف مجـال الصحـة عن ثالثة مسـوغات
لقيـام الحكومـة بـدور كبير يف القطـاع الصحي
ينبغـي االهتـداء بهـا يف إصلاح النظـم الصحية
[مـؤرشات التنمية الدوليـة ،ص  ،]17وهي:
 -1إن كثي ًرا مـن الخدمـات واملعلومـات
الصحيـة ومكافحة األمراض املعدية هي «سـلع
عامـة» ،أي يحتاجهـا كل النـاس ،ويسـتعملونها
كلهم .
 -2إن توفير الخدمـات الصحيـة مـردودة
التكاليـف للفقـراء ،يقلـل مـن الفقر ،وينسـجم
مـع شـعار«الصحة للجميـع بحلـول عـام
2000م» الـذي تبنتـه األمـم املتحـدة للطفولـة
(اليونيسـيف) ومنظمـة الصحـة العامليـة.
 -3قـد يدعـو األمـر إىل إجـراء مـن جانـب
الحكومـة للتعويـض عـن مشـكالت ناشـئة عن
عـدم اليقين ،وعن تقصري سـوق التأمني ،فأوجه
عـدم اليقين الكبيرة التـي تكتنـف احتمال
حـدوث املـرض ،وكفـاءة الرعايـة من شـأنها أن
تفـرز طل ًبـا قويًـا على التأمين.
ويضيف التقريـر :فإن تدخلت الحكومات،
وجـب أن يكـون تدخلهـا بفطنـة ،وإال خاطرت
بـأن تفاقم املشـكالت نفسـها التي تبـذل جه ًدا
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لحلهـا .ومتـى صـار للحكومـات ضلـع مبارش يف
القطـاع الصحي واجه راسـمو السياسـة قرارات
صعبـة تتعلـق بتخصيـص املـوارد الحكوميـة
[مـؤرشات التنميـة الدوليـة ،ص .]18
ويقترح التقريـر نه ًجـا ذا ثلاث شـعب
للسياسـات الحكوميـة الراميـة إىل تحسين
الصحـة هـي:
-1النهـوض ببيئـة متكـن األرس من تحسين
الصحة.
 -2تحسني اإلنفاق الحكومي عىل الصحة.
 -3النهوض بالتنوع واملنافسة.
أمـا يف دولـة الخالفـة ،فـإن الـذي يحـدد
واجـب الدولـة يف تأمني الخدمات الصحية ليس
مـرده إىل التنافـس على املناصـب السياسـية،
وال إىل زهـد الدولـة وعزوفهـا املزاجـي عـن
تأمين هـذه الخدمـة ،بـل املحـدد هـو املوقف
الرشعـي الـذي يبقـي الراعـي راع ًيـا ،أو يخـرج
بـه عـن دور الرعايـة للرعية ،فـإذا كانت هناك
مستشـفيات ومسـتوصفات وصيدليـات خاصة
ال تكفـي لتأمين «الصحـة للجميـع» ،فـإن مـن
واجـب دولـة الخالفـة الرعايـة الصحيـة ابتدا ًء،
وليـس لتعويـض النقـص الحاصـل يف هـذه
الخدمـة ،وينطبـق الشيء نفسـه على دور
املسـنني ،وذوي الحاجـات الخاصـة ،وهذا األمر
ينطبـق على الطـب الوقـايئ والطـب العالجي.
فدولـة الخالفـة هـي امللاذ األول واألخير حتى
قصر أو تخلـف القطـاع الخـاص عـن أداء
لـو َّ
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دوره.
ويقـول املقريزي « :أمر السـلطان – يعني
صلاح الدين يوسـف بـن أيوب بفتح مارسـتان
للمـرىض والضعفـاء ،فاختير لـه مـكان بالقرص،
وأفـرد برسـمه مـن أجـرة الريـاع الديوانيـة
مشـاهرة مبلغهـا مئتـا دينـار ،وغلات جهاتهـا
الفيوم ،واسـتخدم له أطباء وجراحني ومشـارف
وعاملا وخدا ًمـا [املقريزي :الخطـط املقريزية،
ً
 .]160/2وجعـل لـكل عاجـز خاد ًمـا ولـكل
أعمـى قائـ ًدا [الطبري :تاريـخ الطبري.]29/4 ،
وأنشـأ هـارون الرشـيد (بيامرسـتان) يف بغـداد،
وعهـد إىل صيـديل إدارتـه ،وقـام الخلفـاء ببنـاء
عـدد مـن (البيامرسـتانات) يف أواخـر القـرن
الثالـث وأوائـل القـرن الرابـع الهجريين ،أي (9
–  10ميلادي) ،وكان عـدد (البيامرسـتانات)
سـنة 304ه خمسـة ،وكان راتـب الطبيـب يف
البيامرسـتان املقتـدري  220دينـار يف الشـهر،
ويف بيامرسـتان السـيدة  600دينـار [ ابـن أيب
أصيبعـة :طبقـات األطبـاء ،ص .]302
ثالثًا :اإلنفاق عىل الرعاية االجتامعية:
ميلا إىل
أصبحـت الدولـة املعـارصة أكثر ً
رفـع أعباء اإلنفـاق العام عن كاهلهـا ،وتحويله
إىل قطاعـات (املجتمـع املـدين) أو مـا يعـرف
بالقطـاع الخـاص ،فأخـذت تشـجع الجمعيـات
الخرييـة ،وتثير فيها الحماس ،وروح املنافسـة،
وتدعمهـا ببعـض الهبـات واألعطيـات حتـى
تجنـب نفسـها املسـاءلة واالتهامـات بالتقصري،
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وآخـر مـا تفتقـت عنـه عبقريـة العقـل الغـريب
هـو خصخصة هـذه القطاعـات ،لتقعـ َد الدولة
مرا ِقبـة عـن كثـب تحـرك الخيـوط عـن بعـد.
وإذا مــا قــورن ذلــك بتــرف دولــة
الخالفــة يف املــايض ،فإنــه ميكــن رؤيــة االهتامم
الزائــد للخلفــاء بهــذا الجانــب اهتام ًمــا يكاد ال
يصدقــه إنســان هــذا العــر ،ويظنــه مــن باب
املبالغــة يف ردة الفعــل .وهــذه بعــض األمثلــة
عــى حــاالت رعايــة اجتامعيــة اشــتهرت يف
زمــن خالفــة عمــر بــن الخطــاب  ،وهــي
إنشــاؤه لدواويــن بيــت املــال (ديــوان الجنــد،
ديــوان الرســائل ،ديــوان العطــاء ،ديــوان
الجبايــة) .ويف ديــوان العطــاء كان يفــرض
العطــاء للنســاء واألطفــال ،وكان يفــرض للطفل
بعــد فطامــه ،فعلــم أن بعــض النــاس يتعجلون
فطــام أطفالهــم ليحظــوا بالعطاء ،فأمــر مناديه
فنــادى :الَّ تع َّجلــوا أوالدكــم بالفطــام ،فإنــا
نفــرض لــكل مولــود يف اإلســام ،وكتــب بذلــك
إىل اآلفــاق أن يفــرض لــكل مولــود يف اإلســام،
ففــرض لــكل مولــود مئــة درهــم ،فــإذا ترعــرع
بلــغ بــه مئتــي درهــم ،فــإذا بلــغ رشــده زاده
يف العطــاء [املــاوردي :األحــكام الســلطانية ،ص
-252البــاذري :فتــوح البلــدان ،ص .]437
ومـن أرقـى أنـواع الرعايـة االجتامعية التي
حصلـت يف خالفـة عمـر بـن الخطـاب 
أنـه أول مـن اتخـذ دار الدقيـق؛ فوضـع فيهـا
الدقيـق والسـويق والتمـر والزبيب ومـا يحتاج

