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تنويه واعتذار

نرشت مجلة الوعي يف العددين ( )376و( )377حلقتني من بحث بعنوان:
"روسيا وهاجس اإلسالم والخالفة" .وقد نسبت املجلة البحث ألستاذنا الكبري
الفاضل عبد الهادي فاعور (أبو محمود) رحمه الله .والصواب أن هاتني
الحلقتني جزء من بحث طويل كانت قد أصدرته "وحدة الرصد والتحليل" يف
حزب التحرير بتاريخ 2015/11/27؛ لذلك لزم هذا التنويه مع االعتذار.

بسم اهلل الرمحن الرحيم

اإلسالم دين اهلل ،ودين اهلل ال يهزم ،واألمة اإلسالمية لن تنتصر إال به
يرى الغرب ،وعىل رأسه أمريكا ،أن األمة اإلسالمية قاطبة ،من خالل ما قامت به
من ثورات تريد التحرر من استعامره ،وإلغاء مفاعيل سقوط دولة الخالفة منذ عام 1924م،
والعودة إليها من جديد ،وهذا أمر يلقى عند الغرب ،ومعه دول العامل الفاعلة عىل املرسح
السيايس الدويل رفضً ا قاط ًعا؛ ألنهم يعلمون حقيقة ماذا تعني الخالفة لهم .ومن أجل إجهاض
مولود الخالفة الجديد تشكلت لدى الغرب عدة أهداف ،منها:
 -1كرس إرادة املسلمني عامة يف التغيري
الجذري بإقامة الخالفة وقلع فكرته من
رؤوسهم؛ لذلك كانت هذه الهجمة الرشسة
عليهم ،وإهالك حرثهم ونسلهم ،وعدم إبقاء
حجر عىل حجر يف بالدهم ...وهذه الهجمة
تطال الشعوب اإلسالمية وليس حكامها،
فمشكلة الغرب هي مع املسلمني كأمة ،فإنه
مل يعد يأمن منها بعد أن قامت عىل حكامها،
فالغرب ال يشكو من عامالت الحكام له بيشء...
بل إن هؤالء يقفون يف صفه ضد شعوبهم.
 -2تقسيم بالد املسلمني من جديد إىل
كانتونات طائفية متصارعة عرب فرض الرتحيل
القرسي املمنهج للناس من مدنهم وقراهم
ليتم تشكيلها من جديد عىل أسس طائفية
ومذهبية وعرقية ...وبحدود دموية .وهذا
الرصاع الخبيث بني مكونات الشعوب اإلسالمية
إمنا هو من أجل أن يح ِّول الغرب األمة اإلسالمية
من أمة واحدة إىل شعوب متصارعة؛ ما يؤدي
إىل القضاء عىل فكرة األمة اإلسالمية الواحدة،
والقضاء عىل فكرة إقامة الخالفة الراشدة فيها.
 -3اللعب بورقة اإلسالم السيايس ،وجعل

الناس يرفضون خياره ،وما اللعب بورقة الخالفة
املزعومة ،وقيام أدعيائها بأبشع الجرائم باسمها
إال ورقة واضحة تصب يف هذا الهدف ...ومعلوم
كيف كان منشأ تنظيم الدولة مشبو ًها منذ أول
قيامه ،ويف كل عمل من أعامله ،وهو ما يزال
يُستغل أبشع استغالل.
 -4وجود مخطط أمرييك لرشق أوسط
جديد ،وهو مخطط تسري األحداث وتتفجر
ساحات الرصاع يف املنطقة من أجل فرضه،
وخطته تطال دول املنطقة بأرسها ،وتسعى إىل
إعادة صياغة دول املنطقة من جديد صياغة
متنع وحدتها ،وتركز الرصاع بني أطرافها .وألن
املسألة متعلقة بالشعوب وليس بالحكام؛ وإن
كل من تركيا وإيران ليست يف مأمن من عملية
ً
التغيري األمرييك للمنطقة ،وإن الدور مقبل
عليهام ،بالرغم من أن حكامهام يخدمان أمريكا
حتى النخاع يف جرميتها بحق اإلسالم واملسلمني.
وقد بدأت األمور تظهر للعيان.
وإنه لو كانت نظرة الغرب لهذه الثورات
أنها ثورات لتحسني األوضاع املعيشية فقط أو
ضد حكام بعينهم ،لحل املشكلة من أول بدئها،
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سيصاحبه ظهور مبدأ اإلسالم كنظام حياة
منافسا حضاريًا له .وإذا
وحضارة ،وسيشكل
ً
أضفنا أن الغرب خاصة ،والعامل عامة ،باتوا
يدركون أن الحضارة الغربية أفلست وأرشفت
عىل السقوط؛ فهذا يعني عنده أنه بإقامة
الخالفة ستزول سيطرة الحضارة الغربية عىل
دول العامل ،وسينحرس نفوذه.
لقد أصبح العامل أمام معادلة ثابتة :إن
اإلسالم آن أوان والدته من جديد ،وأن املبدأ
الرأساميل الغريب دنا أجله ،وميكن القول إن
لألمم آجال كام لألفراد ،وحياة األمم وموتها،
الله وحده،
هي كحياة األفراد وموتهم ،بيد
َ ُ ّ ُ َّ َ َ َ َ ٞ
ِك أ ۡم ٍة أجل ۖ فإِذا
قال ٓ َ
ول ِ
تعاىلَ ُ:
ٗ
الغرب
َ

وملا تعامل معها هذا التعامل األثيم اللئيم...
بل هو تعامل معها مبقدار ما متثله عليه من
متس استعامره
خطر ،تعامل معها عىل أنها ُّ
للمنطقة بشكل أسايس ،وتشكل خط ًرا عىل
مصالحه ،وبصورة أبعد اعتربها تشكل تهدي ًدا
فعل ًيا لحضارته ،اعتربها ثورة أمة واحدة عىل
كل حكامها ،وعىل كل أنظمة الحكم فيها ،وعىل
من وراء هؤالء الحكام وأنظمة الحكم ،وهو
الغرب.
وملا كانت للخالفة اإلسالمية ،التي هي
مطلب عام للمسلمني ،دورها السابق املشهود
عىل املرسح الدويل ،فقد كانت الدولة
األوىل لقرون طويلة ،وكان لها
إن
َجا َء أ َجل ُه ۡم ل ي َ ۡس َتأخ ُِرون َس َ
اعة
والعامل
خاصة،
رشف عىل املرسح
ََ َۡ َۡ ُ َ
تاريخها امل ِّ
ون ٣٤وإذا كان
ول يستقدِم
عامة ،باتوا يدركون أن
الدويل ،وكانت جيوشها
احلضارة الغربية أفلست وأشرفت
هناك من مفكري الغرب
توصف بأنها ال تقهر؛ من على السقوط؛ وهذا يعين عنده أنه من قال إنه ال ميكن لفكرة
بإقامة اخلالفة ستزول سيطرة
هنا فإن سائر الدول الفاعلة
آن أوانها أن متنع ،وإنه ال
احلضارة الغربية على دول
عىل املرسح الدويل تجاوبت
يوجد جيش يف العامل يستطيع
العامل ،وسينحسر نفوذه.
مع الدعوة الغربية ملحاربة
أن يوقف عملية الظهور هذه،
عودة اإلسالم إىل الحكم ،وانضمت
وهو يقصد بذلك اإلسالم ،فإننا نحن
إليها ،كروسيا والصني والهند ،حتى بدا واض ًحا نكمل كالمه ونقول :كذلك ،فإنه ال ميكن لفكرة
للجميع أنها حرب عاملية عىل عودة اإلسالم إىل دنا أجلها أن تستمر وتبقى ،ونقصد به تحدي ًدا
مرسح الحياة من جديد تحت شعار محاربة املبدأ الرأساميل الغريب.
اإلرهاب.
من هنا كان تعامل الغرب مع هذه الثورات
والذي يجعل الغرب ال يتساهل كل ًيا مع بكل هذه الوحشية ،وتحويل حياة الناس إىل
ظاهرة إرادة األمة االنعتاق من استعامره ،هو جحيم عىل ما نرى يف كل بلد قامت فيه ثورة،
أنه يدرك واقع اإلسالم كدين مبديئ أنه ميلك وقام بالدعاية عىل أنها ثورات خريف وليس
نظا ًما عامل ًيا يصلح لحكم البرش كبرش بغض ربيع .واستطاع أن مينعها من تحقيق أهدافها
النظر عن معتقداتهم وأديانهم ،وأعراقهم حتى اآلن ،ولكنه مل يستطع أن ينترص عليها.
وأجناسهم وألوانهم ،وبإمكانه أن يصهرهم يف ولوال أن األمة تحمل عقيدة مثل عقيدة اإلسالم
بوتقته ،وهذا يعني عنده أن إقامة الخالفة لكانت ألقت ما فيها وتخلَّت.
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فامذا عند الغرب ليقدمه لشعوب املنطقة الظاملة واملتوحشة والعاملية عىل اإلسالم
حتى يستطيع قيادتها من جديد؟ إنه ال ميلك واملسلمني ،أين وصلت عملية التغيري عند
فعل إال أن يأيت بحكام جدد هم أسوأ من األمة؟ هل تراجعت؟ هل قيض عليها؟ أم أنها
ً
سابقيهم .وال ميلك إال أن يفرض عليهم أنظمة تتقدم ،والغرب هو الذي يفشل؟!.
يرى الغرب يف حربه االستباقية عىل اإلسالم،
حكم علامنية ،مس ِّم ًيا لها نفاقًا بأنها أنظمة
مفلسا أن هناك عاملني أساسيني يساهامن بقوة يف
حكم مدنية ...وهكذا يبدو الغرب
ً
عب عنهام كرزون رئيس
تجاه أهل املنطقة .ويف الحقيقة ،فإن مرد هذا عودة الخالفة ،وقد َّ
اإلفالس إمنا هو إفالس مبدئه وحضارته ،ويف وزراء بريطانيا بعد هدم الخالفة عام 1924م،
الحقيقة ال ميلك الغرب إال االستمرار يف سياساته بعد أن وقف يف مجلس العموم الربيطاين
االستعامرية املعهودة واستعامل القوة املفرطة يستعرض ما جرى مع تركيا ،واحتج عليه بعض
التي مل يعد ميلك غريها .فاملبدأ الرأساميل له النواب اإلنكليز باستقالل تركيا ،التي ميكن أن
تجمع حولها الدول اإلسالمية
يد تبطش وليس له فؤاد ،عنده
لو أدركت شعوب
مرة أخرى وته ُجم عىل الغرب.
مصالح فقط ،وتتمحور حولها
الغرب نفسها حقيقة املبدأ
الرأساميل املط َّبق عليها لكانت هي أول
فأجاب كرزون« :لقد قضينا
كل عالقاته وصداقاته
من قامت عليه ،ولو أدركت حقيقة املبدأ
وعداواته .وهذا املبدأ اإلسالمي ألقبلت أفواجا إليه؛ ألن الخواء الروحي ،عىل تركيا ،التي لن تقوم
ً
حتى اآلن مل يولِّد والفراغ النفيس ،والتفكك األرسي ،وفقدان القيم ،لها قامئة بعد اليوم؛
اقتصاديًا إال األزمات ،الذي يعيشون فيه جراء تطبيق املبدأ الغريب عليهم ألننا قضينا عىل قوتها
سيجعلهم يعتنقون اإلسالم بقوة وبقناعة،
املتمثلة يف أمرين :اإلسالم
وعسكريًا
وسياس ًيا
وهذا سبب إضايف يجعل الغرب يتخوف
والخالفة» .فصفق لهذا
إال األحالف االستعامرية
من عودة اإلسالم إىل مرسح الحياة.
الكالم النواب اإلنكليز كلهم...
والحروب العاملية .التي مل
أما اليوم فهم حاذرون متطريون
فعل
توفر حتى دوله وال شعوبهً .
لو أدركت شعوب الغرب نفسها حقيقة املبدأ من هذه الحالة اإلسالمية التي باتت مستعصية
الرأساميل املط َّبق عليها لكانت هي أول من عليهم ،وهو ما يطلقون عليه «إسالموفوبيا».
وبالفعل ،فقد مزقت أوروبا دولة املسلمني
قامت عليه ،ولو أدركت حقيقة املبدأ اإلسالمي
ألقبلت أفوا ًجا إليه؛ ألن الخواء الروحي ،والفراغ الواحدة إىل دول ،وألغت نظام الخالفة من
النفيس ،والتفكك األرسي ،وفقدان القيم ،الذي مركزه يف تركيا ...واليوم يرى الغرب أن خطته
يعيشون فيه جراء تطبيق املبدأ الغريب عليهم هذه قد انتهى مفعولها ،واألمة تريد العودة إىل
سيجعلهم يعتنقون اإلسالم بقوة وبقناعة ،وهذا هذين األمرين تحدي ًدا .وهذا ما لن يسمح به
سبب إضايف يجعل الغرب يتخوف من عودة أب ًدا ،ويسعى من جديد ألن مينعه عن طريق
اإلسالم إىل مرسح الحياة ،ويجن منه كل الجنون .إعادة تقسيم املنطقة من جديد ،ومحاربة فكرة
وهنا ميكن التساؤل :يف ظل هذه الحرب العودة إىل نظام الخالفة من جديد .وهذه املرة
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تتوىل أمريكا كِرب هذه املهمة القذرة مستعملة
أسوأ أساليبها يف املكر واإلجرام .فهل تنجح؟
هذه هي حقيقة الرصاع الدائر اليوم يف
املنطقة ،وإدراك هذه الحقيقة أمر رضوري
للحكم عليه ،ومعرفة كيفية مواجهته .وأمريكا
مل تستطع ،ومعها دول العامل ،أن تبعد األمة
عن مطلبها يف الوحدة وإقامة الخالفة ،وبعبارة
أخرى عن مطلبها يف إقامة الخالفة الجامعة؟
كال بل إننا نرى العكس ،نرى أن األمة تصحو
أكرث وأكرث عىل رضورة وجود ذلك يف حياتها،
فهي تو ِّحدها املصائب التي ترتا عليها وتصيبها
يف كل بالدها ،وتجعلها تدرك أكرث وأكرث أنها
مقصودة يف دينها ،وترى أن ال خالص لها إال
به ،وبإقامة الخالفة تحدي ًدا ...وهذا عكس
ما يحاول الغرب أن يصوره من أن املعركة
هي مع اإلرهاب ،ويزيف الحقائق فيه ،وأنه
ينترص ...صحيح أن األمة يصب عليها العذاب
ص ًبا ،وتبتىل أشد االبتالء ،بيد أن ما يقوم به
الغرب من أجل تحقيق هدفه برصف الناس
عن هذين األمرين مل ينجح به ولن ينجح بإذن
الله؛ ألن هناك أم ًرا آخر يقف وراء هذا الصمود
األسطوري لألمة ،وهو تلك العقيدة السياسية
املوجودة اليوم لدى املسلمني ،والتي تريد أن
تسي الحياة بحسب أوامر الله ونواهيه ،والتي
َّ
كانت مفقودة عند هدم الخالفة؛ حيث كانت
روحانية فقط.
إننا نقول ،وبكل اطمئنان ،إن األمة تريد
التغيري عىل أساس دينها ،وهي جادة يف ذلك،
ودينها أغىل عندها من نفسها وولدها ومالها...
وهي قدمت أغىل ما عندها يف سبيل يشء أغىل،
أال وهو عبادة الله والعمل عىل إرضائه ،والسعي
6
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للعيش يف كنف دينه ...وال ميكن ثني األمة عن
إرادتها بالقوة ،ال ميكن ثنيها إال بأمر واحد ،هو
أن يكون هناك مبدأ أقوى من مبدئها ،وهذا
غري موجود ،بل العكس هو املوجود .فالحضارة
اإلسالمية هي الحق ،والحضارة الرأساملية هي
الفاسدة التي يلعنها أهلها مثل غريهم ،ويودون
تغيريها؛ ألنها أشقتهم ومل تسعدهم.
إن الغلبة يف مثل هذا الرصاع ال تكون لقوة
السالح ،وإمنا لقوة الفكرة وصدقها وصالحها،
وملدى إميان املسلمني بها والوعي عليها ،وما
تأخر قيام الفكرة إال بسبب أن الغرب ميلك
كث ًريا من األدوات التي يستعملها واحدة بعد
األخرى حتى تفرغ جعبته منها ،وأكرث هذه
األدوات إيال ًما للمسلمني هم حكامهم العمالء
له ،ويساعدهم الوسط السيايس املنتفع منهم،
وبقايا من علامنيني ال يعتد بهم ،ورشاذم من
إسالميني (معتدلني) يفهمون اإلسالم عىل
طريقته ،وكل هذه األدوات هي أدوات رخيصة
بيده ،ولن يكون لهم أثر يف صد أمواج التغيري
العارمة ،وإن برشى رسول الله ﷺ لناظرها
قريب ،قال رسول الله ﷺ« :تكون النبوة
فيكم ما شاء الله أن تكون ،ثم يرفعها إذا شاء
أن يرفعها ...ثم تكون ملكًا جربية فتكون ما
شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها،
ثم تكون خالفة عىل منهاج النبوة ثم سكت»
رواه البزار والطرباين ورجاله ثقات.
ُ ّ َّ َ َ َ ُ ْ َ ُ ۡ َ ُ َ
تعاىل :قل ل ِلِين ۡكفروا ستغلبون
ُ ۡ ُقال َ ٰ
َ َ
ۡ

َ
َ َ
ُ
َوتشون إِل َج َه َّن َمۖ َو ۡبِئ َس ٱل ِم َهاد  ٢ق ۡد كن
ٞ
ٞ
ُ
َ ُ
َ
ك ۡم َءايَة ِف ف َِئتَ ۡ ِ َ َ َ َ ُ َ ٰ
يل
ل
ي َ ۡٱل َق ُتاۖ ف ِّئ ۡةَ ۡتقتِل ۡ ِف ۡس َب ِ ۡ ِ
ُ
َّ َ ۡ َ ٰ َ َ ٞ
ۡ
َ
َ
َ
يۚ
ٱللِ وأخرى كف ِرة يرونهم مِثليهم رأي ٱلع ِ
َ َ َ ٓ ُ َّ ِ َ ٰ َ َ ۡ َ ٗ
َ َّ ُ ُ َ ّ ُ َ ۡ
صه ِۦ من يشاء ۚ إِن ِف ذل ِك لعِبة
ّو ُٱلل ي ۡؤ َيِد بِن ِ
ِل ْو ِل ٱلبۡ َص ٰ ِر.١٣

واإلجرام يف سوريا
فصل جديد من العتو
ِ

وصول أمريكا إىل حافة اهلاوية!!
ُينبئ عن قرب
ِ

َ
َ َ َ ۡ َ َ َّ َّ َ َ
ك َف ُروا ْ َس َب ُق ۚ ٓوا ْ إ َّن ُه ۡم َل ُي ۡ
ج ُزون٥٩
ع
ول يسب ٱلِين
ِ
ِ
صالح عبد الرحيم – الجزائر
الجديد هذه املرة يف استخدام السالح الكيميايئ (غاز األعصاب السام) ضد أهايل
دوما يف الغوطة الرشقية يف سوريا مع بداية شهر (نيسان/أبريل 2018م) ليس أن أمريكا-
خصوصا النساء واألطفال واملدنيني األبرياء
ترامب اختارت مجد ًدا الولوغ يف دماء املسلمني،
ً
بواسطة نظام األسد و ِمن ورائه روسيا؛ ألن ذلك صار معتا ًدا عندها ،بل متفقًا عليه معهام!
وقد سبق أن استُخدم هذا النوع من السالح كام استخدم غ ُريه من األسلحة الفتـاكة كالقنابل
رض من أول يوم،
الحارقة والرباميل املتفجرة وغريها .فقد كان الضوء لعميلها بشار األسد أخ َ
أي منذ بدايـات الثورة يف 2011م .وقد جرى بالفعل استعاملُه يف قتل املسلمني مئات املرات
منذ أن عسكرت أمريكا ثور َة الشام ،وخاص ًة بعد أن استدعت أمريكا روسيا وقبل ذلك إيرا َن
ٍ
ومليشيات موالي ًة لها من العراق وأفغانستان ،كل ذلك
وأشيا َعها ،أي ذرا َعها يف لبنان ومرتزق ًة
بغرض سحق الثورة والثوار وكرس إرادة أهل الشام ،وإبعاد شبح تغيري النظام ،خوفًا من عودة
الخالفة إىل ديار اإلسالم ...فعلت أمريكا ذلك مرا ًرا ،ومل يحدث ما يحدث اآلن!
الجديد هذه املرة هو أنه جرى استخدام ُه
يف الغوطة من أجل تحقيق أهداف دقيق ٍة
ومحدد ٍة :منها إيجاد املربر للتدخل عسكريًا،
من خالل القصف األمرييك عىل مواقع عسكرية
معينة ،بغرض منع انتفاخ روسيا يف الشام
وتذكريها مبا ينبغي أن يكون عليه حجمها
ِ
توظيف الحدث
يف سوريا ،ولكن أيضً ا بغرض
سياس ًيا لرصف األنظار  -يف الداخل األمرييك
خاص ًة  -عن تورط ترامب الجمهوري وفريقه يف
فضيح ٍة بل فضائح سياسي ٍة من الحجم الثقيل
تتمثل يف ضلوع عصابة روسيا-بوتني اإلجرامية
يف وصول ترامب إىل البيت األبيض من خالل
دعم الروس له بالتجسس (عرب القرصنة) عىل
حملة الدميقراطيني االنتخابية يف أمريكا ،أي عىل

فريق هيالري كلينتون (يف 2016م) ،لوجود
مصالح كبرية مشرتكة بني مجرمي واشنطن
(املوجودين اآلن يف البيت األبيض) وكبار
محرتيف اإلجرام يف موسكو (أي عصابة بوتني يف
الكرملني) .كام أن أمريكا تريد أن تفرض عىل
أرض الواقع أال يكون لروسيا أي دور سيايس
ً
ومستقبل .ولكن
عىل اإلطالق يف سوريا اآلن
الالفت يف األمر هذه املرة هو أن لربيطانيا
أيضً ا دو ًرا يف كشف عالق ِة ترامب وفريقه مع
الروس ،واالستثامر يف ذلك سياس ًيا عىل الصعيد
الدويل! وهذا ما يجب لفت النظر إليه.
إن ما يجب أن يُفهم هو أن استخدام
الغربيني للروس كغطاء يف تحقيق مآربهم يف
البالد اإلسالمية ليس أم ًرا جدي ًدا ،واألمثلة
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كثرية .فقد أوحت أمريكا لعميلها عبد النارص
بعد نجاح ثورة يوليو 1952م يف مرص
واإلطاحة بامللك فاروق عميل اإلنجليز بأن
يويل وج َهه شطر املعسكر االشرتايك يف التمويه
باأليديولوجيا الوهمية (االشرتاكية ممزوجة
بالقومية العربية!!) التي تغنى بها جامل عبد
النارص طوال نحو عقدين لخداع الجامهري
يف مرص ويف البالد العربية ،وبإبرام صفقات
التسلح مع االتحاد السوفيايت ،وكذلك بأن
يتبنى فكر َة عدم االنحياز اإلنجليزية األصل،
وذلك إلبعاد شبهة ارتباطه بأسياده يف واشنطن
ارتباط عامل ٍة وتبعي ٍة حتى النخاع .كان ذلك
أيام االتحاد السوفيايت البائد ،الذي أوهم الكث َري
من الشعوب  -طوال عقود من الزمن  -بأنه
مصدر دعم يُعول عليه يف التحرر من سطوة
االستعامر الغريب!! ومل يكن ذلك يف الحقيقة إال
وهم ورسابًا أفىض يف النهاية إىل إمتام االنبطاح
ً
«العريب» التام!! كذلك األمر متا ًما ما قام به
بومدين يف الجزائر بتبنيه النهج االشرتايك املخفق
وفكرة عدم االنحياز وتسليح الجيش الجزائري
بالسالح الرويس (املهرتئ) منذ استيالئه عىل
السلطة سنة 1965م ،ولكن بومدين فعل
ذلك للتغطية عىل ارتباطه الوثيق باإلنجليز.
وملا «نجح» العميل األمرييك حافظ األسد يف
الوصول إىل السلطة يف سورياَ ،يَّم هو أيضً ا -
بعد تصفية خصومه  -صوب االتحاد السوفيايت
بتدبري أمرييك يف تسليح الجيش العريب السوري
موهم
باقتناء املعدات القتالية من السوفيات،
ً
«الجامهري العربية» بأن الجمهورية العربية
السورية صارت متثل جبهة الصمو ِد والتصدي
8
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يف وجه كيان يهود واإلمربيالية الغربية
والصهيونية العاملية املتحالفة مع الرأساملية
االستعامرية!! ومل يكن ذلك إال زيفًا وهرا ًء!!.
واملالحظ يف كل ذلك أن الروس (املتغولني عىل
املسلمني بالقتل املنهجي وبالقصف الهمجي!!)
ليس لهم يف الحقيقة من دور يف البالد التي
تقع يف نطاق نفوذ الغرب – أوروبا أو أمريكا
 سوى توفري السالح مبختلف أشكاله ،والقتلوالتدمري بالقصف وغريه (عند الحاجة) وفق
ما يقرره املستعم ُر الغريب حسب الحالة
وحسب الطلب .إال أن األمر يف سوريا مختلف
بعض اليشء نظ ًرا ألهمية موقعها الجغرايف
والسيايس ،فقد أُسند فيها للدب الرويس املجرم
 بتخطيط أمرييك أيضً ا  -دور احرتازي متقدممنذ سبعينات القرن املايض متثل يف التحالف
عسكريًا مع النظام البعثي الحاقد يف دمشق،
أي منذ أيام حافظ األسد املقبور ،وذلك تحس ًبا
النتفاضة أهل الشام املسلمني عىل نظام األسد
ِ
الشديد العداء
الطائفي العلوي البعثي القمعي
لإلسالم (املدعوم من يهود أيضً ا) ،إذ إن أمريكا
كانت دو ًما تخفي عامل َة عائلة األسد وزمرته
وأجهزته لها ،كام تخفي وج َهها االستعامري
علم أن املترضر
الخبيث عن أهل املنطقةً .
األول  -من الدو ِل ذات السيادة والفاعلية عىل
الساحة الدولية ِ -من إقحام روسيا يف الرصاع
الدويل عىل النفوذ واملصالح يف البالد اإلسالمية
(عدا ما تتكبده األم ُة اإلسالمية) إمنا هو أوروبا
وبريطانيا تحدي ًدا .ومبا أن أمريكا تخفي عداءها
الشدي َد ألهل البالد املسلمني ،الذين يدفعون
من دمائهم وأموالهم وأعراضهم مث َن تطاحن
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ِ
ثروات بالدهم،
اآلخرين عىل أرضهم وعىل
فإنه ال يتأىت لها القيام بدور املواجهة بنفسها
خصوصا
لسحق املنتفضني عىل نظام األسد،
ً
وأنها  -كمثيالتها يف الغرب الرأساميل املنافق -
تتغنى دو ًما كذبًا وخدا ًعا بالدميقراطية والحرية
وحقوق اإلنسان! وإذ هي حريصة أيضً ا
عىل عدم السامح بأي دور ألوروبا يف الشأن
السوري ،فإنها من خالل إقحام روسيا تضمن
أيضً ا إبعا َد األوروبيني (أي املستع ِمر القديم)
عن التدخل يف سوريا ،وهذا هو ما يفرس لعب َة
أمريكا املزدوجة :دعمها الحقيقي الخفي للنظام
يف دمشق عن طريق روسيا وإيران وأتباعها
بالرجال من املليشيات املذهبية الطائفية
واملرتزقة ومبختلف أنواع السالح الفتاك
(كالطائرات واملروحيات والرباميل املتفجرة
والقنابل الحارقة وغري ذلك) ،واحتضانها يف
ً
وتضليل  -لقوى
الوقت نفسه – زيفًا وخدا ًعا
املعارضة يف الخارج عن طريق تركيا-أردوغان
من خالل توفري املال واملالذ اآلمن واملنابر
السياسية واإلعالمية (والفنادق) ،لتختار منهم
عمال َء املستقبل ،أي بعد التسوية السياسية ،إن
هي نجحت يف إخامد الثورة السورية! كام متنع
َ
وصول
يف املقابل تحت شتى الذرائع والحجج
أي سالح نوعي للثوار (كالصواريخ واملضادات
لسالح الجو) قد يشكل خط ًرا عىل نظام دمشق،
وهو ما يضمن بحسب مخططها لسوريا غلق
أبواب االنعتاق يف وجه كل َمن يريد أي تغيريٍ
لنظام الحكم يف سوريا-األسد قد يهدد بإخراج
سوريا من دائرة نفوذها .وإمنا هي استدعت
روسيا إلخامد الثورة مضطر ًة ،وذلك حني أحاط

