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االفتتاحية

إلهامي محمد 

جولة يف علم النفس واالجتماع 

 من سورة سبأ   

مررُت بسورة سبأ منجذبًا  كلما  أجدني  أكثر من سنة،  منذ 

التي  واملعاني  باإلشارات  تحفل  السورة  هذه  أن  إلى  بقوة 

من  فكثير  السياسي«،  االجتماع  »علم  اآلن  عليها  نطلق 

املتسلطين  ونفسية  والترف  السلطة  مسائل  تتناول  آياتها 

الذين  املنبهرين  التابعين  نفسية  وكذلك  املترفين، 

لهؤالء  الحل  تقدم  كما  والغنى،  القوة  ملعاني  ينجذبون 

وسطوة  الغالب  سطوة  من  أنفسهم  لينقذوا  التابعين 

الغالبة. السائدة  الثقافة 
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أن  بعد  سيما  ال  األمر،  هذا  أخوض  أن  يف  أخرى  وأؤخر  رجاًل  أقدم  زلُت  وما 

فتح  أحدًا  أجد  أن  دون  وهناك  هنا  من  بشذرات  فانتفعت  التفاسير  يف  تجولت 

وجدت  رمضان  شهر  يف  بها  مررُت  إذا  حتى  الباب،  هذا  ولج  أو  املعنى  هذا 

العلم  أهل  أمام  ذلك  واضعًا  خاطري،  يف  جال  ما  أكتب  أن  عزمًا  نفسي  يف 

ما  علي  يردوا  أن  وإما  هذا،  منه  فحسبي  نفع  فيه  يكون  أن  فإما  واملتخصصين، 

وإهماله. تمزيقه  من  نفسي حرجًا  أجد يف  فال  أقول 

إننـي أجد يف نفسـي شـعورًا قويـًا غالبًا أن هـذا املعنى يجعل السـورة 

تسـتقيم ىلع هيئـة واحـدة يف نفسـي، ولـوال أن األمـر بلـغ مـن نفسـي 

مبلغـه مـن الوضـوح والقوة ملا تجرأت عليه، فأسـأل اهلل أن يعين ويسـدد، 

كمـا أسـأله تعالـى أن يغفـر ويرحم.

)1 (

وكيف  والبعث،  النبوة  إنكار  يف  الكافرين  حجج  كثيرًا  الكريم  القرآن  سرد   

نكون  أن  بعد  يقولوا:كيف  كأن  متهافتة  بحجج  هذا  ىلع  يتحججون  أنهم 

العقول  أصحاب  نحن  نؤمن  وال  الناس  أراذل  يؤمن  وكيف  أخرى؟  مرة  نبعث  ترابًا 

أن  رأيك  وما  عظيم؟  القريتين  من  رجل  ىلع  القرآن  ينزل  لم  وملاذا  والحكمة؟ 

نؤمن  ونحن  املالئكة  معك  وتصطحب  القصور  لنفسك  وتبني  الينابيع  لنا  تفجر 

الكثيرة. الحجج  هذه  ونحو  بك.. 

املستكبر  نفسية  إنها  أخرى،  نفسية  أمام  أنفسنا  نجد  السورة  هذه  يف  لكن 

حجة  تقديم  يحاول  أن  دون  نظره  ووجهة  برأيه  يقطع  الذي  املتأفف  الساخر 

أن  غير  من  حقائق  كأنها  آراءه  يقرر  إنه  حجة،  عن  يبحث  أن  دون  بل  مقنعة، 

أو االحتجاج لها.. لذلك ترى عباراته قصيرة، قاطعة، حاسمة،  إثباتها  يكلف نفسه 

فيه!  ويفصل  وينهيه  الكالم  يختم  كأنه  صاحبها  يقولها 
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صاحب  يف  نراها  التي  النفسية  إنها   

الواسع..  الترف  صاحب  أو  الطاغي  السلطة 

وسمعتهم،  هؤالء  مثل  رأيت  أنك  شك  ال 

وكأنها  وقناعاتهم  آراءهم  يقدمون  وهم 

حتى  تحتمل  وال  الجدل  تقبل  ال  حقائق 

رأيه ذاك فإنه يسخر  إذ يقول  النقاش، وهو 

مستكبرة. الذعة  سخرية  له  املخالفين  من 

السورة.. هكذا نراهم يف هذه   

الساعة(..  تأتينا  ال  كفروا:  الذين  )وقال 

القناعة؟ هذه  إلى  وصلوا  يقولوا ملاذا  ولم 

القرآن  بهذا  نؤمن  لن  الذين كفروا:  )وقال 

يديه( بين  بالذي  وال 

نحن  وما  وأوالدًا  أموااًل  أكثر  نحن  )وقالوا: 

) بين بمعَذ

أن يصدكم عما كان  يريد  إال رجل  قالوا: ما هذا  بينات  آياتنا  ُتتلى عليهم  )وإذا 

الذين كفروا للحق ملا جاءهم:  آباؤكم، وقالوا: ما هذا إال سحر مفتَرى، وقال  يعبد 

إال سحر مبين(. إْن هذا 

َمَثٌل من سخريتهم: السورة   وجاء يف 

إنكم  ُمَمزَّق  كل  ُمزِّقتم  إذا  ينبئكم  رجل  ىلع  ندلكم  هل  كفروا:  الذين  )وقال 

أم به ِجنَّة؟!( َأْفَتَرى ىلع اهلل كذبًا   * لفي خلق جديد 

صادقين؟!( كنتم  إن  الوعد  هذا  متى  )ويقولون 

أهل  مستمرة،  مضطردة  سنة  أنها  فيكشف  الظاهرة  هذه  القرآن  يجمل  ثم 

قال  إال  نذير  من  قرية  يف  أرسلنا  )وما  املرسلين:  خصوم  هم  والسلطان  الترف 

كافرون(. به  أرسلتم  بما  إنا  مترفوها 
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إال حين  إنهم ال يؤمنون  التي يؤمن فيها هؤالء،  اللحظة  القرآن عن  ثم يكشف 

حين  الفزع،  ويأتي  السلطان  ينهار  حينما  الفرصة،  وتفوت  الوقت  ينقضي  حين 

فوت  فال  فزعوا  إذ  ترى  )ولو  تعالى:  اهلل  قوة  العليا،  القوة  أمام  قوتهم  تنكسر 

وُأِخذوا من مكان قريب * وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد * وقد 

بعيد(. مكان  من  بالغيب  ويقذفون  قبل  من  به  كفروا 

الكريم عبَّر عن عقوبتهم تعبيرًا  القرآن  أن  العجيب يف هذا املوطن   ومن 

فكأن  يشتهون(،  ما  وبين  بينهم  )َوِحيل  تعالى  قوله  هو  وذلك  للتأمل،  مثيرًا 

الشهوات،  أنواع  من  فيه  كانوا  بما  والتنعم  التمتع  من  منعهم  العقوبة هي  أبلغ 