إليـه املنقطـع والضيف وإغاثة الجيـاع [العقَّاد:
عبقريـة عمـر ،ص .]99-97
ويف حادثــة أخــرى  ،حــر والــد أحــد
األبنــاء إىل عمــر ،وشــكا إليــه شــوقه إىل ابنــه،
وأنــه رجــل انقــرض أهلــه ،وقتــل إخوتــه ،ومل
يبــق لــه نــارص وال معــن غــر ابنــه الــذي
َ
تركــه وذهــب مجاهـ ًدا يف ســبيل اللــه؛ فكتــب
عمــر لــر َّد االبــن إىل أبيــه ،ووضــع قاعــدة
عامــة ال تســمح بــأن يغــزو مــن كان لــه أب
شــيخ إال بعــد أن يــؤذن لــه [د.عــي إبراهيــم
حســن وشــقيقه :النظــم اإلســامية ،ص .]99
وذهــب شــاب إىل الجهــاد ،وأبــوه شــيخ كبــر
قــد كــف بــره ،وكان كثــر الحنــن والبــكاء
لغيبــة وحيــده؛ فلــا بلــغ ذلــك عمــر ،أحــر
الشــاب ،وقــال لــه :أبويــك ،فجاهــد فيهــا مــا
بقيــا ،ثــم شــأنك بنفســك بعدهــا .وأمــر لــه
بعطائــه ،ورصفــه مــع أبيــه[ .د.عــي إبراهيــم
حســن وشــقيقه :النظــم اإلســامية ،ص .]99
هــذه أحــداث قــد حدثــت قبــل  14قرنًــا،
قبــل أن يســمع النــاس مبصطلــح (الرعايــة
االجتامعيــة) ،ومصطلــح (رعايــة املســنني)،
وهــي حجــة عــى كل مــن يتباهــى بالســبق
يف الرعايــة .وهــذه األمثلــة ال ينقصهــا املزيــد
مــن التأكيــدات عــى اهتــام دولــة الخالفــة
بالطفــل ،والشــيخ ،والشــاب ،والعاجــز ،لدرجــة
مل تكــن موجــودة لــدى األمــم األخــرى يف ذلــك
العــر الباكــر
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حركات السالم اليهودية؛
حمد طبيب-بيت املقدس
لقـد تحدثنـا يف الحلقـة السـابقة عـن حـركات السلام اليهوديـة بشـكل عـام ،وعـن حركـة
السلام اآلن بشـكل خـاص .ويف هـذه الحلقـة نكمـل الحديـث عـن هـذه الحركـة املضلِّلـة؛ عـن
أفكارهـا ونشـاطاتها وأهدافهـا...
وميكـن إجمال أفـكار ومبـادئ (حركـة السلام اآلن) املعلنـة وغير املعلنـة ،ضمـن النقاط
التالية:
 -1تعـارض (حركـة السلام اآلن) وبشـدة الدعوات من أجـل املقاطعة لــ (إرسائيل) ،وتعترب
أن املقاطعـة هـي عكـس ما تصبـو إليه من مشـاركة وتعاون.
 -2تشترط (حركـة السلام اآلن) ،قبـل أي مفاوضـات ،أن ينبـذ الطـرف اآلخـر العنـف،
ويعترف بحـق (إرسائيـل) بالوجود .مبعنى آخـر ،تدعو إىل مصادرة  % 90من أرض فلسـطني لصالح
يهود.
 -3تطالـب الحركـة بضامنـات أمنيـة للكيان اليهـودي عىل أي دولة فلسـطينية بأن تقدمها
لهـذا الكيـان ،ومـن ضمنها تسـهيالت للجيش الصهيوين ،ونزع سلاح الدولة الفلسـطينية املزمعة.
 -4بالنسـبة لحـق العـودة فهـو بالنسـبة (لحركـة السلام اآلن) محصور بالعـودة إىل داخل
الدولـة الفلسـطينية؛ أي إنهـا ترفض عـودة الالجئني إىل ديارهم ،وتكتفي بطـرح التعويض ،ويتنازل
كل األطـراف بعـد التعويـض عـن املطالبـة بالعـودة؛ أي بحقـه الرشعـي الـذي فرضـه اللـه تعـاىل؛
والتنـازل عـن هـذا الحـق حتـى ضمن املواثيـق الدوليـة ،أي إنهـا تتجـاوز القانون الـدويل يف هذه
الناحيـة ضمـن قـرارات هيئـة األمـم املتحـدة ،مـع أنهـا تدعـي –كذبًـا  -أنهـا تريـد إقامـة دولـة
فلسـطينية ضمـن املواثيـق الدولية.
 -6إن هـذه الحركـة (حركـة السلام اآلن) تنظـر ابتـداء إىل التشـكيلة الهيكليـة لنظامهـا
الداخلي (نظـرة عنرصيـة بحتـة)؛ فهـي ترفـض وجـود غير اليهـودي بين أعضائهـا ،خالفًـا لبعض
األحـزاب اليسـارية يف الكيـان اليهـودي؛ فلا تقبـل يف عضويتهـا غير اليهـودي؛ فهي أكثر عنرصية
تجـاه العـرب مـن باقي الحـركات.
 -7بالنسـبة لنظرتهـا ملدينـة القـدس؛ فإنهـا تنظـر إىل تقسـيم القـدس إىل قسـمني حسـب
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النظـرة اليهوديـة أوال ،وتغطـي هـذا األمـر بالقانـون الـدويل بشـأن القـدس.
* النشـاطات التـي تقـوم بهـا هذه الحركـة (الخطرية)؛ لتحقيـق أهدافها ،والتـي من أجلها
أنشئت:
الحقيقـة ،إن هـذه الحركـة لهـا نشـاطات كثيرة؛ داخل الوسـط اليهـودي ،وداخل الوسـط
العـريب (كما يسـمونه) داخـل األرايض املغتصبـة سـنة  ،48واألرايض سـنة  .67أمـا داخـل الوسـط
العـريب سـنة 48؛ فـإن هـذه الحركـة ال تركـز كثي ًرا يف أعاملهـا؛ ألن الهـدف الذي تسـعى لـه مجال
عملـه هـو داخـل الوسـط اليهـودي والوسـط العـريب (املغتصب سـنة .)67
أمـا بالنسـبة للنشـاطات العمليـة التـي تقـوم بهـا هـذه الحركـة ،خاصـة داخـل أوسـاط
املسـلمني مـن أهـل فلسـطني ،لتحقيـق هـذه الغايـة الخبيثـة واألهـداف اإلجراميـة فيمكـن أن
نجملهـا كذلـك مبـا يلي:
 -1النشـاطات االجتامعيـة واإلنسـانية :وهـذه النشـاطات تُظهـر هـذه الحركـة بأنها حركة
إنسـانية ،تريـد إقامـة عالقـات الـود والوئـام بني الشـعبني ،ووصـل وإقامة جسـور للتواصـل ،حتى
يكـون ذلـك مقدمـات مـن أجـل دعـم فكـرة السلام التـي تدعـو لهـا الحركـة؛ لذلـك تقـوم هـذه
الحركـة تحـت مسـميات شـتى مبسـاعدات طبيـة ،وتحويلات طبيـة إىل الخـارج؛ ملسـاعدة بعـض
املـرىض ،وتـوزع األدويـة واملسـاعدات الطبية على جمعيات معينـة داخل فلسـطني ،وتقوم كذلك
بعقـد أيـام طبيـة يف مناطـق األريـاف خاصة...
 -2نشـاطات ضـد الجـدار (مـا يسـمونه جـدار الفصـل العنصري )؛ حيـث تقـوم هـذه
الحركـة مبشـاركة منظمات أخـرى أجنبيـة ومحليـة بالتظاهـر ضـد النشـاطات االسـتيطانية أو
توسـعة املسـتوطنات ،وال تتعـدى هـذه الناحيـة .وغال ًبـا مـا تكون هـذه األعامل موجهـة من قبل
املخابـرات اليهوديـة؛ المتصـاص نقمـة الشـعب الفلسـطيني ضمـن أعامل مسـيطر عليهـا ،وضمن
نطـاق فكـري ،أو احتجاجـات ال تسـمن وال تغنـي مـن جـوع...
 -3لقـاءات ونـدوات لخدمـة فكـرة السلام بين الشـعبني ( العـريب واليهـودي) .وهـذه
الناحيـة لهـا بعـدان ،األول :ترسـيخ فكـرة التطبيـع مـع الكيـان املغتصـب .والثانيـة :إرسـاء فكـرة
التنـازل عـن الحـق ضمن األطروحـات اليهودية ،أو الدولية (اإلمربيالية) يف مسـالة حـل الدولتني...
وقـد قامـت هـذه الحركـة بالفعـل بتنظيم عدة لقـاءات بني مثقفين عرب ويهود ،يف عـدة مناطق
تحـت عنـوان (التطبيـع والتعايـش السـلمي) ،وقـد القت هذه اللقـاءات رفضً ـا واسـتنكا ًرا عريضً ا
مـن قبـل رشائـح الشـعب الفلسـطيني؛ داخـل األرايض املغتصبـة سـنة  ،67ومنها مدينـة القدس،
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ومـن ذلـك مـا جـرى من حركـة احتجاج واسـعة من قبـل املثقفني من أهل فلسـطني ضـد لقاءات
يهوديـة عربيـة يف مدينة القـدس بتاريـخ 2012-1-8م.
* جـاء ذلـك يف بيـان لــ (هيئـة العمـل األهلي الوطنـي وكافـة أطـر ومؤسسـات ولجـان
وفعاليـات مدينـة القـدس) ،وجـاء يف هذا البيان« :إننا يف هيئـة العمل األهيل الوطني يف القدس،
وكافـة أطـر ومؤسسـات ولجـان وفعاليـات املدينـة ،ويف ظـل مـا نشـهده مـن حالـة «تسـونامي»
تطبيعـي يف املدينـة ،ويف وقـت يشـتد فيـه الهجوم عىل قدسـنا من قبل االحتالل على كافة الصعد
واملسـتويات ،هجـوم يطـال كل مناحـي حيـاة ووجـود املقدسـيني يف املدينة ...وأكدت املؤسسـات
واألطـر على موقفهـا الثابت يف رفض كل أشـكال التطبيع وصيغه وأشـكاله ومسـمياته؛ التي تجري
مـع االحتلال الصهيوين ،ومؤسسـاته الرسـمية ،ورموزه».
* يقـول الدكتـور (محمـد علي الفـرا) يف كتـاب (السلام الخـادع)« :ال شـك يف أن أخطـر
طروحـات حـركات السلام؛ ومنها حركة السلام اآلن ،واملؤرخني الجدد اليهـود ...دعوتهم لنا بإعادة
فبـدل مـن قولنـا غزو
كتابـة تاريـخ الصراع العـريب اإلرسائيلي ،ومحـو مـا ال يـرىض عنـه اليهـودً ...
واغتصـاب اليهـود لبالدنـا ...نقـول :عودة بنـي إرسائيل إىل وطنهم ،أو ما يسـمونه بـأرض امليعاد».
 -4ومـن ضمـن أخطـر األعامل الخفية التي تقوم بها هـذه الحركة ،وبتوجيه من املخابرات
اليهوديـة (الرحلات الخارجيـة للشـبان مـن أهـل فلسـطني)؛ وغال ًبـا مـا تنتهـي هـذه الرحلات
بالتنـازل عـن الوثيقـة الفلسـطينية (الهويـة) مقابـل عروضـات مغرية يف الـدول اإلسـكندينافية أو
كنـدا .وقـد وقـع كثير من الشـباب يف هـذه الحبال ،وتنـازل عن أرضـه وعن حقه داخل فلسـطني.
وهـذه تعتبر أخطـر من عملية بيـع األرض لليهود؛ ألنها تشـمل أمرين ،األول :التنـازل عن الهوية،
وبالتـايل عـن حـق السـكنى داخـل فلسـطني .والثاين :التنـازل عـن األرض والعقار الـذي ميلكه هذا
الشخص.
 -5تنظيـم شـباب عـن طريـق العروضات واإلغـراءات يف الخارج؛ كالتعليـم أو توفري فرص
للعمـل؛ وذلـك كمقدمـة إليقاعهم يف حبال املخابـرات اليهودية ،أو األمريكيـة يف الخارج...
* وقـد حدثـت حـوادث عـدة مـن هـذا النـوع ،منهـا على سـبيل املثـال مـا جـرى مـع
الشـاب (ع) مـن مدينـة ديـر الغصـون ،ونرشتـه جريـدة الحيـاة الجديـدة عـدد  ،60862والقصـة
بتفصيالتهـا موجـودة يف هـذا العـدد ملـن أراد االسـتزادة؛ حيـث عرضـت الجريـدة صفحـة كاملة؛
تبين معانـاة هـذا الشـاب ،وكيـف عملـت (السي أي إي) مبشـاركة منظمات الدفـاع عـن الجدار،
وضـد االسـتيطان على هـذا األمـر ،وكيـف كان قد رفض هـذا الشـاب كل العروضـات والتهديدات
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والسـجون ...وقـد قـام هـذا الشـاب  -بعد عودتـه من رحلة املعانـاة هذه  -بفضح هـذه الحركات
وأعاملهـا املشـبوهة ،واملوجهـة مـن قبـل املخابرات اليهوديـة ...وهنـاك أعامل خبيثة أخـرى لهذه
الحـركات تصـب يف خدمـة الشـاباك واملوسـاد؛ وتغطيها بشـعارات كاذبـة مضللة ،وال نسـتطيع أن
نفصـل فيهـا ألنهـا بحاجـة إىل بحـث منفصـل ...رابـط املوضـوع يف جريـدة الحياة :
http://www.alhaya.ps/arch_page.php?nid=60862
* والحقيقـة أن كل األعمال التـي تقـوم بهـا هـذه الحركـة تصـب يف دائـرة واحـدة ،سـواء
أكان ذلـك بين األوسـاط اليهوديـة أم العربيـة ،والهـدف هـو إيجـاد القناعـة عنـد الوسـطني أن
فكـرة السلام هـي التـي يجـب أن تسـود ،وأن تكـون هـي الحكَـم يف إنهـاء الصراع بين اليهـود
والعـرب داخـل فلسـطني ،ومبعنـى آخـر حسـب فهمنـا وتقديرنـا :هـو تطويـع الفكر والـرأي عند
أهـل فلسـطني  -مـن خلال العمـل داخـل أوسـاطه املختلفة  -للتنـازل عن حقـه الرشعي يف أرض
فلسـطني وخاصـة مدينـة القـدس ،وال تلتفت هـذه الحركة إىل الظلم الحاصل مـن قبل هذا الكيان
على أهـل فلسـطني؛ مـن اغتصاب أرضهم وحقهـم ،وطردهم منها سـنة مثانٍ وأربعين ،وال تختلف
هـذه النظـرة كثي ًرا عـن السياسـة العامة للكيـان اليهودي ،وال ألحزابه السياسـية مـن أقىص اليمني
إىل أقصى اليسـار .ومـع هـذه األعمال السياسـية املقصـودة ،هناك أعمال أخرى ونشـاطات تقوم
بهـا هـذه الحركـة ،عـن طريـق عملاء معت َمديـن داخـل فلسـطني ،وبتسـهيل مـن مسـؤويل األمن
الداخلي والخارجـي (الشـاباك واملوسـاد)؛ ومـن هـذه األعمال تسـهيل موضـوع التهجير للخارج،
ويبـدأ هـذا األمـر بدايـة عـن طريـق الـزج مبئـات بـل آالف من الشـباب الفلسـطيني عبر رحالت
منظمـة ومدفوعـة التكاليـف إىل الخـارج؛ مـن أجـل تفتيـح أذهـان الشـباب للهجـرة للخـارج ،ثم
يتبـع هـذا األمـر تسـهيالت أخـرى تقوم بهـا هذه الحركـة عن طريق عملاء يف الخـارج وخاصة يف
الـدول (اإلسـكندنافية) ،وكنـدا وغريهـا مـن بلاد غربية ،مـن أجل جلب هؤالء الشـباب لالسـتقرار
والتفكير بالهجـرة نهائ ًيـا إىل خـارج البلاد ،والتنـازل عـن الهوية الفلسـطينية ،وعن األملاك ،وغري
ذلـك مما يربطهـم بأرض فلسـطني وحقهـم فيه.
وميكـن إجمال أهـداف هـذه النشـاطات التـي تقـوم بهـا هـذه الحركـة ،داخل فلسـطني
وخارجهـا ،يف النقـاط التاليـة:
 -1نشر الفسـاد األخالقـي والرذيلـة؛ وذلك عن طريـق االختالط بني شـابات يهوديات وبني
شـباب عـرب ،أو عـن طريـق الرحالت املختلطـة يف الداخـل ويف الخارج .وقد حدثـت بالفعل عدة
حـاالت مـن األمـور األخالقيـة يف بعـض القـرى العربية داخل فلسـطني؛ وكان سـببه تلك الشـابات
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اليهوديـات العاملات يف صفوف هـذه الحركة...
 -2إرسـاء فكـرة قبـول اآلخـر وإرسـاء فكـرة التطبيع مـع الكيـان اليهـودي ...وتعترب هذه
الحـركات مـن أكثر الفئـات اليهوديـة الداعية للتطبيـع واحترام اآلخر...
 -3ترويـض الشـعب يف فلسـطني لنسـيان مـا اغتصـب مـن أرض سـنة 48؛ وذلـك بإيجـاد
القناعـة لـدى املثقفين الفلسـطينيني بـأن الحـل يجـب أن يكـون فقـط على أر ٍ
اض اغتصبت سـنة
 67بـدون القـدس...
 -4الرتكيـز على موضـوع التهجير للخارج ،والتنـازل عن الحق ...وهذه مـن ضمن األهداف
الخفيـة كما ذكرنـا ،وال تصرح بهـا هـذه الحـركات؛ بـل تغطيهـا بغطـاءات كاذبـة عديـدة؛ منهـا
التبـادل الثقـايف واللقـاءات املتبادلـة ...وغير ذلك مـن أكاذيب...
 -5التغطيـة على جرائـم الكيـان اليهـودي ،وعلى اليهـود بشـكل عـام؛ مـن خلال نشر
فكـرة أن هنـاك مـن اليهـود مـن يرفض العنـف ،مع أن جميع الحـركات تخدم يف صفـوف الجيش،
وتفضـل العنصر اليهـودي على العريب...
 -6إرسـاء فكـرة خبيثـة مـن خلال التظاهر بالدفـاع عن حق الشـعب الفلسـطيني (هذه
الفكـرة هـي السلام)؛ حتـى تصبـح هـذه الفكـرة هـي السـائدة وليـس التحريـر؛ وبالتايل إسـقاط
فكـرة مقاومـة املحتـل املغتصب...
 -7اإلسـقاطات األمنية من خالل االحتكاك واالختالط بني أوسـاط اليهود وأوسـاط العرب،
ثـم مـا يتبع ذلك مـن تعارف ،ثم إفسـاد أخالقي وإسـقاط أمني...
يقـول الدكتـور أحمـد بهـاء الديـن يف كتـاب (أكذوبـة حركـة السلام يف إرسائيـل)« :حركة
السلام اإلرسائيليـة بالـذات ،أو مـا يسـمى بحركـة السلام اإلرسائيليـة ،مل تكـن هذه السمات هي
السمات األساسـية فيهـا ،على سـبيل املثـال ،أنـا تقييمـي لحركـة السلام يف إرسائيل أنهـا جزء من
عظيم يف أن
التقاسـم الوظيفـي للحركـة السياسـية يف إرسائيل ،إرسائيل منذ خلقت نجحـت نجا ًحا ً
تتقاسـم األدوار ،وتلعـب على كل الحبال ،ورأينـا يف فرتة من الفرتات حينام كان االتحاد السـوفيايت
قسـموا أنفسـهم -جزء
قامئًـا ،وكان هنـاك رصاع بين العمالقين الكبرييـن انقسـم اإلرسائيليون –أو ّ
يلعـب على املجتمـع الرأسمايل بقيـادة الواليـات املتحـدة األمريكيـة ،وجـزء يلعـب على املجتمع
االشترايك؛ بقيـادة االتحـاد السـوفيايت ،وميثـل دور أنـه تجمعـات يسـارية تقدميـة ...إىل آخـر هذه
االدعـاءات ،لكـن يف حقيقـة األمـر مـا كان يحركهم ومـا كان يدفعهم هو مصلحة الكيـان الصهيوين
[يتبـع]
أول وأخي ًرا»
ً
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بسم الله الرحمن الرحيم
مدلول (ال إله إال اهلل) (:)3
شمول العبادة يقتضي شمول العلم،