الخطر بحاكم دمشق وأوشك النظام وأجهزتُه
عىل االنهيار بعد أن عجزت كل القوى األخرى
املتدخلة عن حسم املوقف لصالح بقاء النظام،
ضامن ًة (أي أمريكا) أن ال يكون للروس أي دور
يف مستقبل سوريا الجديدة بعد الثورة ،كون
رصيدهم يف الوسط السيايس السوري معدو ًما،
إذ هم ليسوا من سياسة البلد منذ نشأة الدولة
يف يشءً ،
فضل عن أن أمريكا خططت للدب
الرويس القاتل (الغبي) أيضً ا أن تكون سمع ُته
بعد انتهاء املعارك قد وصلت إىل الحضيض،
وصورتُـه بعد انتهاء املهمة قد تلطخت بدماء
أهل البالد من املسلمني خاصة!! وإذ هم  -أي
عصابة مجرمي الروس يف الكرملني الذين ال
يبالون باإلهانة ،كونهم مجرمني قتلة سفلة -
ال يحسنون سوى القتل والقصف والهدم (!)،
فبمجرد املرور لتسوية سياسي ٍة وفق ما تخططه
أمريكا لبالد الشام ،سيكون الروس يف حكم
ِ
املنسحب  -بحسب املتفق عليه مع األمريكان
 إىل الثكنات والقواعد (العسكرية) السابقة(طرطوس وحميميم) ،يف انتظار أدوار همجية
قادمة من القتل والتنكيل والترشيد والتهجري
قد يجري استدعاؤهم للقيام بها يف بالد
مستقبل حسب الحاجة ووفق الطلب
ً
املسلمني
األمرييك ،أو يف انتظار قيام دول ٍة للمسلمني يف
املنطقة سوف تسحقهم سحقًا! وهذا ما يخىش
الروس حدوثَه يف بالد الشام أو يف غريها من
علم أن أمريكا
بالد املسلمني أكرث من غريهم! ً
املوجودة يف املناطق الحساسة من سوريا
بقواتها العسكرية أيضً ا ،ال يوجد عىل األرض
ما (أو َمن) يُلزمها عىل سحب قواتها يف املدى
شوال
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املنظور ،فهي باقية يف سوريا (كام هي يف
العراق) إىل حني استكامل مرشوعها للمنطقة،
نظام يخدمها يف دمشق!! إال
ومن ذلك تثبيت ٍ
أن يسخر الله َمن يطردها من البالد رش طردة!
فقد جاء عىل لسان املندوبة األمريكية يف األمم
املتحدة يوم 2018/04/16م« :لن نسحب قواتنا
من سوريا حتى تحقق أهدافها» ،بينام أعلن
البيت األبيض يف اليوم نفسه أن الرئيس يريد
عود َة القوات األمريكية من سوريا بأرسع وقت
ممكن! [رويرتز].
لقد أثارت محاولة اغتيا ِل العميل السابق
للمخابرات الروسية سريغي سكريبال عىل
األرايض الربيطانية يف الرابـع من شهر آذار/
مارس 2018م حفيظ َة بريـطانيا .فقد ُوجد
مغمى
العميد ( 66عا ًما) وابنتُه يوليا ( 33عا ًما)
ً
عليهام عىل كريس أمام أحد مراكز التسوق يف
مدينة سالزبوري جنوب رشق بريطانيا ،كام
رشطي حاول مساعدت َهام .وقد
تأثر جراء ذلك
ٌ
أظهرت التحقيقاتُ الجنائية أنه تم تعرضهم
لغاز األعصاب السام .يذكر أن سريغي سكريبال
هو عقيد يف املخابرات الروسية تم سجنه عام
2006م بتهمة التخابر لصالح بريطانيا ،وجرى
تبادله يف صفقة أرسى متت بني روسيا من
جهة وأمريكا وبريطانيا من الجهة األخرى عام
2010م.
وقد اتهمت رئيس ُة الوزراء الربيطانية
تريزا ماي روسيا عقب الحادثة يف كلمتها أمام
مجلس العموم حيث قالت« :من املرجح ج ًدا
أن موسكو تتحمل املسؤولي َة عن تسميم العقيد
وابنته» .ولكن ما الذي استجد يف السياسة
10
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الدولية ويف سياسة بريطانيا الخارجية عىل
الخصوص ،كونها هي أيضً ا  -دون شك  -من
الالعبني يف هذا املشهد السيايس الدويل؟؟ هذا
هو السؤال الجدير بأن يطرح .فبينام تتكبد األم ُة
اإلسالمية بوصفها (مفعولً به) يف كل الرصاعات
واألزمات الدولية ،ويف الشام تحدي ًدا ،الخسائ َر
ِ
والرضبات تلو الرضبات ،وتدفع الثم َن
الفادحة
وأموال وأعراضً ا  -بسبب غياب
ً
باهظًا  -دما ًء
دول ِة املسلمني (الخالفة) ،فإن املترضر األول
 من الدول ذات السياد ِة  -من إقحام أمريكالروسيا يف الرصاع الدويل عىل النفوذ واملصالح يف
البالد اإلسالمية خاص ًة ،إمنا هو أوروبا وبريطانيا
(املستع ِمر القديم) تحدي ًدا ،كفاعلٍ أو عىل
األقل كمؤث ٍر عىل الساحة الدولية.
لعل اإلجابة عىل السؤال  -أو بعضها -
يكمن يف خروج بريطانيا من االتحاد األورويب
واالنعتاق من ثقل الحركة السياسية فيه،
باإلضافة إىل وصول صعلوك رأساميل سافل
ِ
فاسد األخالق والطبا ِع (أي
وتاجر محتا ٍل
شخصية غري سياسية) إىل البيت األبيض يف
ظل السياسة األمريكية املتبعة منذ ما بعد
الحرب العاملية الثانية واملتمثلة يف سياسة ملء
الفراغ ببسط الهيمنة وطر ِد االستعامر القديم
(األورويب) ونفوذه ،من البالد اإلسالمية خاصة.
وال شك أن وصول مثل هذه الشخصية ترامب
إىل سدة الرئاسة يف أمريكا هو من أعراض هبوط
أمريكا! يذكر أنه يف سابقة مل تحدث يف أمريكا
من قبل ،جاء عىل لسان جيمس كومي رئيس
مكتب التحقيقات الفدرايل (إف يب آي) السابق
لبعض وسائل اإلعالم« :إن ترامب غري مؤهل
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رئيسا!!».
أخالق ًيا ليكون ً
ففي خضم هذا الرصاع الدويل عىل النفوذ،
التقط الربيطانيون أيام حملة االنتخابات
الرئاسية األمريكية األخرية (التي أجريت يف
ترشين الثاين/نوفمرب 2016م) خيطًا يربط
حمل َة ترامب بالروس ،حيث أوردت صحيفة
الغارديان الربيطانية أن وكالة التجسس املحلية
(جي يس إتش كيو) هي من كشفت ألول مرة
عالق َة فريق الرئيس األمرييك دونالد ترامب
مع الروس يف عملية قالت الصحيفة إنها «مل
ِ
عمليات
تكن مستهدفة ،بل كانت جز ًءا من
تنصت روتينية» .وقد نفت الصحيف ُة أن تكون
وكالة التجسس تحاول جم َع معلومات عن
فريق ترامب بالتنصت ،مشري ًة إىل أن «وكاالت
أخرى تستهدف العمالء الروس  -أو َمن يُرجح
أنهم عمالء روس  -الحظت أمنا َط التواصل
بينهم وبني فريق ترامب» .ووفق الصحيفة
فإن االستخبارات الربيطانية عندما أحست أو
علمت باألمر أبلغت نظريت َها األمريكية .حدث
ذلك خالل الحملة االنتخابية األمريكية ،لتتفتح
بعد  6أشهر من هذا اإلبالغ عيو ُن كل من أملانيا
وإستونيا وبولندا وأسرتاليا وكندا ونيوزلندا
عىل األمر ،إضاف ًة لدول أوروبية أخرى كهولندا
وفرنسا (صيف 2016م) .نذكِّر أيضً ا يف هذا
الصدد أن الرئيس ترامب ،عندما اتـهم يف
تغريد ٍة عىل تويرت سلفَه أوباما بالتجسس عليه،
كان قد استند عىل ادعائه أن أوباما لجأ إىل
(جي يس إتش كيو) الربيطانية للتنصت عىل
برج ترامب يف نيويورك.
وقد سلطت الصحيفة الضو َء عىل دور

ومساهمة الوكالة (جي يس إتش كيو)
الربيطانية يف التحقيقات التي يجريها مكتب
التحقيقات الفدرايل (إف يب آي) ووكالة
االستخبارات األمريكية (يس آي إيه) فيام
يتعلق بالتدخل الرويس يف االنتخابات األمريكية
األخرية ،معلق ًة أن «واشنطن كانت بطيئ ًة يف
التعامل مع الكشف الربيطاين»!! وقدم مدير
املخابرات األمريكية حينها جون برينان تقري ًرا
رسيًا للجنة الثامنية التي تضم املسؤولني
البارزين من الحزبني يف الكونغرس ،أخربهم
فيه أن الوكالة لديها معلومات عن احتامل
حصول فريق ترامب عىل دعم من الكرملني.
وكان التقرير الذي قدمه برينان قد جاء بعد
ٍ
تحقيقات داخلية أجراها ،معتم ًدا عىل تقارير
املخابرات األجنبية ومن بينها (جي يس إتش
علم أنه مل يخرب املسؤولني يف الكونغرس
كيو)ً ،
عن ضلوع املخابرات األجنبية يف هذه القضية
[نقل عن موقع أوروبا آي  24نيوز بتاريخ
ً
2017/4/14م] .ونظ ًرا لحساسية املوضوع فإن
تبادل املعلومات االستخباراتية حول عالقة
حملة ترامب االنتخابية مع الروس (عصابة
بوتني) قد تم عىل مستوى رؤساء الجهازين (إم
آي  )6الربيطاين ووكالة االستخبارات (يس آي
إيه) األمريكية.
وبنجاح الربيطانيني يف إقناع الرأي العام يف
الداخل األمرييك (األوساط السياسية واإلعالمية
واالستخباراتية) بعالقة ترامب وحملته
االنتخابية مع روسيا-بوتني ،ووجود دالئل
عىل تدخالت روسيا يف االنتخابات األمريكية،
فقد تحركت إثر ذلك عملية تقيص الحقيقة
شوال
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حول املوضوع ،فال تكاد  -حتى هذه اللحظة
خصوصا يف أمريكا من
 تخلو وسائل اإلعالمً
مواضيع تتعلق بإدارة ترامب واملقربني منه يف
البيت األبيض (ويف غريه) وكل ما يتعلق بهم
ومبعامالتهم ،حتى إن ترامب صار منذ مجيئه
يتحاىش وسائل اإلعالم ويستخدم التويرت للتواصل
مع الجمهور!! وقد حذر النواب الدميقراطيون
يف الكونغرس نظرا َءهم الجمهوريني من مغبة
عرقل ِة التحقيقات الجارية بشأن االتصاالت بني
مقربني من ترامب واملخابرات الروسية ،ومدى
تدخل موسكو يف االنتخابات الرئاسية األمريكية.
ورغم تشكيل الكونغرس األمرييك والرشطة
الفدرالية لجانًا للتحقيق يف ماهية االخرتاقات
اإللكرتونية وحجمها ،وطبيع ِة اتصاالت فريق
حملة ترامب ومضمونها ،فإن وزير الخارجية
الرويس سريغي الفروف ذهب يف ترصيح
له يف شهر آذار/مارس 2017م إىل حد اعتبار
الشبهات املثارة حول اتصاالت فريق حملة
ترامب باملسؤولني الروس أنها أشبه بـ»صيد
للساحرات» ،أي أنها مجرد أوهام!
لكن اإلقاالت واالستقاالت املتتالية يف
البيت األبيض واألجهزة األمنية األمريكية يف
عهد ترامب  -منذ وصوله إىل الرئاسة  -تحمل
دالالت واضح ًة عىل التوجس من مصري ترامب
وفريقه جراء التحقيقات .فاالتصاالت الرسية
التي ثبت حصولها مع الروس ،أطاحت باثنني
فضل ع ّمن أقالهم
من أقرب مساعدي ترامبً ،
مستقيل بسبب
ً
هو أو َمن انفض من حوله
االرتباك يف سياسته أو خوفًا من تداعيات
سياسته .كام أن استقصاءات اإلعالم وأجهز ِة
12
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التحقيق األمريكية حول املوضوع ما زالت
تسري عىل قدم وساق .وقد كانت صحيفة
نيويورك تاميز يف شهر آذار/مارس 2017م قد
نرشت تقري ًرا متعلقًا بالتحقيق يف مدى ضلوع
روسيا يف االنتخابات األمريكية التي أفرزت
نجاح ترامب تناول قرصانًا معلومات ًيا روس ًيا
َ
ضمن عملية االستقصاء والبحث ،وقد تضمن
التحقيق تأكي َد الرشطة الفدرالية أن «الكرملني
يدمج عملياته االستخبارية مبخططات قراصنة
املعلومات» .وهذا التأكيد من قبل الرشطة
روسا
الفدرالية يف أمريكا أكد مقول َة أن قراصنة ً
ِ
بيانات حملة هيالري كلينتون
فعل
اخرتقوا ً
ونقلوها إىل موقع ويكيليكس حيث تم نرشها،
تقويض موقف كلينتون
وهو ما جرى عىل أثره
ُ
يف االنتخابات.
وكلام تعمقت التحقيقات زاد الخناق عىل
ترامب وضعف أداؤه وأدا ُء إدارته السيايس عىل
الصعيدين الداخيل والخارجي .أما عىل املستوى
الداخيل فبالرغم من جلبه مصالح ألمريكا
باعتامده عىل سياسة الحامئية االقتصادية أي
أول» وسياسة االبتزاز ،وجعله الدول
«أمريكا ً
تدفع وتنحني مقابل ما تقدمه أمريكا من
مثل) ،إضاف ًة
حامية (السعودية ودول الخليج ً
إىل تقليصه أو إيقافه للمساعدات األمريكية عن
املنظامت الدولية وحتى عن الدول ،فإن بداية
حكمه بدأت مبظاهرات مناهض ٍة لسياساته يف
مسائل عديدة كالهجرة وحمل السالح وغريها،
وقد ال تنتهي بالتأكيد مبظاهرات الطالب حول
انتشار األسلحة يف الشوارع!
أما عىل صعيد السياسة الخارجية ،فإن
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املشهد أكرث ارتباكًا وتعقي ًدا بالنسبة إلدارة
ترامب :فسياسة التقرب من الروس مبارش ًة
من أجل محارصة الصني املنافس االقتصادي
األول ألمريكا ورضب املصالح األوروبية عمو ًما
خصوصا مل تعد تجلب إال املتاعب!
والربيطانية
ً
فبعد أن شحنت بريطانيا األجواء الغربية
ضد روسيا ،مل يعد من املمكن التعامل مع
روسيا كام كان األم ُر يف السابق .وكلام تقدمت
تحقيقاتُ املحقق الخاص للرشطة الفيدرالية
مولر ،أراد ترامب إثبات أن عالقته بالروس
ليست جيدة! فقد أطلقت املدمرات األمريكية
يف  7نيسان/أبريل 2017م قرابة ستني صارو ًخا
عىل مطار الشعريات العسكري ر ًدا عىل مجزرة
الكياموي يف خان شيخون بالرغم من أن
الكياموي مل يكن استخدامه يف خان شيخون
هو املرة األوىل (وال األخرية) ،األمر الذي أزعج
تقويض مؤمتر سوتيش الذي
الروس .ثم تاله
ُ
ٍ
بضغط وبطلب
تغيبت عنه املعارض ُة السورية
قصف طائرات أمريكية
واض ٍح من أمريكا ،ثم ُ
مواقع للروس مام تسبب بقتل نحو مائتني
( )200من جنودهم ،وما تاله من رد الروس
بإخراج بشار إىل الغوطة تحت الحامية الروسية
(وما يحمل ذلك من دالالت) .وهو ما جعل
عالق َة أمريكا-ترامب بالروس تكاد تكون عن
طريق الوكالء أي تنحرص فيام يضطلع به وكالء
أمريكا يف املنطقة (تركيا وإيران خاص ًة) يف ما
يجري عىل األرايض السورية نياب ًة عنها .وما
زيارة بوتني لرتكيا مؤخ ًرا واللقاء الثاليث األخري
(أردوغان  -روحاين  -بوتني) يف أنقرة إال بعض
محطات مؤازرة ،بل خدمة السيد األمرييك يف

عملي ِة إخامد وتصفية ثورة الشام.
ويظهر الدور الربيطاين جل ًيا يف إرباك
اإلدارة األمريكية يف هذا املشهد (الذي تسيل
فيه دماء املسلمني غزير ًة دون توقف!!)،
وسائل اإلعالم
َ
حيث متد بريطانيا وأجهزتُها
العاملية واملحققني عن طريق عمالئها مبا لديها
ٍ
معلومات أو ترصيحات تجعل األشخاص
من
املحيطني بالرئيس ترامب محل شك .فطريقة
ترامب يف إدارة الشأن العام األمرييك وتقريبه
بعض أفراد عائلته من البيت األبيض كصهره
َ
كوشرن وابنته إيفانكا وتعيينهام مستشاريْن له،
وكذا ترصف صهر الرئيس كمبعوث خاص إىل
السعودية (كمثال) ،وما نتج عنه من اعتقال
محمد بن سلامن ألمراء سعوديني عقب
الزيارة الرسية ،وما تفىش عىل لسان ويل العهد
ٍ
حديث نقله إىل العلن و ُّيل عهد
السعودي من
أبو ظبي محمد بن زايد ...كل ذلك جعل عيون
املحققني الفدراليني تتفتح عىل كوشرن وعائلته.
فمثل هذه الترصفات جعلت املحققني يشكون
يف استغالل املصالح العامة وصفقات األموال
لصالح رشكائهم .وقد طلب املحقق الفيدرايل
ٍ
بيانات من وزارة الخزانة عن تعامالت
مولر
رشكات ترامب مع دوتش بنك الذي له عالقة
حكام روسيا تحدي ًدا .كام
بتبييض أموا ِل (عصابة) ِ
أكد البنك لقناة (إن يب يس) اإلخبارية أنه تلقى
ٍ
بيانات عن ترامب وأنه يأخذ التزاماته
طلب
املالية بجدية ،كام ويبقى ملتز ًما بالتعاون مع
التحقيقات وكل الشهادات املرصح بها يف هذا
الشأن .يذكر أن مستشار األمن القومي السابق
مايكل فلني كان قد اعرتف رصاح ًة بالكذب عىل
شوال
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محققي الــ (إف يب آي) بشأن عالقة واتصاالت
فريق ترامب خالل الحملة االنتخابية بالروس
عرب السفري الرويس .كام أنه أبدى استعداده
لإلدالء بشهاداته بخصوص هذه االتصاالت.
ويظهر جل ًيا هذه األيام أن ترامب يتعمد
تعكري العالق ِة مع روسيا ،ومن ذلك استغالله
استخدام غازات األعصاب السامة (السارين،
الكلور) التي هي من األسلحة املحظورة دول ًيا
(!!!) عىل أهل الغوطة بهدف توتري العالقة مع
الروس بعد اتهامهم (بشكل غري مبارش) بفعل
ذلك من خالل نظام بشار ،والتصعيد سياس ًيا من
خالل الرتاشق إعالم ًيا ،حتى أصبحت املواجهة
مع روسيا يف سوريا عند الرأي العام العاملي
كأنها باتت وشيك ًة! وقد بدت أعراض التسمم
باملواد الكياموية عىل نحو خمسامئة شخص
يف دوما بينام استُشهد أكرث من سبعني .ومن
الواضح أن ترامب ،بعدما توعد بقصف سوريا
بأحدث األسلحة التي ال تصدها املضادات
الروسية بحسب قوله ،تعمد توجي َه خطابه
وكالمه لروسيا أكرث من نظام األسد .وبالفعل
ففي يوم 2018/04/14م ،يف الرابعة فج ًرا
بتوقيت سوريا ،بدأ القصف األمرييك الربيطاين
الفرنيس الذي استمر لنحو ساعة ،بإطالق أكرث
من مائة صاروخ عىل منشآت ومواقع عسكرية،
علم
بحسب ما أعلنته وزارة الدفاع األمريكيةً ،
أن هذه املواقع ليست يف أغلبها مصانع إلنتاج
أسلحة كيميائية .وبدا واض ًحا أن الرضبة جاءت
عسكري ًة للنظام السوري ،وسياسي ًة لروسيا،
ومهين ًة لبوتني شخص ًيا!! فمن الترصيحات
املتبا َدلة التي صدرت يوم 2018/04/11م ،أي
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قبل الرضبة العسكرية بثالثة أيام ما يؤرش لهذه
املرسحية الدولية ،التي يدفع املسلمون مثنها
باهظًا:
 ترامب« :عالقتنا مع روسيا أسوأ من أيوقت مىض!!».
 ترامب« :ال ينبغي أن تكون روسيا رشيك ًةمع حيوان يقتل شع َبه بالغاز ويستمتع بذلك!».
 ترامب« :استعدي يا روسيا لصواريخقادمة!».
 ترامب« :صواريخ جديدة وذكيةستستهدف روسيا!».
 ترامب« :معظم مشاكلنا مع روسيا سببهاتحقيقات مولر الفاسدة والكاذبة!».
 بامبيو (مرشح لوزارة الخارجية األمريكية):«إن عهد السياسة الناعمة تجاه روسيا قد
انتهى!».
 رئيس لجنة الدفاع بالدوما (الربملانالرويس)« :قادرون عىل ر ٍّد ف َّعال ورسيع عىل أي
رضبة عسكري ٍة أمريكية!».
 رئيس لجنة الدفاع بالدوما (الربملانالرويس)« :أمتنى أال تعطينا واشنطن سب ًبا يك
نستخدم إمكاناتِنا للرد!!».
 املندوب الرويس يف مجلس األمن« :لألسففإننا سمعنا (خالل جلس ٍة ملجلس األمن) أن
واشنطن مولعة ج ًدا بالحرب!».
 الخارجية الروسية« :الصواريخ الذكيةيجب أن تُوج َه إىل (اإلرهابيني) ال الحكومات
الرشعية!».
ولكن مع ذلك بدا واض ًحا للمتتبع أن إدارة
ترامب يف الرد عىل استخدام السالح الكياموي

فصل جديد من العتو واإلجرامِ يف سوريا

يف سوريا بالهجوم العسكري كانت قبل الرضبة
والتخفيض بالترصيحات تلو
تتعمد التصعيد
َ
(خصوصا عرب تغريدات ترامب)،
الترصيحات
ً
وهي دون شك رسالة لنظام األسد إلخالء
مواقعه ،مربر ًة الترصف االنفرادي من ِقبل أمريكا
وموظف ًة لعب َة الفيتو الرويس يف األمم املتحدة
ومجلس األمن بالقول «إن الفيتو الرويس الذي
استُخدم من ِقبل روسيا-بوتني عىل األقل 6
مرات يف املسألة السورية هو ما أفشل آلي َة
التحرك املشرتك» ،وأن «الفيتو الرويس كان
الضوء األخرض للنظام السوري الستخدام أكرث
األسلحة همجي ًة» ،وأن «الهجوم الكياموي
والرد عليه كان نتيج ًة حتمي ًة لفشل روسيا
يف الوفاء بوعودها» (بشأن لجم أو ردع نظام
األسد بزعمها) ،كام ورد عىل لسان ترامب .كام
وأنها كانت تتعمد التلك َؤ يف اتخاذ أي قرار
بهذا الصدد ،مبا يخدم  -مع الزمن  -ما من
أجله سمحت أمريكا بل أمرت باستخدام هذا
النوع من السالح ،والذي هو بالتأكيد ليس ما
ورد عىل لسان ترامب وال عىل لسان املندوبة
األمريكية يف األمم املتحدة نييك هييل قبل وبعد
الرضبة ،من أن «الهدف من الرضبة العسكرية
هو تقويض قدرات النظام الكيميائية» ،وال هو
«سحق املنشآت الرئيسية التي كانت تُستخدم
إلنتاج السالح الكيميايئ» وال هو «إلزام نظام
األسد بعدم تكرار ارتكاب فظائع يف حق
البرشية»!!
فمام صدر عن اإلدارة األمريكية قبل الرضبة
العسكرية (2018/04/12-11م):
 -ترامب« :الرضبة (أو الهجوم) عىل سوريا