حتى لو لم ينزل بهم العذاب.. وهذا أمٌر نراه ونبصره فيما نرى ونقرأ ونسمع عن 

وُنِزعوا  الحكم  من  ُخِلعوا  الذين  امللوك  أو عن  األيام  بهم  تقلبت  الذين  املترفين 

عذاب  يف  يظلون  والذل  والسجن  الفقر  يدركهم  لم  لو  حتى  إنهم  السلطة،  من 

الشاعر: قال  الترف، كما  لذة  أو  السلطان  لذة  ُيعوض  إذ ال شيء  مرير، 

ف نتنصَّ سوقة  فيهم  نحن  إذا   .. أمرنا  واألمر  الناس  نسوس  فبينا 

ذليل  هو  ال  للناس،  مساويًا  فصار  والسلطان،  الجاه  عن  هبط  من  مقالة  فهذي 

أن يشتكوه  يملكون  الناس،  يبكي ىلع حال صار فيه مثل  أنه  إال  وال هو سجين، 

عليهم. الحاكم  السائس  الناهي  اآلمر  هو  كان  ما  بعد  من  ويقاضوه، 

)2 (  

يأتي يف صيغة صاعقة هائلة  القرآني عليهم  الرد  أن   ويف املقابل نجد 

القوة، تضرب أصل كبريائهم وتنسف أساس قوتهم، فلم يكن الرد القرآني عليهم 

هنا  القرآن  ردُّ  يكن  ولم  أصاًل،  بالحجة  يتكلموا  لم  هؤالء  إذ  بالحجة،  يجادل  ا  ردًّ

كالعاصفة  وهي  اآليات  لترى  وإنك  املتجبرة،  النفس  يقتحم  بل  العقل  يخاطب 

شيء  بكل  املحيط  القاهر،  القادر  القوي  اإلله  خطاب  وُتخاطبهم  بهم،  تهوي 

بهذا  يتصرف  الذي  اإلله  شيء،  أمامه  يقف  ال  الذي  شيء،  كل  ىلع  القادر  علمًا، 
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مما  وأقوى  أوسع  عباده  بعض  أعطى  الذي  اإلله  له،  معقب  ال  تصرفًا  كله  الكون 

من  وأعظم  أقوى  كانوا  مهما  تكبر  من  أهلك  الذي  اإلله  هو  ثم  هؤالء،  به  يتجبر 

هؤالء..

واستمع: فتأمل،  اآليات،  هذه  من  قلياًل  بعضًا  سأختار   

فقال: الواسع  الشامل  املحيط  علمه  عن  تعالى  اهلل  أخبر   .1

)الحمد هلل الذي له ما يف السموات وما يف األرض وله الحمد يف اآلخرة وهو 

الخبير( الحكيم 

فيها( يعرج  وما  السماء  من  ينزل  وما  منها  يخرج  وما  األرض  يلج يف  ما  )يعلم 

فقال: املزري،  وضعفهم  الهائلة،  قدرته  عن  تعالى  وأخبر   .2

السماء( من  كسفًا  عليهم  نسقط  أو  األرض  بهم  نخسف  نشأ  )إن 

ممزق( كل  ومزقناهم  أحاديث  )فجعلناهم 

فكيف  رسلي،  فكذبوا  آتيناهم،  ما  معشار  بلغوا  وما  قبلهم  من  الذين  ب  )وكذَّ

نكير!( كان 

الباطل وما  )قل إن ربي يقذف بالحق عالم الغيوب * قل جاء الحق وما يبدئ 

) يعيد

3. وردَّ اهلل ىلع أقوالهم الساخرة ردودًا ال تتناول الحجة –إذ ال حجة أصاًل- بل 

األقوال: أخرج هذه  الذي  الكبر  تضرب 

ال  الغيب  عالم  لتأتينكم.  وربي  بلى  قل:  الساعة،  تأتينا  ال  كفروا  الذين  )وقال 

إال  أكبر  األرض وال أصغر من ذلك وال  السموات وال يف  يعزب عنه مثقال ذرة يف 

مبين( كتاب  يف 
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)ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ قل لكم ميعاد يوم ال تستأخرون 

تستقدمون( وال  ساعة  عنه 

إذ  ترى  ولو  يديه.  بين  بالذي  وال  القرآن  بهذا  نؤمن  لن  كفروا  الذين  )وقال 

الذين  يقول  القول،  بعض  إلى  بعضهم  يرجع  ربهم  عند  موقوفون  الظاملون 

مؤمنين( لكنا  أنتم  لوال  اسُتْضِعفوا: 

التي نزع اهلل فيها منهم كل شيء، حتى لم يعد لهم  اآليات  4. ولقد تعددت 

ال شأن وال قيمة:

فقد نزع منهم حقيقة امتالكهم لشئ يف قوله: )قل ادعوا الذين زعمتم من 

دون اهلل، ال يملكون مثقال ذرة يف السموات وال يف األرض، وما لهم فيهما من 

من ظهير( منهم  له  وما  شرك 

إال  عنده  الشفاعة  تنفع  )وال  ألحد  النفع  ىلع  وقدرتهم  قيمتهم  منهم  ونزع 

ملن أذن له(

بالتي تقربكم عندنا  أموالكم وال أوالدكم  ونزع قيمة كثرة األموال واألوالد )وما 

زلفى(
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)3 (

وقصة  السالم،  عليهما  وسليمان  داود  قصة  السورة قصتان:  ُذِكرت يف هذه 

سبأ.. قوم 

مثال  األولى  أن  إال  والسلطة،  الترف  معنى  بينهما  يجمع  القصتين  وكال 

للمتكبرين.. مثاٌل  واألخرى  والسلطان،  املال  اهلل  آتاهم  إذا  للصالحين 

اهلل  أمر  لقد  العاملين،  من  أحٌد  يبلغه  لن  ما  وسليمان  داود  أوتي  لقد   

وأالن  تسبيحها،  يسمع  فكان  التسبيح  يف  داود  مع  تتجاوب  أن  والطيور  الجبال 

ل  ُيَشكِّ كما  بيده  يشكله  كان  أنه  التفاسير  يف  ورد  وقد  الحديد،  لداود  اهلل 

وتنقله  تحمله  الريح  له  اهلل  ر  َسخَّ فقد  سليمان  وأما  الصلصال،  قطع  األطفال 

ر له الجنَّ يعملون بأمره  مسافة الشهر يف بضع ساعات، وأسال له النحاس، وَسخَّ

هيبته! من  ويرتعدون 

تلك سلطة لم يؤتها أحد ولن يؤتاها أحد، وال حتى القوى العظمى يف عصرنا 

أو ما بعده، ولئن أتيح للقوى الصناعية يف عصرنا أن تصنع وتستفيد من الحديد 

املواد  هذه  خضوع  هو  الذي  التسخير  معنى  من  هذا  فأين  واملعادن،  والنحاس 

والحماية  التأمين  وسائل  من  تتخذ  وهي  إال  عظمى  قوة  من  ما  إنه  لصانعها؟.. 