إن مدلـول (ال إلـه إال اللـه) كما ب َّينـا يقتضي عبادة اللـه يف كل ما أمر به ونهـى عنه ،وهو
يقتضي شـمول العبـادة .والقيـام بالعبـادة يقتضي العلـم بهـا قبـل فعلهـا ،فمـن أراد أن يصيل ،أو
يصـوم ،أو يـزيك ،أو يحـج ،أو يتـزوج ،أو يبيـع ويشتري ،أو أراد أن يقـوم بـأي عمـل مـن األعمال
املتعلقـة بشـؤون حياتـه ،سـواء منهـا املتعلقـة بفرديتـه ،أم بكونه فـر ًدا يف جامعة ،أم بكونـه فر ًدا
يف دولـة؛ فعليـه أن يتعلـم كيفيـة ذلـك كله من املصـادر الرشعية .أي يتعلم صـورة الفعل الرشعي
املطلـوب منـه ووجهه ،وأركانـه ،ورشوطه ،ومندوباتـه ،ومكروهاتـه ،ومبطالته...
كما ب َّي َّنـا سـابقًا ،فـإن العلم يكـون عىل
درجـات :إمـا أن يكـون اجتها ًدا ،وإمـا أن يكون
اتبا ًعـا ،وإمـا أن يكـون تقليـ ًدا .ويف الحـاالت
الثلاث تكـون للمسـلم طاعـة للـه سـبحانه
وتق ٌّيـد بأمـره .وهكـذا نـرى أن العلـم يسـبق
العبـادة ،والتقيـد يجـري على الطريقـة التالية:
مثلا ،بالنسـبة للمسـلم ،هـي
فالصلاة ً
فـرض عين فرضهـا اللـه على كل مسـلم ،فهـي
تعلقـت بذمتـه ،وصـار ملز ًمـا على القيـام بها،
وحتـى يقـوم بهذا الفـرض عىل الوجـه الرشعي
املطلـوب؛ عليه أن يتعلم كيفيته ،وكذلك الزكاة
والحـج والصيام...كفـروض عينية يجب عىل كل
ومثلا إذا أراد املسـلم أن
مسـلم أن يقـوم بهـاً .

يتـزوج ،أو يبيع ويشتري ...فعليـه تعلم أحكام
الـزواج وأحـكام البيع والرشاء ...حتـى يأيت هذا
الـزواج وهـذا البيـع والشراء عىل الوجـه الذي
يـريض اللـه ،ويتجنب ما يخالف أمـره فيغضبه؛
وعليـه فـإن طريقـة العبادة تقوم على العملية
التاليـة( :تعلـق العمـل بذمة الفرد املسـلم ،ثم
العلـم بـه ،ثم القيـام به).
فبالنسـبة إىل تعلـق العمـل بذمـة
املسـلم ،هنـاك أمـور:
أ -إن اللـه سـبحانه وتعـاىل فـرض على
كل مسـلم بعينـه اإلميـان الـذي بـه يكـون
مسـلم ،وفـرض على كل مسـلم بعينـه القيـام
ً
بأعمال تعتبر فرضً ـا عينيًـا عليـه ،ويحاسـب
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على عـدم القيـام بهـا ،فهـذه تسـمى الفـروض
العينيـة ،وهـي تتعلـق بذمة كل مسـلم بعينه.
وهـذه الفـروض يقـال عنهـا إنهـا فـرض الفـرد،
ألن كل فـرد بعينـه يجـب أن يقـوم بهـا .وهذه
الفـروض يجـب العلـم بهـا للقيـام بهـا على
الوجـه الرشعـي املطلـوب.
ب  -إن اللـه سـبحانه وتعـاىل فرض عىل
املسـلمني مبجموعهـم القيـام بفـروض معينـة،
وأمـر أن توجـد يف حياتهـم ،وحـ َّرم خل َّوهـا
مـن حياتهـم .وهـذه الفـروض توجـد ببعـض
املسـلمني وليـس بجميعهـم ،فـكل مـن يعمـل
مـن املسـلمني إليجادهـا فهـي تسـقط عنـه،
وكل مـن ال يعمـل إليجادهـا فهـو آثـم ،ويبقى
إمثـه قامئًـا حتـى تقـام هـذه الفـروض؛ فـإذا
قامـت سـقطت عـن الجميـع ،ألن املقصود من
فرضيتهـا ،وهـو تحقيق وجودهـا ،وقد تحقق...
وهـذه الفـروض تسـمى الفـروض الكفائيـة،
وهـي تعلقـت باملسـلمني مبجموعهـم ،ويقـال
عنهـا إنهـا فـروض الفـرض ،أي أن أمـر اللـه يف
فـروض الكفايـات منصـب على قيـام الفـرض
بغـض النظـر عمـن يوجـده .فهـذه الفـروض
تعلقـت بذمـة كل مسـلم يف حال عـدم قيامها.
وتسـقط فقـط عـن املسـلمني الذيـن يعملـون
على إقامتهـا مادامـت غير قامئـة ،وتسـقط
عـن الجميـع يف حـال إقامتهـا؛ ألن املقصـود
34
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مـن وجوبهـا قـد تحقـق .وهـذه يجـب على
كل مسـلم أن يعلـم بهـا؛ فيقـوم بهـا مـن ميلك
الكفايـة .أمـا مـن ال ميلـك الكفايـة؛ فإنـه يدعو
ويحـث مـن ميلـك الكفايـة على القيـام بهـا.
ج  -إن الفـرد املسـلم ،كما هـو مكلـف
بالقيـام بالفـروض (العينيـة والكفائيـة) كذلـك
هـو مكلـف بترك األعمال التـي نهـى الشرع
عـن القيـام بهـا ،وهي مـا يسـمى بـ (الحـرام).
وتعتبر كل املحرمـات عينيـة ،وليـس فيهـا
محرمـات كفائيـة ،فهـذه املحرمـات هـي مما
تعلـق بذمـة كل مسـلم .ويجـب العلـم بهـا
لتجنبهـا.
د  -أمــا باقــي األحــكام الرشعيــة
املتعلقــة بذمــة املســلمني مــا تأخــذ حكــم
النــدب والكراهــة واإلباحــة ،فإنــه يتــم االلتـزام
بهــا عــى الوجــه الــذي رشعــت لــه ،وهــي
متعلقــة بذمــة املســلمني بنــاء عــى هــذا
الوجــه مــن غــر إلــزام.
ويف هــذا املجــال يذكــر أن الفرد املســلم
 ،كإنســان ،توجــد عنــده حاجــات عضويــة
تضطــره يف حياتــه إىل إشــباعها ،وحاجــات
غريزيــة تدفعــه إىل إشــباعها .فبالنســبة إىل
الحاجــات العضويــة هــو يشــعر بالحاجــة
إىل األكل والــرب والتغــوط والنــوم وإىل
املســكن ...ومثــل هــذه الحاجــات ال يســتطيع
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أن يتجاهلهــا وإال أ َّدت بــه إىل املــوت؛ وهــو
مــن أجــل ذلــك عليــه أن يعمــل ليؤمن لنفســه
مــا يسـ ُّد حاجاتــه هــذه .وملــا كان هنــاك أكــر
مــن صــورة لإلشــباع ،فعــى املســلم أن ينظــم
عمليــة إشــباعه بالحكــم الرشعــي ،ويحــرم
عليــه تنظيــم اإلشــباع مــن خارجــه...
أمــا بالنســبة إىل الحاجــات الغريزيــة؛
فقــد ركــب اللــه ســبحانه وتعــاىل اإلنســان
تركي ًبــا غريزيًــا قامئًــا عــى :غريــزة التقديــس،
وتظهــر هــذه الغريــزة مبظاهــر متعــددة
كمشــاعر االحـرام القلبــي والتبجيــل واإلجــال
والتقديــس ...وهــذه املشــاعر تدفعــه للعمــل
بحســبها ...و ُركــب عــى غريــزة حــب البقــاء
وعنهــا تتشــعب ميــول األنانيــة والغرييــة،
والجــن والبخــل والخــوف ،وحــب الســيادة،
وامليــل إىل االجتــاع ...وهــذه امليــول تتحكــم
بــه وتدفعــه إىل العمــل إلشــباعها .و ُركــب عــى
غريــزة النــوع ،وعنهــا تتشــعب ميــول تدفعــه
إىل الحــرص عــى بقــاء النــوع اإلنســاين ،منهــا
إغاثــة امللهــوف ونــرة الضعيــف ،ومنهــا
امليــل نحــو الجنــس اآلخــر الــذي يتولــد عنــه
الشــعور باألبــوة وباألمومــة وبالبنــوة ...وهــذا
الشــعور يدفــع اإلنســان للــزواج واإلنجــاب...
ومــن حيــث واقــع هــذه الغرائــز فإنهــا كذلــك
ميكــن أن تشــبع عــى أكــر مــن صــورة ،وال بــد