قد تكون قريب ًة وقد ال تكون قريب ًة باملرة!!».
 البيت األبيض« :مل يتم بعد اتخاذ قرار ٍات
نهائية بشأن توجيه رضب ٍة محتملة لسوريا!!».
ومن الجدير بالذكر أن روسيا من خالل
ترصيحات مسؤوليها ودبلوماسييها تذهب
ِ
ووص ِف ما
إىل حد إنكار
حدوث ما حدث ْ
حدث باملرسحية االستفزازية ،متهم ًة بريطانيا
بالضلوع يف نسج خيوطها (!) ،ومن ذلك:
 «الخرباء الروس أخذوا عينات من الرتبةومل يعرثوا عىل أي أث ٍر ملواد كياموية!».
 «استخدام السالح الكياموي يف سوريامجرد حملة إعالمي ٍة دعائية ومرسحي ٍة مغرضة
ومستفزة!».
 قناة الجزيرة (2018/4/13م)« :روسياتتهم بريطانيا بالضلوع يف اختالق ما حصل يف
الغوطة الرشقية!!».
أما بعد الرضبة فقد سمعنا من البيت
األبيض:
 هييل« :النظام السوري من طيشه ما زاليخترب عزميتَنا»!
 ترامب« :الرضبة العسكرية ضد أهدافللنظام السوري نُفذت عىل أكمل وجه!»
 ترامب« :الرضبات محددة األهدافواستهدفت القدرات الكيميائية!».
مثل ذلك عن بريطانيا وفرنسا
وقد ورد ُ
تبا ًعا ...يحدث هذا بينام يعلن النظا ُم السوري
يف الوقت ذاته عن استكامل خروج آخر دفع ٍة
من مه َّجري دوما ،وعن استعادة الغوط ِة
الرشقية بالكامل! بل يعلن عىل لسان الجعفري
أن «سوريا لن تسمح ألي تدخل خارجي أن
شوال
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يرسم مستقبلَها!!!» .أما روسيا  -عدمية الفعل
تجاه القوى الغربية (!) كالعادة  -فقد رصحت
مبارش ًة بعد الرضبة العسكرية األمريكية عىل
لسان املندوب الرويس يف مجلس األمن (املجت ِمعِ
بعد حدوث القصف مسا َء اليوم نفسه) بأن «ما
قامت به واشنطن يقوض العالقات الدولية!»،
وأن «ميثاق األمم املتحدة مل يوضَ ع لحامية
املجرمني (اإلرهابيني)!» .كام أن بوتني حذر من
أن «التصعيد املحيط بسوريا (قد) يُحدث تأث ًريا
عىل العالقات الدولية!» .وقد جاء عىل لسان
أحد املراقبني الروس قوله« :ال ميكننا الرد إال يف
املجال السيايس ويف اإلعالم والدعاية!!» .وهو
ما يعني أن روسيا تفهم جيدً ا ما هو مطلوب
منها ،وأن حدود ما هو مسموح لها به أمريك ًيا
يف مناطق النفوذ األمرييك ويف سوريا بالذات -
خالل جميع مراحل الرصاع  -إمنا هو بتنسيق
وتوافق مع أمريكا ،وذلك رغم كل طموحات
ٍ
روسيا بالظهور يف املشهد كأنها العب ميسك
ذات وزن
بالكثري من خيوط اللعب ِة أو أنها قوة ُ
ونفو ٍذ عىل الصعيد العاملي ويف سوريا تحديدً ا!!
مام سبق يتضح أن ساكن البيت األبيض يف
رص من كل جهة ،وهو يحاول اآلن
واشنطن محا ٌ
جاه ًدا أن يتحصن داخل املعسكر الجمهوري
ِ
عالقات حملته
املحافظ لإلفالت من تداعيات
رئيسا)
االنتخابي ِة مع الروس (التي جاءت به ً
أي من تداعيات نتائ ِج تحقيقات مولر ،وهو يف
الوقت نفسه يتهيأ ملعالجة ملف كوريا الشاملية
وملواجهة نفوذ الصني .ومن ذلك تعيينه جون
بولنت (من صقور املحافظني) مستشا ًرا لألمن
القومي ،إذ من املعروف عن جون بولنت أنه
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خصوصا يف
يتقاسم مع ترامب نظرت َه وأفكار َه
ً
إعادة صياغ ِة اتفاق إيران النووي أو إلغائه متا ًما.
كام إن يف تعيني جون بولنت تعزي ًزا لصفوف
الجمهوريني من أشباه ترامب من محافظني
وليرباليني .وإذا ما مىض الرئيس األمرييك قد ًما
يف مرشوع جون بولنت بشأن إيران ،فإنه سيكون
ذلك بالتأكيد ورق ًة بيد إدارته وأم ًرا ضاغطًا عىل
خصومه ،كون الروس هم أيضً ا رشكاء أساسيني
يف امللف النووي اإليراين.
من هذا كله يتبني أن الدالئل القوية عىل
أن ترامب يريد من خالل استخدام السالح
الكياموي يف الغوطة  -إضاف ًة إىل إلزام روسيا
حدودها يف املشهد السوري  -االستثامر سياس ًيا
يف دماء املسلمني ومن األبرياء يف بالد الشام
من خالل ما يرتتب عىل هذا الفعل من تصعيد
متعمد ولو يف الظاهر بني روسيا وأمريكا ،ومن
تحرك دويل يف األمم املتحدة ومجلس األمن عرب
خلط األوراق بغرض لفت األنظار بعي ًدا عام
تواجه إدارتُه يف الداخل األمرييك من متاعب
جراء التحقيقات الجارية وانعكاساتها  -التي
ِ
سياسات
كان لربيطانيا التي تحررت من ثقل
االتحاد األورويب دو ًرا بارزًا يف إثارتها  -قد تصل
إىل وسط بيت الجمهوريني وإىل رأسه تحدي ًدا
يف قابل األيام؛ لذا فإنه من املرجح أن تسعى
إدارتُه إىل استحداث أو اصطناع املزيد من
األزمات عىل الصعيد الدويل لرصف االهتامم
بعي ًدا عن محيطه الفاسد سياس ًيا ومال ًيا
واملحاص من جميع الجهات .فمام
وأخالق ًيا،
َ
نُقل من ترصيحات الرئيس ترامب قبل أيام
قوله إنه بحاجة إىل  9/11جديد!!

املسجد األقصى ...كيفية حتريره من براثن اليهود

الدكتور أحمد باذيب  -اليمن

إن هذا املوضوع فيه لفت نظر للمؤمنني فقط ملا أخربهم به الوحي بأنه سيكون
واق ًعا معاشً ا وكيفية معالجته ،وأنه ما عليهم سوى السري يف الطريق املرسوم لهم بحسب ما
جاء به الوحي ،وأنه يف هذا الطريق وحده الحل ،وبالتايل ال يوجد عند املؤمنني مجال آخر
لحلول أخرى سواء ،أكانت ً
حلول وسطية ،أم ترقيعية ،أم واقعية ،أم عقلية ...وأن علينا
أن نتعبد الله عز وجل بالسري يف هذا الطريق لحل مشاكل املسلمني ً
أول ،ثم مشاكل العامل.
لقد عانت أمتنا اإلسالمية منذ حواىل
سبعني سنة وال تزال تعاين من احتالل اليهود
املغضوب عليهم لبالد املسلمني ،وتدنيسهم
ملقدسات األمة اإلسالمية املتمثلة يف املسجد
األقىص املبارك ،وقيام اليهود ،عليهم غضب
الله ،بالترشيد والقتل واالضطهاد والتعذيب
والسجن والتنكيل بأبناء األمة اإلسالمية
وانتهاك أعراضهم .كل ذلك حدث وال زال
يحدث يف أمة يعد أبناؤها أكرث من مليار
ونصف املليار مسلم ،وترى هؤالء املسلمني
عىل كرثتهم واقفني مكتويف األيدي أمام عصابة
من اليهود تعيث يف األرض الفساد دون حسيب
وال رقيب ...إزاء هذا الواقع ،كنت كغريي من
املسلمني واقفًا منتظ ًرا ما سيحدث يف قابل
األيام التي تزداد اسودا ًدا كلام م ّر يوم منها،
عىل أمل أن يأيت املنقذ ،أو أن تنترص السلطة
عىل اليهود ،أو تنترص حامس عىل اليهود ،أو أن
يأيت املهدي املنتظر ليخلص األمة اإلسالمية مام

هي فيه ويحرر أقصاها ،نعم هكذا كان حايل
وحال الكثري من املسلمني ،وكأن األمر مرهون
يل تجاه قضية األقىص ّإل الدعاء
بغريي ،وما ع ّ
بخشوع ،والتربع والجود ألهلنا يف فلسطني ،كام
علمنا وأوهمنا مشايخ الجمعيات ،ثم االنتظار
حتى يأيت الحل بأمر الله دون تحريك ساكن
منا كمسلمني.
غري أنني ،بفضل من الله ورحمة ،تعرفت
رأسا عىل
عىل حزب التحرير الذي غري حيايت ً
عقب ،وذلك عن طريق تجلية فكر اإلسالم
عن الكون واإلنسان والحياة ،وعام قبلها وعام
بعدها ،وعن عالقتها مبا قبلها وما بعدها،
فالحمد لله حم ًدا كث ًريا طيبًا مباركًا عىل هذه
جل الحزب يل سبب وجودي يف
النعمة ،لقد ّ
هذه الحياة ،فرصت أبحث عن مهمتي التي
وجل للقيام بها ،وأحسست
خلقني الله ع ّز ّ
بطعم االستسالم واالنقياد ألمر الله ورسوله،
ورصت أحيا حياة مختلفة عن الحياة التي
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كنت أعيشها قبل ذلك ،ووجدت اإلجابة لكثري  ٤فإِذا َجا َء َوع ُد أولى ٰ ُه َما َب َعث َنا َعل ۡيك ۡم ع َِبادا
َ َ
من التساؤالت التي كانت تحيين ،وأدركت َّلَا ٓ أُ ْول بَأۡس َشدِيد فَ َ
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ِ
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ُ
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ك ُم ٱلك َّرةَ َعل ۡيهمۡ
جزئيتي يف هذه األمة اإلسالمية.
وعدا مفعول  ٥ثم رددنا ل
ِ
َ
َ
َ
ۡ
ۡ
ُ
من بني تلك التساؤالت ،كانت قضية تحرير َ ۡ َ ۡ َ ٰ ُ
كم بأ ۡم َوٰل َو َبن َ
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وأمددن
ِ
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ُۡ
َ ً
األقىص عىل رأسها؛ حيث إنني كنت أضيق نفِريا  ٦إِن أحسنتم أحسنتم ِلنفسِكمۖ
ْ
ۡ َ ُۡ ََ َ َ ٓ ۡ
ذر ًعا من املعالجات الخاطئة واملخالفة للواقع ِإَون أ َسأت ۡم فل َها ۚ فإِذا َجا َء َوع ُد ٱٓأۡلخ َِرة ِ ؤُُسَيِلا
َ َ َ ُ َ َ
ُ ُ َ ُ ۡ َ ۡ ُ ُ ْ َۡ ۡ
ج َد ك َما دخلوهُ أ َّول
والعقل التي كانت وال تزال ير َّوج لها من قبل وجوهكم و ِلَدخلوا ٱلمس ِ
ُ
بوا ْ َما َعلَ ۡوا ْ تَ ۡتب ً
األعداء والعمالء .وكنت أدرك يف قرارة نفيس َم َّرة ٖ َو ِلُتَ ّ ُ
ريا َ ٧ع َ ٰ
س َر ُّبك ۡم
ِ
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دت ۡم ُع ۡدنَا َو َج َع ۡل َنا َج َهن َمَّ
أنها ال ميكن أن تكون هذه ً
حلول لها ،وبحميل أن يرحك ۚم ِإَون ع
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ۡ
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َ
َ
َّ
ُ
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َ
ين َح ِص ً
للدعوة عرفت بفضل الله كيفية تحرير األقىص ل ِلكٰفِر َ
ريا  ٨إِن هٰذا ٱلق ۡر َءان َي ۡهدِي ل ِل ِت
ِ
َ َ ۡ َ ُ َ ُ َ ّ ُ ۡ ُ ۡ َ َّ َ َ ۡ َ ُ َ
وجل بها
بطريقة رشعية ،أتعبد الله ع ّز ّ
ِه أقوم ويب ِش ٱلمؤ ِمن ِني ٱلِين يعملون
َ
َ
َ
َ
َّ َ
ت أ َّن ل ُه ۡم أ ۡج ٗرا كب ٗ
حبملي
أنا وإخواين شباب حزب التحرير،
ريا ٩
ٱلصٰل ِحٰ ِ
ِ
َ
َّ
َ
عرفت
للدعوة
َّ
َ
ۡ
ُ
َوأن ٱل َ
وجل السداد
سائلني املوىل ع ّز ّ
ِين ل يُؤمِنون بِٱٓأۡلخ َِرة ِ
بفضل اهلل كيفية حترير
َ
َ
َ
َ
َ
ۡ
األقصى بطريقة شرعية ،أتعبد
والرشاد والنرص والتمكني
أع َت ۡدنا ل ُه ۡم َعذابًا أ ِل ٗما ١٠
ۡ
ٓ
ّ
ّ
اهلل عز وجل بها أنا وإخواني شباب
ََۡ ُ
َ ٰ ُ َّ ّ ُ
لإلسالم واملسلمني.
ٱلش د َع َءهُۥ
ويدع ِ
ٱلنسن ب ِ ِ
حزب التحرير ،سائلني املوىل ع ّز
َۡ ۡ َ َ َ ۡ َ ُ َ ُ ٗ
ٱل ٰ
ّ
ومبراجعة النصوص
نسن عجول
وجل السداد والرشاد والنصر
يۖ وكن ِ
بِٱل ِ
َ َ َ ۡ َ َّ ۡ َ َ َّ َ َ َ َ َ ۡ
والتمكني لإلسالم
الرشعية املتعلقة باملسجد
يۖ
 ١١وجعلنا ٱلل وٱنلهار ءايت ِ
واملسلمني.
َ َ َ ۡ َ ٓ َ َ َ َّ ۡ َ َ َ ۡ َ ٓ َ َ َ
األقىص وكيفية تحريره من براثن
فمحونا ءاية ٱل ِل وجعلنا ءاية
ٗ
ّ
ْ
َ
ُ
ۡ
َّ َ ُ ۡ َ ٗ
ُ
اليهود الكفار ،يتضح لنا جل ًيا الفكرة
صة ِلَ ۡب َتغوا فضل ّمِن َّر ّبِك ۡم
ٱنلهارِ مب ِ
ۡ
ْ
َ
وطريقتها التي يجب علينا السري وفقها ملعالجة َولِ َ ۡعل ُموا َع َد َد ّ ِ َ َ َ َ
اب َو ُ َّك َ ۡ
شءٖ
ٱلسنِني وٱل ِس ۚ
ٗ
ۡ
هذه املشكلة السهلة الحل ملن وفقه الله.
فَ َّصل َنٰ ُه َت ۡف ِصيل .١٢

وكثرية هي النصوص الرشعية املتعلقة
بهذه املسألةّ ،إل أنني سأكتفي يف موضوعي
هذا مبا رأيت فيه الكفاية والداللة ،وهي كام
يأيت:
يقول الحق سبحانه وتعاىل يف سورة
َ َ َ ۡ َ ٓ َٰ َ ٓ ۡ َ َ
ۡ َ
ب
ن إِسرٰٓءِيل ِف ٱلكِتٰ ِ
اإلرساء :وقضينا إِل ب ِ

َۡ
َ ۡ
َّ
ۡرض َم َّر َت ۡي َو َلَ ۡعلُ َّن ُعلُ ّٗوا َكب ٗ
لُفس ُِدن ِف ٱل ِ
ريا
ِ
ِ
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إن تفسري هذه اآليات يبني لنا طريقة
تحرير األقىص الرشعية،
فقوله تعاىل:
َ َ َ ۡ َ ٓ َ ٰ َ ٓ ۡ َ ٰٓ َ
 وقضينا إِل ب ِن إِسرءِيل  :وقضينا تأيت
مبعنى حكمنا وكتبنا ،وهي هنا جاءت مبعنى
اإلخبار ،والدليل قوله سبحانه وتعاىل :إىل بني
إرسائيل ،ومل يقل يف بني إرسائيل ،أو عىل بني
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إرسائيل.

ۡ
ِ ف ٱلك َِتٰ ِب:

قيل يف اللوح املحفوظ
وقيل يف التوراة ،غري أن الظاهر هو يف القرآن
الكريم ،والدليل عىل ذلك أنه إخبار مبا
سيحدث ،ال إخبار مبا حدث يف املايض؛ لقوله
َ
تعاىل :لُ ۡفس ُِد َّن .فإفسادهم قادم بعد نزول
هذه اآليات ال قبلها .وهذا يبعدنا عن كل
التفسريات السابقة لعلو بني إرسائيل ،وتسلط
أقوام آخرين عليهم قبل نزول هذه اآليات
الكرمية.
َۡ
َ َّ َ ۡ َ َ َ ۡ ُ َّ ُ ُ ّٗ
َ ُ ۡ ُ َّ
لفسِدن ِف ٱل ِ
ي ولعلن علوا
ۡرض مرت ِ
َ
كب ِ ٗريا :هنا يبني الله سبحانه وتعاىل عدد
املرات التي سيفسد فيها بنو إرسائيل يف
األرض ،وهام مرتان فقط ال غري ،كام يحدد
كيفية اإلفساد ،بأنه علو كبري ،فالعلو لهم مرتني
فقط ،وهو محدد عد ًدا ،وهو علو كبري يف
اإلفساد محدد نو ًعا( ،واملقصود بالعلو الكبري
هو مدى تأثريهم ورفعة شأنهم ومكانتهم بني
األقوام األخرى ،ولكن يف الجانب السلبي ،وهو
اإلفساد).
َ َ َ ٓ َ َ ۡ ُ ُ َٰ
ُ
َ
فإِذا جاء وعد أولىهما :فإذا تحقق
لليهود العلو األول من حيث الرفعة واملكانة
بني األقوام األخرى ليفسدوا يف األرض.
َ ََۡ َ َۡ ُ
ك ۡم :أي بعثنا عليكم يا بني
بعثنا علي
إرسائيل املفسدين يف األرض.
َّ ٓ
ع َِب ٗادا لَا :عبا ًدا لله وحده ،ابتعثهم الله
للقيام بتحقيق العبودية له سبحانه وتعاىل،
وإزالة أي مظهر من مظاهر اإلفساد يف األرض