ثم  تحكمها..  من  ينفلت  أو  عليها  يرتد  أو  فيها  ينفجر  أن  خشية  اكتشاف  لكل 

الجن؟! ر  ُتَسخِّ أن  يمكن  التي  العظمى  القوة  هي  أين 

كانا  وسليمان  داود  فإن  امللحوق  وال  املسبوق  غير  الضخم  السلطان  هذا  ومع 

له. ويشكر  بأمره  ويعمل  هلل  يخضع  الذي  الصالح  للعبد  مثااًل 

إن  حتى  ونعيم  سعة  يف  أنفسهم  وجدوا  قد  فإنهم  سبأ،  قوم  وأما   
وبين  بينهم  التي  املسافة  إن  وحتى  الجنان،  تحوطها  آية  كانت  مساكنهم 

مقاصد سفرهم كانت عامرة بالقرى التي تجعل سفرهم نزهة سعيدة ال يحتاجون 

كان؟! فماذا  وشراب..  بطعام  التزود  أو  أمتعة  إلى حمل  فيها 
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بعض  وذكر  أسفارهم،  بين  يباعد  أن  اهلل  وسألوا  منهم  املترفون  تكبر  أن  كان 

الرواحل  بركوب  الفقراء  ىلع  »يتطاولوا  لكي  اهلل  دعوا  أنهم  صراحة  املفسرين 

املترفين  نفسية  من  متكررًا  نموذجًا  بوضوح  ترى  فهنا  واملاء«،  الزاد  وحمل 

يف  ولو  الناس  مع  مساواة  يف  يكونوا  أن  يحبون  ال  إنهم  السلطان،  وأصحاب 

يعمَّ  وأن  والضنك  التعب  هو  الثمن  كان  ولو  عنهم  التميز  يحبون  إنما  الخير، 

الفقر! الناس 

واملرض  الفقر  من  بالده  يف  الناس  يموت  بالذي  رنا  ُيَذكِّ مشهد  واهلل  هو 

الطائرات  وشراء  وامللكية،  الرئاسية  القصور  بناء  وهّمته يف  ه  بينما همُّ والحاجة 

محتاج  غير  أنه  مع  هذا  الغريبة!  العجيبة  والسيارات  الفارهة  واليخوت  الفاخرة 

وصار  الناس  أغنى  لو  عليه  فماذا  الكثير،  أمثالها  ومن  منها  فعنده  هذا  لكل 

املتكبر! املترف  نفسية  ترفضه  ولكن  العقل  به  يقول  أمٌر  هذا  مثلهم؟!.. 

الظاهرة..  والقرى  العامرة  الجنان  وانقالب  األحوال،  بتبدل  سبأ  اهلل  فعاقب 

تاريخًا،  أحاديث.. جعلهم  ومزَّقهم، وجعلهم  كله،  م هذا  العرم فحطَّ جاءهم سيل 

سبأ«!! أيدي  »تفرقوا  فقيل  التمزق  بهم يف  املثل  وضرب 
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)4 (

الناس حظًا  أوسع  أنهم  مع  الناس شكرًا  أقل  والسلطان هم  الترف  أهل  إن   

تعالى:  فقال  الشاكرين،  قلة  ىلع  تعالى  اهلل  نبَّه  لهذا  والتنعم،  النعمة  من 

الشكور(. عبادي  من  )وقليل 

الترف والنعيم ينطوون ىلع البخل واإلمساك، لذلك  وإنهم مع ما هم فيه من 

ويعوض  ويقبضه  وينزله  ويرزقه  يملكه  الذي  وأن  املال  شأن  اآليات يف  تعددت 

تعالى: اهلل  هو  عنه 

كريم(. ورزق  مغفرة  )لهم  املؤمنين:  عن  تعالى  فقال 

وامللك  الواسع  الرزق  من  اهلل  آتاهما  وما  وسليمان  داود  بقصة  املثل  وضرب 

لعريض ا

السموات واألرض قل اهلل(. يرزقكم من  )قل من  تعالى:  وقال 

الناس  أكثر  الرزق ملن يشاء ويقدر ولكن  )قل إن ربي يبسط  وقال تعالى: 

يعلمون(. ال 

الرزق  يبسط  ربي  إن  )قل  فقال:  فقط  أسطر  أربعة  بعد  أخرى  مرة  وكررها 

ملن يشاء من عباده ويقدر له، وما أنفقتم من شيء فهو ُيخلفه، وهو خير 

الرازقين(.

داعية،  كل  من  يتحسسون  والسلطان  السعة  من  فيه  هم  ما  مع  إنهم  ثم   
شأنهم،  ويقوض  مكانهم  يحل  وأن  ونفوذهم  مكانتهم  هدم  يريد  أنه  يحسبون 

أحدًا قد يدعوهم لدعوة هي لصالحهم وفيها خيرهم ونجاتهم،  أن  وال يصدقون 

الترف  هذا  تحصيل  يف  أنفقوا  ألنهم  إال  ذلك  وما  غرض،  من  فيها  له  وليس 

ما  السوء  وأفانين  واملناورة  والتالعب  واملخادعة  املكر  وسائل  من  والسلطان 

املتنبي: قال  كما  حالهم  لسان  عليهم،  صيحة  كل  يحسبون  معه  صاروا 
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ِم ق ما يعتاده من َتَوهُّ .. وصدَّ إذا ساء ِفعل املرء ساءت ظنونه 

ُمْظِلم الشّك  من  بحر  وأصبح يف   .. ُعداته  بقول  محبيه  وعادى 

)قل  نبيه:  موجهًا  تعالى  اهلل  قول  يف  لديهم  النفسي  املدخل  هذا  ونجد 

شيء  كل  ىلع  وهو  اهلل  ىلع  إال  أجري  إن  لكم،  فهو  أجر  من  عليه  سألتكم  ما 

. شهيد(

موجودة  ستبقى  والسطوة  الكبر  من  بقايا  أن  للنظر  الالفت  العجيب  ومن   
فوق  باإلهانة  اهلل  عاقبهم  فلهذا  العذاب،  يحضرون  حين  حتى  نفوسهم  يف 