لهــا مــن نظــام صحيــح حتــى توجــد االطمئنــان
والكفايــة عنــد اإلنســان ،والــرع كذلــك نظــم
عمليــة إشــباع هــذه الغرائــز ومظاهرهــا
باألحــكام الرشعيــة.
وإذا كان الــرع قــد نظــم حاجــات
املســلم وغرائــزه كافــة ،فمعنــى ذلــك أن
الــرع قــد نظــم كافــة أعــال اإلنســان التــي
تلزمــه يف حياتــه ،كفــرد بحــد ذاتــه ،أو كفــرد
يف جامعــة ،أو كفــرد يف دولــة .ومــن هنــا يفهــم
شــمول العبــادة يف اإلســام.
والناظــر يف واقــع اإلنســان ومــا
ركــب عليــه مــن حاجــات عضويــة وغرائــز
مشــاعرية ،يــرى أن إشــباعها كلهــا يتطلــب
أن يتعــاون مــع غــره ،فهــو ال يســتطيع أن
يشــبعها كلهــا مبفــرده ،بــل ال بــد مــن التعــاون
مــع غــره ،وهــذا يقتــي وجــوده يف جامعــة
متعاونــة متآلفــة ارتضــت نظا ًمــا لهــا تشــبع
حاجاتهــا وغرائزهــا عــى أساســه ،ويتطلــب
تنظيــم عمليــة اإلشــباع حتــى ينــال كل واحــد
مــن هــذه الجامعــة نصيبــه غــر ظــامل وال
مظلــوم ،وهــذا يتطلــب وجــوده يف مجتمــع،
ويتطلــب وجــوده يف دولــة تــرف عــى
عمليــة التنظيــم ...ويف الوقــت نفســه يتطلــب
شــامل
ً
أن يكــون نظــام هــذه الدولــة نظا ًمــا
لتنظيــم كل شــؤون اإلنســان؛ بــد ًءا مــن إشــباع
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غريــزة التديــن مبظاهرهــا املتعــددة ،إىل إشــباع
ســائر الغرائــز ،مــع جعــل غريــزة التديــن هــي
األســاس يف النظــرة إىل التنظيــم ...وهــذا معنــاه
أنــه يتطلــب أن تكــون هــذه الدولــة دولــة
تســر
مبدئيــة قامئــة عــى عقيــدة سياســيةِّ ،
عــى أساســها نفســها ،وتــرف عــى تســيري
املســلمني أعاملهــم بحســب األحــكام الرشعيــة
املنبثقــة عنهــا؛ ومــن هنــا كان اإلســام هــو
الديــن املبــديئ الــذي يخــرج نــوره مــن مشــكاة
اإلميــان بـــ (ال إلــه إال اللــه) ...هــذا هــو مدلول
(ال إلــه إال اللــه) بالنســبة لشــمول العبــادة،
وبالنســبة إىل وجــوب وجــود الدولــة يف
اإلســام؛ ألنــه ال ميكــن أن يقــام بالعبــادة يف
اإلســام مــن دونهــا.
إن شــمول العبــادة يف اإلســام ،يجب أن
يكــون مفهومــه راسـ ًخا لــدى كل مســلم .وهــو
مــن املعلــوم مــن الديــن بالــرورة .ووجــود
الدولــة يف اإلســام ،يجــب أن يكــون مفهومهــا
راســ ًخا لــدى كل مســلم ،وهــي كذلــك مــن
املعلــوم مــن الديــن بالــرورة .ولكــن
لألســف فــإن هذيــن املفهومــن قــد رضبــا
لــدى املســلمني ج ـراء الغــزو الفكــري الغــريب.
فالغــرب خطــط ألن يتعامــل املســلمون مــع
دينهــم متا ًمــا كــا يتعامــل هــو مــع دينــه،
فمنــذ بواكــر اســتعامره لبــاد املســلمني ،بعــد
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هــدم الدولــة اإلســامية عــام 1924م ،فــرض
مناهجــه التعليميــة القامئــة عــى إبعــاد تصــور
املســلمني لوجــود دولــة إســامية ،وإقصــاء
أحــكام اإلســام املتعلقــة بتنظيــم مختلــف
الشــؤون الحياتيــة عــن حيــاة املســلمني ،وكان
لــه مــا أراده .والــذي ســاعد أكــر مــا ســاعد
الغــرب يف فــرض هــذه النظــرة هــم العلــاء
الذيــن تخرجــوا مــن املعاهــد الرشعيــة التــي
أنشــأها لهــذا الغــرض؛ حيــث خضعــوا لعمليــة
تثقيــف باإلســام عــى الطريقــة الغربيــة التــي
تــرى أن اإلســام تقتــر أحكامــه عــى األحكام
التــي تتنــاول حيــاة الفــرد املســلم كفــرد فقــط،
وال تتعداهــا إىل ســواها مــن أحــكام الحيــاة.
نعــم ،نقــول ،ولألســف ،إن العلــاء الذيــن
تخرجــوا مــن معاهــده ،وال يســمى عامل ًــا إال
مــن تخــرج مــن معاهــده ونــال شــهاداته،
وكذلــك فــإن الحــركات اإلســامية التــي تخــرج
املؤسســون مــن هــذه املعاهــد،
علامؤهــا ِّ
وبالتــايل تأثــروا بالثقافــة اإلســامية عــى
الطريقــة الغربيــة ،كانــوا هــم مــن تولــوا كــر
الدعــوة إىل اإلســام بهــذه الصــورة املنقوصــة
املبتــورة .وكانــوا هــم مــن أثــروا عىل املســلمني
بهــذا الفهــم الخاطــئ الــذي غرســه شــيطان
الغــرب يف عقولهــم وقلوبهــم ...فليتصــور
املســلمون اليــوم أن مــا هــو معلــوم مــن
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الديــن بالــرورة أصبــح غائ ًبــا عــن أذهــان
علامئهــم وجامعاتهــم ،فكيــف يكــون حــال
املســلمني!! ...إنــه فعـ ًـا عــى مــا ن ـراه اليــوم.
وليتصــور املســلمون كذلــك كيــف أن علــاء
املســلمني وجامعاتهــم اإلســامية هــم أول مــن
يحتاجــون إىل الدعــوة ،بينــا يجــب أن يكونــوا
هــم أول مــن يتقدمــون الصفــوف يف هــذه
الدعــوة!! .وليتصــور املســلمون كــم هــو عمــق
املشــكلة لديهــم بســبب هــذا الفهــم املنقــوص
لــدى علــاء املســلمني وجامعاتهــم العاملــة!!.
والســؤال الــذي يســأل نفســه هــو:
إذا كان العلــاء والجامعــات اإلســامية هــي
عــى هــذا الوضــع ،إذًا مــن الــذي عليــه تقــع
مســؤولية النهضــة بهــذا الواقــع املــردي؟ ومــن
الــذي ســيدعو هــؤالء إىل أرشــد األمــر؟!.
الجــواب :إنهــم املخلصــون والواعــون
مــن العلــاء ومســؤويل الجامعــات اإلســامية.
فــإن الــرع مــن حيــث األصــل ،قــد أوجــب
عــى الجميــع ،مبــن فيهــم العلــاء والجامعات،
تغيــر هــذه األوضــاع .وإذا كانــوا هــم قبــل
غريهــم مســؤولون عــن تــردي هــذه األوضــاع،
فهــم بالدرجــة األوىل كذلــك مســؤولون عــن
نهضــة األمــة اإلســامية .فهــؤالء املخلصــون
الواعــون عليهــم أن يقومــوا بأمــر هــذه األمــة
عــى الطريقــة التــي أمــر بهــا الــرع ،وأن

يبــدؤوا الدعــوة بهــؤالء العلــاء ومســؤويل
الجامعــات اإلســامية وأعضائهــا.
ومــن حيــث الواقــع ،نــرى أن هنــاك
حزبًــا قــد أخــذ عــى عاتقــه منــذ أول قيامــه
يف خمســينات القــرن املــايض القيــام بعــبء
نهضــة األمــة ،وأعلــن منــذ أول قيامــه أن
مشــكلة األمــة ليســت إال مشــكلة أن يكــون
األمــر كلــه للــه ،وأن تقــوم الدولــة اإلســامية
التــي تحكــم مبــا أنــزل اللــه ،وأعلــن منــذ أول
قيامــه أن مشــكلة املســلمني األساســية ليســت
قضيــة فلســطني ،وإن كانــت هــذه القضيــة
مــن أهــم قضاياهــم .وليســت قضيــة تعليــم
وال أخــاق وال فقــر يعــاين منــه املســلمون...
فــكل هــذه قضايــا فيهــا إشــكاليات ويجــب
أن تحــل ،ولكــن كل واحــدة منهــا هــي فــرع
ألصــل؛ فــإذا حــل األصــل حلــت معــه كل
املشــاكل الفرعيــة ،وعــى أســاس اإلســام...
كذلــك ميكــن القــول إن هــذه املشــاكل هــي
مظاهــر ملــرض أســايس ال ميكــن معالجتهــا إال
مبعالجــة هــذا املــرض األســايس ،والــذي تعالــج
تلقائيًــا مبعالجتــه ،وهــذه املشــكلة األساســية
هــي عــدم التحاكــم لإلســام يف كل شــؤون
الحيــاة ،والحــل الرشعــي لــكل ذلــك ال يكــون
إال بإقامــة دولــة الخالفــة اإلســامية التــي أنــاط
بهــا إقامــة الديــن كلــه
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بسم الله الرحمن الرحيم
ذكرى المولد النبوي الشريف:
ذكرى تكليف وتشريف
ذكـرى املولـد النبـوي الرشيـف هـي ذكـرى حيـاة بأكملهـا ،وليسـت ذكـرى يـوم محـدد
بعينـه .هـي ذكـرى ،إكرامهـا يكـون بإطاعـة الرسـول صلى اللـه عليـه وآله وسـلم مـدى الحياة،
وليـس بإقامـة االحتفـاالت الدينيـة يف يـوم من السـنة فحسـب .هي ذكـرى عمل وليسـت ذكرى
تعطيل...
ال شـك أن املسـلمني يحبـون رسـولهم
الكريـم َّأيـا حـب ...بيـد أن حبـه يقضي
ُ ۡ
بطاعتـه َّأيـا طاعـة ،قـال تعـاىل :قـل إِن

ُ ُ ۡ ُ
َ
ـم ت ُِّبـون
كنت
َ
ُ
ك ۡ
َو َي ۡغ ِف ۡ
ـم
ـر ل

ُۡ ۡ ُ
َّ َ َ َّ ُ
ـم َّ ُ
ك ُ
ٱلل
ـون يبِب
ٱلل فٱتبِع ِ
ـم َو َّ ُ
ُُ َ ُ ۡ
ٱلل َغ ُفـورَّ ٞرح ٞ
ِيـم
ذنوبك ۚ

[{ ٣١آل عمـران ]31 :تصاحـب املسـلمني
يف هـذه الذكـرى الفرحـة ،ويف الحقيقـة يف
هـذه الذكـرى يجـب أن متتلـئ النفـوس فيهـا
بالحسرة على مـا وصـل إليـه املسـلمون مـن
ٍ
بعـد عـن امتثـال تعاليـم رسـولهم الكريـم
ٍ
وبعـد عـن
الذيـن يحتفلـون بذكـرى مولـده...
التـأيس الحسـن بـه .ويف مـوازاة ذلـك ،يجـب
أن يشـحذ املسـلمون عزميتهـم إلعادة وضعهم
إىل مـا كان عليـه زمن الرسـول صلى الله عليه
وآلـه وسـلم عليـه وصحابتـه الكـرام...
لقد وصف الله سـبحانه وتعاىل رسـوله
الكريـم بأوصـاف يجـب أن يتخذها املسـلمون
أوصافًـا لهم:
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َّ ٓ َ ۡ َ ۡ َ ٰ َ َ ٰ ٗ
شـ ِهدا
• قـال تعـاىل :إِنـا أرسـلنك
ْ
ّ ۡ
َّ
شرا َونَذ ٗ
َو ُمبَ ّ ِ ٗ
ِيـرا ِ ٨لُؤم ُِنـوا بِـٱللِ َو َر ُس ِ
ـولِۦ
ََُ ُّ ُ َُ ّ ُ ََُ ّ ُ ُ ُ ۡ ٗ َ
ً
ِـروهۚ وتسـبحوه بك َ
وتعـزروه وت َوق ُ
صيلا
ـرة َوأ ِ
ِ
ِ

[ ٩الفتـح] .وهـل يكـون املؤمنـون شـهداء
على النـاس إال بـأن يكونـوا متا ًمـا على مـا كان
عليـه الرسـول صلى اللـه عليـه وآله وسـلم من
تبليـغ للديـن وتحكيـم لرشعه وجهاد يف سـبيل
فعلا كما يريدهـم الله
اللـه ...إال بـأن يكونـوا ً
َ
َ َ
ورسـوله أن يكونـوا بقولـه تعـاىلَ  :وكذٰل ِـك

َ َ ۡ َ ُ ۡ ُ َّ ٗ َ َ ٗ ّ َ ُ ُ ْ ُ َ ٓ َ َ
ـه َدا َء ع
جعلنٰكـم أمـة وسـطا ِلكونـوا ش
َ َ ُ َ َّ ُ ُ َ َ ۡ ُ
ك ۡ
ٱنلَّ ِ
ـم َشـ ِه ٗيداۗ 
ـاس ويكـون ٱلرسـول علي

[البقـرة]...