والخروج عن مسار االنقياد والطاعة لله وحده.
ۡ
ُ
أ ْو ِل بَأ ٖس َشدِي ٖد  :أصحاب قوة جبارة
ال ميكن مواجهتها؛ ألنهم استمدوا قوتهم من
قوة اإلميان بالله ،ومستشعرين النرص واملدد
والتمكني من الله سبحانه وتعاىل ،وأنهم
بطاعتهم لله وامتثالهم أوامره واجتنابهم
نواهيه هم ينرصون الله ،وأنهم يقي ًنا
منصورون.
َ َ ُ ْ َٰ َ
َ
ّ
 فجاسوا خِلل ٱدلِيارِۚ  :تحركوا بني الديار
ذهابًا وإيابًا بحثًا عن أعداء الله املفسدين،
وهذا يشبه عملية التمشيط للجيوب املتخفية
بعد انتهاء املعركة.
َ َ َ َ ۡ ٗ َّ ۡ ُ ٗ
وكن وعدا مفعول :وهذا الوعد يقي ًنا
رب وخالق كل يشء،
محقق ألنه وعد من الله ّ
وقد تحقق هذا الوعد عندما استعىل بنو إرسائيل
أول مرة بتآمرهم عىل قتل وقتال الرسول صىل
الله عليهم وسلم وأصحابه ،فكانوا يستخدمون
مكانتهم بني القبائل يف ذلك الزمن الذي كان
يعمل لهم فيه حساب بني األقوام والقبائل
األخرى سياسيًا وعسكريًا واقتصاديًا ،فقاموا
باملؤامرات والتحالفات والدسائس لوأد دعوة
الحق بغية اإلفساد يف األرض ،مستخدمني كل
إمكاناتهم السياسية والعسكرية واالقتصادية
ملحاربة الحق وإظهار الباطل ،وكان هذا هو
العلو األول ،فأرسل الله لهم عبا ًدا له ،هم أمة
اإلسالم آنذاك ،وهم الرسول صىل الله عليه
وسلم وصحابته رضوان الله عليهم أجمعني،
فجاسوا خالل الديار وقضوا عىل علو اليهود
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تستحق النظر؛ حيث إن الحق سبحانه وتعاىل
األول املفسد يف األرض.
َ
ُ
ُ َّ َ َ ۡ َ َ ُ ۡ
َ
َ
َ
َ
ۡ
ُ
َ
َ
ك ُم ٱلك َّرة عل ۡي ِه ۡم َوأ ۡم َددنٰكم قال كلمة أولى ٰ ُه َما يف األوىل ،ومل يقل ثانيهام
 ثم رددنا ل
َ
ۡ
َ
ۡ
ُ
بأَ ۡم َوٰل َو َبن َ
ك َث نَ ِف ًريا  :ثم يف الثانية ،بل قال َ و ۡع ُد ٱٓأۡلخ َِرة ِ ،حيث إنها
ني َو َج َعل َنٰك ۡم أ
ِ ٖ ِ
يخربنا املوىل سبحانه وتعاىل أن بني إرسائيل الثانية واألخرية ،وهذا يؤكد فهمنا بأن اإلفساد
ستعود لهم الكرة عىل أمة اإلسالم من جديد والعلو الكبري هو مرتان فقط ،األول كان يف
ليتحقق وعد الله باإلفساد الثاين الذي سيكون عهد النبي صىل الله عليه وسلم ،واآلخرة يف
فيه اليهود أغنى وأكرث عد ًدا وأكرث قوة عسكريًا عهد احتالل اليهود للمسجد األقىص وما حوله.
ْ ُ ُ َ ُ
ك ۡم :ليحزنكم املسلمني
وسياسيًا عام كانت يف املرة األوىل .وهذا هو
ؤُُسَيِلا وجوه
حالنا اليوم ،فاليهود يف قمة عنفوانهم املفسد ،بالقتل والسبي حزنًا يظهر يف وجوهكم.
ُ ْ ۡ
ُ َ َ
َ
وكل الدول تهرول لدعم قوتهم وتأييدهم
َ و ِلَ ۡد ُخلوا ٱل َم ۡس ِج َد ك َما َد َخلوهُ أ َّول َم َّرة ٖ:
ونرصتهم ألنهم يعلمون أن هؤالء هم أعداء وهنا أيضً ا لفتة أخرى؛ حيث إن املوىل تبارك
حقيقيون للمسلمني ،فوضعوهم
وتعاىل مل يذكر الدخول إىل املسجد
فاآلية
الكرمية تبني أن
يف مواجهتهم ،وجعلوهم رأس
األقىص املبارك يف العلو األول،
املسجد األقصى سيحرر من
حربة لهم ضدهم ،وأمدوهم ،اليهود .وقريًبا بإذن اهلل سندخل وهذا يؤكد ما فهمناه من أن
املسجد األقصى ِّ
وعملوا عىل كسب رضاهم،
حمررين له من املقصود بالكتاب هو القرآن
براثن اليهود ،ومس ِقطني دولتهم
والتطبيع معهم؛ ليمنعوا
الكريم ،وأن العل ّوين يحدثان
لينتهي ِّ
علوي اليهود الكبريين
إىل األبد.
رشهم عنهم أولً  ،وليحرصوه
بعد نزول هذه اآليات من
باملسلمني ،وليحصلوا لهم عىل
القرآن الكريم؛ حيث إن املسلمني
مصالح مشرتكة معهم ...فرتاهم اليوم ،أي
أول :سوف يضمون املسجد األقىص واألرض
ً
اليهود ،هم املحرك الخفي وراء الهجمة املباركة من حوله إىل بالد املسلمني ،وهذا حدث
الرشسة عىل اإلسالم واملسلمني وتسلط الكفار يف عهد الخليفة الفاروق عمر بن الخطاب،
عليهم .وهذا هو العلو يف اإلفساد الثاين لبني بقيادة أيب عبيدة ريض الله عنهام ،ثم يعود
إرسائيل.
املسجد األقىص ليحتل مرة ثانية من اليهود،
َ
َ
َ
ۡ
ُ
ُ
ۡ َ ُ
ۡ ۡ َ ُ
ِإَون ويف هذه املرة يشرتك تحرير األقىص بتتبري
إِن أحسنت ۡم أحسنت ۡم ِلنفسِك ۡمۖ
َ ۡ
َ
أ َسأ ُت ۡم فَل َها ۚ :ميهل الله اليهود فرصة ليحسنوا العلو الثاين واألخري لليهود .فاآلية الكرمية تبني
ألنفسهم بالكف عن اإلفساد يف األرض ،وينذرهم أن املسجد األقىص سيحرر من اليهود .وقري ًبا
بأخذهم إن هم أرصوا واستمروا يف اإلفساد .بإذن الله سندخل املسجد األقىص مح ِّررين له
ٓ
فَإ ِ َذا َجا َء َو ۡع ُد ٱٓأۡلخ َِرة ِ :وهنا لفتة من براثن اليهود ،ومس ِقطني دولتهم لينتهي
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كام جاءت األحاديث أيضً ا لتزيدنا وضو ًحا
علوي اليهود الكبريين إىل األبد.
ِّ
ْ
ْ
َ
ۡ
َ
َ
َ
وفهم من أننا لن نحرر املسجد األقىص إال
َ و ِلُت ّ ِ ُبوا َما عل ۡوا تتب ِ ًريا :ليقيض
ً
املسلمون عىل اليهود نهائ ًيا كقوة ذات شأن ،بطريقة واحدة ،هي طريقة عالم الغيوب
ويبقى اليهود عىل حالهم وغدرهم ،ولكن يف املطلع عىل كل يشء ،والذي أخربنا أن تحرير
محاوالت ضعيفة وفاشلة إلعادة مجدهم من املسجد األقىص ال يكون إال بقتال املسلمني
جديد ،فهم بطبعهم سيظلون يثريون املشاكل لليهود وقتلهم وإنهاء كيانهم وتتبري علوهم
والعقبات التي رسعان ما ينتبه لها عباد الله ،املفسد يف األرض.
َح َّدث َ َنا إِ ْس َح ُاق بْ ُن إِبْ َرا ِهي َم أَ ْخ َ َبنَا َجرِي ٌر
بفضل الله ونرصه وتأييده؛ ليتم القضاء عليها
َع ْن ُع َم َر َة بْنِ الْ َق ْعقَا ِع َع ْن أَ ِب ُز ْر َع َة َع ْن أَ ِب
وتنتهي يف مهدها.
َ
َ
ُ
َ َ ۡ
َ ع َ ٰ ُّ ُ ۡ
ض اللَّ ُه َع ْن ُه َع ْن َر ُسو ِل اللَّ ِه َص َّل
س َربكم أن ي ۡرحك ۚم :وهذا من ُه َريْ َر َة َر ِ َ
عظيم عفو الله وحلمه ،فهو يريد لهم الرحمة اللَّ ُه َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم ق ََالَ :
السا َع ُة َح َّتى
«ل تَقُو ُم َّ
تُقَاتِلُوا الْ َي ُهو َدَ ،ح َّتى يَق َ
ُول الْ َح َج ُر
إن هم أطاعوه ولزموا أمره.
السا َع ُة
«لَ تَقُو ُم َّ
ۡ ُ ُّ
َحتَّى يُقَاتِ َل الْ ُم ْسلِ ُمو َن
َو َرا َء ُه الْ َي ُهو ِد ُّي :يَا ُم ْسلِ ُمَ ،ه َذا
دت ۡم ُع ۡدنَا ۚ :وهذا
ِإَون ع
الْ َي ُهو َد فَ َي ْقتُلُ ُه ْم الْ ُم ْسلِ ُمونََ ،حتَّى
كام بينا سلفًا من أن اليهود يَ ْختَب َِئ الْ َي ُهو ِد ُّي ِم ْن َو َرا ِء الْ َح َج ِر َوالشَّ َجرِ ،يَ ُهو ِد ٌّي َو َر ِائ فَا ْق ُتلْهُ » .رواه
هم قوم الخيانة والغدر ،فَيَق ُُول الْ َح َج ُر أَ ْو الشَّ َج ُر :يَا ُم ْسلِ ُم ،يَا َعبْ َد البخاري.
اللَّ ِهَ ،هذَا يَ ُهو ِد ٌّي َخلْ ِفي فَتَ َع َال فَاقْتُلْهُ ،إِ َّل
َح َّدث َ َنا قُتَيْبَ ُة بْ ُن َس ِع ٍيد
ولكن هذه املرة أو املرات
الْ َغ ْرقَ َد فَ ِإنَّ ُه ِم ْن شَ َج ِر الْيَ ُهو ِد».
رواه مسلم.
ُوب يَ ْع ِني ابْ َن َعبْ ِد
التي تخلف ال ُعل َّوين الكبريين
َح َّدث َ َنا يَ ْعق ُ
ال َّر ْح َمنِ َع ْن ُس َه ْيلٍ َع ْن أَبِي ِه َع ْن أَ ِب
كتب الله لها الفشل بتسليط جنده
من عباده املؤمنني عىل بني إرسائيل ليكونوا ُه َريْ َر َة أَ َّن َر ُس َ
ول اللَّ ِه َص َّل اللَّ ُه َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم ق ََال:
لهم باملرصاد ،فإن عاد اليهود ملحاولة العلو َ
السا َع ُة َح َّتى يُقَاتِ َل الْ ُم ْسلِ ُمونَ الْ َي ُهو َد
«ل تَقُو ُم َّ
واإلفساد سلط الله عليهم عباده فقضوا عىل َف َي ْق ُتلُ ُه ْم الْ ُم ْسلِ ُمونَ َ ،ح َّتى يَ ْخ َتب َِئ الْ َي ُهو ِد ُّي ِم ْن
َو َرا ِء الْ َح َج ِر َوالشَّ َجرَِ ،ف َيق ُ
ُول الْ َح َج ُر أَ ْو الشَّ َج ُر:
رشهم ومكرهم.
ۡ
َ
َ و َج َع ۡل َنا َج َه َّن َم ل ِلك ٰ ِفر َ
ين َح ِص ًريا  :وهي َيا ُم ْسلِ ُمَ ،يا َع ْبدَ اللَّ ِهَ ،ه َذا َي ُهو ِد ٌّي َخلْ ِفي َف َت َع َال
ِ
فَا ْق ُتلْهُ  ،إِ َّل الْ َغ ْر َقدَ َفإِنَّهُ ِم ْن شَ َج ِر الْ َي ُهو ِد» .رواه
النهاية لكل كافر.
َّ
َ َ َۡ
َّ َ ٰ َ ۡ ُ ۡ َ َ
ُ
ۡ
َ
إِن هذا ٱلقرءان يهدِي ل ِل ِت ِه أقوم مسلم.
َ ُ َ ّ ُ ۡ ُ ۡ َ َّ َ َ ۡ َ ُ َ َّ ٰ َ ٰ َ َّ
ويبقى معنا السؤال اآليت :ملاذا مل نهزم
ت أن
ويب ِش ٱلمؤ ِمن ِني ٱلِين يعملون ٱلصل ِح ِ
َ َ َّ َّ َ َ ُ ۡ ُ َ
ل َ ُه ۡم أَ ۡج ٗرا َكب ٗ
ِ
ونقض عليهم يف املواجهات السابقة،
ون بِٱٓأۡلخ َِرة ِ اليهود
ريا  ٩وأن ٱلِين ل يؤمِن
ِ
َ ۡ َ ۡ َ َُ ۡ َ َ ً َ
ٗ
سواء من قبل األفراد أم الحركات أم الدول؟
أعتدنا لهم عذابا أ ِلما.١٠
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والجواب عىل ذلك يظهر يف اآليات الكرمية دولة واحدة بقيادة خليفة واحد يقود جيش
التي مرت معنا ،ويف الكثري من األحاديث املسلمني تحت راية واحدة هي راية الحبيب
التي اخرتت لكم منها اثنني فقط كام سبق؛ املصطفى (راية العقاب).
أيها املؤمنون:
لوضوح املقصود فيهام ،ولكفاية داللتهام،
من أراد تحرير املسجد األقىص فليعمل
فاآليات ترشدنا إىل أننا إذا رصنا عبا ًدا لله
انترصنا عىل اليهود ،واألحاديث ترشدنا إىل أن إلقامة الخالفة .ومن يحب اإلسالم فليعمل
املقصود هم املسلمون الذين يعنيهم املصطفى إلقامة الخالفة .ومن يريد جمع شمل املسلمني
صىل الله عليه وسلم بقوله حتى تقاتلوا ،أي فليعمل إلقامة الخالفة ،ومن يريد حقن دماء
أنتم يا مسلمني .بدليل قول الحجر :يا مسلم ،املسلمني فليعمل إلقامة الخالفة ،ومن يريد
املحافظة عىل أعراض املسلمني فليعمل
يا عبدالله ،أي إننا قاتلنا اليهود ونحن
«ال إسالم
إلقامة الخالفة ،ومن يريد تحرير
متفرقون تحت رايات عصبية
مجاعة،
بال
وجاهلية ،ومل نقاتلهم ونحن وال مجاعة بال إمارة ،بالد املسلمني فليعمل إلقامة
كيان واحد مجتمعني تحت وال إمارة بال طاعة» الخالفة ،ومن يريد تحرير
(عمر بن الخطاب)
املسلمني من االستعامر والتبعية
راية العقاب بقيادة رجل
فليعمل إلقامة الخالفة ،ومن
واحد بايعناه عىل السمع والطاعة
يريد تحرير املسلمني من الغزو الثقايف
يف حكمنا بكتاب الله وسنة نبيه.
وإذا نظرنا يف هذا املشهد نجد أن كل عنارص والحضاري فليعمل إلقامة الخالفة ،ومن يريد
كامل غري منقوص فليعمل
رصا واح ًدا فقط ،تطبيق رشع الله ً
الوعد الحق وجدت ما عدا عن ً
فقد وجد كيان يهود ،ووجد عل ُّوهم املفسد يف إلقامة الخالفة ،ومن ُ
تتوق نفسه للشهادة يف
األرض ،وتوفَّر لهم ما أخربنا به املوىل سبحانه سبيل الله فليعمل إلقامة الخالفة ،ومن يريد
وتعاىل من إمدادهم باألموال والبنني ،وجعلهم رىض الله عليه فليستق ْم كام أمر الله سبحانه
أكرث نف ًريا ،وكذلك احتالل اليهود للمسجد ،وليكنِ العمل للخالفة قضية مصريية لديه.
فاعملوا إخويت املؤمنني إلقامة الخالفة
األقىص ،كام ظهر فسادهم يف الرب والبحر ،ومل
يبق الكتامل املشهد إال وجود كيان املسلمني اإلسالمية؛ فبقيامها يكون قيام الدين كله ،كام
َ
ليتحقق النرص عىل اليهود الضالني .ووجود قال سيدنا الفاروق عمر بن الخطاب ريض الله
كيان املسلمني لن يتحقق إال بتوحد املسلمني عنه« :ال إسالم بال جامعة ،وال جامعة بال إمارة،
يف دولة الخالفة الراشدة الثانية التي أخرب بها وال إمارة بال طاعة».
الوحي أنها قادمة لتجمع شتات املسلمني يف
هذا وعىل الله قصد السبيل.
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ُ ُ َ َ ُ ۡ ُ ْ ُ َ َّ َ ۡ َ ٰ ۡ َ َ ۡ َ َّ ُ َّ ٓ َ ُ َّ ُ َ ُ َ َ ۡ َ َ ۡ َ ٰ ُ َ
ون ٣٢
فوا نور ٱللِ بِأفوهِ ِهم ويأب ٱلل إِل أن يتِم نورهۥ ولو ك ِره ٱلكفِر
 ي ِريدون أن يط ِ ٔ

حمد طبيب – بيت املقدس

لقد أصبحت قضية الخوف من عودة اإلسالم إىل سابق عهده يف دولة وسلطان
هي القضية األوىل التي تؤرق الدول الغربية ،وعىل رأسها أمريكا؛ لذلك جعلت االهتامم
بهذه الناحية ،ووضع الخطط االسرتاتيجية ،وإقامة األحالف العسكرية ،والعمل املتواصل
الدؤوبً ،
ليل ونها ًرا ،هو األمر األول ،وفوق كل االعتبارات األخرى؛ للحيلولة دون (عودة
اإلسالم) مرة أخرى .يقول املفكر الغريب (هنتينغتون) يف كتابه الشهري (رصاع الحضارات):
« ...إن املشكلة بالنسبة إىل الغرب ليست مشكلة األصوليني اإلسالميني ،بل املشكلة اإلسالم
نفسه ،الذي ميتلك حضارة مختلفة يؤمن أصحابها بتفوقها… املشكلة يف الغرب نفسه ،ذو
الحضارة املختلفة ،والتي يؤمن أصحابها بتفوقها وصالحيتها كنظام عاملي ،ويرغبون يف فرض
هذه الحضارة عىل العامل» .ويقول أيضً ا يف الكتاب نفسه« :إنه بعد سقوط االتحاد السوفيايت
وزوال العدو الشيوعي ،دعت الحاجة إىل توجيه األمريكان إىل عدو خطري؛ ليجتمعوا عىل
معاداته ،ويلتفوا عىل مواجهته ،وهذا العدو األول واألخطر هو اإلسالم ،فهو الحي املتحرك،
الذي يهدد الوجود األمرييك ،وميكن أن يقيض عىل الحضارة األمريكية ،ويعترب هو (البديل)
القادم لها والوارث املنتظر ملكاسبها ...وكون اإلسالم هو العدو األول ألمريكا ،ال بد أن
يدفع األمريكان إىل مواجهته ،والقضاء عليه يف مهده وموطنه ،وعليهم القيام مبا ييل...
العودة إىل الدين املسيحي ،وإحداث صحوة دينية مسيحية ...وإحياء الروح الصليبية التي
دفعت أوروبا يف املايض لشن الحروب الصليبية ضد املسلمني ...واالستعانة بالعدو التاريخي
التقليدي املاكر لإلسالم ،وهو العدو اليهودي ،والتنسيق بني الحقد اليهودي والبغض األمرييك
الصليبي ...والحرص عىل أن ال يكون لإلسالم وجود فعيل قوي يف بالد املسلمني ،والحيلولة
دون إيجاد حكم إسالمي صادق.»...
لقد بذل الغرب ،يف العقود السابقة،
محاوالت عديدة للقضاء عىل اإلسالم عسكريًا؛
وقد باءت كلها بالفشل الذريع؛ ابتدا ًء من الغزو
الصليبي ،وانتها ًء بالحرب التي نفذتها أمريكا
هذه األيام عىل بالد املسلمني ،تحت مسمى
الحرب عىل اإلرهاب؛ لذلك صار الغرب يلتمس
سبل ووسائل أخرى ،يف مواكبة حربه
ويبتكر ً

العسكرية إلنجاحها ..ومن أخطر هذه الوسائل
(التضليل والتحريف ،ومحاوالت إبعاد األمة
عن عقيدتها ،والسعي الحثيث إليجاد عمالء
لهم من بني جلدتها؛ ينوبون عنهم يف تنفيذ
مشاريعهم االستعامرية).
 إن من ينظر إىل مؤامرات الكفار بشكلعام ،والتي واكبت وأعقبت الحروب الصليبية؛
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يرى أنها قد اتبعت أساليب من التضليل
واملكر والدهاء ،وذلك يف مواكبة الحرب
العسكرية ...فاملغول ما كان لهم أن يدخلوا
بالد املسلمني ،لوال خيانة بعض الوزراء والوالة
يف الدولة العباسية ،ووقوف بعض آخر من
هؤالء األمراء مع حملتهم العسكرية ،وخاصة
يف مرص والشام ...ونابليون بونابرت ما كان له
أن ينجح ،يف البداية ،يف حملته العسكرية عىل
بالد اإلسالم ،وخاصة مرص والشام ،لوال التضليل
واملكر يف نرش ثقافة التسامح ،وإعالنه عن
اعتناق اإلسالم ،وأنه جاء ليخلص أهل مرص من
ظلم الباكوات...
والدول الغربية ما كانت كذلك لتقيض عىل
خالفة اإلسالم ،لوال ما حصل من حرب فكرية
وتضليلية ،ومعاونة بعض العمالء من األتراك
والعرب ،مثل مصطفى كامل ،والرشيف حسني
بن عيل ...وما جرى كذلك من حروب داخلية
أضعفت الدولة من داخلها؛ مثل ما حصل من
دولة الصفويني يف إيران ،ومن حملة إبراهيم
باشا عىل الدولة العثامنية ...وما كان كذلك
االستعامر األول ،بعد هدم الخالفة ،ليجني
مثرة حربه عىل بالد املسلمني ،لوال البعض من
العمالء السياسيني؛ ممن نصبوا أنفسهم عىل
رقاب شعوبهم باسم التحرير والثورة والنضال
ضد املستعمر ،وهم يف الحقيقة عمالء للغرب...
يقول :الكاتب (محمد شعبان صوان) يف
كتاب( :كيف هدم الغرب الخالفة العثامنية):
«يندرج الحكم الكاميل ضمن الفئة التي قاتلت
للحصول عىل االستقالل السيايس ،مع الهوس
بالتبعية الحضارية التي تشرتط نسيان كل
24
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الروابط والجذور الحضارية ،واملصالح الكربى
املتخطية للحدود التي رسمها االستعامر»
ويتابع فيقول« :استم ّرت جهود الغرب يف
عرقلة نهوض بالدنا واتحادها ،وليس هنا مجال
تفصيل ما حدث بعد الحقبة العثامنية ،ولكن
الجهود املستمرة متصلة منذ ما قام الغربيون
به إللغاء الخالفة».
ويقول الدكتور( راغب الرسجاين) تحت
عنوان (الشيعة ...نضال أم ضالل؟)« :دخلت
الدولة الصفوية يف رصاع رشس مع الدولة
العثامنية السنية املجاورة ،وتحالف الصفويون
مع الربتغاليني لرضب العثامنيني».
 إن الناظر اليوم إىل بالد املسلمني يرى أناألمة اإلسالمية قاب قوسني أو أدىن ،بإذن الله ،من
الوصول إىل هدفها؛ أال وهو العودة إىل تاريخها
وحضارتها وعزتها؛ يف ظل دولة اإلسالم ...وإن
الذي مينع هذا الوصول هو املؤامرات املتكررة
واملتعددة واملتجددة ،واألساليب الخبيثة من
قبل الدول الغربية ،يساعدهم يف ذلك خيانات
الحكام يف بالد املسلمني ...وقد أقر قادة الغرب
وسياسيوه يف أكرث من مناسبة بهذه الحقيقة
الساطعة الواضحة ...يقول الصحفي األمرييك
ِ
ورئيس تحري ِر مجل ِة (أمريكان
(جون شيا)
ريبورتس) يف رسالة إىل أوباما يف 2010/1/11م
يحذره من فكرة الخالفة اإلسالمية وقرب
وصولها« :الحقيقة الجلية هي أنه ال يستطيع
أي جيش يف العامل ،وال أية قوة عسكرية ،مهام
بلغت درجة تسليحها ،أن تهزم فكرة ...يجب أن
نق َّر بأننا ال نستطيع أن نحرق قادة هذه الفكرة
(يعني الخالفة) يف كل بالد الرشق األوسط ،وال
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أن نحرق كتبها ،أو ننرش أرسارها ،ذلك ألن هناك العارفون أو الكهان بأن مولو ًدا سيولد يف أرض
إجام ًعا بني املسلمني عىل هذه الفكرة» .ويقول مرص ،وسينزع منه ملكه ،فج َّن جنونه ،وأعلن
رئيس وزرا ِء بريطانيا السابق أما َم حربًا ال هوادة فيها عىل بني إرسائيل؛ فصار
(توين بلري) ُ
لحزب العام ِل يف 2005/7/16م :يقتّل أبناءهم ويستحيي نساءهم؛ للحيلولة
العام
ِ
املؤمت ِر ِ
«إننا نجابه حركة تسعى إىل إزالة دولة إرسائيل ،دون رؤية هذا املولود الجديد ...يقول الكاتب
وإىل إخراج الغرب من العامل اإلسالمي ،وإىل األمرييك (لورنس براون) يف كتاب (الوصية األوىل
إقامة دولة إسالمية واحدة؛ تُ َح ّك ُم الرشيعة يف والنهائية)« :إذا اتَّحد املسلمون يف إمرباطورية
العامل اإلسالمي عن طريق إقامة الخالفة لكل عربية أمكن أن يصبحوا لعنة عىل العامل وخط ًرا،
أو أمكن أن يصبحوا أيضً ا نعمة له .أما إذا بقوا
األمة اإلسالمية».
 إن هذه الحقيقة قد أ ّرقت الغرب ،بل متفرقني؛ فإنهم يظلون حينئذ بال وزن والالدول الكافرة ،بشكل عام؛ فقد جن جنونه تأثري» .ويقول« :إن اإلسالم هو الجدار الوحيد
أمام االستعامر األورويب ...لقد
وهو ينظر إىل ساحة التحرير يف
«إننا جنابه حركة
كان قادتنا يخوفوننا بشعوب
مرص؛ وقد اجتمع فيها أكرث
تسعى إىل إزالة دولة
مختلفة ...كانوا يخوفوننا
من خمسة ماليني ،يرفعون
إسرائيل ،وإىل إخراج الغرب
اليهودي،
بالخطر
شعار العودة إىل اإلسالم،
من العامل اإلسالمي ،وإىل إقامة دولة
وتطبيق اإلسالم فيام سمي إسالمية واحدة؛ ُ َ
البلشفي،
ت ّك ُم الشريعة يف العامل والخطر
والخطر الياباين ...ولكننا
مبليونية تطبيق الرشيعة.
اإلسالمي عن طريق إقامة اخلالفة
بعد االختبار مل نجد مرب ًرا
وجن جنونهم كذلك عندما
لكل األمة اإلسالمية»
ملثل تلك املخاوف ،واكتشفنا
شاهدوا املاليني من املسلمني
(توني بلري)
أن الخطر الحقيقي هو الخطر
يسريون يف العواصم اإلسالمية نرص ًة
لألقىص والقدس ،ويطالبون جيوش املسلمني اإلسالمي القادر عىل التوسع واالنتشار وإخضاع
بتحريرها ،وج ّن جنونهم من قبل عندما برزت الشعوب يف حيوية مدهشة» .يقول الكاتب
الجامعات اإلسالمية تنادي بتطبيق اإلسالم بعد األمرييك (موروبريغر) يف كتابه (العامل العريب
هدم الخالفة بسنوات قليلة؛ يف بدايات القرن املعارص)« :إن الخوف من العرب واهتاممنا
املايض ...وإن هذا الواقع ليؤرق الغرب بالفعل باألمة العربية ليس نات ًجا عن وجود البرتول
ويجعله دائم العمل والتفكري؛ للحيلولة دون بغزارة ...ولكنه ناتج عن وجود اإلسالم ...لذا
ميالد جديد يف بالد املسلمني ..متا ًما كام أ ّرقت يجب محاربة اإلسالم للحيلولة دون وحدة
نبوءة (ميالد موىس عليه السالم) فرعون مرص .العرب التي تؤدي إىل قوة العرب ...ألن قوة
وإن فعل الغرب للحيلولة دون ميالد اإلسالم العرب تتصاحب دامئًا مع قوة اإلسالم وعزته
هو متا ًما؛ كفعل فرعون مرص؛ عندما أخربه وانتشاره ...إن اإلسالم يفزعنا عندما نراه ينترش
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بيرس وسهولة يف القارة األفريقية) .ويقول أن انكشف ُعوار الحكام ،وازدادت فضائحهم
املسترشق األمرييك (وليم سميث)« :إذا أعطي السياسية ،وخاصة بعد الثورات والحروب
املسلمون الحرية يف العامل اإلسالمي ،وعاشوا يف املصطنعة يف لبيبا والشام واليمن ،وبعد فضائح
ظل أنظمة دميقراطية ،فإن اإلسالم ينترص يف هذه حكام تركيا وإيران وحكام آل سعود ،وإهدار
البالد ،وبالدكتاتوريات وحدها ميكن الحيلولة أموالهم وثروات بالدهم باملليارات عند قدمي
بني الشعوب اإلسالمية ودينها ...عىل أن تعطى ترامب...
 لقد أدرك الغرب (يف السنوات األخرية) أنهالشعوب فرتات راحة للحيلولة دون انفجارها؛
كام حدث من خالل ثورات الربيع العريب» .البد من استعامل أسلوب جديد للحيلولة دون
 إن الغرب اليوم ليعمل بنفس الطريقة وصول املسلمني إىل هدفهم ،فأضاف الغربالتي اتبعها فرعون وجنوده ،ولكن بأساليب إىل األعامل (التضليلية والفكرية والعسكرية
أعامل وسياسات
ً
جديدة ،مع فارق وحيد؛ وهو أن فرعون وخيانات الحكام)؛ أضاف
مرص كان يخىش من ظهور مولود مجهول ،ماكرة جديدة كان من أبرزها:
 -1تبني بعض الجامعات اإلسالمية التي
ال يعرف أين هو ،ويف أي امرأة سيكون ،وال
متى سيولد!! .لكن الغرب اليوم يدرك الحقيقة تنادي بالخالفة اإلسالمية (كدولة العراق
الساطعة؛ وهي أن املولود موجود اآلن يف بطن والشام)؛ وذلك لتشويه صورة الدولة اإلسالمية
يف نظر املسلمني وتيئيسهم من
األمة ،ويراه يكرب يو ًما بعد يوم،
«إذا أعطي
املسلمون احلرية يف العامل
عودتها.
وأنه يوشك عىل امليالد؛ لذلك
أنظمة
ظل
يف
وعاشوا
اإلسالمي،
 -2ترسيخ التجزئة
يحاول إجهاضه من بطن
دميقراطية ،فإن اإلسالم ينتصر يف
والتقسيم يف بالد
األمة ،والقضاء عليه قبل
هذه البالد ،وبالدكتاتوريات وحدها ميكن
احليلولة بني الشعوب اإلسالمية ودينها ...على املسلمني ،وإشغالهم يف
أن يولد...
للحيلولة
راحة
فرتات
الشعوب
تعطى
أن
حروب داخلية ،إقليمية
لقد حاول الغرب ،يف
دون انفجارها؛ كما حدث من خالل
ومذهبية ،ال تنتهي،
بداية األمر عندما ظهرت
ثورات الربيع العربي».
(وليم مسيث)
تلهيهم عن هدفهم املنشود
الحركات اإلسالمية ،حاول
(الخالفة).
إجهاض العمل اإلسالمي؛ عن
 -3اتخذت أمريكا من بعض الدول مرتك ًزا
طريق السجون والقتل والتهجري والحرمان ،لكن
األمة ازدادت متسكًا بدينها ،وازدادت الحركات لها يف بالد املسلمني ،من أجل هذه املشاريع
اإلسالمية صالبة يف وجهه ،وحاول كذلك عن الخبيثة املاكرة .وكان من أبرز األدوار يف تنفيذ
طريق عمالئه السياسيني من الحكام طمس نور هذه السياسات ما يقوم به حكام (مرص وإيران
اإلسالم ،وإبعاد الناس عنه؛ لكن املحاوالت تلك والسعودية وتركيا) يف رعاية مشاريع الغرب،
قد باءت بالفشل أيضً ا ،وازداد هذا الفشل بعد وعىل رأسه أمريكا...
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أحمد الخطواين