عقابه لهم بالعذاب، )وَأَسرُّوا الندامة ملا رأوا العذاب، وجعلنا األغالل يف أعناق 

يعملون؟(. كانوا  ما  إال  ُيجَزون  كفروا، هل  الذين 

)5 ( 

تكرار  السورة  هذه  يف  النظر  يلفت  مما  فإنه  أيضًا،  باإلهانة  يتعلق  وفيما   

آيات اهلل  إبطال  الذين يعملون ىلع  القوم  أولئك  الحديث عن  قول اهلل عز وجل 

تعالى:  قال  السورة  أول  ففي  معاجزين(،  آياتنا  يف  سَعوا  )والذين  لها  وتعجيزًا 

أليم(، ويف أواخرها  آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز  )والذين سعوا يف 

محضرون(.  العذاب  يف  أولئك  معاجزين  آياتنا  يف  سعوا  )والذين  تعالى:  قال 

العذاب: معنى  إلى  باإلضافة  اإلهانة  معنى  اآليتْين  ختام  يف  وُيرى 

فحسب،  أليمًا  عذابًا  وليس  أليم(  رجز  من  )عذاٌب  األولى  اآلية  يف  فهو   
االضطراب  معنى  ىلع  يشتمل  اللغة-  وعلماء  املفسرون  يفيد  -كما  والرجز 

وتهتز،  الناقة فيجعلها تضطرب  أصله مرض يصيب  واالرتجاف وذلك ألن  واالهتزاز 

يفيد  كما  يحمله،  من  ويضطرب  يهتز  الذي  الثقيل  الحمل  معنى  كذلك  ويفيد 

العذاب))). أسوأ  فهو  »الرجس«،  لفظ  من  قريب  الذي هو  الَقَذر  معنى 

يف  وأخواتها«  »الكلمة  موسوعة  الكبيسي،  عبيد  أحمد  د.  انظر:  الرجز،  معنى  يف  للتوسع    (1(
وما بعدها.  57/5 7)20م(،  دار املعرفة،  )بيروت:  الكريم، ط)  القرآن 



العدد  34 ، مايـو 2020

14

 وهو يف اآلية الثانية يتحدث عن أنهم )ُمْحَضرون(، فهم ُيساقون وُيوقفون 

االمتناع  لهم ىلع  قدرة  وال  أنفسهم،  لهم يف  إرادة  وال  لهم  ال سلطة  وُيقامون، 

اإلهانة. معنى  بهذا  فيتّم  واالستنكار..  واملقاومة 

الحج،  سورة  أخرى يف  مرة  إال  الكريم  القرآن  )املعاِجزين( يف  وصف  ُيذكر  ولم 

الجحيم(،  أصحاب  أولئك  معاجزين  آياتنا  )والذين سعوا يف  تعالى:  اهلل  قول  يف 

آيات  أن  معه  نرجح  مما  اإلهانة،  معنى  دون  العذاب  معنى  اآلية  فجاء يف هذه 

فكررت  وجه خاص،  السلطة ىلع  وأصحاب  املترفين  فئة  إنما قصدت  سبأ  سورة 

املهين. العذاب  ذلك وصف  ألجل 

)6 (

الدار  النظر يف سورة سبأ هو حكايتها ملوقف   ومن أعجب وأبدع ما يلفت 

موجودة  أنها  أعرف  ال  فيها ملحات  فإن  واملتبوعين،  األتباع  يتجادل  اآلخرة حين 

الكريم.. القرآن  أخرى من  يف سور 

أواًل: الحوار  لنسمع   

مؤمنين. لُكنَّا  أنتم  لوال  استكبروا:  للذين  اْسُتْضِعفوا  الذين  )يقول 

كنتم  بل  جاءكم؟  إذ  بعد  الهدى  عن  صددناكم  أنحن  استكبروا:  الذين  قال 

مجرمين.

أن  تأمروننا  إذ  والنهار  الليل  مكر  بل  استكبروا:  للذين  اسُتْضِعفوا  الذين  قال 

أندادًا(. له  ونجعل  باهلل  نكفر 

قهرًا،  ال  انبهارًا  اتبعوهم  إنما  التابعين  أولئك  بأن  إلينا  يوحي  الحوار  هذا 

من  يتبرؤون  املتبوعين  ترى  فإنك  ورهبة،  منهم  خوفًا  ال  بهم  افتتنانًا  اتبعوهم 

يعترفون  والتابعون  الهدى؟(،  عن  صددناكم  )أنحن  شيء:  ىلع  أكرهوهم  أنهم 

لياًل  املستمر  املكر  وهذا  مستمرًا،  مكرًا  كانت  بل  إكراهًا  تكن  لم  املسألة  أن 

الهدى. عن  يصدون  وجعلهم  وأذهلهم  فتنهم  الذي  هو  ونهارًا 
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التابعين  حوار  من  أخرى  مواقف  نراجع  حين  واضحًا  املعنى  هذا  يتبين 

النار،  يف  وهم  فرعون  قوم  حوار  علينا  اهلل  قصَّ  غافر  سورة  ففي  واملتبوعين.. 

تعالى: فقال 

عنا  مغنون  أنتم  فهل  تبعًا،  لكم  كنا  إنا  استكبروا:  للذين  الضعفاء  )فيقول 

النار؟ من  نصيبًا 

العباد(. بين  قد حكم  اهلل  إن  فيها.  كلٌّ  إنا  استكبروا:  الذين  قال 

واملحكوم،  الحاكم  نوع  من  ومتبوع  تابع  بين  واضحًا  حوارًا  ترى  أنت  فهنا   
النار،  يف  وهو  معه  تزال  ال  وضعفًا  ذلة  املضطهد  املحكوم  نفس  يف  وترى 

بالخوف  املصبوغ  واألمل  الكسير  والطلب  الذليل  الرجاء  مسحة  عليه  فسؤاله 

ُمغنون(  )أنتم  التعظيم  مع  )هل(  السؤال  بصيغة  فيقولونها  والتمسح  والتأدب 

مع التقليل من الطلب )نصيبًا من(.. ويجيئ الرد محمواًل بالكبر والعجرفة القديمة 

إن اهلل  )إنا كلٌّ فيها.  ولهجة قاطعة  فتراها عبارة قصيرة  اآلمر املتسلط،  للحاكم 

معي  تطول  ال  دوشة،  عايز  »مش  العامية  باللهجة  كأنها  العباد(،  بين  حكم  قد 

إلخ! راسي«..  الحكي، ال توجع لي  يف 

الحوار هنا مفارق للحوار الذي يف سورة سبأ، فحوار سورة سبأ فيه  والقصد أن 
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عن  التابع  ىلع  املتبوع  سيطرة  معنى  وفيها  باملتبوع،  التابع  انبهار  معنى 

الحاكم كما  الهادئ، ال ىلع طريقة  املكر  الغالبة،  الثقافة  الناعمة،  الفتنة  طريق 

هي يف حوار قوم فرعون.