ٓ َ ۡ َ َّ َ َّ ٗ
• وقـال تعـاىلَ  :و َما أ ۡر َسـل َنٰك إِل كٓافة
َ
َ ٗ َ َ ٗ َ َ ٰ َّ َ ۡ
ّل َّ
ك ََ
ثر ٱنلَّ ِ
ِلن ِ
اس ل
كن أ
ـاس بشِ يرا ونذِيرا ول ِ
ََُۡ َ
ـون [ ٢٨سـبأ ،]28 :وكيـف نكـون مثلـه
يعلم

صلى اللـه عليـه وآلـه وسـلم بـأن نبلغ اإلسلام
كلـه للنـاس كافـة إال بالجهـاد يف سـبيل اللـه،
وأيـن هـو هـذا الجهـاد الـذي تحملـه دولـة

ذكرى املولد النبوي الشريف :ذكرى تكليف وتشريف

إسلامية :تهيـئ لـه السلاح وتقيـم لـه املصانع
واملختبرات ،وتفتـح بـه البلاد ،وتهـدي بـه
العبـاد؟!...
َ
ۡ ُ
ٱحكـم بَ ۡي َن ُهـم
• وقـال تعـاىلَ  :وأ ِن

ـم َو ۡ
ٱلل َو َل تَ َّتب ۡ
نـز َل َّ ُ
ٱح َذ ۡر ُه ۡ
ـع أَ ۡه َوا ٓ َء ُه ۡ
ب َمـا ٓ أَ َ
ـم
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
ٓ
ۡ
ُ َ َ
َ َّ ُ ۡ َ
ۡ
ـض َمـا أنـزل ٱلل إِل
ـكۖ
أن َيفتِنـوك عـ ۢن َبع ِ

فأيـن املسـلمون اليـوم مام يريض الله ورسـوله
بإقامـة الحكـم مبـا أنـزل اللـه...
َّ َ َ َ َ ُ ُ
• وقـال تعـاىلِ :إَونـك لع ٰ
ـق
لى خل ٍ
َ
يـم [ ٤القلـم] .ويف هـذا قالـت أم
ع ِظ ٖ
املؤمنين عائشـة ريض اللـه عنهـا« :كَانَ ُخلُ ُقـهُ
الْقُـ ْرآنَ » [رواه البخـاري] أي كان يتخلـق بـكل
مـا جـاء بـه القـرآن مـن عقائـد وأحـكام يف
جميـع شـؤون الحيـاة.
َ
َّ ُ ّ ۡ
• وقـال تعـاىلٰٓ َ  :
ٱلر ُسـول بَل ِغ
۞يأ ُّي َهـا

َّ ۡ َ ۡ ۡ َ
َ
َ ٓ ُ َ َۡ َ
ـم تف َعـل ف َمـا
لـك مِـن َّر ّبِـك ۖ ِإَون ل
نـزل إ ِ
مـا أ ِ
َ
َّ
َ َّ ۡ َ َ َ ُ َ َّ ُ َ ۡ ُ َ
َ َّ
ـاس إِن
بلغـت رِسـاله ۚۥ وٱلل يع ِصمـك مِـن ٱنل ِ ۗ
َّ َ َ
َۡ َۡ ۡ َ
كٰفِر َ
يـن [ ٦٧املائدة]،
ٱلل ل َي ۡهـدِي ٱلقـوم ٱل
ِ

فأيـن الخالفـة الراشـدة التـي تحكـم مبـا أنـزل
اللـه ،ويعـز فيهـا اإلسلام وأهلـه ،ويـذل فيهـا
الكفـر وأهلـه؟!...
ََ ۡ َ َٓ ُ ۡ َ ُ ٞ
• وقـال تعـاىل :لقـد جاءكـم رسـول

يريـده اللـه منـا أن يكون بيننا؟ وهـل يكون إال
بـأن تجتمـع كلمتهـم على إمـام خليفة راشـد،
يكـون ُج َّنـ ًة لهـم ،كأيب بكـر وعمـر وعثمان
وعلي ريض اللـه عنهـم أجمعين...
اآليـات يف هـذا املجـال كثيرة ،والعبرة
بقراءتهـا وفهمهـا والتعبـد بهـا على هـذا
الصعيـد...
• يقولـون (إحيـاء الذكـرى) وهـل يكون
اإلحيـاء إال بإعـادة الحيـاة إىل هـذا الديـن
بتجديـده ليعـود كما كان .وال يعـود كما كان
إال بـأن نعـود كما تركَنـا صلى اللـه عليـه وآله
وسـلم (خالفـة راشـدة على منهـاج النبـوة)
يرىض عنها سـاكن السماء من املالئكة ،وسـاكن
األرض مـن املؤمنين ،وتُـريض رب العاملين ،رب
العـرش العظيـم.
مـن هـذا املنطلق والفهم لهـذه الذكرى
ندعـو املؤمنين أن ميتثلـوا أمـر اللـه بامتثـال
سيرة رسـوله صلى اللـه عليـه وآله وسـلم متا ًما
على مـا كان عليـه رسـوله ،قـال تعـاىلَّ  :ل َق ۡ
ـد

َّ ُ ۡ َ ٌ َ َ َ َ َ ّ ٞ
َ َ َ ُ
ـنة ل َِمن كن
كن لك ۡم ِف َر ُسـو ِل ٱللِ أسـوة حس
َ ۡ ُ ْ َّ َ ۡ
َ َ َ َ َ َّ َ َ
ٱلل كث ِ ٗريا .٢١
ٱلل َوٱلَ ۡو َم ٱٓأۡلخِـر وذكر
يرجـوا

لقـد تركنـا الرسـول الكريـم صلى اللـه
ّ ۡ َ ُ
ُ
ـم َحر ٌ
يـز َعلَ ۡيـهِ َمـا َعن ُِّت ۡ
ِـك ۡم َعز ٌ
يص عليـه وآلـه وسـلم على املحجـة البيضـاء ،ليلها
س
نف
مِـن أ
ِ
ِ
ۡ
ٞ
َ َۡ ُ
كـم بٱل ُم ۡؤ ِمن َ
ِين َر ُءوف َّرح ٞ
ِيـم  ١٢٨كنهارهـا ،ال يزيـغ عنها إال كل ٍّ
ضـال .قال تعاىل:
علي
ِ
َ
َ
َ
ْ
ۡ
َّ
ع بَ ِص َ
يل أ ۡد ُع ٓ
ٱللِۚ َ ٰ
[التوبـة] .ومعلـوم أن لفـظ املؤمنين يشـمل قُـل َهٰـ ِذه ِۦ َسـب ِ ِ ٓ
ير ٍة
ـوا إِل
َ ُ ۡ َ ٰ َ َّ
جميـع املؤمنين إىل يـوم القيامة .فأيـن الحرص َأنَـا ۠ َو َمـن َّٱت َب َ
ٱللِ َو َمـا ٓ َأنَـا ۠ م َ
ِـن
نيۖ وسـبحن
ع
ِ
ِ
ُۡ ۡ
َ
شك ِين [ ١٠٨يوسـف ]108
على املؤمنين ،كل املؤمنين ،اليـوم ،والـذي ٱلم ِ
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بسم الله الرحمن الرحيم
امتَ ،وا َّز َّي َنت كلامتُها ِب ِعبار ٍ
الحروف ملولِ ِد ِه ابتها ًجاَ ،ف َرس َمت َبس َم َتها يف كَلِ ٍ
تَ َل َم ِ
ات،
لت
ُ
شيَّ ِةَ ،حبيبي يا َ
فان َتظَمت ِشع ًرا ُم َقف ًَّى بِأو َف ِر ال ُبحو ِر يف َمولِ ِد َخريِ َ ِ
رسول الله:
البيَّ ِة وهادي ال َب َ ِ

رَبيعٌ َزادَ مَولِدُهُ حَنينًا

َحني ًنــا
َربيــ ٌع زَا َد
َمولِــدُهُ
َو َمكَّــ ُة َرملُهــا ضَ ِح َ
ــك اب ِتها ًجــا
ــذب فُــراتٌ
َوزَمــ َز ُم ما ُؤهــا َع ٌ
ــي
َغــت األَربَعــ َن قُبَ َ
بَل َ
يــل َو ْح ٍ
أَ َ
حــي ُمعتَــز ًِل بِغــا ٍر
تــاك ال َو ُ
لــت رِســالَ َة اللَّــ ِه ام ِتثــالً
َح َم َ
ــب كِــرا ٌم
فَآ َمــ َن ِفت َيــ ٌة َص ْح ٌ
كث ُهــم ِعنــا ًدا
َوباقــي الق ِ
َــوم أَ َ ُ
يــش أَشــ َعلَت نَــا ًرا َو َحربًــا
قُ َر ٌ
َوعــا ُم ال ُحــزنِ َخ َّيــ َم يف ُســكونٍ
الصبيــا َن َضبًــا
َهــوا ِز ُن أَغــ َر ِت ِّ
ر اللَّــ ِه غَوث ًــا
ر نَــ ُ
َوجــا َء ال َّنــ ُ
َر َ
وس
ســول اللَّــ ِه َخز َر ُجنــا َوأَ ٌ
اإلســام ُرك ًنــا
َرضينــا َدولَــ َة
ِ
ب َِس ِ
ؤوســا
ــيف ال ِعــ ِّز نَقطَ ُعهــا ُر ً
فَنحــ ُن القَــو ُم إِن ث َــا َرت لَظاهــا
ــيف ِصمصا ًمــا َوبَأْ ًســا
الس َ
َورِثنــا َّ
ســام كَهفًــا
فَقا َمــت َدولَــ ُة ا ِإل ِ
َر ُ
ِــر ٍع
ســول اللَّــ ِه يَح ُك ُم ُهــم ب َ
خــر ِت ال ِّر ُ
جــال
َويف بَــد ٍر ت َ َب َ َ
ــب يف ِدمــا ُه
أَبــو َجهــلٍ تَخَضَّ َ
ــق َحقًّــا
َويَــو َم الفَتــ ِح جــا َء ال َح ُّ
َوعــا َدت ُســ َّن ُة التَّ ِ
وح ِ
يــد فَت ًحــا
40
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ِعــام ال ِفيــلِ أســ َعدَهُ شُ ــجونا
ب ِ
ياســمينا
مــل ِعطــ ًرا
فــوح ال َّر ُ
َ
يَ ُ
ِلَجلِ َ
ــك يــا َحبيبــي قَــد ُروي َنــا
تيــا صا ِدقًــا بَــ َّرًا أَمينــا
يَ ً
ُم ِ
رســلينا
ال ُّنبُــ َّو َة
ــر َك
َوبَ َّ َ
أَق َربينــا
ال َعشــ َر َة
َوأَنــ َذرتَ
أَبــو بَكــ ٍر ت َ َق َّد َمهــم يَقينــا
ِ
ــب يُ َد ِ
جاحدينــا
نــد ُن
أَبــو لَ َه ٍ
رشكينــا
أَبــو َجهــلٍ يُ َعربِــ ُدُ :م ِ
ــبَ ،خدي َجــ ُة يَر َحلونــا
أَبــو طَالِ ْ
أَال ت َ َّبــت أَيــادي الضَّ ا ِربِينــا
رس ِعينــا
يُلَ ُّبــوا
ِبأَنصــا ٍر
ُم ِ
ُمبايِعينــا
ُمقبِلــ َن
تَنــا َدوا
َيــس ِســوا ُه ِدينــا
ب َ
ِــر ِع اللَّــ ِه ل َ
ُ
يــل نَج َعلُهــا َعرينــا
َســوق ال َخ َ
ن
بــر إِن ُد ِعينــا
َونَحــ ُن ُّ
الص ْ ُ
ــر أَ ِ ْ
الس ِ
ــيف نَ ــي فاتِحينــا
ِب َحــ ِّد
َّ
يَلــو ُذ بِــ ِه َويُــؤوي الخائِفينــا
ُمؤ ِمنينــا
بِال َعقيــ َد ِة
ت َآ َخــوا
ُمر ِد ِفينــا
ت َنــا َدوا
مالئِكَــ ٌة
ِ
هائونــا
َــوم َصعــى
َوباقــي الق ِ
ِ
ت َ َحطَّ َم ِ
ُمز َه ِقينــا
الحجــا َر ُة
ــت
لِ َب ِ
يــت اللَّــ ِه ُعدنــا ُمؤ ِمنينــا