ما زالت منطقة الخليج ً
محل لرصاع دائم ال يتوقف بني القوى الدولية
االستعامرية ،وما زالت تُستخدم كأدوات رخيصة يف ذلك الرصاع ،فلقد أقامت
بريطانيا تلك الدويالت املـُصطنعة يف الخليج بعد أن سيطرت عليها ما يزيد عن
رسا ُمتم ّردة
املائة ٍ
عام تحت مسميات ماملك وإمارات وسلطناتّ ،
ونصبت عليها أ ً
عىل شعوبهاُ ،متعاونة مع أعداء أ ّمتهاُ ،معادية لدولة الخالفة العثامنية التي كانت
تُ ثّل حاضنتها ورمز إسالميتها.
لقد أخلصت هذه األرس العاقّة ألمتها ّأيا
إخالص للربيطانيني الكفار املستعمرين الذين
استعانوا بها يف إسقاط الدولة اإلسالمية ،ويف
محوها من الوجود ،ث ّم متّت ُمكافأتها بتحويلها
إىل أنظمة حكم وراثية استبدادية تسلطية
تحت مس ّمى محميات رسمية تابعة للتاج
الربيطاين ملدة طويلة من الزمن ،وت ّم فرضها
عىل شعوب املنطقة كأم ٍر واقع ،وبذلك استقر
النفوذ الربيطاين يف الخليج ،ورضب جذوره يف
جميع دويالته الزائفة.
وبعد انسحاب بريطانيا عسكريًا  -بضغط
أمرييك  -من الخليج يف نهاية ستينات وأوائل
سبعينات القرن امليالدي املايض ،بقيت ُمحتفظة
بقدر كبري من النفوذ فيها؛ حيث استمرت
الصالت الوثيقة يف جميع املجاالت السياسية
واالقتصادية...
وبعد بروز أمريكا كقوة أوىل يف العامل،
اعتمدت بريطانيا عىل عمالئها للحفاظ عىل
نفوذها ،وخاص ًة بعد اقتحام أمريكا للمنطقة

بكل ثقلها ،و ُمحاولة االستحواذ عليها ألهميتها
االسرتاتيجية ،وملا فيها من ثروة نفطية هائلة،
فاندلع رصاع سيايس عنيف بني الدولتني يف
الخليج ،وتشبثت بريطانيا بكل مناطق نفوذها
أمام الهجمة األمريكية الرشسة عليها ،واستعانت
برجالها امل ُـد ّربني م ّمن قامت بريطانيا من
قبل برتبيتهم عىل طريقتها لصد تلك الهجمة
االستعامرية األمريكية الكربى عليها.
إالّ أ ّن أمريكا استمرت يف هجمتها،
واستخدمت قواها االقتصادية والسياسية يف
حدودها القصوى ،وركّزت عىل السعودية
بشكلٍ خاص ملا لها من ثقل ووزن كبريين يف
املنطقة ،وملا فيها من إمكانية لالخرتاق أكرث من
غريها من املشيخات واإلمارات الصغرية ،فكان
ذلك االجتامع املشهور بني الرئيس األمرييك
روزفلت وامللك عبد العزيز يف قناة السويس
عىل منت الطراد األمرييك كوينيس مبثابة نقطة
تح ّول واخرتاق ،متكّنت بعده أمريكا من وضع
رِجلٍ لها يف املنطقة ،واستطاعت بها خلخلة
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النفوذ اإلنجليزي يف السعودية ،وكرس احتكاره،
وأصبح نفوذها منذ ذلك الحني موازيًا للنفوذ
اإلنجليزي ،ومن ث ّم تقاسمت الدولتان السيطرة
عىل السعودية مناصف ًة بشكلٍ تقريبي ،فتارة
تحكمها أمريكا مع بقاء النفوذ الربيطاين فيها،
وتارة تحكمها بريطانيا مع بقاء النفوذ األمرييك
فمثل متكنت أمريكا من أخذ السعودية من
فيهاً ،
اإلنجليز يف عهدي امللكني سعود وفهد ،إالّ أنّها
طويل ،إذ ت ّم إسقاط
مل تستطع االحتفاظ بها ً
سعود عىل يد فيصل العميل اإلنجليزي العريق،
ومن ث ّم أعيد الحكم إىل عمالء بريطانيا ،ث ّم بعد
ذلك جاء فهد وهو عميل أمرييك قوي للحكم،
ولكن بعد موته عادت السعودية إىل حضن
اإلنجليز عىل يد عميلهم عبد الله ،ث ّم عاد
مؤخ ًرا عمالء أمريكا إىل السلطة بعد موت عبد
الله من خالل سلامن ،ولكن هذه املرة يبدو
أنّهم رفضوا فكرة املناصفة واملحاصصة وتبادل
األدوار من الربيطانيني ،وق ّرروا االستحواذ عىل
السلطة كاملة ،فقام سلامن بانقالب كامل بكل
معنى الكلمة عىل نفوذ اإلنجليز ،فأبعد جميع
رجالهم من مراكز صنع القرار ،واستفرد هو
وابنه محمد بالسلطة بشكلٍ ُمطلق ،ومل يرتكا
عميل أمريك ًيا
أي ُمنافس لهام حتى ولو كان ً
كمحمد بن نايف ،وبذلك التنظيف الشامل
للبلد من كل أتباع اإلنجليز ،ومن كل املنافسني
املحتملني ،تح ّولت السعودية إىل ما يُشبه
القاعدة األمريكية يف منطقة الخليج ،فخافت
28
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بريطانيا منها عىل محمياتها الخليجية األخرى،
وراحت تبحث يف كيفية تثبيت نفوذها فيها،
ويف كيفية مواجهة النفوذ األمرييك املتعاظم يف
السعودية ،وهكذا دخلت منطقة الخليج يف
د ّوامة رصاع جديد مل تعهده من قبل.
لقد استطاعت بريطانيا أ ْن تُحافظ عىل
جميع ُدويالتها يف الخليج منذ تأسيسها وحتى
مم تُق ّدمه
اآلن باستثناء السعودية ،بالرغم ّ
هذه الدويالت ألمريكا من قواعد وتسهيالت
مدارا ًة لها ،وتفسري ذلك يتلخص يف أ ّن
الحكام هم الذين يُح ّولون الدول من تبعية
دولة لتبعية دولة أخرى ،وليست القواعد وال
التسهيالت .وحكام هذه الدويالت ال ميلكون
تبديل وال تغي ًريا.
ً
قرارهم؛ فال يستطيعون
وكذلك شعوب تلك البالد قد ال متلك القدرة
عىل الثورات والتمرد لقلة عدد سكانها؛ لذلك
كان من الصعب عىل أمريكا اللعب بهذه الورقة.
صحيح أ ّن أمريكا تستفيد من إثارة القالقل
مثل بسبب وجود أكرثية (شيعية)،
يف البحرين ً
وتستغل التدخل اإليراين املدعوم أمريك ًيا بشكلٍ
غري ُمبارش ،والذي يعمد بطائفيته املصطنعة
للدفاع عن املظلومني من الشيعة فيها لحمل
الحكومة عىل الخضوع لإلمالءات األمريكية ،لك ّن
النفوذ األمرييك بشكل عام مل ينجح يف اخرتاق
القاعدة السياسية للحكم التابع لربيطانيا ،ال يف
البحرين ،وال يف غريها من هذه الدول الخليجية
باستثناء السعودية ،ففي قطر والكويت
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واإلمارات و ُعامن ما زال النفوذ الربيطاين هو
املهيمن بشكل شبه مطلق.
وتقوم بريطانيا حديثًا بتثبيت وتقوية
نفوذها يف هذه الدول بكل ما أوتيت من
إمكانيات ،فرئيسة الوزراء الربيطانية ترييزا
ماي يف زيارتها مؤخ ًرا للخليج قالت برصاحة:
«أمن الخليج هو أمننا ،وينبغي أن نستمر يف
مواجهة الدول التي يغذي نفوذها االضطراب
يف اإلقليم» ،وأطلقت ما اعتربته« :رشاكة
اسرتاتيجية بني الجانبني؛ لتعزيز عالقات أوثق يف
كافة املجاالت ،مبا يف ذلك السياسية والدفاعية
واألمنية والتجارية» ،ويف كانون األول/ديسمرب
2014م ،أعلنت لندن واملنامة عن إقامة قاعدة
عسكرية بريطانية جديدة يف البحرين ،وأقامت
قاعدة عسكرية برية من خالل مجموعة
معسكرات يف سلطنة ُعامن ،وأجرت تدريبات
عسكرية بني اإلمارات وبريطانيا تحت اسم
«خنجر البحر» ،وتُجري باستمرار ُمناورات
جوية وبحرية وبرية مع قطر ،فربيطانيا إ ًذا مل
تغادر املنطقة عمل ًيا حتى بعد إعالن االستقالل
لهذه الدول ،وبعد زوال االنتداب الرسمي لها،
غيت شكل استعامرها فقط.
وإنّ ا ّ
وهي ،أي بريطانيا ،تستخدم قطر والكويت
و ُعامن والبحرين واإلمارات استخدا ًما ُمناس ًبا
حسب الظروف ،فبعد أ ّن طُ ّوقت قطر من
قبل السعودية ،اتجهت نحو توظيف اإلمارات
كمخلب قط لها يف اليمن ،فتم ّدد الدور

مثل يف اليمن خالل العامني املاضيني
اإلمارايت ً
برسعة خاطفة أوجد لها مليشيات وأتبا ًعا
باتوا يُشكّلون أم ًرا واق ًعا ال ميكن تجاوزهم يف
أي حل مستقبيل ،وتح ّولت لندن بفعل هذه
القوة الجديدة التابعة لإلمارات إىل عاصمة
لطبخ املؤامرات واستقبال ممثيل القوى العاملة
يف اليمن ،ومن ث ّم تم اختيار مبعوث أممي
بريطاين لليمن.
وأ ّما يف املجال االقتصادي ،فإ ّن االستثامر
الخليجي يف بريطانيا يكشف عن أرقام فلكية،
إذ إ ّن إجاميل االستثامرات الخليجية يف بريطانيا
تفوق املائة وثالثني مليا ًرا ،فيام يزيد حجم
املبادالت عن الثالثني مليا ًرا.
فمصالـح بريطانيـا إذًا يف الخليـج كبيرة،
لذلـك كان الصراع عليـه مع أمريكا أمـ ًرا بديه ًيا،
وإ ّن نجـاح أميركا يف السـيطرة على السـعودية
جعـل بريطانيا تسـتميت يف االحتفاظ بنفوذها
ُوسـع
املطلـق يف سـائر دول الخليـج ،وجعلهـا ت ّ
نفوذها ،وتزيد متتينه ،وتُعيد ما أسـمته رئيسـة
الـوزراء الربيطانيـة بـــ (الرشاكة االستراتيجية)
مـع دول الخليـج خاصـة بعـد خروجهـا مـن
االتحـاد األورويب؛ ليكـون العنـوان األبـرز
للنفـوذ الربيطـاين يف أهـم بقـاع العـامل ،بينما
يتآمـر حـكام الخليـج ومعهـم حكام املسـلمني،
ويغطـون يف سـبات عميق ،فال يدركـون أهمية
الصراع الدويل عىل مناطقهـم ،وال يعنيهم يش ٌء
سـوى تثبيـت عروشـهم.
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ُ
الغرب الكافر ،وخطورة الذوبان يف منظومته ()1
حرمة االندماج يف حضارة
ِ
صالــح عبد الرحيم – الجزائر

لقد ثبت من الواقع املشاهد أن الجيل الثاين ممن هاجر إىل بالد الغرب من
أبناء املسلمني َف َقدَ أغلب مقومات انتامئه ألمته! وذلك أن أفراد الجاليات املسلمة يف
أوروبا وأمريكا (وبالد الغرب عمو ًما) ال يخفى عىل أحد  -جراء انغامسهم يف منظومة
ُ
دخول أكرثهم يف حالة ال توصف من الضياع السلويك واالنهز ِام الثقايف
القيم الرأساملية -
والتبعي ِة الحضارية ،وانفصالُهم عن األمة فك ًرا وشعو ًرا ،وانحيا ُز كثري منهم سياس ًيا إىل
مواقف دولِ
الغرب يف قضايا األم ِة اإلسالمية ،ومنها وأهمها عىل اإلطالق مسألة عودة
ِ
الخالفة ،وهو محور الرصاع مع الغرب اليوم.
الغرب الرأساميل يف أساليب
وبينام يتفنن
ُ
إخفاء وجهه االستعامري القبيح ،ويتفنن
يف إبراز صورته “اإلنسانية” للعامل ولألمة
وتضليل) ،ينظر
ً
اإلسالمية خاصة (خبثًا وخدا ًعا
ممثل بالدول
كث ٌري من املسلمني إىل الغرب ً -
األوروبية وأمريكا وكل الدول الرأساملية يف
العامل  -عىل أنه ال يتآمر عىل املسلمني ،بل
هو يخدم مصالحه ،وله الحق يف ذلك ،وأنه ال
يتأىت أن مننعه من ذلك! وأنه ليس من مصلحة
املسلمني عدم التصالح معه ،بل من السذاجة
خصوصا
أن نتخذه عد ًوا أو أن نصطدم معه،
ً
وأن املش َرتكات بيننا فك ًرا وثقاف ًة كثرية ال
أصحاب التيار املعتدل إىل
تحىص .كام ينظر
ُ
حكام البالد اإلسالمية بكثري من السذاجة
السياسية واالنهزامية التي تقفز عىل كون
هؤالء الحكام أعداء مرتبطني بأسيادهم يف
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الغرب ارتبا َط عامل ٍة وتبعية عن وعي وإدراك
وسابق تخطيط ،وأن بإمكان هؤالء الحكام
بقليل من “الذكاء والفطنة” (بزعمهم)
خدمة مصالحهم ومصالح شعوبهم والبقاء يف
مناصبهم وال يخرسون شيئًا ،من خالل فت ِح
مثل .وهذا
الساحة السياسي ِة لجميع رعاياهم ً
هو ما يظهر جل ًيا من خطاب “املعتدلني”
املهادن للحكام عىل الدوام! وهو ما يعني
سياس ًيا عىل أرض الواقع ،ليس التسليم بتفوق
الغرب وهيمنته عىل بالد املسلمني من خالل
منظومته القامئة يف العامل اليو َم فحسب ،بل
االستسالم لقبضته وتحكمه يف كل مفاصل
الحياة الدولية عىل جميع األصعدة .وهو
اإلسالم وغياب
تكريس إقصاء
ما يعني أيضً ا
ِ
َ
املسلمني نهائ ًيا  -وفق رغبة املستع ِمر  -من
الوجود السيايس والتأثري عىل الساحة الدولية.

الغرب الكافر ،وخطورة الذوبان يف منظومته ()1
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ِ

هذه املقالة هي تتمة وتكملة ملا سبق
رشه يف أعداد سابقة من املجلة (ميكن
ن ُ
الرجوع إليها) يف موضوع “إشكالية هجرة
املسلمني إىل الغرب :دواف ُعها ،خطورت ُها،
تداعيات ُها” ،دعت الحاجة إليها بشكل ملح
يف هذه اآلونة مع تفاقم الظاهرة ..تزام ًنا مع
ذكرى هدم الخالفة .ولكن دعت إىل تناولها
من زاوية ذات أهمية بالغ ٍة يف كشف كيد
وأساليب الغرب االستعامري الهادفة إىل
تثبيت وإدامة أوضاع ما بعد زوال الخالفة،
عرب إمتام املهمة (املؤامرة) املتمثل ِة يف توطيد
دعائم الوجود االستعامري الغريب يف بالد
املسلمني عىل جميع األصعدة ثقافيًا وسياسيًا
واقتصاديًا وعسكريًا ،بعدما متكنت الدول
الغربي ُة من إزالة دولة املسلمني من الوجود
عقب الحرب العاملية األوىل ،حيث تم إلغاؤها
وإنهاؤها رسميًا يف يوم  3آذار/مارس 1924م
املوافق  28رجب 1342هـ عىل يد عميل
اإلنجليز اليهودي مصطفى كامل يف األستانة!
وهذه الزاوية املقصود ُة هي :حرمة وخطور ُة
االندما ِج يف منظومة الغرب الكافر.
وإ ْذ قد ثبت أيضً ا أن فتح أبواب الهجرة
عمل
للمسلمني باتجاه بالد الكفار مل يكن ً
إنسانيًا بريئًا ،بل كان خط ًة مرسوم ًة يف
الغرب ألغراض وأهداف محددة ،فإن ضلوع
ٍ
أدوات
حكام البالد اإلسالمية فيها بوصفهم
منفِّـذة ميثل بال شك أح َد أهم املسائل التي
ينبغي تسليط الضوء عليها يف معالجة هذه
الظاهرة الخطرية .أما كونهم عمالء ،فمعناه

أنهم ما ُوجدوا إال لخدمة مشاريع الغرب،
مستخدمني ما أمكن من األساليب واألالعيب
تثبيت نفوذ املستع ِمر
عىل شعوبهم مبا يخدم
َ
الغريب .ثم إن كونهم عمالء بشكل مضاعف
ليس معناه سوى أنهم يج ُّدون ويجتهدون
يف ابتكار ما يس ِّهل أو يُسهم يف إنجاز وتنفيذ
هذه املشاريع وفق ما هو مطلوب ،بل فوق
ما هو مطلوب؛ لذلك كان ال بد – كمقدمة ولو
فهم واقع الحاكم العميل،
بشكل عابر – من ِ
الذي من أبرز صفاته أنه يف بالد املسلمني ال
فهم واقع عاملة الحكام وكشف
يستقيل ،ومن ِ
مضمونها ومحتواها ومعناها ،وكيف يشتغل
الغرب يف تثبيت أركان حكمه يف بالد املسلمني
ُ
عرب هذه األنظمة التي “ترعى” املسلمني وفق
ما يريده الكافر املستع ِمر وما ميليه.
 -1واقع الحاكم العميل ومعنى عاملة
الحكام  -يف البالد اإلسالمية خاصة!
وقبل أن نرشع يف إيضاح وإبراز ما تفعله
الدول الغربي ُة تجاه الجاليات  -من أبناء
املسلمني خاص ًة – وباألخص بعد إبعادهم
عن مواطن الرصاع ،والتي هي البالد اإلسالمية
رصا ،واالستفادة منهم عرب احتوائهم وإمتام
ح ً
دمجهم وتذويبهم فكريًا وثقافيًا يف حضارة
الغرب ،وما يتعرض له َمن يهاجر و َمن معه
إىل بالد الكفار بهدف العيش واالستقرار فيها،
وهو ما ميثل اليو َم حل َم الكثري من املسلمني
(!!) ،وما يجابه املهاج ُر من مخاطر جسيمة
عىل مصريه ومصري أهله وذريته يف العاجل
واآلجل أي يف دنياه وأخراه ..نرى أنه ال بد
شوال
العدد 381

31

الغرب الكافر ،وخطورة الذوبان يف منظومته ()1
حرم ُة االندماج يف حضارة
ِ

أولً من الوقوف عىل واقع الحكام العمالء
واألنظمة املرتبطة باملستع ِمر؛ لذا نقول :إن
أهم ما ينبغي فهمه من واقع الحاكم العميل
يف البالد اإلسالمية خاص ًة ،هو أن صلته وثيقة
مع الجهة التي يخدمها ،وأنه إمنا يُصنع صناع ًة
ويع ُّد إعدا ًدا رمبا منذ الصغر من ِقبل الدولة
التي تستعمله وتوظفه وتدعمه يف الخفاء.
أصل من أبناء شعبه عىل وجه
وقد ال يكون ً
الحقيقة ،بل إن واقعه ينطق بأنه ال يشارك
شعبـَه يف معتقداته إال يف الظاهر ،حتى وإن
حمل اسم "محمد" كمحمد حسني مبارك أو
محمد بن سلامن!! ومن هذه الزاوية يجب
أن يُعلم أن سياق وصوله إىل سدة الحكم
ومسار صعوده إىل أعىل هرم الدولة ،يقتيض
حتم امتالكه أرسا ًرا جد مهمة متعلقة بأصل
ً
نشأة “الدولة” التي هو عىل رأسها ،ومبدى
ارتباطها بالجهة الكافرة النافذة التي تدعمه،
أو عىل األقل بكيفية وصوله ومجيئه هو عىل
رأسها ،وهو ما يحدث عاد ًة يف البالد اإلسالمية
 بوصفها اآلن مرت ًعا ومزرع ًة للدول الغربيةبانقالب عىل َمن سبقه،
كونها مستع َمر ًة -
ٍ
أو عقب ثورة شعبي ٍة مفربكة من قبل جهة
أجنبي ٍة أخرى مناوئة لصاحبة النفوذ ،أي عقب
ثور ٍة مسلحة أو غري مسلحة يُوظف فيها أبناء
املسلمني من العامة ومن غريهم بسذاجتهم،
وبنظام جديد،
تأيت يف العادة بدستور جديد
ٍ
كأن الدول َة تبدأ من زمانه!! وهو ما حصل يف
املايض ويحصل اآلن يف أكرث الحاالت من خالل
رصاع أجنح ٍة أو زم ٍر محلية مرتبط ٍة بجهات
32
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دولية أجنبي ٍة نافذة ،تُستهلك فيها يف الغالب
طاقاتٌ من األمة مادية وبرشي ٌة ضمن اقتتال
بني املسلمني! ..واألمثلة أمامنا كثرية ال تحىص.
ولكن قد تنتقل السلط ُة إليه ممن سبقه
بسالسة أي برتتيب مسبقٍ من أسياده وفق ما
رصا.
تقتضيه مصلح ُة الكافر املستع ِمر ح ً
هائل من املعلومات
كم ً
وإذ هو ميتلك ًّ
ِ
وظروف
واملعطيات والتفاصيل عن خلفية
ومالبسات إمساكه بالسلطة يف الدولة،
هائل من املعلومات عن عائلته
وميتلك رصي ًدا ً
السياسية وعن رفاقه يف “النضال” (السيايس
أو العسكري) يؤهله ليحكم البلد لعقود..
وإذ هو يؤدي يف بعض البالد اإلسالمية
وظيف ًة جد مهمة لصالح الكافر املستع ِمر
إزاء شعبه ،خدم ًة ملصالح الجهة التي يتبع
لها وتسنده وتدعمه ،وذلك من خالل ظهوره
ِ
وتحركات قواته ..كل ذلك
وأدائه وخطابه
بدها ٍء ملؤه الخداع والكذب والنفاق ..وإذ
هو بشكل دائم محا ٌط يف نظامه برجال قلَّام
اب يف الواجهة
يظهرون يف اإلعالم ،وبأحز ٍ
مرخصة ومفربكة ،وبأجهزة رسية متتلك
امللفات ،وهيئات دعائي ٍة متثل األبواق ،ورجال
أمنٍ ورشطة وحراس ٍة خاص ٍة متثل أذر َع البطش
يف دولته ،ومحا ٌط أيضً ا مبستشارين سياسيني
وإعالميني وعسكريني مقربني ومس َّخرين
من ِقبل الدولة التي توظفه ،فإنه ليس من
األمر اليسري استبداله ،كون الدولة األجنبية
الكافرة صاحبة النفوذ تحافظ عىل نفوذها
ووجودها يف البلد  -وحتى إقليم ًيا ويف الجوار
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 من خالله ،ومن خالل نظامه .فال تضحيبه بالتايل إال مرغم ًة ،أو إذا َوجدت من هو
أقدر وأفضل منه (تبعي ًة وعامل ًة) ،ال سيام إذا
فضل عن كونها
ما طال مكوثه يف السلطة!! ً
تدعمه باستمرار يف دحر خصومه ومناوئيه.
كام أنه بهذه الطريقة “يرعى شؤون الناس
يف بلده” ويف آن واحد يخدم أسيا َده سياسيًا
وأمنيًا وإعالميًا واقتصاديًا وثقافيًا وعسكريًا،
ويحقق مصالحه ومصالح عائلته وعصبته
ومحيطه ،بل يـج ُّد ويجتهد يف إظهار نفسه
ألسياده وأمام شعبه أنه األقدر واألصلح ،وأنه
ال يُستغنى عنه وال عن نظامه! ولهذا فإن من
أبرز سامت الحاكم العميل ،كام قلنا ،أنه يف
بالدنا ال يستقيل! هذا هو حال حكام املسلمني
اليوم ،أي منذ أن هدمت الخالفة يف 1924م
إىل هذه الساعة ،بل حتى قبل ذلك يف البالد
شكل،
التي احتـُلت ثم خرج منها املستع ِمر ً
وهذا هو ما يجب استحضاره من معنى واقع
العمالء السياسيني عند قولنا إنهم عمالء
للغرب الكافر! وهذا هو ما يفرس حقيق ًة
َ
َ
وحال بالد املسلمني املزرية
حال املسلمني
جراء الرعاي ِة الوهمية عىل جميع األصعدة
منذ عقود! وهل بعد هذا البيان يف فهم واقع
الحكام العمالء يصح أن يُنتظر منهم خري لألمة
مستقبل؟؟
ً
اإلسالمية اآلن أو
الغرب يف املايض وما يفعله
 -2ما فعله
ُ
استقدام املسلمني إىل بالده،
اآلن يف موضوع
ِ
وضلو ُع حكام البال ِد اإلسالمية يف كل ذلك.
أما ما عالقة هذا الكالم  -أي ما سبق بيانه