بين  حوار  وهو  الصافات،  سورة  يف  النار  أهل  بين  الحوار  من  ثالثًا  نوعًا  ونرى 

تعالى: قال  واإلغراء،  االقتراح  إال  لآلخر  أحدهم  يملك  ال  أنداد،  أصدقاء 

اليمين عن  تأتوننا  كنتم  إنكم  )قالوا:   -

قومًا  كنتم  بل  من سلطان،  عليكم  لنا  كان  وما  مؤمنين.  تكونوا  لم  بل  قالوا:   -

غاوين(. كنا  إنا  فأغويناكم  لذائقون.  إنا  ربنا  قول  علينا  فحقَّ  طاغين. 

ينسجم  مما  والطريقة،  الصيغة  بهذه  سبأ،  سورة  يف  الذي  الحوار  هذا   
عن  وفتنتهم  والسلطان،  الترف  أهل  يتناول  الذي  وموضوعها  السورة  هدف  مع 

والغلبة. القهر  طريق  عن  ال  والبريق  اإلبهار  طريق 

)7 (

الحل؟! فما   

ما الحل يف مواجهة فتنة الترف والسلطان املبهر البرَّاق؟ وكيف يمكن أن 

غلبوهم. من  تقليد  املغلوبين يف  من طبيعة  وننجو  الغالبين  من سطوة  نتخلص 

أعظكم  إنما  )قل  تقول:  التي  العظيمة  اآلية  ستأتينا  سبأ  سورة  يف   

تتفكروا(. ثم  وُفرادى  َمثنى  تقوموا هلل  أن  بواحدة: 

فيه  البدء  ُينسب  الذي  الجماهير  نفس  علم  فهم  يف  األصل  هي  اآلية  وهذه 

يف  نجد  بينما  لوبون،  جوستاف  الكبير  الفرنسي  والفيلسوف  املستشرق  إلى 

سبقوا  أنهم  ىلع  يدل  ما  الصالح  سلفنا  وتصرفات  كالم  ويف  املفسرين  كالم 

هو  كان  وإن  العلم  هذا  بأن  ُيِقرَّ  نفسه  لوبون  فإن  عجب!  وال  عليه،  وا  ونصُّ إليه 

فعاًل. قبله طبقوه  الزعماء  سائر  فإن  فيه  كتب  من  أول 
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إن  نقول:  بل  منه،  مفروغ  فهذا  تطبيق،  مجرد  عن  نتحدث  ال  هنا  لكننا   

غير  طبع  وأنه  التفكير،  يف  الجماهيري  الطبع  هذا  إلى  أشارت  قد  اآلية  هذه 

بنفسه  فيختلي  الجماهير  تأثير  من  ينخلع  أن  فعليه  الحق  أراد  من  وأن  عاقل، 

يستطيع  فهنا  يفكران،  أو  يفكر  ثم  مخلصًا  مقربًا  صديقًا  معه  يصطفي  أو 

عليهم. الجماهير  تأثير  ومن  املبهرين،  الغالبين  فتنة  من  التخلص  ويستطيعان 

الصالح يف هذا  وال بأس من جولة سريعة يف أقوال املفسرين والسلف 

املعنى:

»ما  وأن  تتفكروا«  »ثم  قوله  عند  تامٌّ  املعنى  أن  إلى  حاتم  أبو  لقد ذهب   
قوموا  املعنى:  فيكون  نافية،  تكون  و«ما”  جديدة،  جملة  بداية  بصاحبكم« 

جنون!  به  ليس  نبيكم  أن  إلى  فستصلون  تفكروا،  ثم  وفرادى  مثنى  هلل 
غيره  وقال  بنفسه.  قائم  مطلٌب  وفرادى  مثنى  القيام  مطلب  يكون  وبهذا 
»ما«  فـ  جنة،  من  بصاحبكم  هل  تتفكروا:  أن  هو  املعنى  إن  التفسير  أهل  من 

استفهام))). هنا 

وىلع املعنيين يكون الشاهد املقصود أن التفكير السليم إنما يكون باالنخالع 

عن املجموع وأن يكتفي املرء بنفسه أو بآخر فحسب، قال مقاتل: »يتفكر الرجل 

ابن قتيبة: »فتقوموا هلل ويف ذاته،  وحده ومع صاحبه فيعلم ويتفكر”)))، وقال 

بهذا  رأينا  فلنتصادق، هل  هلّم  له:  فيقول  بصاحبه  منكم  الرجل  فيه  يخلو  مقامًا 

كل  ينفرد  ثم  مثنى.  قيامهم  موضع  فهذا  كذبًا؟  عليه  جربنا  أو  قط  جّنة  الرجل 

يف  فإّن  فرادى.  قيامهم  موضع  فهذا  ويعتبر،  وينظر  فيفّكر  صاحبه  عن  واحد 

واستبهم،  عليه  اشتبه  قد  أمر  يف  تحير  من  وكل  نذير.  أنه  ىلع  دلهم  ما  ذلك 

ويعتبر”))). يفّكر  ثم  ويناظر،  يسأل  أن  فيه:  الحيرة  من  أخرجه 

النهاية،  بلوغ  إلى  الهداية  طالب،  أبي  بن  مكي  ص565؛  واالئتناف،  القطع  النحاس،  انظر:    (1(
.2(8/7 القرآن،  ابن سيده، إعراب  5938/9؛ 

 .537/3 سليمان،  بن  مقاتل  تفسير  سليمان،  بن  مقاتل    (2(
معاني  النحاس،  8/20)4؛  الطبري،  تفسير  الطبري،  وانظر:  القرآن، ص)9).  تأويل مشكل  قتيبة،  ابن    (3(

.423/5 القرآن، 
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ثمانية  قبل  املجموع،  يف  التفكير  طبيعة  اآلية  من  الزمخشري  واستخرج   

أعظكم  إنما  »واملعنى:  يقول:  املوضوع،  هذا  يف  املعاصرين  حديث  من  قرون 

خالصًا  اهلل  لوجه  تقوموا  أن  وهي:  وتخلصتم،  الحق  أصبتم  فعلتموها  إن  بواحدة 

عليه  اهلل  صلى  محمد  أمر  يف  ُروا  َتَتَفكَّ ُثمَّ  واحدًا  وواحدًا  اثنين،  اثنين  متفّرقين 

فكره  محصول  منهما  واحد  كّل  ويعرض  فيتفكران  االثنان:  أّما  به،  جاء  وما  وسلم 