بيع َزا َد َموِل ُد ُه َحني ًنا (قصيدة)
َر ٌ

ب ٌ
َــر اللَّــ َه اب ِتها ًجــا
ِــال ك َّ َ
ــج الــ َودا ِع يُنــا ِد ِفيهِــم
َويف َح ِّ
ــي ال أَراكُــم
فَــا أَدري لَ َع ِّ
َيــت ِفيكُــم
َو َهــذي ُســ َّنتي أَبق ُ
إِما ًمــا ُج َّنــ ًة َعــ ْدلً أَطيعــوا
َر َ
البايــا
ســول اللَّــ ِه يــا َخــ َر َ
ِف َ
ــداك أَيب َوروحــي لَــو تَرانــا
تَرا ُهــم
صنــام
َو ُحــكَّا ٌم
كَأَ ٍ
َوأَمريــكا ت ُ
يــوش
َصــول لَهــا ُج ٌ
ــب ِمــن ِدمانــا
َو َس ُ
ــيف الكُفــ ِر خَضَّ َ
اإلســام مــاذا قَــد َدهاكُــم؟
بَنــي
ِ
أَال ُه ُّبــوا أَفيقــوا ِمــن ُس ٍ
ــبات
ِخالفَتُنــا بِهــا ِحصــ ٌن َمنيــ ٌع
ِــر ِع اللَّــ ِه تَح ُك ُمنــا ِب َعــد ٍل
ب َ
بَنــي ياهــو َد َوعــ ُد اللَّــ ِه ٍ
آت
ِ
ناط ٍ
قــات
ت َ َكلَّــ ُم
َوأَشــجا ٌر
ِب ِعــ ٍّز
ِخالفَتُنــا
فَتَن ِزلُهــا
ُعقابًــا َعــن َيــ ٍن َعــن ِشــا ٍل
َوأَقبَ ِ
لــت ال ُجمــو ُع َويف ُخشــو ٍع
أَمــ ُر امل ُؤ ِمنــ َن يَقــو ُم فيهــم
يَ ُ
رشقَهــا َوغَربًــا
طــوف األَ َ
رض َم ِ
َويــا بُوتــ ُن أَ ِ
ِالسايــا
بــر ب َّ
ب َِس ِ
ــق نَســل ُُك ك َُّل َو ْعــ ٍر
ــيف ال َح ِّ
ب َِس ِ
ر
ــح ك َُّل ِمــ ٍ
ــيف ال ِعــ ِّز نَفتَ ُ
فَهــذا ِطفلُنــا أَ َســ ٌد َهصــو ٌر
البايــا
فَيــا اللَّــ ُه يــا َر َّب
َ
فَ َع ِّجــل ب ِ
ِالخالفَــ ِة يــا إِلَهــي
ر
ِبتَمكــ ٍن
َوأَســ ِعفنا
َونَــ ٍ
َوهــذا َمولِــ ُد الهــادي أَتانــا

الــر ُك يف ال َبل ِ
َــد األمينــا
َوز َال
ِّ
ــدائ صا ِمتينــا
أَال لَ ُّبــوا نِ ِ
فَــ ِإ ِّن ر ِ
ــل َعنكُــم يَقينــا
اح ٌ
َوأَنتُــم َخــ ُر َمــن َورِثَ ال َيمينــا
ُمذ ِعنينــا
َعبــ ٌد تَأَ َّمــ َر
َوإِ ْن
بيــب اللَّــ ِه ُعدنــا جا ِهلينــا
َح َ
َغزانــا الكُفــ ُر ســاحوا يَقتُلونــا
نَواطــ ًرا أَعــادوا الكُفــ َر ِفينــا
يَهــو ُد َعلَــو َوعــادوا ُم ِ
فســدينا
تَ َده َد َه ِ
ِــل أَمطَرونــا
القَناب ُ
ــت
أَلَســتُم َخــ َر َمــن َورِثَ ال َيمينــا
اإلســام ِفينــا
أَعيــدوا َدولَــ َة
ِ
تَلُــ ُّم الشَّ ــ ْعثَ ت َج َم ُعنــا تَ ِقينــا
ــح رو ِميــا بُــرى نَبينــا
َوت َفتَ ُ
َســتَ ِ
يَقينــا
نطقُها
ِحجا َرتُنــا
َهلُ ُّمــوا قاتِلينــا
ُه ُّبــوا
أَال
ــب را ِفعينــا
َوتَجتَ ِمــ ُع الكَتائِ ُ
ِالســوا ِع ِد هاتِفينــا
ت ُ َرفــر ُِف ب َّ
الســ َر تَص ِفقُهــا َيينــا
تَغُــ ُّذ
َّ
ــح ال ُحصونــا
َوب ِ
ِاســم اللَّــ ِه نَفتَ ِت ُ
فاتِحينــا
نَجِيهــا
َوأَمريــكا
َّلــج تَص َهــ ُرهُ ُعيونــا
ُذيــب الث َ
ت ُ
َســكينا
َعــرهُ
بِــ ِإذنِ اللَّــ ِه ن ُ ُ
قــل يَشــ َهدونا
َوكِــرى أَو ِه َر ُ
ت َِخــ ُّر لَــ ُه ال َجبابِــ ُر ســاجِدينا
را ُمبينــا
ن َ
َــرتَ َرســولَنا نَــ ً
ُ
الحــال أَ َّرقَنــا ِســنينا
فَهــذا
عا ِملينــا
بالشي َعــ ِة
كــم
َّ
َو ُح ٍ
َصــا َة اللَّــ ِه نُزجِيهــا َحنينــا
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"نيويورك تاميز":
وزير داخلية مصر األسبق حبيب العادلي يشغل منصب مستشار لدى ولي العهد السعودي

قالت صحيفة "نيويورك تاميز" يف تقرير نرش عىل موقعها اإللكرتوين ،إن وزير الداخلية املرصي
األسبق اللواء حبيب العاديل ،يشغل منصب مستشار لدى ويل العهد السعودي محمد بن سلامن.
ومضت الصحيفة األمريكية قائلة إن حملة االعتقاالت التي قام بها األمري محمد بن سلامن يف
إطار مكافحة الفساد يف السعودية ،جاءت بعد استشارة من ما وصفته بـ"مسؤول أمني مرصي
سابق" متهم يف قضايا تعذيب وكسب غري مرشوع يف بالده .ويعد العاديل أبرز أركان نظام
الرئيس األسبق محمد حسني مبارك ،وعمل كوزير للداخلية ألكرث من  14عا ًما .جدير بالذكر
أن محكمة مرصية قضت بحبس العاديل  7سنوات ،بعد إدانته باالستيالء عىل املال العام يف
القضية املعروفة إعالم ًيا "بفساد وزارة الداخلية" .وتضمنت قامئة االتهام املوجهة ضد العاديل
االستيالء عىل املال العام واإلرضار العمدي به مببالغ قدرتها التحقيقات مبليار و 800مليون جنيه.
" األمري تشارلز :اليهود سبب مشاكل الشرق األوسط!

أثارت رسالة تعود إىل عام 1986م من ويل عهد بريطانيا األمري تشارلز ،لصديق مقرب له
حول اليهود وتأثريهم يف الرشق األوسط ضجة كربى .وتع َّرض األمري إىل حملة انتقادات
شاسعة ،بعد نرش صحيفة "دييل ميل" الربيطانية الرسالة التي جاء فيها أن تدفق اليهود إىل
املنطقة ساهم يف تفاقم املشكالت .كام ش َّدد عىل رضورة "حث واشنطن عىل التصدي للويب
أساسا ،وإن قدوم اليهود األجانب
اليهودي" ،فكتب أن" :العرب واليهود هام شعبان ساميان ً
وخاصة من أوروبا (وبالذات من بولندا) تسبب يف أكرب املشاكل التي تعرفها منطقة الرشق
األوسط" .واعتربت الصحيفة أن هذه الرسالة تكشف بشكل غري مسبوق رأي األمري تشارلز
ىف أحد أكرث النزاعات دموية يف العامل ،واصفة تقييمه للنزاع العريب (اإلرسائييل) بـ"املذهل".
الوعي :إن املفارقة تكمن بتجاهل األمري تشارلز إىل أن بريطانيا نفسها هي التي قامت بتشجيع
موجات الهجرة اليهودية إىل فلسطني ،وهي نفسها التي أنشأت كيانهم املسخ يف قلب العامل اإلسالمي!
بيان مشرتك لرتامب وبوتني" :ال حل عسكريًا" يف سوريا والدولة طابعها علماني

أعلن الكرملني يف  11نوفمرب/ترشين الثاين 2017م أن الرئيس األمرييك دونالد ترامب ونظريه
الرويس فالدميري بوتني اتفقا يف بيان مشرتك عىل هامش قمة آسيا-املحيط الهادئ ،عىل أن "ال حل
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عسكريًا" للنزاع يف سوريا .وذكر الكرملني عىل موقعه اإللكرتوين أن "الرئيسني اتفقا عىل أن النزاع يف
سوريا ليس له حل عسكري" ،وأكدا "تصميمهام عىل دحر تنظيم الدولة اإلسالمية" .وقال الكرملني
إن "الرئيسني أكدا التزامهام سيادة سوريا واستقاللها ووحدتها ووحدة أراضيها وطابعها العلامين"
وحثا األطراف املتحاربة عىل املشاركة يف محادثات سالم برعاية األمم املتحدة يف جنيف .وعرب
البيان املشرتك للرئيسني عن "االرتياح" لجهود منع حصول حوادث بني قوات بلديهام يف سوريا
"مام سمح بإلحاق هزائم متزايدة بتنظيم الدولة اإلسالمية عىل األرض يف األشهر القليلة املاضية".
نتنياهو :العائق أمام السالم باملنطقة الشعوب وليس القادة

قال رئيس الوزراء (اإلرسائييل) بنيامني نتنياهو ،إن العائق أمام "توسيع" السالم يف املنطقة
يكمن يف معاداة الشعوب العربية لـ(إرسائيل) ،وليس يف قادة دولهم .وأضاف يف كلمة
ألقاها يف الربملان (اإلرسائييل) "الكنيست" ،مبناسبة الذكرى األربعني لزيارة الرئيس املرصي
الراحل محمد أنور السادات لتل أبيب" :إن العقبة الكربى أمام توسيع السالم ال تعود
إىل قادة الدول حولنا ،وإمنا إىل الرأي العام السائد يف الشارع العريب والذي تعرض خالل
سنوات طويلة لغسل دماغ متثل بعرض صورة خاطئة ومنحازة عن دولة إرسائيل" .وأكمل:
"حتى بعد مرور العرشات من السنوات ،وعىل غرار الطبقات الجيولوجية ،يصعب ج ًدا
التحرر من تلك الصورة ،وعرض (إرسائيل) عىل حقيقتها وبوجهها الجميل والحقيقي" .وأشاد
نتنياهو يف خطابه بالعالقات الثنائية الحالية بني بالده ومرص ،وقال إنها يف "عنفوانها" ،مضيفًا:
"السالم (اإلرسائييل)  -املرصي يشهد عنفوانًا يف عهد الرئيس املرصي عبد الفتاح السييس".
نيويورك تاميز ترصد مالمح احلل اجلاري يف سوريا

أصبح العناق الحار بني بشار األسد والرئيس الرويس فالدميري بوتني رم ًزا يجسد امتنان النظام السوري
للتحول التاريخي الذي أحدثته موسكو يف مسار هذه الحرب .وجاء هذا اللقاء الذي شهد هذا
العناق ليك يشكر األسد روسيا عىل التدخل العسكري الذي نسب إليه الفضل يف "إنقاذ سوريا"،
ٍ
ٍ
محادثات جديدة تهدف إىل إنهاء الحرب األهلية ،حسب تقرير
استعدادات إلجراء
وذلك وسط
يوم من لقاء
لصحيفة نيويورك تاميز األمريكية .وأُعلنت زيارة األسد إىل منتجع سوتيش الرويس ،قبل ٍ
قم ٍة هناك لقادة إيران ،وتركيا ،وروسيا ،الذين يضطلعون بدو ٍر دبلومايس بارز عىل نح ٍو متزايد يف
سوريا يف الوقت الذي أرجأت فيه الواليات املتحدة التعامل مع مصري األسد .وقال مسؤولون روس
إ َّن هدفهم الرئييس هو ضامن الحصول عىل دعم األسد لعملي ٍة سياسية إلنهاء رصا ٍع بدأ قبل أكرث
من  6سنوات ودفعه إىل قبول تغيري ٍ
ات كبرية ،مثل تقاسم السلطة أو إدخال إصالحات جوهرية.
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أردوغان يهاجم الغرب ويتحدث عن سيناريو قذر لتمزيق املسلمني

أشار الرئيس الرتيك رجب طيب أردوغان إىل وجود سيناريو "قذر" يُط ّبق حال ًيا بهدف القضاء
عىل وحدة العامل اإلسالمي ومستقبله .وجاءت ترصيحات أردوغان هذه يف كلمة ألقاها خالل
افتتاح اجتامع اللجنة الدامئة للتعاون االقتصادي والتجاري يف منظمة التعاون اإلسالمي مبدينة
إسطنبول .وأوضح أردوغان أ ّن العامل اإلسالمي مي ّر بفرتة عصيبة خالل األعوام األخرية ،وأنه من
املمكن اعتبارها "فرتة الفنت" بكل معنى الكلمة .وأضاف الرئيس الرتيك أ ّن العامل الغريب يحاول
قائل:
ضامن مستقبله ،من خالل تصدير كل أمراضه التاريخية إىل العامل اإلسالمي .واستطرد ً
"التزام الغرب الصمت حيال الوحشية التي تحصل يف سوريا منذ  7أعوام ،وإغالقه األبواب
يف وجه املهاجرين ،وعدم تنديده باملجازر التي تحدث يف أراكان ،أظهر وجهه الحقيقي".
الوعي :يتحدث أردوغان كأنه مجرد خطيب عىل منرب أو صحفي وليس كرئيس دولة
فعل يف
غافل أنه يجب عليه أن يرعى مصالح األمة ،وأن يساهم ً
من أهم دول املسلمنيً ،
التصدي لهجامت الغرب املسعورة عىل بالد املسلمني بدل أن يبني سو ًرا مع سوريا
يحول فيه دون وصول النازحني إىل تركيا ،تنفيذًا لصفقات مأجورة مع األوروبيني.
الرئيس السوداني يكشف عن خطط عسكرية قدمية لغزو اخلليج