من واقع الحاكم العميل  -مبوضوع الهجرة إىل
بالد الغرب الذي نحن بصدد معالجته ،والنظر
يف بعض تداعياته ،وما تبذله األجهزة الغربية
يف سبيل احتواء املسلمني من املهاجرين بغرض
تحقيق اندماجهم يف مجتمعات الغرب ،فإن
من أهم وظائف الحكام ومؤامراتهم فيام
يتعلق بهجرة أبناء املسلمني واضطرار أبناء
األمة يف كثري من األحيان إىل مغادرة أوطانهم
باتجاه البالد الغربية ،نجد كل األعامل
السياسية التي تندرج فيام تضطلع به األنظم ُة
القامئة يف سبيل تكريس الظاهرة وجني مثارها
عىل مستويني اثنني؛ داخل البالد اإلسالمية
وخارجها:
 -1داخل البالد اإلسالمية :من خالل إيجاد
األوضاع التي ال تطاق يف بالد املسلمني من
فوىض وخراب وتسيُّب وضياع ،أي من خالل
صنع املآيس وما ال ميكن تحـملُه من ظروف
خصوصا من ِقبل
ومضايقات صعبة وقاسية،
ً
املثقفني واملتعلمني .ويتجىل ضلوع الحكام يف
صنع هذه املآيس فيام هو مشا َهد عىل أرض
الواقع ضمن النقاط التالية:
 الظلم السيايس واالقتصادي ،والقه ُر،والفساد ،وتكميم األفواه ،وسوء الرعاية،
وغلق نوافذ اإلبداع عىل املسلمني يف بالدهم
ومن ُعهم من االنطالق .وهو ما يعني باملجمل
مراقبة و”حراسة” املسلمني بالتضييق عليهم
داخل أقطارهم والحيلولة دون تحررهم
وانطالقتهم يف مختلف املجاالت يف بلدانهم!.
 عدم وجود البيئة الحاضنة لطاقاتشوال
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األمة وانعدا ُم األوساط الفكرية والعلمية
واإلبداعية ،ما يجعل الفاعلني من املثقفني
واملتعلمني يسعون طبيع ًيا لتطبيق علومهم
ومعارفهم يف الخارج .والدليل عىل ذلك هو
أن جميع املؤسسات والهيئات يف مختلف
القطاعات وعىل جميع املستويات يف أغلب
البالد اإلسالمية هي هياكل بال روح ،ثقاف ًيا
واقتصاديًا وسياس ًيا :ال علم ،وال صناعة ،وال
فكر ،وال سياسة عىل وجه الحقيقة :وال أحزاب
سياسية حقيقية ،وال هيئات متثيلية حقيقية،
وال جامعات تجعل االخرتا َع واالبتكار من
خالل البحث العلمي من معنى وجودها ،وال
ٍ
خدمات عىل
مستشفيات توفر ما يلزم من
وجه الحقيقة!! ..والدليل عىل ذلك أيضً ا هو
أن حكام املسلمني من رؤساء وملوك وأمراء
وعائالتهم ومنارصيهم يعالجون يف أوروبا
وأمريكا ،وأن أبناءهم وبناتهم وأقرباءهم
يدرسون يف بالد الغرب ويتخرجون منها!!
كام أن األوساط السياسية واإلعالمية مفربكة
و"مطروزة" عىل مقاس الحاكم ونظامه.
 تكريس الفارق االقتصادي الكبري(املنعكس سل ًبا عىل األوضاع املعيشية) بني
البالد اإلسالمية والغرب ،وذلك من خالل
العملة الورقية اإللزامية ،أي من خالل سيطرة
النقد األجنبي وهيمنة الدوالر األمرييك تحدي ًدا
والعملة األوروبية يف التعامالت مع الخارج،
وربط اقتصاديات الدول العميلة مبؤسسات
الغرب االقتصادية الرأساملية االستعامرية.
كام أن إيجاد وتكريس هذا الفارق االقتصادي
من خالل النقد اإللزامي عرب البنوك املركزية
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يف الدول العميلة ال يعني يف البالد اإلسالمية
سوى تدين املعيشة والفقر والتبعية!!
 -2خارج البالد اإلسالمية :كام يتجىل
ضلوع الحكام ودورهم (فيام له عالقة
بجاليات املسلمني يف البالد الغربية) من خالل
التعاون مع حكومات الغرب يف إيجاد وبلورة
أقرص وأنجع السبل من الناحية الفكرية
والعملية لتذويب (وتغريب) أبناء الجاليات
عرب برامج التأطري والتضليل ،وعرب تقديم املال
مثل) وإسداء النصح،
(رابطة العامل اإلسالمي ً
وتوفري األمئة والخطباء والعمالء الفكريني
املدربني وامله َّيئني لألدوار املرسومة ،واملعاونة
يف "تطوير" الخطاب اإلسالمي ،وتحديد أطر
خصوصا ،وأن كل بلد
مرجعيته يف الغرب...
ً
غريب له مؤسساته "اإلسالمية" ("مؤسسة
مثل) وله "إسالمه"
اإلسالم الفرنيس" يف فرنسا ً
الخاص الذي يرتضيه :قال ماكرون قبل أيام
مثل "نحن نعمل عىل هيكلة إسالم فرنسا"!!..
ً
ال بل إن جميع الحكومات الغربية اليو َم تبذل
من املال الكثري،كام تبذل الجهود الكبري َة يف
عملية دمج املسلمني يف الدول الغربية بغرض
تذويب هويتهم فيها عرب جعل (املواطنة)
فوق االنتامء لإلسالم ،وهو ما يقتيض طمس
حقيق ِة اإلسالم من كونه سياس ًيا ،وأن الدولة
رشعي من أعظم أحكام رشيعته.
فيه حك ٌم
ٌّ
وهو ما تجىل منذ عقود يف محاولة األوروبيني
خاص ًة «خلق» إسالم جديد مد ِّجن لكل جالية
يف الغرب بحسب ما متليه عالق ُة تلك الدولة
الغربية باملسلمني من حيث االرتباطات
التاريخية واملصالح.

مفهوم التوازن العسكري

عبد املجيد بهايت-باكستان

سياسات القوة عىل العالقات الدولية؛ ما أعطى أهمية ال
ُ
تهيمن يف عاملنا املعارص
مربر لها ملفهوم التوازن العسكري يف تحديد العالقات بني الدول ،حيث تتحدد حالة السلم
وحالة الحرب بناء عليه ،فالتوازن العسكري بني القوى الفاعلة يف العامل ينتج السالم ،يف حني
أن أي اختالل يف القوى العسكرية يؤدي إىل الحرب .من جانب آخر التوت ُر املفرط بني القوى
العسكرية يؤدي إىل االهتامم باألسلحة التقليدية وغري التقليدية (أسلحة الدمار الشامل)
عند الحلفاء والخصوم ،وحتى املواقف السياسية التي تقودها الدبلوماسية تتأثر مبعايرة
دقيقة للقوة العسكرية للجهات الفاعلة الدولية وغري الحكومية ،حيث توجد رصاعات داخل
الدول نفسها .هذه العقلية تدفع بالكثري للتفكري يف الشؤون الدولية .والجهود األمريكية
إلجبار كوريا الشاملية عىل التخيل عن األسلحة النووية .واملساعي الروسية الستئناف
املحادثات بني نظام األسد واملعارضة السورية تجسدان هذه العقلية.
متتلك القوى العظمى وزنًا كب ًريا يف تشكيل
التوازن العسكري بني الدول والتوزيع العام
للنفوذ يف مناطق مختلفة من العامل للحفاظ
عىل السالم ،ويتحقق ذلك من خالل صفقات
األسلحة واملواثيق واألعامل العسكرية...
والتهديد بالعقوبات من أجل تغيري سلوك
الدول الخارجة عن إرادة الدول العظمى .ومنذ
عام 1945م ،فرضت القوى العظمى (أمريكا
وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصني) التوازن
العسكري عىل الدول النامية كوسيلة لحامية
مصالحها.
إن التدخل املبارش للقوى العظمى يف الدول
النامية يجعل املؤسسات العسكرية تعتمد عىل
األجنبي من أجل معالجة التفوق العسكري
مثل تجد
للدولة الخصم ،ففي الرشق األوسط ً

الدول العربية أنه من غري املعقول مواجهة
التفوق العسكري (اإلرسائييل) دون مساعدة
عسكرية من الواليات املتحدة ،وباملثل فإن
الجيش الباكستاين ال يعتقد أنه ميكنه التغلب
عىل الهند يف حرب تقليدية واسعة النطاق ما مل
دعم عسكريًا وماليًا له.
تقدم أمريكا أو الصني ً
إن عقلية املؤسسات العسكرية يف العامل
اإلسالمي تجد من الصعب عليها التفكري خارج
حدود منوذج التوازن العسكري؛ ما يتيح للقوى
العظمى توسيع مجال نفوذها يف بالدنا .إن
هزمية العرب خالل الحروب العربية مع دولة
يهود ،وفقدان باكستان للجزء الرشقي منها
(بنغالدش) يف حربها مع الهند ،أ ّدت إىل توسيع
أمريكا لنفوذها يف الرشق األوسط وشبه القارة
الهندية ،وحتى عندما كانت البالد اإلسالمية
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تقاتل بعضها البعض (مثل الحرب بني إيران األمر عليه إبان حكم الدولة اإلسالمية عىل مر
والعراق يف مثانينات القرن املايض) فقد كان تاريخ األمة .الغرض من هذه املقالة هو إثبات
صع ًبا عليها الخروج عن هذه املعادلة ،ويف ظل أن التوازن العسكري غري قابل للتغيري ،وال ميكن
الهيمنة الغربية حصلت إيران والعراق عىل للعامل اإلسالمي أن ينهض يف ظل هيمنة القوى
أسلحة من القوى العظمى ،وحاربتا بعضهام العظمى.
أصل مفهوم التوازن العسكري
البعض خدمة ملصالح الغرب ،وعندما أدركت
إن مفهوم التوازن العسكري ينبع من نظرية
بريطانيا وأمريكا أنهام ال ميكنهام الخالص من
توازن القوى ،والتي تستمد هويتها من منوذج
تعادل القوى العسكرية أوقفتا الحرب.
مام يؤسف له ،إن هذه الحروب جعلت (الدولة القومية) الذي تم تب ِّنيه يف عام 1648م
أساسا عند القوات املسلحة يف ويستفاليا .ومدرسة الواقعية -وهي مدرسة
التوزان العسكري ً
يف بالد املسلمني يف تفكريها وعقليتها؛ ما أدى معروفة للفكر السيايس الغريب -قد عززت
نظرية توازن القوى ،وأتباعها اليوم
إىل ترسيخ الهيمنة الغربية ،وتأ ُّجج
إذا كان العامل
اإلسالمي يريد التحرر
يُطلق عليهم «الواقعيون».
سباق التسلح املفرط اليوم،
من سيطرة القوى العظمى،
كام يف السعودية واإلمارات فإنه جيب على مؤسساته العسكرية ووفقًا لهذه املدرسة ،فإنه
العربية املتحدة اللتني أن تشرع يف تنفيذ برنامج جذري إلعادة كلام كان توازن القوى
صياغة ثقافة اجليوش العسكرية،
بربطها بني الدول مقلقًا ،حدثت
تنفقان مليارات الدوالرات
بالثقافة العسكرية اإلسالمية ،كما
الحروب بني الدول للح ّد
لرشاء األسلحة الغربية
كان األمر عليه إبان حكم الدولة
تاريخ
مر
على
اإلسالمية
من انعدام األمن .ويحدد
وتعزيز قدراتها العسكرية
األمة.
عدد القوة العظمى حجم النزاع،
لعرقلة التدخل اإليراين يف املنطقة.
وما مل تغري الجيوش يف البلدان اإلسالمية نظرتها وقد سعى أعضاء النيورياليني «الواقعيون» إىل
بعي ًدا عن مفهوم التوازن العسكري ،فإن توسيع هذه النظرية من نطاقها األورويب لتع ّم
شعوبها ستظل تعاين من الحروب التي ال طائل القوى العظمى يف املايض .ويعتقد الواقعيون
منها ،وسيظل الناس يعتربون جيوشهم أدوات أن العامل يف حالة من الفوىض الدامئة ،وأن
الدول القومية مسؤولة عن أمنها ،وبطبيعة
من أدوات القوى العظمى.
إذا كان العامل اإلسالمي يريد التحرر الحال ،فإن بعض الدول أقوى من البعض اآلخر،
من سيطرة القوى العظمى ،فإنه يجب عىل وهذا الدافع يخفف من الثغرات األمنية للدول
مؤسساته العسكرية أن ترشع يف تنفيذ برنامج الضعيفة ،حيث تسعى للتغلب عىل انعدام
جذري إلعادة صياغة ثقافة الجيوش العسكرية ،األمن من خالل «التوازن الداخيل» أو «التوازن
بربطها بالثقافة العسكرية اإلسالمية ،كام كان الخارجي».
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تحقيق التوازن الداخيل يتطلب من الدول
استغالل املوارد املتاحة لها ،وبناء اقتصادات
قوية وجيوش قادرة عىل إحباط مساعي الدول
املحاربة ،مثلام طبقت أمريكا واالتحاد السوفيايت
موازنة داخلية لتعزيز قوتها العسكرية
(التقليدية والنووية) لتعادل بعضها البعض،
ومن املرجح أن يكون ذلك صع ًبا بالنسبة للدول
التي ال تتمتع مبوارد طبیعیة ضخمة وال تعرف
کیف تبني جيشً ا قويًا ،فتلجأ إىل االعتامد عىل
التوازن الخارجي وتشكيل تحالفات مع الدول
القوية لتلبية احتياجاتها األمنية ،كمثل اليابان
وأسرتاليا وكوريا الجنوبية التي تعتمد عىل
تحالفات أمنية مع أمريكا للتعويض عن عدم
التوازن األمني مع الصني.
يف ظل توازن نظام القوة ،فإنه ال يوجد
سالم أو توازن إال إذا كان هناك توزيع متسا ٍو
للقوة بني الدول ،من خالل الجمع بني التوازن
الداخيل والخارجي .بعبارة أخرى ،فإن فرص
السالم ترتفع فقط عندما ترتفع تكاليف
الحرب ،ويصعب توقع الكسب والخسارة منها،
فاألوصياء الحقيقيون عىل نظام توازن القوى
هي القوى العظمى التي تستخدم نفوذها
للحفاظ عىل التوازن يف مختلف مناطق العامل؛
تحافظ روسيا عىل توازن القوى يف آسيا الوسطى،
يف حني تحافظ الواليات املتحدة عىل التوازن يف
األمريكيتني وأماكن أخرى مثل أوروبا والرشق
األوسط مبا يعرف باسم التوازن الخارجي.
يتعرض نظام توازن القوى لالضطراب عندما
تعمل دولة أو مجموعة من الدول عىل تجاوز

قوة الدول األخرى ،حيث يدفع ذلك الدول
الباقية الستعادة التوازن عن طريق إرشاك
الدولة أو الدول املعادية ،وقد استهلكت هزمية
فرنسا تحت قيادة نابليون العديد من تحالفات
القوى األوروبية الكربى من عام 1799م إىل عام
1815م ،وباملثل تحالفت القوى العظمى لكبح
جامح أملانيا عندما سعت الثانية إىل تعزيز
توازن القوى يف أوروبا خالل الحرب العاملية
األوىل والحرب العاملية الثانية .مبا أن املنافسة
بني القوى العظمى لن تتوقف أب ًدا ،فإن امليل
محتمل.
ً
إىل نزاع واسع النطاق بني الدول سيظل
هناك شكل من الواقعية يهيمن عىل فكرة
توازن القوى ،وهي الواقعية الدفاعية ،التي
تؤكد أن الدولة يجب أن متتلك ما يكفي من
القوة للدفاع عن أمنها ودرء الدول املعادية،
وهذا النمط من التفكري ينبذ فكرة هيمنة قوة
واحدة عامليًا ،ويحبذ وجود عامل ثنايئ القطب،
تحافظ فيه قوتان متساويتان تقريبًا يف القوة
عىل النفوذ والسالم العاملي .وأتباع هذا النمط
كرث ،ويستشهدون بالحرب الباردة التي كانت
قامئة بني الواليات املتحدة واالتحاد السوفيايت
كمثال عىل فكرتهم .ومن جهة أخرى تؤكد
الواقعية الهجومية عىل أن الدولة ال ميكنها أن
تصبح آمنة حتى تحكم العامل كله ،مام يقلل من
قدرة القوى العظمى األخرى عىل التنافس عىل
موقعها ،ومؤيدو الواقعية الهجومية يرصون
عىل عامل أحادي القطب باعتباره أفضل طريقة
لحفظ السالم واألمن ،والسلطة الحالية ألمريكا
تتبع هذا املسار بشكل كبري يف السياسة العاملية.
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كيفية مواجهة الدولة اإلسالمية لتحديات
هناك نظرية أخرى ترجح احتامل الحرب
أو السالم بني القوى العظمى استنا ًدا عىل منطق التوازن العسكري.
يف زمن رسول الله  كانت هناك
نظرية انتقال السلطة ،وخالفًا لنظرية توازن
القوى ،فإن هذه النظرية ترى أن عدم التوازن قوتان عظميان محيطتان بالجزيرة العربية،
يف السلطة بني القوى العظمى -وخاصة الدولة حيث لعبت اإلمرباطورية الرومانية الرشقية
الرائدة والدولة املنافسة -ينتج االستقرار ،يف (املعروفة باسم بيزنطة) دور الدولة الرائدة،
حني أن التوزيع املتساوي للقوة ،أو التكافؤ واإلمرباطورية الفارسية دور منافستها ،وكان
القريب يف القوة بني الدولة الرائدة والدولة لكلتا القوتني قبائل عربية عميلة لها عىل طول
املنافسة ،من املرجح أن يؤدي إىل الرصاع .ساحل الخليج وأجزاء من بالد الشام ،وكانت
وتزداد احتاملية نشوب النزاع عندما تكون قوة الحبشة خاضعة لنفوذ البيزنطيني ،واليمن
الدولة املنافسة متقاربة مع قوة الدولة الرائدة ،تحت نفوذ بالد فارس.
كان هناك طريقان تجاريان
ويتنبأ املدافعون عن هذه النظرية بأن
إن ظهور
مهامن عرب شبه الجزيرة العربية،
الحرب بني أمريكا والصني أمر ال
اإلسالم بشكل قوي
يف اجلزيرة العربية مل يو ّلد
تجاري يُسمى
الطريق األول
مفر منه ،حيث يُنبئ صعود
ٌ
حضارة جديدة فحسب ،بل أوجد
الطريق الرشقي ومير عرب
الصني القوي بتكافئها يف
ً
أيضا انتصارات عسكرية مذهلة ،وظهرت
الخليج الفاريس فالعراق ثم
القوة مع الواليات املتحدة.
الدولة اإلسالمية منتصرة يف أول
مشاركة عسكرية هلا ضد قريش
سوريا وينتهي يف فلسطني،
كل هذه النظريات
ريا
يف بدر ،وكان االنتصار مث ً
والطريق التجاري الثاين
تؤكد عىل أهمية دراسة القوة
للدهشة
املعروف باسم الطريق الغريب مير
العسكرية للدول ،واالطالع عىل
مبحاذاة شاطئ البحر األحمر ،وقد كانت
التغريات يف توزيع القوى التي قد
تؤثر عىل توازن القوى ،ومراقبة أية زيادة يف إمرباطورية الروم وفارس تتنافس ضد بعضهام
قوة الدول املنافسة التي قد تؤدي إىل زعزعة البعض للسيطرة عىل هذه الطرق .عالوة عىل
مكانة الدولة الرائدة ،ومن ثم الدراسة الدقيقة ذلك ،جعلت الطرق التجارية أهل مكة املكرمة
للنفقات العسكرية واملعدات واألسلحة أقوياء ،وخاصة قبيلة قريش ،التي استفادت
العسكرية واملواثيق العسكرية واملناورات بشكل جيد من القوافل والحجاج .بخالف الطرق
العسكرية ،واقتناء األسلحة من خالل صفقات التجارية ،مل يس َع الرومان وال الفرس إىل إقامة
الرشاء من القوى العظمى أو من خالل موطئ قدم قوي لهام يف شبه الجزيرة العربية،
فقد كانت شبه الجزيرة العربية مجرد منطقة
االخرتاعات العسكرية.
«مضادة للرياح» ال تستحق «الفتح» يف نظرهام.
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إن ظهور اإلسالم بشكل قوي يف الجزيرة عسكرية أخرى ،وكذلك كان هناك نجاح
العربية مل يولّد حضارة جديدة فحسب ،دبلومايس تم إنجازه من خالل معاهدة
بل أوجد أيضً ا انتصارات عسكرية مذهلة ،الحديبية املوقعة بني قريش والدولة اإلسالمية
وظهرت الدولة اإلسالمية منترصة يف أول يف عام 628م .عىل الرغم من أن معركة الخندق
مشاركة عسكرية لها ضد قريش يف بدر ،وكان أرضت مبكانة قريش يف الخارج ،إال أنها مل تؤثر
االنتصار مث ًريا للدهشة ألن القوات اإلسالمية عىل مكانتها يف الجزيرة العربية ،حيث تحالفت
مع تجهيزها الجيد كانت أقل عد ًدا من قريش قبيلة خيرب اليهودية (التي تقع شامل املدينة)
بنسبة واحد إىل ثالثة ،وكانت مجهزة بفرسني؛ مع قريش ضد الدولة اإلسالمية ،فقد كان
فرسا ،لكن تفوق قريش يف احتامل اجتياح الدولة اإلسالمية الوليدة وار ًدا
أما قريش فبـ ً 175
العدد مل يغلب رسول الله  ،مام جعل وال بد من تحييده .يف هذا السياق السيايس،
فكّر رسول الله  يف إضعاف
قريشً ا تسعى إىل تحالف مع القبائل
سار رسول اللهﷺ يف
األخرى يف شبه الجزيرة العربية حرب تبوك ملواجهة اإلمرباطورية قاعدة قريش يف شبه الجزيرة
لتحقيق التوازن بينها وبني الرومانية وكان تباين القوة بني الدولتني العربية ،ومن خالله جعل
كب ًريا ،فقد كانت الدولة اإلسالمية الناشئة
من املستحيل عليها
الدولة اإلسالمية.
ضعيفة ،إن قدرة الدولة اإلسالمية عىل متويل الحروب
كان النرص الكبري ال تذكر بجانب ثروة اإلمرباطورية الرومانية وقدرتها عىل أن تأيت لنرصة خيرب،
اآلخر يف معركة فرض الرضائب عىل دول متعددة ورفعها لش ّن الحروب .ووفّرت املعاهدة
إن الدولة اإلسالمية تحت قيادة رسول الله  تحدت
املثالية
القاعدة
الخندق ،عام 627م،
منطق توازن القوى ،وفرضت عىل خصومها رشوطًا
لتحقيق هذا الهدف.
وهذه املرة حارصت
غري متساوية يف قدراتها ،وقد استمر تجاهل
يف
به
االهتامم
وعدم
القوى
توازن
مفهوم
فيام يتعلق بالقوى
قريش وحلفاؤها املكونون
ظل الخالفة الراشدة...
األجنبية ،فقد سار رسول الله
من عدة قبائل عربية ويهودية
 مع  30,000مقاتل يف حرب
املدينة مع قوة قوامها 10,000
مقاتل ،بينام الدولة اإلسالمية وحليفها العريب تبوك ملواجهة اإلمرباطورية الرومانية يف عام
الوحيد من بني قيس مل يتمكنوا إال من حشد 630م ،وكان تباين القوة بني الدولتني كب ًريا،
 3,000مقاتل ،وعىل الرغم من التفاوت يف وباملقارنة مع اإلمرباطورية الرومانية فقد كانت
القوة العسكرية ،فقد متكنت الدولة اإلسالمية الدولة اإلسالمية الناشئة ضعيفة ،وكانت قادرة
من هزمية األحزاب دون الحاجة إىل الدخول يف فقط عىل فرض هيمنتها عىل شبه الجزيرة
العربية ،بينام كان جيش اإلمرباطورية الرومانية
اتفاقات عسكرية مع قوى محلية أو أجنبية.
عىل الجبهة الداخلية كان أعظم انتصار قاد ًرا عىل فرض هيمنته عىل أجزاء كبرية من
للمسلمني عىل قريش يف عدم حدوث مواجهة العامل .إن قدرة الدولة اإلسالمية عىل متويل
شوال
العدد 381

39

مفهوم التوازن العسكري

الحروب ال تذكر بجانب ثروة اإلمرباطورية االنهزامية .عىل سبيل املثال ،كان رسول الله
الرومانية وقدرتها عىل فرض الرضائب عىل دول  يدرك متا ًما أن الرومان كانوا يسعون
مع حلفاء لهم يف املدينة املنورة ملواجهة القوة
متعددة ورفعها لش ّن الحروب.
جميع هذه األمثلة ،تدلل عىل أن الدولة املتنامية للدولة اإلسالمية ،لذلك قام بتحييد
اإلسالمية تحت قيادة رسول الله  تحدت خيرب ،مام أحبط مساعي الرومان إلقامة موطئ
منطق توازن القوى ،وفرضت عىل خصومها قدم دائم لهم يف شبه الجزيرة العربية ،ويف
رشوطًا غري متساوية يف قدراتها ،وقد استمر وقت الحق ،بعد خمسة عرش يو ًما من توقيع
تجاهل مفهوم توازن القوى وعدم االهتامم معاهدة الحديبية ،أصبحت خيرب محارصة من
به يف ظل الخالفة الراشدة ،حيث واجهت قبل القوات اإلسالمية .وباملثل ،كان رسول الله
الدولة اإلسالمية بقيادة أيب بكر ريض الله  وصحابته يرقبون الحرب طويلة األمد
عنه ،والحقًا عمر بن الخطاب ريض الله بني الرومان والفرس (التي امتدت  26عا ًما
منذ 602م حتى  628م) .بالتايل ،فإنه
كل من اإلمرباطورية الرومانية
عنهًّ ،
جيب على
عىل الرغم من التفوق العسكري
والفارسية يف وقت واحد ،مام
اجليوش يف البالد
اإلسالمية اليوم أن تنبذ
لكلتا القوتني العظميني،
جعل منطق التوازن الخارجي
مفهوم التوازن
العسكري،اهللوأن فهم املسلِّمون أن جيوش
غري صالح ،حيث متكنت
تتعهد بالوالء لسنة رسول
الدولة اإلسالمية من مواجهة يف حماربة أعداء اإلسالم .قال اهلل خصومهم كانت منهكة،
سبحانه وتعاىل :يَٰٓأَيُّ َها ٱل َِّذي َن َءا َم ُن ٓواْ ومعنوياتهم الحربية متدنية،
الرومان والفرس مجتمعني
نصكُمۡ َويُثَبِّتۡ
َنصوا ْ ٱللَّ َه يَ ُ ۡ
ِإن ت ُ ُ
والنظام الدويل املتداعي كان
وأفرا ًدا ،ويف معركة الريموك يف
أَقۡدَا َم ُكمۡ .
عىل استعداد للتغيري.
عام 636م واجه املسلمون بقوة
تتخل الجيوش اإلسالمية تحت قيادة
مل َّ
مسلم أكرث من 200,000
ال تزيد عن 46,000
ً
روماين وانترصوا عليهم .عالوة عىل ذلك ،ق ّوضت األمويني والعباسيني والعثامنيني عن هذه
الدولة اإلسالمية أيضً ا مفهوم انتقال السلطة ،الثقافة اإلسالمية للحرب العسكرية حتى
حيث ش ّنت الحروب ضد الرومان والفرس دون سقطت الخالفة العثامنية وقامت دول قومية
برعاية القوى االستعامرية األوروبية ...ويجب
تحقق التكافؤ القريب يف القوة.
إن التقيد األعمى بهذه األفكار يحجب عىل الجيوش يف البالد اإلسالمية اليوم أن تنبذ
الضباط العسكريني عن املوقف الدويل ،وعن مفهوم التوازن العسكري ،وأن تتعهد بالوالء
التفاصيل السياسية الدقيقة التي ميكن أن لسنة رسول الله  يف محاربة أعداء اإلسالم.
َ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ ٓ ْ
تعطي وزنًا السرتاتيجيات دبلوماسية وعسكرية قال الله سبحانه وتعاىلٰٓ  :
يأيها ٱلِين ءامنوا
َ
ۡ
ُ
َ ُ ُ ْ َّ َ َ ُ ۡ ُ
ك ۡم َو ُيثَ ّب ۡ
ت أق َد َامك ۡم .
محددة ،وتحقق االنتصار عىل العقلية إِن تنصوا ٱلل ينص
ِ
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شــهر شــوال هــو شــهر قمــري ،وترتيبــه العــارش بــن األشــهر القمريــة ،ويــأيت بعد
شــهر رمضــان املبــارك وقبــل شــهر ذي القعــدة ،ويحتفــل املســلمون يف أ ّول أيامــه بعيــد
الفطــر الســعيد ،وشــهر شــوال مــن األشــهر املباركــة وفيــه الكثــر مــن الفضائــل ويســتحب
اســتغالله بكــرة الطاعــات والعبــادات وقـراءة القــرآن...
من فضائله:
 الفرحــة التــي تعــم قلــوب الصامئــناملحتســبني األجــر وحســن الج ـزاء عنــد اللــه
تعــاىل بعــد امتامهــم صيــام رمضــان املعظــم
كــا ورد يف الحديــث املتفــق عليــه« :كل عمــل
ابــن آدم يُضاعــف؛ الحســنة بعــر أمثالهــا
إىل ســبعامئة ضعــف ،قــال اللــه تعــاىل :إال
الصــوم فإنــه يل وأنــا أجــزي بــه؛ يَــدَ ُع شــهوته
وطعامــه مــن أجــي ،للصائــم فرحتــان :فرحــة
عنــد فطــره (أي يف األول مــن شــوال وهــو
عيــد الفطــر) ،وفرحــة عنــد لقــاء ربــه».
 باإلضافــة إىل مــا فيــه مــن بهجــة ،يتجــىيف عيــد الفطــر مظهــر مــن أهــم مظاهــر
وحــدة املســلمني يف جميــع بقــاع األرض؛ إذ
يجتمعــون عــى شــعائر واحــدة ،تبــدأ بصــاة
جامعــة مباركــة ،ويســبقها ويصاحبهــا التكبــر
والتهليــل والتحميــد الجامعــي ،الــذي يشــمل
كل األمــة اإلســامية ،وهــي مــن أفضــل األذكار
التــي ميكــن للعبــد أن ينطــق بهــا مق ـرا ً فيهــا
بالعبوديــة والوحدانيــة والتعظيــم والشــكر