هوى  اتباع  بهما  يميل  ال  متناصفين،  متصادقين  فيه  وينظران  صاحبه  ىلع 

الصحيح  والنظر  الصالح  الفكر  بهما  يهجم  حتى  عصبية،  عرق  لهما  ينبض  وال 

غير  من  ونصفة  بعدل  نفسه  يف  يفكر  الفرد:  وكذلك  وسننه،  الحق  جادة  ىلع 

العقالء  أن يكابرها ويعرض فكره ىلع عقله وذهنه وما استقّر عنده من عادات 

مما  االجتماع  أّن  وفرادى:  مثنى  تفّرقهم  أوجب  والذي  أحوالهم،  ومجارى 

ومع  القول،  ويخلط  الروية،  من  ويمنع  البصائر،  ويعمى  الخواطر،  يشّوش 

إال  ُيْسَمع  وال  التعصب.  عجاج  ويثور  االعتساف،  ويكثر  اإلنصاف،  يقل  ذلك 

املذهب”))). نصرة 

البيضاوي، تفسير  306/5؛  الفريد،  الكتاب  الهمذاني،  590/3؛ وانظر: املنتجب  الكشاف،  الزمخشري،    (1(
اإليجي،  5/)50؛  النيسابوري،  تفسير  النيسابوري،  70/3؛  النسفي،  تفسير  النسفي،  250/4؛  البيضاوي، 
506/4؛  املديد،  البحر  عجيبة،  ابن  38/7)؛  السعود،  أبي  تفسير  السعود،  أبو  394/3؛  اإليجي،  تفسير 

.328/(( املعاني،  روح  األلوسي، 
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التي  الدروس  يف  “ُمَشاهٌد  التفكير  هذا  أن   األندلسي  حيان  أبو  وأضاف   

الطاهر بن عاشور  الجماعة، فال يوقف فيها ىلع تحقيق”))). وأضاف  يجتمع فيها 

فإن  وفرادى  »مثنى  يكون  أن  تقتضي  السليم  التفكر  عوائق  من  السالمة  أن 

اثنين  ثاني  خال  وإذا  النصح،  بغير  لها  يرَض  لم  التأمل  عند  بنفسه  خال  إذا  املرء 

من غش  رأيًا فسلم كالهما  منه  وأقربهم  به  أصحابه  أعلق  ثانيه  يختار  إنما  فهو 

.(( صاحبه”)

سمع  عنه،  اهلل  رضي  الخطاب  بن  عمر  خالفة  يف  اإلسالم،  صدر  ويف   

معالجة  فأراد  الحج  موسم  يف  وهو  الخالفة  شأن  يف  الناس  بعض  كالم  عمٌر 

أمير  »يا  عنه:  اهلل  رضي  عوف  بن  عبدالرحمن  له  فقال  الناس،  بخطبة يف  األمر 

الذين  فإنهم هم  الناس وغوغاءهم،  رعاع  فإن املوسم يجمع  تفعل،  ال  املؤمنين 

مقالة  فتقول  تقوم  أن  أخشى  وأنا  الناس،  يف  تقوم  حين  قربك  ىلع  يغلبون 

ُمَطيِّر وأن ال يعوها وأن ال يضعوها ىلع مواضعها، فأمهل  ُيَطيِّرها عنك كل 

وأشراف  الفقه  بأهل  فتخلص  والسنة،  الهجرة  دار  فإنها  املدينة  تقدم  حتى 

ىلع  ويضعونها  مقالتك  العلم  أهل  فيعي  متمكنًا  قلت  ما  فتقول  الناس 

 .(( مواضعها”)

حسن  ىلع  والحشود  الجموع  أمر  يؤثر  أن  عوف  بن  الرحمن  عبد  خشي  فهنا 

وأشراف  الفقه  أهل  الكالم يف حضور  يقال ذات  بأن  وَنَصَح  الكالم وتعقله،  فهم 

ىلع  تؤثر  الجماهير  أن  إلى  إشارة  عوف  بن  عبدالرحمن  كالم  يف  إن  بل  الناس، 

يف  فالكالم  ًنا”،  ُمَتَمكِّ قلَت  ما  »فتقوَل  قوله  يف  وذلك  نفسها،  الكلمة  إلقاء 

املطلوب. بالتمكن  أحيانًا  يذهب  قد  الكثيرة  الحشود 

ُيدرس يف مباحث  آخر  الوصية من عبدالرحمن بن عوف معنى   ويف هذه 

فيها  يخطب  الذي  القائد  كالم  تهتبل  الجماهير  أن  وهو  الجماهير،  نفس  علم 

.56(/8 املحيط،  البحر  األندلسي،  حيان  أبو    (1(
.233/22 والتنوير،  التحرير  عاشور،  بن  الطاهر    (2(

.)6442( 2503/6 البخاري    (3(
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القائد وسحره عليهم، وقدرته  العموم، وهذا من جاذبية  وتنقله دون وعي يف 

البالغ  التفريق بين أمور  العلماء من هذا النص  التأثير فيهم، ولهذا استخرج  ىلع 

وبيان  والحكمة  املوازنة  إلى  تحتاج  التي  األمور  وبين  للجميع  تنقل  التي  العام 

ممن  الناس،  بوجوه  االنفراد  يكون  فيها  التي  فهي  الدقيقة،  التاريخية  الحوادث 

يرجى  بما  إال  الناس  منه  يحدث  ال  العلم  وأن  مواضعها،  يف  األشياء  وضع  يعقل 

له))).  ضبطهم 

سوء  خوف  »كان  بقوله:  الوصية  هذه  ىلع  العربي  ابن  القاضي  وعلق   

األول”))). الصدر  مخوفًا يف  وجهه،  غير  وحمله ىلع  للقول،  التأويل 

الجمهور  بين  العالقة  هذه  يف  عنه  اهلل  رضي  علي  عن  ينقل  ما  أشهر  ومن 

سبيل  ىلع  متعلم  أو  عالم  “الناس  عنه:  اهلل  رضي  قوله  والتفكير  العلم  وشأن 

إفراده  ريح”))). وُيالحظ هنا  أتباع كل ناعق يميلون مع كل  رعاع  أو همج  النجاة 

وصف  يف  َجَمع  بينما  “املتعلمون”،  أو  “العلماء”  يقل  فلم  واملتعلم  العالم 

كل  مع  ويميلون  ناعق،  كل  أتباع  بأنهم  الوصف  ذلك  إلى  وأضاف  الجهل، 

حتى  وتوجيهه  املحتشد  الجمهور  يف  التأثير  معنى  جوهر  هو  وهذا  ريح. 