قال الرئيس السوداين املشري عمر حسن البشري ،إنه اطلع شخص ًيا عىل خطط عسكرية لغزو
منطقة الخليج .وكشف البشري لربنامج "قصارى القول" عىل قناة  ،RTتفاصيل غري مسبوقة حول
كيفية إعداد البنتاغون تلك الخطط يف الثامنينات؛ لكونه ضابطًا يف القوات املسلحة السودانية،
وتلقى تدريباته يف الواليات املتحدة إبّان حقبة الرئيس السوداين السابق جعفر منريي .وأكد
البشري أن "األمريكيني كانوا ينتظرون الفرصة الحتالل املنطقة وقد وفرها لهم صدام حسني".
الفساد ينخر آل سعود و %95من املوقوفني رضخوا للتسوية

قال ويل العهد السعودي األمري محمد بن سلامن إن  95يف املائة من املوقوفني بتهم وافقوا
عىل التسوية وإعادة األموال ،فيام أثبت واحد يف املائة منهم براءتهم وانتهت قضاياهم .أضاف
ويل العهد السعودي ،يف مقابلة مع صحيفة «نيويورك تاميز» األمريكية أجراها الكاتب األمرييك
توماس فريدمان ،إن  4يف املائة من املوقوفني أنكروا تهم الفساد ،وأبدوا رغبتهم يف التوجه إىل
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القضاء ،مش ًريا إىل أن النائب العام يتوقع أن تبلغ قيمة املبالغ املستعادة عرب التسوية نحو 100
مليار دوالر .وبدأ فريدمان حواره بسؤال« :ماذا يحدث يف الريتز؟» ،ورد األمري محمد بن سلامن
قائل« :إنه ألمر مضحك»؛ القول إن حملة مكافحة الفساد كانت وسيلة النتزاع السلطة ،مش ًريا
ً
إىل أن األعضاء البارزين ضمن املحتجزين يف فندق الريتز قد أعلنوا مسبقًا بيعتهم له ،ودعمهم
إلصالحاته ،وأن «الغالبية العظمى من أفراد العائلة الحاكمة» تقف يف صفه .وأضاف« :هذا ما
حدث ،فلطاملا عانت دولتنا من الفساد منذ الثامنينات حتى يومنا هذا .وتقول تقديرات خربائنا
إن ما يقارب  10يف املائة من اإلنفاق الحكومي يتعرض لالختالس كل عام بواسطة الفساد،
من الطبقة العليا إىل الكادحة .وعىل مر السنني ،شنت الحكومة أكرث من (حرب عىل الفساد)،
ولكنها فشلت جمي ًعا .ملاذا؟ ألن جميع تلك الحمالت بدأت من الطبقة الكادحة فأعىل».
دير شبيغل :تصاعد اضطرادي يف االقتصاد الصيين
فيما تنأى الدولة بنفسها عن الصراعات السياسية يف العامل

نرشت صحيفة "دير شبيغل" األملانية تقري ًرا ،سلطت من خالله الضوء عىل الصني ،والتطور
الكبري الذي تشهده البالد .واستغلت الصني انشغال نظرياتها من الدول الكربى يف رصاعات
الهوية والتفكك واملشاكل االقتصادية؛ لتميض قد ًما عىل طريق النمو االقتصادي الرسيع،
حتى تتموقع يف قمة أقوى االقتصاديات يف العامل .وقالت الصحيفة ،يف تقريرها إن األحداث
الجارية عىل الساحة الدولية تع ّد يف صالح بكني أكرث من أي وقت آخر .فمن جانب ،تقود
الواليات املتحدة معركة ترسيخ الهوية ،يف حني تبحث أوروبا عن وحدتها ،بينام يحتفل
الحزب الشيوعي بنجاحاته ،ويخطط إلنجازات أخرى يف املستقبل .من جانب آخر ،يخىش
الروس عىل مستقبلهم االقتصادي ،يف الوقت الذي يحاول فيه العرب التمسك مبا تبقى من
كرامتهم .أما االقتصاد الصيني ،فال يزال يسري بخطى ثابتة عىل طريق االزدهار .ويف الوقت
نفسه ارتفع االحتياطي النقدي من العملة األجنبية إىل  3100مليار دوالر ،لتواصل الصني
بناء القواعد األساسية لنظام اقتصادي عاملي ،متسك فيه هي بزمام األمور .وأكدت الصحيفة
فضل
أن الصني ال تسعى لتصدر عناوين األخبار ،عىل غرار الرئيس الرويس ،فالدميري بوتنيً ،
عن أنها ال تقحم نفسها يف حروب كالمية ،مثل ترامب وأردوغان .باإلضافة إىل ذلك ،تأىب
الصني أن تورط نفسها عسكريًا يف حرب يف أي دولة أخرى ،مثل موسكو وواشنطن .من
جهة أخرى ،ال يعتمد قادة الصني مواقع التواصل االجتامعي إلبداء آرائهم حول مسألة
ما .يف الواقع ،تحاول الصني كسب املزيد من الهدوء واالستقرار لتنفيذ خططها املستقبلية
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َ َ َ ۡ َ ُ ْ َّ َ ُ ۡ َ ٗ ّ َ ۡ َ ٰ ُ ۡ َ َ َ ُّ ْ َ َ َّ ُ ْ َ ُ ۡ ُ ْ َ ۡ
ـنَ
 ول تعلــوا ٱلل عرضــة ِليمن ِكــم أن تــروا وتتقــوا وتصل ِحــوا بـ
ٓ َۡ َٰ ُ ۡ َ َ
َ َّ ُ َ ٌ َ ۡ َّ ُ َّ ُ ُ ُ َ ُ َّ ٞ
َّ
ٰ
كــن
ـاس وٱلل سـ ِميع عل ِيــم  ٢٢٤ل يؤاخِذكــم
ٱلل بِٱللغــوِ ِف أيمن ِكــم ول ِ
ٱنلـ ِ ۚ
َ َ َ ۡ ُُ ُ ُ
َُ ُ ُ
ـم َو َّ ُ
ـور َحل ِيـ ٞ
ٱلل َغ ُفـ ٌ
ـم .٢٢٥
يؤاخِذكــم ب ِ َمــا كســبت قلوبكـ ۡ ۗ
جاء في كتاب التيسير في أصول التفسير لمؤلفه عطاء بن خليل أبو الرشته
أمير حزب التحرير حفظه اهلل في تفسيره لهذه اآليات ما يلي:

يف سياق بيان الله سبحانه لعدد من األحكام ،فإن الله يبـني يف هذه اآليات ما ييل:
 .1ينهـى اللـه سـبحانه عـن أن يقسـم أحـد ميي ًنـا على عـدم فعل خري مـا ،وأن يتخذ التمسـك
باليمين وعـدم الحنـث بـه حجـة لـه يف عـدم فعـل ذلـك الخير ظنـاً منـه وجـوب الرب بالقسـم يف
هـذه الحالـة وإال عصى الله.
يصـح أن مينعـه مـن البر والتقـوى
وهكـذا يبين اللـه  -سـبحانه وتعـاىل  -أن حلـف اليمين ال ّ
واإلصلاح بين النـاس ،بـل عليـه أن يفعل الخري ويكفر عـن ميينه كام جاء يف الحديـث« :من حلف
على ميين فـرأى غريهـا خي ًرا منها ،فليكفر عـن ميينه ويفعل الـذي هو خري» (مسـلم وابن حبان).
وروى الكلبـي أنهـا نزلـت يف عبـد اللـه بـن رواحـة حني حلـف عىل ختنه بشير بن النعـمــان
أن ال يدخـل عليـه أبـ ًدا ،وال يكلمـه ،وال يصلـح بينـه وبين امرأتـه بعـد أن كان طلـقـهــا وأراد
الرجــوع إليهـا والصــلح معهـا .ويف سـبب النـزول مـا يـدل على أنـه ال ينبغـي للمؤمـن أن مينعه
ميينـه عـن فعـل الخير الـذي حلـف أن ال يفعلـه.
ويف خامتـة اآليـة الكرميـة يبني الله سـبحانه أنه سـميع ألميانهـم عليم بأحوالهـم ومقاصدهم ،ال
يعـزب عنـه مثقـال ذرة ،وهـو سـبحانه يعلم رسهم وجهرهـم ُ َّ 
يع َعل ٞ
ٱلل َسـ ِم ٌ
ِيم .٢٢٤
ٗ
ُ ع ۡر َضـة على وزن فُعلـة مثـل (غرفـة) مـن عـرض الشيء يعـرض أو يع ُرض مـن باب نرص
ورضب مبعنـى جعلـه معرتضـاً أي حاجزا ً.
َ َ َ ۡ َ ُ ْ َّ َ ُ ۡ َ ٗ ّ َ ۡ َ ٰ ُ
ِك ۡ
ـم أي ال تجعلـوا الله تعاىل حاج ًزا ،ألجـل حلفكم به ،عن
 ول تعلـوا ٱلل عرضـة ِليمن
البر والتقـوى والصلاح ،مبعنـى عدم جعـل الحلف باللـه مان ًعا ألن تفعلـوا الرب والتقـوى واإلصالح
بين النـاس الذي حلفتـم أال تفعلوه.
َ َ َ ُّ ْ
ّ َۡ َٰ ُ
ِك ۡم للتعليل ،أي ألجل أميانكم وأن تبوا  يف تقدير (ألن تربوا).
فالالم يف اآلية ِ ليمن
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َ ٗ َّ
ََ َۡ
ُ
ت َعلُوا ْ َّ َ
ٱلل ُع ۡرضة ِليۡ َمٰن ِك ۡم
 ول