والثنــاء لخالقــه ...فــرى األمــة كلهــا تشــرك يف
هــذه الشــعرية .وهــذا املظهــر الجامــع يغيــظ
دول الكفــر أميــا إغاظــة فتجعلهــم يأمــرون
عمالءهــم مــن الحــكام أن يلعبــوا يف تحديــد
بدايــة شــهر رمضــان ،وبالتــايل بدايــة شــهر
شــوال ،حتــى يختلفــوا فيــه ،وتذهــب ريحهــم
مــع اختالفهــم ...ولكــن أىن لهــم ذلــك؟!.
 شــوال شــهر مــن أشــهر الحــج كــاٱل ُّ
ــج أَ ۡش ُ
قــال اللــه يف كتابــه العزيــز َ ۡ 
ــه ٞر
َّ ۡ ُ َ ٞ
ت[البقــرة ،]197:وشــهور الحــج
معلوم ٰ ۚ
أولهــا شــهر شــوال ،وثانيهــا شــهر ذي القعــدة،
وثالثهــا شــهر ذي الحجــة ،حيــث يُحـرِم الحــاج
إن كان متمتعــاً يف هــذه األشــهر فقــط.
 فيــه صيــام ســتة أيــام مــن شــوال ،وهذهمــن الســنن املندوبــة فيــه ،حيــث يُســتحب
صيــام ســتة أيــام مــن أيامــه ،فقــد روى مســلم
ض
يف صحيحــهَ ،عــ ْن أَ ِب أَيُّ َ
ــوب ْالَن َْصــار ِِّي َر ِ َ
اللَّــ ُه َع ْنــ ُه أَ َّن َر ُس َ
ــى اللَّــ ُه َعلَ ْيــ ِه
ــول اللَّــ ِه َص َّ
َو َس ـلَّ َم قَـ َ
ـم أَتْ َب َعــهُ
ـال َ « :م ـ ْن َصــا َم َر َمضَ ــانَ ثُـ َّ
ـام الدَّ ْهــر»
ِس ـ ًّتا ِم ـ ْن شَ ـ َّوالٍ كَانَ ك َِص َيـ ِ
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ويبــدأ الصيــام مــن اليــوم الثــاين مــن خــال أيامــه املباركــة ،حيــث إنّــه ال صحــة ملــن
أي أمــر
شــوال إىل آخــره ،أي يف أي ســت أيــام مــن يتشــاءم ويتطـ ّـر بــه إذا تـ ّم الــزواج أو ّ
أيامــه املباركــة ،ويســتحب صيــام أيامــه آخــر فيــه ،أو يف فــرة مــا بــن العيديــن كــا
األوائــل عــدا يــوم العيــد ملــا يف ذلــك مــن هــو متعــارف خاصــة يف أيــام الجاهليــة األوىل؛
فضــل جزيــل وأجــر مضاعــف يف الســباق إىل حيــث ظنــوا أ ّن املحبــة ترفــع فيــه؛ ولكــن
الخـرات وعمــل الطاعــات ،وحيــث إن عبــادة الصحيــح أنّــه شــهر بركــة ،فقــد حدثتنــا أم
الصيــام تكفــر الذنــوب وتغفــر الخطايــا وتعــزز املؤمنــن عائشــة ريض اللــه عنهــا« :تز َّو َجنــي
بــي صــىَّ اللَّــهُ علَيــ ِه وســل ََّم يف شــ َّوالٍ
اإلخــاص لــدى العبــد املؤمــن ،وقــد تجــر ال َّن ُّ
ـأي نســائِ ِه كانَ أحظَــى
مــا حصــل مــن خلــل أو نقــص يف أداء صيــام وب َنــى يب يف ش ـ َّوالٍ  ،فـ ُّ
تســتحب أن
قياســا عــى مــا عنــدَ ُه م ِّنــيَ ،وكانــت عائشــ ُة
ُّ
الفريضــة خــال شــهر رمضــان ً
ــل نســا َءها يف شــ َّوالٍ » [صحيــح
تُدْ ِخ َ
عليــه حــال الســنن الرواتــب التــي قــد
ابــن ماجــة].
تجــر مــا حصــل مــن رشود أو
«م ْن َصا َم َر َم َض َ
ان
َ
 ومــن فضائــل هــذاقلــة تركيــز أو اطمئنــان خــال
ْ
ال
الشــهر الكريــم أيضً ــا أن
أداء الصلــوات املكتوبــات
ُث َّم أَت َب َع ُه ِس ًّتا ِم ْن َش َّو ٍ
ك ِص َيام الد ْ
ان َ
َ
معــاودة الصيــام بعــد صيــام
كــا ورد ذلــك يف ســنن ابــن
كَ
َّهر»
ِ
رمضــان عالمــة عــى قبــول
ماجــة والرتمــذي أن النبــي
صــوم رمضــان فــإن اللــه إذا تقبل
صــى اللــه عليــه وســلم قــال:
عمــل عبــد وفقــه لعمــل صالــح بعــده
«إن أول مــا ُيحاســب عليــه العبــد يــوم
القيامــة مــن عملــه صالتُــه ،فــإن صلحــت فقد وثبتــه عــى طاعتــه« ،وإن أحــب األعــال
أفلــح ونجــح ،وإن فســدت فقــد خــاب وخرس ،عنــد اللــه أدومهــا وإن قــل» كــا ورد ذلــك
فــإن انتقــص مــن فريضتــه يشء قــال الــرب يف الحديــث املرفــوع إىل النبــي صــى اللــه
عــز وجــل :انظــروا هــل لعبــدي مــن تطــوع عليــه وســلم َع ْن َس ـ ْع ِد بْــنِ َس ـ ِع ٍيد األَن َْصــار ِِّي.
فيكمــل بهــا مــا انتقــص مــن الفريضــة ،ثــم فبهــذا يحصــل تدريــب للعبــد عــى مفهــوم أن
العبــادة ليســت مقتــرة عــى شــهر رمضــان،
يكــون ســائر عملــه عــى ذلــك».
 ومــن فضائــل شــهر شــوال اســتحباب وإمنــا هــي متتــد إىل حــن حلــول األجــل كــاَ ۡ ُ ۡ َ َّ َ
ــك َح َّ ٰ
ــى
الــزواج فيــه باعتبــاره شــهر الربكــة والخــر ورد يف اآليــة الكرميــة  :وٱعبــد رب
َۡ َ َ
ــك ۡٱلَق ُ
ــن [  ٩٩الحجــر]99 :
الوفــر؛ لذلــك فإنــه يســتحب الــزواج والدخول يأتِي
ِ
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يوما قدّمه ُّ
الل لرسوله ﷺ،
يو ُم ُبعاث ،كان ً
فهل نعيش مثله ،وننتظر ما بعده؟!
العم من األوس والخزرج ،كام
حرب من الحروب األهل ّية التي دامت ،بني أبناء ّ
هي ٌ
قيل مئة وعرشين عا ًما .وكان من عوامل دوام هذه الحرب األهل ّية بقا ُء الكبار فيها من الطّرفني
عىل قيد الحياة ،ينفخون يف نريانها مبا انتفخت به صدورهم من تاريخ طويل من الثّارات ،وبدافع
السالم؛ ّإل أنّ من
ُ
من الحرص عىل ال ّزعامات التي
تتعارض مع وقف تلك الحروب وال ّركون إىل ّ
وجل يف حرب بُعاث ،هذه أنّه ُق ِتل فيها ُمعظم الكبار واألرشاف من الطّرفني من
توفيق اللّه ع ّز ّ
ذوي املصلحة يف استمرارها؛ فنشأ عىل إثر ذلك نش ٌء قد اكتوى بنارها ،من غري أن يحمل يف
يض فيها ،وقد خلت َساح ُة الحرب من الكبار ،الذين
صدره ذلك ال ّرصيد الشّ ّ
عوري الذي ينهز ُه لل ُم ّ
الصغار ليدفعوهم دف ًعا يف طريق الهالك والدّمار ،إشبا ًعا
السياط ،يُلهبون بها ظهور ّ
يحملون ّ
لنزواتهم املسعورة ،وثاراتهم املجنونة ...وهكذا ر َاح أولئك ال ّنشء من الشّ باب ،من قبيلتي األوس
والخزرجُ ،يلملِ ُم جراحه ،ويبحث عن طريق الخالص ،وكان اللّقاء مع رسول اللّه صىل اللّه عليه
وسلم يف هذا الطّريق ،فوجدوا يف رسول اللّه ضالّتهم ،كام وجد فيهم رسول اللّه ضالّته...
هذا املعنى هو الذي أدركت ُه عائشة ريض اللّه
البخاري ،قالت« :كان
عنها كام ورد يف صحيح
ّ
يو ُم بُعاث ،يو ًما ق ّدمه اللّ ُه لرسوله صىل اللّه
عليه وسلمِ ،
فقدم رسول اللّه ،وقد افرتق ملؤهم،
سوات ُهم و ُج ّرحوا ،فق ّدمه اللّ ُه لرسوله
وقُ ِتلت َ َ
صىل اللّه عليه وسلم يف دخولهم يف اإلسالم»،
قدمه الله سبحانه لرسوله الكريم يف ساع ٍة من
الحرج يف الدعوة قاسي ٍة ،ق َّدمه له قبيل اللحظة
الحاسمة التي يتحقق فيها وعد الله ،قدمه له
يف صورة الس َّنة التي سنها الله يف نرصة رسله،
تلك السنة التي ال تتخلف وال تحيد ...إنّها صورة
رهيبة ،ترسم مبلغ الشّ دة والكرب والضّ يق يف
الشك والعمى
حياة ال ّرسل ،وهم يواجهون ّ
واإلرصار والجحود؛ حيث مت ّر األيام وهم يدعون
فال يستجيب لهم إال قليل ،وتك ّر األعوام والباطل
يف قوته وكرثة أهله ،واملؤمنون يف عدتهم القليلة
وقوتهم الضئيلة ...إنها ساعات حرجة ،ينتفش

فيها الباطل ويبطش ويطغى ويغدر .والرسل
ينتظرون الوعد فال يتحقق لهم يف هذه األرض...
يف هذه اللحظة التي يستحكم فيها الكرب،
ويأخذ فيها الضيق مبخانق الرسل ،وال تبقى ذرة
من الطاقة املدخرة ...يف هذه اللحظة يجيء
َ َّ ٰٓ َ ۡ ۡ
ي َس
ٱس َت َٔ
فاصل :حت إِذا
حاسم ً
النرص ً
كامل ْ َ ً
ْ

ُّ
ٱلر ُس ُل َو َظ ُّن ٓوا أ َّن ُه ۡم قَ ۡد ُكذِبُوا َجا ٓ َء ُه ۡم نَ ۡ ُ
صنَا َف ُن ِّ َ
ج
ۡ
َ
ۡ
ۡ
َمن ن َّ َشا ٓ ُء َول يُ َر ُّد بَأ ُس َنا َعن ٱل َق ۡو ِم ٱل ُم ۡجرم َ
ِني.
ۖ
ِ
ِ

تلك سنة الله يف الدعوات .ال بد من الشدائد ،وال
بد من الكروب ،حتى ال تبقى بقية من جهد وال
بقية من طاقة .ثم يجيء النرص بعد اليأس من
كل أسبابه الظاهرة التي يتعلق بها الناس ،يجيء
النرص من عند الله ،فينجو الذين يستحقون
النجاة ،ينجون من الهالك الذي يأخذ املكذبني،
ينجون من البطش والعسف الذي يسلطه عليهم
املتجربون ،ويحل بأس الله باملجرمني ،مدم ًرا ماحقًا
ال يقفون له ،وال يص ّده عنهم ويل وال نصري...
شوال
العدد 381

43

واشنطن بوست :ترامب يوقف متويل منظمة مسؤولة عن التحقيق يف جرائم النظام بسوريا

رفض الرئيس األمرييك دونالد ترامب لعدة أسابيع املوافقة عىل رصف مبلغ 200مليون دوالر
مخصص كمساعدات لدعم االستقرار ولحامية املدنيني يف سوريا .إال أن تأثري تجميد التمويل
ميتد ،بحسب تقرير نرشته صحيفة "واشنطن بوست" ،ليشمل برنامج دويل يعمل بفعالية لجمع
األدلة املتعلقة بجرائم الحرب املرتكبة من قبل نظام (بشار األسد) وإيران وتنظيم "داعش".
وأعلنت السفرية األمريكية يف األمم املتحدة نييك هييل ،يف كانون الثاين املايض ،التزام الواليات
املتحدة بتقديم حواىل  350ألف دوالر للمساعدة يف متويل "آلية دولية محايدة ومستقلة يف
سوريا ( " )IIIMوهي منظمة تابعة لألمم املتحدة تم إنشاؤها يف 2016م؛ للمساعدة يف التحقيق
ومقاضاة أولئك الذين ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية يف سوريا خالل  7سنوات.
وقالت هييل يف  5شباط "إن الواليات املتحدة تدعم بقوة آلية ( )IIIMكأداة قيمة
ملحاسبة نظام األسد عىل أعامله الوحشية ،مبا يف ذلك استخدامه املتكرر واملستمر لألسلحة
الكياموية" ،مشرية إىل أن روسيا نجحت بإيقاف آلية التحقيق الفعالة بعد أن استخدمت
"حق النقض – الفيتو" ضد قرار يقيض بتجديد عملها .وتشري الصحيفة إىل تأكيد العديد من
املسؤولني يف إدارة ترامب أن التمويل الذي أعلنت عنه هييل ما يزال قيد االنتظار إىل أجل
غري مسمى .وردا ً عىل استفسار الصحيفة عن مصري برنامج التحقيق ( )IIIMقال متحدث
باسم البعثة األمريكية يف األمم املتحدة "نقوم مبراجعة برامج املساعدة الحالية املقدمة لسوريا
بناء عىل طلب الرئيس" بينام رفض مجلس األمن القومي األمرييك التعليق حول املوضوع.
قطر تفتخر بعالقتها املتميزة مع أمريكا

أكدت السفارة القطرية يف واشنطن من خالل موقعها عىل تويرت بأن قطر تتمتع بعالقة
دفاعية ثنائية وثيقة مع أمريكا ،وقالت" :نحن فخورون بدعم  ١١٠٠٠جندي أمرييك يف قاعدة
ال ُعديد .ونرشت السفارة رسالة تحتوي عىل معلومات تشري إىل تكلفة بناء القاعدة العسكرية
األمريكية ( ٥مليار دوالر) ،وكشفت أنه تم استخدامها يف تنفيذ أكرث من ١٨٠٠٠طلعة جوية.
الوعي :يتبجح دبلوماسيو قطر يف إنفاق دولتهم مليارات من الدوالرات لصالح
أمريكا وهجامتها التدمريية لبالد املسلمني ،محاولني بذلك تأكيد عالقتهم الوثيقة مع
44

شوال
العدد 381

أخبار املسلمني يف العامل

عدو املسلمني األشد يف هذا العامل ،ليدخلوا بذلك يف دوامة من التنافس الذليل مع
إذالل ف ًجا
بقية دول املنطقة التي تتسابق لنيل رىض أمريكا ،والتي متارس بحقهم جمي ًعا ً
غري مسبوق .رغم هذا ،تجد من ينافح عن قطر ويعتربها رم ًزا من رموز دول املامنعة!
دعوات إلنقاذ أردوغان من وطأة انهيار اللرية الرتكية

دعا الرئيس الرتيك طيب رجب أردوغان األتراك إىل "إنقاذ عملتهم" وتحويل مدخراتهم
باليورو والدوالر إىل اللرية؛ وذلك بسبب انهيار سعر الرصف أكرث من  20باملئة منذ بداية
العام الحايل ،فيام تعاين تركيا من عجز كبري يف الحساب الجاري بنسبة تتجاوز  5يف املائة من
الناتج املحيل اإلجاميل .وهذا يعني ،بحسب خرباء ،أنها تستورد أكرث مام تصدره ،وتحتاج إىل
متويل خارجي لتعويض الفارق .وقد انترشت عىل مواقع التواصل االجتامعي دعوات لشخصيات
محسوبة عىل الحركات اإلسالمية وتنظيم اإلخوان املسلمني تدعو إىل إنقاذ اللرية الرتكية من
االنهيار .وبررت تلك الشخصيات دعواتها بخوفها من أن يؤثر انهيار اللرية عىل فرص فوز الرئيس
الرتيك أردوغان يف االنتخابات الرئاسية والربملانية القادمة .وكتب أحدهم عىل موقع تويرت" :أيها
املسلمون سارعوا إىل إنقاذ اللرية الرتكية" .فيام لفت الناشط اإلسالمي عىل شبكات التواصل
االجتامعي أسامة الثويني إىل أن مصدر األزمة هو االرتهان للنظام الربوي ،معت ًربا "أن االقتصاد
الرتيك كام هو االقتصاد يف جميع دول العامل اإلسالمي لن يجلب الخري ألهله يف الدنيا واآلخرة
طاملا أن أساس االقتصاد هو أساس رأساميل ربوي ما أنزل الله به من سلطان".
االستخبارات الربيطانية تعمد إىل توظيف أبناء املهاجرين

أعلن جهاز االستخبارات األجنبية الربيطاين " "MI6للمرة األوىل يف تاريخه السامح بانضامم
أبناء املهاجرين إىل صفوفه .وألغى رئيس " ،"MI6أليكس يانغر ،املعروف رمزيًا بلقب ""Cمبدأ
كان يطلب أن يكون والدا املوظفني الجدد يف الجهاز بريطان َيني ،وسيكون املطلوب فقط أن
يكون من توظفه االستخبارات مولو ًدا يف بريطانيا .وقال يانغر ،يف ترصيحات صحفية" :أريد أن
أنتهز هذه الفرصة ألق ِّوض خرافة ما زالت تتسبب يف أحيان كثرية باستبعاد مرشحني محتملني
ألنفسهم" .وأضاف رئيس الجهاز االستخبارايت ،حسب ما نقلته وكالة "رويرتز"" :إن رسالتي بسيطة،
وتكمن يف أنه ليس لدينا ضابط قيايس يف  .MI6إذا كان لديك ما يفيد فقدم طلبك لتنضم إلينا".
وأطلق جهاز االستخبارات األجنبية الربيطاين ،يف وقت سابق ،حملة تهدف لتجنيد النساء ممن
لديهن أطفال ،وأشخاص من أصول أفريقية ،ومن أقليات عرقية؛ لتعزيز التنوع بني موظفيه.
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مستشار النمسا :الثقة بواشنطن تتقلص بشكل متزايد

أكد املستشار النمساوي ،سيباستيان كورتز ،أن الثقة بالواليات املتحدة أصبحت "تتقلص"
بشكل متزايد ،ودعا كورتز دول أوروبا إىل املحافظة عىل وحدتها .وقال املستشار يف حديث
لصحيفة فاينانشيال تاميز" :تتحول الواليات املتحدة ،أكرث فأكرث إىل طرف غري موثوق به
بالنسبة لنا .واألمر األهم حال ًيا ،هو أن تظل أوروبا موحدة".وخالل تعليقه عىل قرار بريطانيا
االنسحاب من االتحاد األورويب ،قال املستشار النمساوي" :القرار مريع .وسببه الرئييس كان،
قضية املهاجرين والهجرة يف االتحاد األورويب" .ويجب عىل بريطانيا ،بعد نتائج االستفتاء
الذي أجري يف عام 2016م ،مغادرة االتحاد األورويب يف موعد أقصاه  29مارس 2019م.
وتتفاوض بريطانيا واالتحاد األورويب منذ الصيف املايض عىل رشوط تنفيذ طالق ودي بينهام.
بريطانيا "متحمسة" للمشاركة بقوة عسكرية أوروبية خاصة باألزمات والتدخل السريع

قال مسؤول بريطاين إن لندن وافقت عىل فكرة تشكيل قوة تدخل عسكرية أوروبية
خارج إطار االتحاد األورويب .وأوضح مساعد وزير الدفاع الربيطاين فريدريك كورزون أن لندن
"متحمسة" لدعم خطة الرئيس إميانويل ماكرون إلنشاء قوة التدخل الرسيع يف حاالت األزمة
والتي تعرف باسم "مبادرة التدخل األورويب" .وأشار كورزون إىل أن القوة ستكون منفصلة
عن أطر تعاون الدفاع األوروبية األخرى ،وستشكل ميزة لربيطانيا لسهولة املشاركة فيها بعد
خروجها من االتحاد األورويب .وقال خالل مشاركته يف لقاء لوزراء دفاع االتحاد األورويب يف
صوفيا" :نحن متحمسون للغاية لدعم الرئيس ماكرون يف هذه املبادرة ،ونتطلع للجلوس مع
زمالئنا الفرنسيني ودرس األفكار التي صاغوها من أجل نظام أمني ودفاعي مشرتك وأكرث
فعالية يف أوروبا ،ونعتقد أنه سيكون له دور حقيقي" .وتهدف املبادرة إىل جمع بلدان أوروبية
تتمتع بقدرات عسكرية ورغبة سياسية للتعاون يف "تخطيط وتنفيذ تحليالت مشرتكة لألزمات
الطارئة والتصدي لها عىل وجه الرسعة" .وعىل الرغم من تحفظات أملانيا سابقًا عىل املشاركة يف
مهام عسكرية إال أنها أبدت يف آذار/مارس املايض مساندتها للفكرة .ولفتت "الدفاع" الفرنسية
إىل أن الهدف من املرشوع "التكهن باألزمات املستقبلية ،سواء عسكرية أم إنسانية ،وتجنب
اضطرار دولة واحدة للتدخل مبفردها كام فعلت فرنسا يف مايل ملواجهة تنظيم القاعدة".
سرتاتفور :التنافس على النفوذ الدولي يدفع أمريكا إلعادة توزيع قواتها حول العامل

ذكر موقع "سرتاتفور" البحثي األمرييك ،أن الواليات املتحدة األمريكية تحاول تغيري اسرتاتيجية
توزيع قواتها حول العامل ،للحفاظ عىل وجودها عامل ًيا يف مواجهة النفوذ العسكري املتنامي لروسيا
والصني .ولتحقيق ذلك ستعيد واشنطن النظر يف أولوياتها الخاصة ،بحسب املوقع ،الذي أشار
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إىل أن أمريكا تبذل جهو ًدا كبرية إلعادة حشد قواتها يف مواقع تجعلها قادرة عىل االحتفاظ مبكانة
قوية يف رصاع النفوذ بينها وبني القوى الكربى .ولفت املوقع إىل أن التوجه األمرييك العاملي تغري
إىل محاربة اإلرهاب منذ انهيار االتحاد السوفيايت ،ووصل ذروته عام 2001م ،إضافة إىل توجهها
نحو محاربة ما تصفه بـ"الدول املارقة" خاصة يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا ،وترتب عىل
ذلك زيادة حجم قواتها يف تلك املناطق ،بينام خفضت حجم تواجدها العسكري بصورة كبرية يف
أوروبا .وذكر املوقع أن حجم القوات األمريكية يف أوروبا عام 1988م كان أكرث من  350ألف جندي،
لكن هذا الرقم ظل يتناقص خالل  3عقود حتى وصل إىل حواىل  50ألف جندي عام 2018م.
ً
مباشرا ألمريكا
تهديدا
ناشيونال إنرتيست :إيران ال تشكل
ً