ريح! لكل  ومستسلمًا  صيحة  لكل  تبعًا  فيصير  والرشد،  العقل  يفقد  لكأنه 

كثيرًا  فهمنا  العقالني،  والتفكير  الجموع  بين  العالقة  هذه  استوعبنا  وإذا 

من  جديتهم  تثبت  من  ىلع  وتضييقها  العلم  حلقات  يف  العلماء  سلوك  من 

التالميذ وتراثهم يف آداب املتعلم من جهة خفض الصوت ولزوم األدب وتجنب 

األمور  من  وغيرها  الكثير  الجمع  بحضرة  املناظرة  وكراهيتهم  واملماراة  الشغب 

العلم،  فهم  ىلع  الجمهور  كثرة  فيها  يؤثر  مما  لسردها  املجال  يتسع  ال  التي 

)/6))؛  70/6)؛ ابن هبيرة، اإلفصاح عن معاني الصحاح،  )1)  انظر: ابن حزم، اإلحكام يف أصول األحكام، 
.2(8/3( التوضيح،  امللقن،  ابن  )7)؛   ،(70/5 املوافقات،  الشاطبي،  3/23)2؛  الدراري،  الكواكب  الكرماني، 

القواصم، ص95). من  العواصم  العربي،  ابن    (2(
)3)  نقل هذا القول ىلع خالف يسير يف ألفاظه، انظر: املسعودي، مروج الذهب، 35/3؛ السمرقندي، 
الفائق يف غريب الحديث  الزمخشري،  )/45)؛  العلم،  البر، جامع بيان  العارفين، ص304؛ ابن عبد  بستان 

.29/2 واألثر، 



العدد  34 ، مايـو 2020

21

وعمومات  الرقائق  والكالم يف  العام  الوعظ  لها  فقد جعلوا  الكثيرة  الجموع  وأما 

ذلك. ونحو  الكبرى  وأصوله  الدين 

وكالم  والسنة  القرآن  يف  املنثورة  وأصوله  الجماهير،  نفس  علم  وموضوع 

القارئ  الصالح موضوع طويل، وكنُت شرعُت يف كتابته ثم توقفت.. فلعل  سلفنا 

فيها. البحث  هذا  ألستأنف  صالحة  بدعوة  يعينني  الكريم 

 فإذا عدنا من هذا االستطراد إلى سورة سبأ، وجدنا أن السورة احتوت 

السلطان،  وأهل  املترفين  من  الغالبين  فتنة  من  للنجاة  أخرى  حلول  ىلع 

تلميحًا: أو  تصريحًا  الحلول  هذه  جاءت  وقد 

هذه  من  يعصم  املحيط  الهائل  وعلمه  وقدرته  وبقوته  باهلل  إيمان  فكل   -

لفتنة. ا

يؤمنون  ال  الذين  )بل  الفتنة  هذه  من  يعصم  وتذكرها  باآلخرة  واإليمان   -

البعيد(. والضالل  العذاب  يف  باآلخرة 

- وكل اقتداء بعباد اهلل الصالحين كداود وسليمان يعصم من هذه الفتنة.

الفتنة. هذه  من  يعصم  سبأ  كقوم  املترفين  بمصائر  اتعاظ  وكل   -

السورة، يعصم من  - والحث ىلع اإلنفاق يف سبيل اهلل، وهو منثور يف 

أو  ُيْفَتن  أن  بهذا من  املترف يف قلب املسلم، فتعصمه  تتكون نفسية  أن 

. َيْفِتن

وأن  وما بطن،  منها  ما ظهر  الفتن  من  يعصمنا  أن  تعالى  نسأل اهلل 

الكريم. كتابه  يف  يفقهنا 



للباحث  العرب(  جزيرة  يف  القاعدة  تنظيم  قصة  السعودية:  يف  )الجهاد  كتاب 

مسموح  هو  بينما  ممنوع  أنه  وتظن  عنوانه  يصدمك  قد  هيغامر  توماس  النرويجي 

يف  القاعدة  “تنظيم  تشكل  عن  باختصار  يتكلم  وهو  نفسها،  السعودية  يف  به 

جزيرة العرب” من الجذور إلى الظهور، ويقع يف )400( صفحة، من إصدارات الشبكة 

األيوبي. أمين  يد  ىلع  عالية  جودة  ذات  محترمة  ترجمة  وترجم  العربية، 

كتاب يف  قراءة 

السعودية يف  الجهاد 
العرب جزيرة  يف  القاعدة  تنظيم  قصة 

هيغامر لتوماس 

الحمدان أحمد 

  >>
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الجماعات  شؤون  يف  الباحثين  وكأغلب  دكتوراة،  رسالة  الكتاب  وأصل   >>
)األمن(،  الداخلية  أو  الدفاع  وزارات  يعملون مستشارين يف  الغرب  الجهادية يف 

الغربي ال يوجد شخص يبحث عن الحقيقة  وهذا يثبت أن يف العمل املؤسسي 

ىلع  يحاربها  ثم  صحيحًا  تصورًا  ويتصورها  عليها  ليقف  بل  الحقيقة؛  ملجرد 

)رسالة  كتاب  إلى  فليرجع  هذا  يف  االستزادة  أراد  ومن  آثارها،  من  لُيحجم  بصيرة 

شاكر. ملحمود  ثقافتنا(  إلى  الطريق  يف 

وأحزاب  تنظيمات  من  اإلسالمية  الظواهر  لدراسة  املثالي  األنموذج  أن  وأظن 

خالل  من  التنظيم  بنية  دراسة  وهي  السوسيولوجي،  للتحليل  إخضاعها  هو 

الظاهر،  السبب  ال  الكامنة  العلل  بتحليل  معني  وهو  اجتماعيًا،  أعضائه  تشخيص 

الظاهر  الحدث  بين  ما  فيفصلون  الفالنية،  الجماعة  إلى  انضم  فالنًا  إن  فُيقال 

أنه  فنرى  االجتماعية،  فالن  خلفية  ندرس  دعنا  فُيقال:  و)الدافع(،  )االنضمام( 

جماعة  إلى  االنضمام  إلى  دفعه  ما  وهذا  لسنوات،  عاطاًل  وبقي  العمل  حاول 

الجماعة  بمبادئ  آمن  املجتمع، هو  لألوضاع يف  والجذري  الشامل  بالتغيير  تنادي 

وتجذرت فيه وال يزايد أحد ىلع إخالصه لها، ولكن الدراسة تبحث العلل الكامنة، 

يربط  مادي،  أسلوب  أنه  إال  أحيانًا،  التشخيص  يف  جيدًا  كان  وإن  األسلوب  وهذا 

كل التصرفات باملادة يف غالب األحيان، فمثاًل قد ال يتصور أن اإليمان هو السبب 

النفسي. أو  االجتماعي  الوضع  ال  الحركة،  ودافع 

بن  لـفتحي  “داعش”؟(  اخترَن  ملاذا  النساء:  )جهاد  كتاب  يف  تجدُه  وهذا 

الى  األوروبيات  النساء  انضمام  أسباب  شخصوا  فقد  خسروخاور،  وفرهاد  سالمة 

ردة فعل  الدين وغدت وكأنها  داعش سوسيولوجيًا وسيكولوجيًا، فتضاءلت دائرة 

بذاته. فعل  ال 

)ملاذا  الكتاب وضع سؤااًل عريضًا يف املقدمة  الكتاب،  إلى  نعود  <<  دعنا 
يكون  قد  التساؤل  وهذا  ذلك؟(  قبل  ال  بالضبط   2003 سنة  األحداث  حصلت 