 .2يف اآليـة الثانيـة يبين اللـه فضلـه على هـذه األمـة ،فلقـد تجـاوز لنـا عـن اللغـو يف األميـان
أي التـي تجـري على اللسـان دون قصـد اليمين كما روي عـن عائشـة  -ريض اللـه عنهـا  -قالـت:
َّ ُ َ ُ ُ ُ َّ ُ َّ ۡ
ٓ َۡ َٰ ُ
ِك ۡ
«أنزلـت هـذه اآليـة  ل يؤاخِذكـم
ـم مـن قـول الرجـل :ال والله ،وبىل
ٱلل بِٱللغـوِ ِف أيمن
واللـه» (البخـاري) وقـد روي عـن أيب قالبـة :ال واللـه ،وبلى واللـه ،لغـة من لغـات العـرب ال يراد
بهـا اليمين ،وهـي مـن صلـة الـكالم ،ولقـد عفـا الله سـبحانه عـن مثل هـذا اللغـو يف اليمين ،ومل
يؤاخذنـا إال مبـا كسـبت قلوبنـا ،أي مبـا قصدته مـن أميان؛ حيث يوافـق فيها لفظ اليمني ما اسـتقر
يف القلوب.
وهـذه املؤاخـذة منهـا مـا تجبره الكفـارة فيؤديهـا صاحبهـا وال يشء عليـه ال يف الدنيـا وال يف
اآلخـرة ،ومنهـا مـا ال تنفـع فيـه كفـارة وال تجبره ،بـل عليـه عقوبـة تعزيريـة شـديدة مـن الدولة
اإلسلامية يف الدنيـا أو عقوبـة عظيمـة يف اآلخـرة.
أمـا األوىل ،فهـي األميـان املنعقـدة والتي ال ينفذها صاحبهـا ويحنث فيها ،وهي التي ينشـؤها
صاحبهـا وال ينفذهـا كأن يقسـم ألفعلـن كـذا ثـم ال يفعـل ،ففيها الكفـارة كام بينته سـورة املائدة
َ ۡ َ
َ
َ َ َّ ُّ ُ ۡ َ ۡ َ ٰ َ َ َ
َ ُ ُ
ـه ٓۥ إ ۡط َع ُ
ك َّفٰ َرتُ ُ
ـام َع َ َ
شرة ِ َم َ ٰ
ـط َمـا
سـكِني م
كـن يُؤاخِذكـم بِمـا عقدتـم ٱليمـنۖ ف
َ ول ٰ ِ
ِـن أ ۡو َس ِ
ِ
َ
َ
ُۡ ُ َ َۡ
ُ ۡ َۡ ۡ َُُ ۡ َۡ َۡ
يـر َر َق َبـة َف َمـن ل َّ ۡم َي ۡ
تر ُ
ـد فَ ِص َي ُام ثَل ٰ َثـةِ أيَّـا ٖمۚ املائدة/آية89
و
أ
م
ه
ت
ـو
ِس
ك
و
أ
ـم
ِيك
ل
ه
تطعِمـون أ
ۖ
ٖ
ِ
ِ
وتنـفــيذ الكفارة يعـفــيه من أي يشء بعدها ال من قبل الدولة اإلسلامية يف الدنيا وال يف اآلخرة.
والثانيـة األميـان الكاذبـة املتعمـدة فيقسـم املـرء على حـدوث يشء وهـو يـدرك أنـه كاذب،
وهـي املسماة باليمين الغمـوس التـي تغمس صاحبهـا يف نار جهنـم ،فتقتطع بهـا الحقوق وينرش
بها الفسـاد.
وهـذه األميـان ال يجربهـا كفـارة ،فلا كفـارة فيهـا بـل عقوبـة تعزيريـة شـديدة يف الدنيـا من
قبـل الدولـة اإلسلامية يقدرهـا القـايض محققًا فيهـا الزجر لصاحبها وملن يسـمع بها لشـدتها ،فإن
مل يصـل خبره إىل الدولـة اإلسلامية فقـد توعـده اللـه بعذاب شـديد شـديد كما بينه الرسـول 
مـن حديـث ابـن عمـر قـال« :جـاء أعـرايب إىل النبـي  فقـال :يـا رسـول الله مـا الكبائـر؟ فذكر
الحديـث ،وفيـه اليمين الغمـوس .وفيـه قلـت :وما اليمين الغموس؟ قـال :الذي يقتطـع بها مال
امرئ مسـلم هـو فيهـا كاذب»(البخاري).
وعـن أيب هريـرة قــال« :قــال رسـول اللـه  :خمـس ليس لهـن كفـارة :الرشك باللـه ،وقتل
النفـس بغير حـق ،وبهـت مؤمن ،والفـرار يوم الزحف ،وميين يقتطع بها ماالً بغير حق» (أحمد)
أي اليمين الغموس.
ولقـد ختـم اللـه اآليـة بأنـه سـبحانه ال يؤاخذنـا باللغو ،بل مبـا كسـبت قلوبنا كام بينـاه ،فهو
ـور  حيـث مل يؤاخذنـا باللغـو َ حل ٞ
سـبحانه َ غ ُف ٌ
ِيـم  ٢٢٥فلـم يعجـل العقوبـة ملسـتحقيها.
و(الحليـم) مـن َحلُـ َم يَحلُـم ِحلْماً إذا أمهـل بتأخير العقاب
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َي َوأَ َح ُّب إِ َل اللَّ ِه ِم َن الْ ُم ْؤ ِم ِن الضَّ ِع ِ
َي
يفَ ،و ِف ك ٍُّل خ ْ ٌ
الْ ُم ْؤ ِم ُن الْ َقو ُِّى خ ْ ٌ
َير َوأَ َح ُّب
قـال رسـول اللـه  يف الحديـث الـذي رواه أبـو هريـرة « :الْ ُم ْؤ ِمـ ُن الْ َقو ُِّى خ ْ ٌ
ـن الضَّ ِع ِ
َير ،ا ْحـر ِْص َع َلى َمـا يَ ْن َف ُعكَ َو ْاسـ َت ِع ْن بِاللَّـ ِهَ ،والَ تَ ْعجِ ْز،
إِ َل اللَّـ ِه ِمـ َن الْ ُم ْؤ ِم ِ
يـفَ ،و ِف ك ٍُّل خ ْ ٌ
ْـت كَانَ كَـ َذا َوكَ َذاَ ،ولَ ِك ْن ُق ْل َقـدَ ُر اللَّ ِه َو َما شَ ـا َء َف َع َلَ ،فإِنَّ
َوإِنْ أَ َصا َبـكَ َش ٌء فَلاَ تَق ُْـل :لَـ ْو أَنِّ َف َعل ُ
(لَـ ْو) تَ ْف َت ُح َع َم َل الشَّـ ْيطَانِ » [رواه مسـلم].
قـال رسـول اللـه  قـال« :إن مـن الذنـوب ذنو ًبـا ال يكفرها الصلاة وال الصيـام وال الحج
وال العمـرة ،قالـوا :فما يكفرها يا رسـول الله؟ قـال :الهموم يف طلب املعيشـة»[ .رواه الطرباين يف
األوسـط ،والديلمـي يف مسـند الفـردوس ،وأبـو نعيـم يف الحلية بألفاظ مختلفـة متقاربة]
قـال رسـول اللـه « :مـا أكل العبـد طعا ًمـا أحـب إىل اللـه مـن كدِّ يَـ ِد ِه .ومن بـات ً
كال
مـن عملـه بـات مغفـو ًرا لـه»[ .الجامـع الصغري].
قـال رسـول اللـه « :الَ يَغْـر ُِس ُم ْسـلِ ٌم َغ ْر ًسـا َوالَ يَـ ْز َر ُع َز ْر ًعـا َف َيأْك َُل ِم ْنـهُ إِن َْسـانٌ َوالَ َدابَّ ٌة
َـت لَـهُ َصدَ َقـ ٌة» [رواه مسـلم].
َوالَ يشء إِالَّ كَان ْ
عـن أنـس  عـن النبي  قال« :إن قامت السـاعة ،ويف يد أحدكم فسـيلة ،فإن اسـتطاع
أن ال تقوم حتى يغرسها فليغرسها» [رواه البخاري].
عـن أيب عبـد اللـه الزبري بـن العوام  قال :قال رسـول الله « :ألن يأخـذ أحدكم أح ُبل ُة
ثـم يـأيت الجبـل ،فيـأيت ي ُحزمـة مـن حطـب على ظهـره فيبيعهـا ،فيكـف الله بهـا وجهـهُ  ،خري له
مـن أن يسـأل الناس ،أعطـوه أو منعـوه» [رواه البخاري].
عن رسول الله  قال« :كان زكريا عليه السالم نجا ًرا»» [رواه مسلم].
قـدام بـن معـدي كـرب  عـن النبـي  قال« :مـا أكل أحـد طعا ًما قط خي ًرا من
عـن املِ ِ
أن يـأكُل مـن عمـل يديـه ،وإن نبـي اللـه داود  كان يأكل من عمـل يـده» [رواه البخاري].
ُ
رسـول اللـه  يعطينـي ال َعطَـا َء ،فأقـول :أ ْع ِطـ ِه
عـن ابـن عمـر  ،أن عمـر قـال :كان
َمـ ْن ُهـ َو أَفْقَـر إليـه ِمنـي قال :فقال عليه الصالة والسلام« :خـذه ،وإذا جاءك من هـذا املال يشء
تصدَّ ْق به .ومـا ال ،وما
شـئت كُلْه ،وإن َ
شرف وال سـائلَ ،فخُـذه َف َت َم َّولـه فإن َ
وأنـت غير ُم ْ ِ
شـئت َ
مل يكـن كذلـك؛ فلا تُ ْت ِب ّعـهُ نَف َْسـك ،قـال سـامل بـن عبـد الله :فألجـل ذلـك كان عبد الله ال ُ
يسـأل
أحـدً ا شـي ًئا وال يـ ُر ّد شـي ًئا أ ْع ِط َيـهُ »[ .متفق عليه]
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معركة (مالذكرد) تحقق فيها قوله تعاىل:
َ َ

ََ

ٗ َ

ۡ

َ
َّ
ت ف َِئة كث َ َ
كم ّمِن ف َِئة قل ِيلة غل َب ۡ
ٱللِۗ

رية ۢ بِإِذ ِن
ِ
ٍ
ٖ

يف معركــة (مــاذ كــرد) ســنة (463هـــ)؛ خــرج ملك الــروم رومانــوس يف جمع كبري مــن الروم
والــروس والكــرج والفرنجــة وغريهــم مــن الشــعوب النرصانيــة ،حتــى قُ ـ ِّدر ذلــك الجمــع
بثالمثائــة ألــف جنــدي ،أع َّدهــم اإلمرباطــور ملالقــاة الســلطان الســلجوقي ألــب أرســان،
الــذي مــا إن علــم باقـراب الــروم ومــن معهــم حتــى اســتعد لألمــر واحتســب نفســه ومــن
معــه ،وكان يف قلــة مــن أصحابــه ال تقــارن بعــدد الــروم وأتباعــه ،قيــل :إنهــم قرابــة خمســة
عــر أل ًفــا ،ومل يكــن لديــه وقــت الســتدعاء مــدد مــن املناطــق التابعــة لــه ،وقــال قولتــه
املشــهورة« :أنــا أحتســب عنــد اللــه نفــي ،إن ســعدت بالشــهادة ففــي حواصــل الطيــور
الخــر أصبــح وأُمــي ،ومــن حواصــل النســور الغــر َرمــي ،وإن نــرت فــا أســعدين

وأنــا أُمــي ،ويومــي خــر مــن أَمــي» ،وهجــم مبــن معــه عــى مقدمــة األعــداء ،وكان
عظيــا،
فيهــا عــرون ألفًــا معظمهــم مــن الــروس ،فأحــرز املســلمون عليهــم انتصــا ًرا
ً
ومتكنــوا مــن أرس معظــم قوادهــم .وكان الســلطان قــد أرســل مــن قبلــه وفـ ًدا إىل إمرباطــور
الــروم وعــرض عليــه املصالحــة ،ولكنــه تكـ َّـر وطغــى ومل يقبــل العــرض وقــال« :هيهــات،
ال هدنــة وال رجــوع إال بعــد أن أفعــل ببــاد اإلســام مثــل مــا فُعــل ببــاد الــروم» ،وجــاء
يف روايــة« :ال هدنــة إال ببــذل الـ ِّري» ،وهــي بــاد شاســعة تحــت إمــرة املســلمني ،فحمــى
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الســلطان وشــاط ،فقــال إمامــه أبــو نــر محمــد بــن عبــد امللــك البخــاري الحنفــي« :إنــك
تقاتــل عــن ديــن وعــد اللــه بنــره وإظهــاره عــى ســائر األديــان ،وأرجــو أن يكــون اللــه
قــد كتــب باســمك هــذا الفتــح ،فالقهــم يــوم الجمعــة يف الســاعة التــي يكــون الخطبــاء
عــى املنابــر ،فإنهــم يدعــون للمجاهديــن» .واجتمــع الجيشــان يــوم الخميــس الخامــس
والعرشيــن مــن ذي القعــدة ســنة (463هـــ) ،فلــا كان وقــت الصــاة مــن يــوم الجمعــة
رع ،وقــال لهــم« :نحــن
صــى الســلطان بالعســكر ،ودعــا اللــه تعــاىل وابتهــل وبــى وت ـ َّ
مــع القــوم تحــت الناقــص ،وأريــد أن أطــرح نفــي عليهــم يف هــذه الســاعة التــي يدعــى
فيهــا لنــا وللمســلمني عــى املنابــر ،فإمــا أن أبلــغ الغــرض ،وإمــا أن أمــي شــهي ًدا إىل الجنــة،
فمــن أحــب أن يتبعنــي منكــم فليتبعنــي ،ومــن أحــب أن ينــرف فليمـ ِ
ـض مصا َح ًبــا ،فــا
هــا هنــا ســلطان يأمــر وال عســكر يؤمــر ،فإمنــا أنــا اليــوم واحــد منكــم ،وغــا ٍز معكــم،
فمــن تبعنــي ،ووهــب نفســه للــه تعــاىل فلــه الجنــة أو الغنيمــة .ومــن مــى؛ حقَّــت
عليــه النــار والفضيحــة» .فقالــوا« :مهــا فعلــت تبعنــاك فيــه وأع َّنــاك عليــه» ،فبــادر ولبــس
ـت فهــذا كفنــي» ،ثــم وقــع الزحــف
البيــاض وتح َّنــط اســتعدا ًدا للمــوت” .وقــال« :إن ِقتلـ ُ
بــن الطرفــن ،ونــزل الســلطان ألــب أرســان عــن فرســه ،ومــرغ وجهــه بال ـراب ،وأظهــر
الخضــوع والبــكاء للــه تعــاىل وأكــر مــن الدعــاء ،ثــم ركــب وحمــل عــى األعــداء ،وصــدق
املســلمون القتــال وصــروا وصابــروا حتــى زلــزل اللــه األعــداء وقــذف الرعــب يف قلوبهــم،
ونــر اللــه املســلمني عليهــم ،فقتلــوا منهــم مقتلــة عظيمــة ،وأرسوا منهــم جمو ًعــا كبــرة،
كان عــى رأســهم ملــك الــروم نفســه»
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