قال املوقع اإللكرتوين ملجلة ناشيونال إنرتيست بحسب الكاتب دوغ باندو ،املساعد السابق
لرونالد ريغان ،الرئيس األمرييك األسبق ،أنه عىل الرغم من الرتويع الذي متارسه واشنطن بحق طهران
والتخويف منها ،لكن ميكن القول إن إيران بلد ضعيف عسكريًا ،ومنبوذ اقتصاديًا ،ومنقسم سياسيًا،
ويفوق ما تنفقه أمريكا عىل ترسانتها وقواتها العسكرية حول العامل مبقدار  30ضعفًا ما تنفقه إيران.
ويعتقد الكاتب أن "إيران قوة صغرية ،وما حققته من نفوذ إمنا هو ناجم عن ضعف من حولها،
والنظام الديني اإليراين يبدو جي ًدا مقارنة بالنظام الديني يف السعودية التي تتمتع مبلكية مطلقة".
الوعي :إن الذي حققته إيران يف املنطقة مل يكن عشوائيًا ،وال نتيجة ضعف من حولها ،إمنا كان
ضمن مخطط أمرييك جهنمي لرتسيخ الرشخ السني – الشيعي يف املنطقة ،وإلنقاذها من املستنقع
الذي علقت به يف العراق بعد غزوه يف 2003م ،والبتزاز دول الخليج التي تهددها أمريكا باالنهيار
يف حال رفعت حاميتها عنها.
هآرتس :أردوغان يهاجم (إسرائيل)
ألغراض انتخابية ولصرف النظر عن الصعوبات االقتصادية

نرشت جريدة هآرتس الصهيونية مقالً عن أردوغان وعالقاته مع (إرسائيل) .يقول املقال حرف ًيا
"إنه كلب ينبح وال يعض" ،وإنه رغم مهاجمته لدولة (ارسائيل) لفظ ًيا ،إال أنه مل يتخذ أي إجراء فعيل
ملعاقبة دولة (إرسائيل) أو التأثري عىل العالقات التجارية معها .فطرد السفري الصهيوين وتفتيشه
إهانة مشابهة ملا فعله وزير خارجية (ارسائيل) قبل  ٨سنوات بإجالس السفري الرتيك عىل كريس
منخفض ،ويف كال الحالتني كان الغرض انتخاب ًيا لجلب األصوات فقط .وأن مهاجمة دولة (ارسائيل)
لفظ ًيا هو أسلوب مفيد لرصف نظر الناخبني عن املشاكل االقتصادية كالهبوط الحاد يف اللرية الرتكية،
والتضخم والبطالة التي فاقت نسبتها األعداد الثنائية .املضحك أن عبوس أردوغان يتحول إىل ابتسامة
للصهاينة عندما يكون هناك تجارة ثنائية بني البلدين .فقد منت العالقات التجارية بني البلدين يف
أسوأ أوقات انتقاد أردوغان لدولة (إرسائيل) كام حدث يف حادثة سفينة مرمرة قبل  ٦سنوات.
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ُ ۡ َ َ َ ُ َ َ ۡ َ ٗ َ َ َ َّ ۡ َ َ ُ َّ َ ۡ َ َ َ َ ۡ ُ َ َ ۡ ٗ َ َ َ ۡ َ َ
َ َّ َ َ َّ َ
شاۖ فإِذا بَلغ َن أ َجل ُه َّن
س ِهن أربعة أشه ٖر وع
وٱل
ِين ُيت َوف ۡون مِنكم ويذرون أزوٰجا يتبصن بِأنف ِ
َ
َ
ۡ
ۡ
َ
َ
ُ
َ
ُ
َ
َ
ُ
ََ َُ َ َ ۡ ُ
ٱلل ب َما ت ۡع َملون َخبريَ ٢٣٤ ٞول ُج َن َ
ف أنف َّ َ ۡ
وف َو َّ ُ
ك ۡم ف َ
ِيما ف َعل َن ِ ٓ
اح َعل ۡيك ۡم
فل جناح علي
ِ
س ِهن بِٱلمع ُر ِ ۗ
ِ
ِ
َُ
َ
َ
َّ
ُ ۡ َ َ َّ ُ َ َّ ُ ۡ َ َ ۡ ُ ُ َ ُ َّ َ َٰ
ٓ
ۡ ۡ َ ّ َ ۡ ۡ
ۡ
ك َن ُ
ف َ
نت ۡم ِ ٓ
كن ل
ِيما َع َّرض ُتم بِهِۦ مِن خِطبةِ ٱلنِساءِ أو أ
ف أنفسِك ۚم عل ِم ٱلل أنكم ستذكرونهن ول ِ
ُ َ ُ ُ َّ ًّ َّ ٓ َ َ ُ ُ ْ َ ۡ ٗ َّ ۡ ُ ٗ َ
َ َّ َ ۡ ُ َ ۡ َ ُ َ َ َ ُ َ ۡ َ ُ ٓ ْ
ْ
وفا ۚ َول َت ۡع ِز ُموا ُع ۡق َدةَ ٱنلّ َِك ِح ح ٰ
ت يبلغ ٱلكِتٰب أجله ۚۥ وٱعلموا
تواعِدوهن ِسا إِل أن تقولوا قول معر
َ
ْ
َ
َ
َ َّ َّ َ َ ۡ َ ُ َ ٓ َ ُ
ُ ۡ َ ۡ َُ ُ َ ۡ
ٱعل ُم ٓوا أ َّن َّ َ
ور َحل ٞ
ٱلل غ ُف ٌ
ِيم ٢٣٥
ف أنفسِكم فٱحذروهۚ و
أن ٱلل يعلم ما ِ
جاء في كتاب التيسير في أصول التفسير لمؤلفه عطاء بن خليل أبو الرشته
أمير حزب التحرير حفظه اهلل في تفسيره لهذه اآليات ما يلي:

رشا ،ويحرم
يبني الله سبحانه يف اآلية الثانية أن عدة املتوىف عنها زوجها هي أربعة أشهر وع ً
خاللها عىل املرأة أن تتهيأ لألزواج من لباس جميل أو طيب ونحوه بل تعيش يف بيتها عيش حداد:
يحل المرأة تؤمن بالله واليوم اآلخر أن تحدّ عىل ميت فوق ثالث إال عىل زوج أربعة أشهر
"ال ّ
رشا" 1كام قال رسول الله  .فإذا انتهت العدة فال يشء عليها وال عىل أوليائها إن فعلت يف
وع ً
نفسها من العيش العادي كأية امرأة يف حياتها الخاصة والعامة باملعروف ألمثالها يف الوسط الذي
تعيش يف حدود الرشع.
ثم يختم الله اآليـة الكرميـة بأن الله سـبحانـه خبري مبا نعمل مطلع عليه ويجزي به َ و َّ ُ
ٱلل
َ ُ َ َ
ب ِ َما ت ۡع َملون خبِري .
َّ َ
ُ
َ و َّٱل َ
ِنك ۡم  أي تقبض أرواحهم ،فإن التويف لغ ًة هو القبض يقال :توفيت مايل
ِين ُي َت َوف ۡون م

من فالن واستوفيته منه أي قبضته وأخذته .وحسب القرائن يُفهم معناها ،سواء أكانت بقبض
َ
َ ُ َ َّ َ َ َ َّ ٰ ُ
كم ب َّ ۡ
ٱل ِل َو َي ۡعل ُم
الروح ،أم قبض املال ،أم القبض يف النوم دون الروح كقوله تعاىل :وهو ٱلِي يتوفى
ِ
ُ ۡ َ ٰٓ َ ٞ
ُ
ُ ُ
َما َج َر ۡح ُتم بِٱنلَّ َهارِ ث َّم َي ۡب َعثك ۡم فِيهِ ِلق
ض أ َجل ُّم َس ّٗمۖ  ،أم بقبض الجسم ح ًّيا ،سواء أكان ذلك
ّ
يف اليقظة أم يف النوم ،كام حدث مع عيىس عليه السالم يف قوله تعاىل  :إ ۡذ قَ َال َّ ُ
ٱلل َيٰعِ َ ٰٓ
يس إ ِ ِن
ِ
1
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ّ

َ

َّ

مع القرآن الكريم

ْ

َ َ
َ
َ
ك َف ُروا  ،فالله نجاه من أن يقتلوه ورفعه ح ًيا إليه سبحانه
ُم َت َوف ِيك َو َراف ُِعك إ ِ َّل َو ُم َط ّ ِه ُر َك م َِن ٱلِين
وسينزل إىل الدنيا يف الوقت املعلوم كام جاء يف األحاديث الصحيحة.
َ َ َ َّ ۡ َ َ ُ
سه َّن  ينتظرن بال زواج أي عدتهن أَ ۡر َب َع َة أَ ۡش ُهر َو َع ۡ ٗ
شا تذكري العدد بإضامر
نف
 يتبصن بِأ
ِ
ِ
ٖ
املعدود بالليايل ،فالعرب عند عدم ذكر املعدود تضمر الليايل ألنها غرر الشهور ،واليوم يبدأ بدخول
الليل ولذلك ال يستعملون التأنيث يف مثله للمعدود بإضامر األيام بل يضمرون الليايل حتى إنهم
رشا من شهر رمضان) كام قال الفراء ،مع أن الصوم إمنا يكون يف األيام ،وهذا
ليقولون( :أصبحنا ع ً
َّ
َّ
ۡ
يف غالب قولهم عىل نحو قوله سبحانه  إن لث ُت ۡم إل َع ۡ ٗ
شا طه/آية 103بإضامر (ليال) أي عرش
ِ ِ ِ
ليال.
رشا إال ذوات األحامل فأ ْن يضعن حملهن ،حيث
وكل متوىف عنها زوجها تعتد أربعة أشهر وع ً
ُ ۡ َ َ َ ُ َ َ ۡ َ ٰ ٗ َ َ َ َّ ۡ َ َ ُ َّ َ ۡ َ َ َ َ ۡ ُ َ َ ٗۡ
َ َّ َ َ َّ َ
س ِهن أربعة أشه ٖر وعشاۖ  هو
إن قوله تعاىل  :وٱل
ِين ُيت َوف ۡون مِنكم ويذرون أزوجا يتبصن بِأنف ِ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ َ ۡ َ َۡ
ت ۡٱل ۡ َ
عام ،واآلية َ وأُ ْو َل ٰ ُ
حا ِل أ َجل ُه َّن أن يضعن
حل ُه َّنۚ الطالق/آية 4مخصصة للعام.
َ َ َ َ
 فَإِذا بَل ۡغ َن أ َجل ُه َّن  أي انقضت عدتهن.
ََ ُ َ َ َ َۡ ُ
ك ۡم  أيها األولياء.
 فل جناح علي
ۡ
َ َََۡ ٓ َ ُ
نف َّ َ ۡ
وف  أي مام كان ممنو ًعا عليهن يف فرتة العدة ،فلهن أن يعشن
فأ ِ
س ِهن بِٱلمع ُر ِ ۗ
فِيما فعلن ِ
العيش العادي كأي امرأة باملعروف ألمثالها يف الوسط الذي تعيش يف حدود الرشع من لباس
جميل أو طيب ونحوه ،وذلك بعد انقضاء العدة.
حكم آخر بالنسبة للمتوىف عنها زوجها وهي جواز التعريض أثناء
 .3ويف اآلية الثالثة يبني الله ً
العدة بالرغبة يف الزواج منها بعد انقضاء العدة ،وكذلك ال يشء عىل من أضمر يف نفسه أن يخطب
املرأة املتوىف عنها زوجها ليتزوجها بعد العدة.
قول متيله عن رصيح منطوقه إىل مفهومه ،فأصل التعريض إمالة الكالم
والتعريض 2أن تقول ً
عن نهجه إىل عرض منه وجانب فتذكر أمام املرأة يف عدتها  -املتوىف عنها زوجها  -أنك تريد الزواج،

التعريض يشبه الكناية ،إال أن الفارق أن املنطوق يف الكناية ليس عىل الحقيقة ،ولكنها
2
ال تتعذر إال أنها غري مقصودة ،أما التعريض يكون املنطوق صحي ًحا عىل الحقيقة ولكن املقصود
منه الوصول إىل املفهوم ،فنقول يف الكناية :فالنة أو فالن نؤوم الضحى ،لكن هذا املنطوق ليس
عىل الحقيقة ،فهو قد يكون ال ينام إىل الضحى ،بل املقصود منه أنه مدلل أو كسول ،وهكذا كثري
الرماد كناية عن الكرم ،وقد ال يكون يشعل نا ًرا تنتج رما ًدا .أما التعريض فتذكر أم ًرا صحي ًحا عىل
فعل ،لكن املقصود
الحقيقة كأن تقول أمامها :إنني أبحث عن زوجة صالحة وأنت تريد الزواج ً
إعالمها رغبتك يف الزواج منها.
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َ ۡ َ ٰ َ ٰ ُ ُ ۡ ۡ َ َ ۡ َ ٰ َ ُ َّ َ ۡ َ ۡ َ َ ۡ
ي كمِليِۖ 
وٱلول ِدت يرضِ عن أولدهن حول ِ

وأنك تبحث عن امرأة صالحة ،أو تذكر فضلك وأنك ال تظـلم لـو تزوجـت ،وأمثـال ذلك .فام ذكرته
هنا صحيح ولكنه واسطة لنقل املفهوم أي ما سكت عنه وهو رغبتك بالزواج منها ،وهكذا فإنه
يحرم ذكر الزواج من املرأة املتوىف عنها زوجها رصاحة ،ولكن يجوز تعريضً ا كام بينا ،أو إضامره يف
النفس حتى انتهاء العدة.
ثم يبني الله سبحانه أنه يعلم أن طالبي الزواج لن يصربوا عىل السكوت عن إظهار الرغبة
فيهن ،فأ ّدب الله سبحانه الرجال كيف يذكرونهن تعريضً ا ،وحرم عليهم أن يعطوهن وع ًدا رصي ًحا
بالزواج منهن ،أو يتخذوا إجراءات معلنة لعقد الزواج مقدمة إلمتامه بعد إكامل العدة ،بل ما يباح
هو التعريض فقط كام بينه الله سبحانه.
ثم يختم الله سبحانه اآلية الكرمية بالتحذير من مخالفة أمر الله يف ذلك ،فالله يعلم خائنة
ُ ۡ َ ۡ َ
َ ۡ َ ُ ٓ ْ َ َّ َّ َ َ ۡ َ ُ َ ٓ َ ُ
ف أنفسِكم ف
ٱحذ ُروهُۚ  ويف هذا تهديد ملن
األعني وما تخفي الصدور وٱعلموا أن ٱلل يعلم ما ِ
يظهرون ماال يبطنون ظ ًنا منهم أن الله سبحانه ال يعلم رسهم ونجواهم.
ومع ذلك فالله سبحانه غفور ملن رجع عن خطئه ،وحليم ال يعجل العقوبة ملستحقها عله
َ ۡ
ٱعلَ ُم ٓوا ْ أَ َّن َّ َ
ور َحل ٞ
ٱلل َغ ُف ٌ
ِيم .
يراجع نفسه فيتوب ويعمل صال ًحا  و
َ
َّ ُ َ ُ ُ
وه َّن ِ ًّ
كن ل تواعِد
سا  أي ال تواعـدوهن خالل العدة عزمكم عىل النكاح منهن (الرس)
َ ول ٰ ِ
هنا هو إرادة النكاح أي الجامع كام روي عن ابن عباس  -ريض الله عنهام .-
َّ ٓ َ
ُ ْ ٗ
قول معروفًا ،وهو ما ذكر يف
 إِل أن َت ُقولوا قَ ۡول َّم ۡع ُر ٗوفا ۚ  استثناء منقطع أي لكن أن تقولوا ً
أول اآلية أي التعريض بالزواج دون الترصيح عىل نحو ما بينا.
َ
ْ
َ
َ ول َت ۡع ِز ُموا ُع ۡق َدةَ ٱنلّ ِك ِح  أي ال تتخذوا إجراءات جازمة للزواج منهن كمقدمات معلنة
كأن تبدأ برشاء بعض متطلبات الزواج أو التحضري له لتقوموا بتنفيذه بعد العدة ،ألن العزم عىل
الفعل يتقدمه.
وبذلك فقد حرم الله عىل الرجال أمرين:
الترصيح يف العدة بالزواج منهن.
وكذلك تهيئة مقدمات عقد الزواج بشكل رصيح يف مدة العدة.
وواضح أن النهي عن مقدمات اليشء نهي عن اليشء عىل وجه أبلغ للداللة عىل أن عقد الزواج
يف فرتة العدة جرمية كربى يف اإلسالم وهو عقد باطل.
ُ ۡ
َ َ
َ ح َّ ٰت َي ۡبل َغ ٱلك َِتٰ ُب أ َجل ُهۥ أي حتى تنتهي مدة العدة.
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اخلارطة السياسية يف سوريا يرمسها التوافق الدولي!
أكد الرشعي العام لفصيل "فيلق الشام" ،الشيخ عمر حذيفة ،بحسب موقع "الجزيرة.نت":
إن املرحلة املقبلة ستشهد انتهاء اتفاق خفض التصعيد واالنتقال إىل اتفاق وقف إطالق النار يف
عموم محافظة إدلب ،ورجح أن تكون مدة االتفاق من ستة أشهر إىل سنة ،تتوىل خاللها األطراف
الضامنة مراقبة تنفيذ االتفاق ،الفتًا إىل أن فصائل املعارضة التي ترفض تنفيذ االتفاق قد تعرض
نفسها للتصفية واالستئصال.
وأضاف "حذيفة" :إن الدول الضامنة تعترب أنها وضعت خطة مرحلية للحل يف سوريا ،وإذا ما
نجحت هذه املرحلة فسيتبعها مراحل أخرى تدعم االستقرار وإعادة اإلعامر ،بحيث تدار منطقة
املعارضة من ِق َبل مجالس محلية بإرشاف الجانب الرتيك ،يف حني يقترص الدور الرويس واإليراين عىل
العمل يف مناطق سيطرة النظام.
كل من
وعن تهديد جيش النظام املستمر ببدء عملية عسكرية يف إدلب ،أوضح "حذيفة" أن ً
النظام واملعارضة باتا ال ميلكان من األمر شيئًا ،وأن املنطقة مرتبطة باتفاقات دولية ،وأن النظام لن
يستطيع فعل يشء إال الكالم الذي يستخدمه كحرب نفسية عىل "الجيش الحر" .وأعرب الرشعي العام
لـ"فيلق الشام" يف الوقت ذاته عن تخوفه من استمرار النظام والروس باستهداف املنطقة بالطريان
بني الفينة واألخرى ،متذرعني بوجود بعض الفصائل املصنفة عىل قوائم اإلرهاب .وعن مستقبل
فصائل املعارضة ،لفت "حذيفة" إىل أن هذه الفصائل ستذوب تبا ًعا وستُشكِّل جيشً ا وطنيًّا تتو َّحد
فيه ضمن بوتقة هيئة أركان ووزارة دفاع ،وسيتزامن ذلك مع تشكيل اإلدارات املدنية والخدمية.
يف اإلطار نفسه ،اعترب مسؤول إدارة الشؤون السياسية يف هيئة تحرير الشام "يوسف الهجر" أن
العالقة مع الجانب الرتيك متوازنة ومستمرة مبا يحقق االستقرار واألمن يف الشامل السوري ،كام أكد
أن تركيا تشكل عمقًا حقيقيًا للثورة السورية رغم تبدل مواقفها السياسية .وذكر "الهجر" يف حوار
مع موقع "الجزيرة نت" أن موقف الهيئة من نقاط املراقبة التي تقوم أنقرة بنرشها يف املناطق
املحررة يطابق موقف الثورة السورية ،مش ًريا إىل أن "تحرير الشام" هي من ساهمت بإدخالها
وتثبيتها وأفشلت املخططات التي كان يراد منها خلق اصطدام بني الثورة والجانب الرتيك.
يُشار إىل أن صحيفة "العريب الجديد" نرشت قبل أسابيع ترسيبات تحدثت فيها عن جهود
تبذلها أنقرة هدفها تجنيب محافظة إدلب أي عمل عسكري مصدره النظام السوري املدعوم من
روسيا وإيران ،وذلك من خالل وضع خيارين أمام هيئة تحرير الشام :إما أن تحل نفسها ،أو أن
يتم حلها بالقوة عرب الفصائل التي تدعمها تركيا مبارشة .ما يجعل كالم "الهجر" يرجح الخيار األول،
فمضمونه تسليم رصيح باألجندة الرتكية.
الوعي :إن العامل اإلسالمي ويف قلبه بالد الشام هي منطقة نفوذ للدول الكربى ،سواء من خالل
تبعية األنظمة الحاكمة ،أو من خالل التواجد العسكري املبارش كام هو الحال يف العديد من الدول،
ال سيام يف سوريا؛ حيث تتواجد فيها قوات عسكرية ألربع دول كربى لديها حق النقض يف مجلس
األمن (أمريكا وروسيا وبريطانيا وفرنسا)؛ لذلك فإن مستقبل سوريا واملنطقة معها سيبقى رهن
رصاعات وتوافقات هذه الدول ما مل يستيقظ املسلمون من غفلتهم ،ويدركوا أن أولويتهم املطلقة
هي إقامة دولة الخالفة التي متثلهم كأمة ،وترعى مصالحهم بحسب عقيدتهم ،ال حسب الصياغات
شوال
الوطنية والقومية املبتذلة ،التي تجعلهم لقمة سائغة ألعدائهم.
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رحيل بطريرك االستشراق – احلقود الدجال برنارد لويس!
تويف املؤرخ والباحث املخرضم يف شؤون الرشق األوسط ،برنارد لويس ،والذي يوصف بأنه
ترك أبلغ األثر يف تشكيل نظرة الغرب إىل هذه املنطقة ،عن عمر يناهز  101سنة .وتصف موسوعة
"املؤرخني والكتابة التاريخية" لويس بأنه "أكرث مؤرخي اإلسالم والرشق األوسط تأث ًريا بعد الحرب
العاملية الثانية" ،وكانت آراؤه أثرية لدى مجموعة السياسيني األمريكيني املعروفني باسم "املحافظني
الجدد" و ُعرف لويس باهتاممه بالتاريخ اإلسالمي والتفاعل بني اإلسالم والغرب ،وقد ركزت أعامله
عىل خطوط ومعامل تشكيل الرشق األوسط الحديث ،كاالنقسامات العرقية ،وصعود "التطرف
اإلسالمي" والنظم االستبدادية ،التي دعم الغرب بعضها .وخلف لويس أكرث من  30كتابًا ومئات
املقاالت والدراسات التي ترجمت إىل أكرث من  20لغة ،كام اشتهر بتنقيباته يف األرشيف العثامين
وكتاباته الغزيرة يف تاريخ اإلمرباطورية العثامنية .وكان برنارد لويس أ ّول غريب يحظى بهذا االمتياز.
واشتهر لويس مبواقفه العدائية الرصيحة لإلسالم ،التي سجل بعضها الصحفي السوري املعروف
صبحي الحديدي يف مقال له يف صحيفة القدس العريب ،ميكن تلخيصها مبا ييل:
 ق ّدم لويس نصيحته الشهرية لجورج بوش االبن ونائبه ديك شيني ووزير دفاعه دونالد رمسفيلدبغزو العراق ،وأ ّن العراقيني سيستقبلون األمريكان باألهازيج واألزهار ،وأ ّن هذا هو درب بناء
الدميقراطية املفرتضة.
 رغم أن لويس قد ولد يف بريطانيا ،وعاش يف الواليات املتحدة واكتسب جنسيتها ،وفيها تويفأي مكان آخر!
مؤخ ًرا؛ لكنه أوىص أن يُدفن يف تل أبيب ،وليس يف ّ
 اعترب لويس أن بيان أسامة بن الدن ،الداعي إىل إعالن الجهاد ضد الق ّوات األمريكية املتواجدةيف الجزيرة العربية ،يثبت أ ّن دوافع «اإلرهاب اإلسالمي» إمنا ترتد إىل أصول تاريخية وفقهية يف قلب
اإلسالم ذاته .ومل يَطُل الوقت حتى ربط بني ذلك البيان ،ولجوء الخليفة عمر بن الخطاب إىل طرد يهود
النبي محمد (صىل الله عليه وسلم) كام كتب!
خيرب ومسيحيي نجران من جزيرة العرب ،تنفيذًا لوص ّية ّ
 إن طرد  850ألف فلسطيني خالل سنوات قليلة أعقبت تأسيس الكيان الصهيوين قبل وبعد1948م مل يكن سوى عاقبة لتخلّف الشعب الفلسطيني ،وللفشل السيايس الذي عانت منه املنطقة؛
وهذا ،أيضً ا ،كان تفسري لويس للمشاريع االستعامرية واإلمربيالية ،وواحدة من أبرز نقاط النقد
املعمق الذي جوبه به لدى عدد من كبار مؤ ّرخي الغرب املختصني بدراسة اإلسالم.
يتغي إال عىل نحو أسوأ ،عىل يد األصوليات
 يرى لويس أ ّن الرشق األوسط رسمدي جامد ثابت ،ولن ّواألصوليني؛ «حني تدخل الثورة اإلسالمية طورها النابوليوين أو الستاليني فتتمتع ،مثل أسالفها
اليعاقبة والبالشفة ،بفضيلة وجود طوابري خامسة يف كل بلد وجامعة عىل صلة بخطابها الكوين العام»!
 ر ّد لويس البغض العريب واإلسالمي للواليات املتحدة إىل عنرص «الحسد» من ق ّوة عظمىأي حرب منذ تأسيسها! نعم ،الحسد فقط ،وليس سياسات الواليات
مهيمنة غن ّية متق ّدمة ،مل تخرس ّ
املتحدة يف االنحياز األقىص لدولة االحتالل ،وغزو الشعوب ،ومساندة طغاة العرب وناهبي الرثوات
ومب ّددي املليارات عىل عقود األسلحة الفلكية!
الوعي :يعترب برنارد لويس شيخ املسترشقني يف القرن األخري ولعله أكرب دجاليهم؛ لذلك فإن
إدراك واقعه رضوري كونه يعطينا فرصة الستيعاب كيف يتم بناء الرأي العام وتوجيه صناَّع القرار
يف الغرب إزاء املسلمني وقضاياهم ،والتي ميكن تلخيصها برضورة سحق املسلمني وإخضاعهم للهيمنة
الغربية ،أو تغيري دينهم ليتواءم مع ال ِق َيم واملفاهيم الغربية عن الحياة ،وإال فإن العامل سيكون يف خطر!
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