نقطة  كأنها  أي  أمور،  عدة  منه  يتفرع  ثم  تاريخيًا  الحالة  لتشخيص  مدخاًل 

إليها. ُترد  األخرى  والنقاط  محورية 
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املختلفة  الجهادية  الجبهات  يف  السعوديين  مشاركة  عن  تكلم  فالكتاب 

مصطلحات  نحت  ثم  طاجيكستان(   – الشيشان   – البوسنة   – األولى  )أفغانستان 

البعض: بعضها  عن  الحاالت  لفرز 

محتل  ضد  قتال  جبهات  إلى  انضموا  الذين  هم  الكالسيكيين(  )الجهاديين   -

مسلمة. ألرض  كافر 

الجزائر  مثل  دولهم  النظم يف  ثاروا ىلع  الذين  االجتماعيين( هم  )الثوريين   -

ومصر.

قبل  البعيد  العدو  مقاتلة  بمبدأ  آمنوا  الذين  هم  العامليين(  )الجهاديين   -

عمالئها. ىلع  أمريكا  وقدموا  القريب،  العدو 

<<  وبعد فحص العينات، وجد أن غالبية السعوديين هم من الجنس األول 
من  محتلة  إسالمية  أرض  إلى  بالذهاب  ينادي  الذي  الكالسيكي(  )الجهاد 

أغلبهم  يكن  ولم  والبوسنة،  وأفغانستان  الشيشان  مثل  كافر  عدو  ِقبل 

والنظام  أمريكا  يقاتل  أو  االجتماعي(  )الثوري  حكومته  يقاتل  أن  يريد 

العاملي(. )الجهادي  الدولي 

التجنيد  خالل  من  يجذب  أن  الدن  بن  أسامة  استطاع  كيف  الكتاب  يرصد  ثم 

مدرسة  مشايخ  أن  فيه  شك  ال  والذي  عامليًا.  جهاديًا  ويجعله  األول  الطرف 

هذا. يف  هامًا  دورًا  لعبت  التجنيد  وشبكات  والعييري  الشعيبي 

الجهاد  إلى  الكالسيكي  الجهاد  من  االهتمام  لتحوير  نقاط  عدة  هنالك  فكانت 

من  للطالبان  دعم  أي  بأن  يرون  معه  وَمن  الدن  بن  الشيخ  بأن  تتمثل  العاملي، 

وغيره  الشعيبي  حمود  الشيخ  دعم  فكان  لهم.  دعم  بالضرورة  هو  املشايخ  قبل 

الطالبان  أن  ُيذكر  فعندما  للتجنيد.  القنطرة  هي  للطالبان  واملشايخ  العلماء  من 

الشعيبي  الشيخ  مريدي  بعض  هذا  يغري  قد  الشريعة  وتحكم  إسالمية  دولة 

يحتك  أو  يسأل  أن  البد  يذهب  وعندما  الدولة،  هذه  أكناف  والعيش يف  للذهاب 
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معسكرات  دخوله  بالضرورة  يعني  وهذا  بلده،  من  هم  الذين  العرب  مع  ينضم  أو 

بالجهاد  مقتنع  غير  املجند  هذا  يكون  فقد  مفاهيمها،  ىلع  وتأطيره  القاعدة 

معسكرات  ويدخل  أفغانستان  إلى  يصل  ما  بمجرد  ولكن  االبتداء  يف  العاملي 

واالقتناع. التغير  يف  يبدأ  القاعدة 

للتفاعل  الشاب  يتحمس  فقد  تدريب؛  كنقطة  أفغانستان  استغالل  وكذلك 

إلى  الذهاب  من  فالبد  فلسطين  الجهاد يف  أردت  إن  له  فيقال  األمة؛  قضايا  مع 

أن  ويرى  قناعته  تتغير  ذهابه  وبمجرد  ذلك.  نحو  أو  أواًل  للتدريب  أفغانستان 

املفهوم  من  تغير  أنه  يعني  وهذا  بالضرورة  فلسطين  تحرر  يعني  أمريكا  سقوط 

العاملي. املفهوم  إلى  للجهاد  الكالسيكي 

<<   ثم بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر وذهاب مركزية “القاعدة” واضطرار 
العسكرية  الحملة  تأخر  سبب  الكاتب  يبحث  بالده،  إلى  أعضائها  بعض  رجوع 

2003(، والذي فسره املؤلف بحملة  2002 حتى مايو  لسنة ونصف تقريًبا )منذ بداية 

االستطاعة-  –قدر  مركزيًا  األمر  وجعل  الصفوف  ورص  األوراق  لترتيب  محمومة 

يف  قنبلة  انفجرت  عندما  قدرًا،  األمر  بدأ  قد  ولكن  والسالح،  العتاد  وتهريب 

الشرطة  جعل  مما  تركيبها،  حاول  من  وقتل   2003 مارس  شهر  يف  املالجئ  أحد 
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وحينها  وأموال،  وأسلحة  وأوراق  ومعلومات  بيانات  من  وما حوى  املكان  تكتشف 

األوراق. أن كشفت  بعد  للتراجع  مجااًل  هنالك  يعد  لم 

إلى  وصل  أن  إلى  تأثيرها  تقلص  وكيف  القاعدة  أسباب ضعف  املؤلف  أورد  ثم 

.2006 عام  الجوير  األخير  قائدها  بمقتل  األدنى  حده 

ولكنها  بالعمل  عام  أمر  لديها  مختلفة،  خاليا  وجود  عن  املؤلف  تحدث  ثم 

خلية  عن  مستقل  بشكل  تعمل  الناشري  فخلية  الواقع.  أرض  ىلع  منفصلة 

كان  إذ  الثانية؛  عن  التعمية  إلى  بالضرورة  أدى  وتفككها  األولى  وعمل  العييري، 

القاعدة وال داعي  القاعدة وبتفككها تفككت  الناشري هي  البعض يظن أن خلية 

نشطة. ثانية  خلية  هنالك  أن  باالعتبار  يأخذ  فلم  للخوف، 

املوضوعي،  وتصنيفها  وتسلسلها  املواجهات  أحداث  عن  املؤلف  تكلم  ثم 

استهدفت  التي  العمليات  فصنف  املوضوعي؛  بل  الزمني،  التسلسل  يعتمد  ولم 

وهكذا. وحدها،  األجانب  استهدفت  التي  والعمليات  وحدها،  الشرطة 

قائدها  بمقتل  السعودية  يف  القاعدة  انتهاء  إلى  العمليات  بداية  من  وعرض 

وأنصارها. أفرادها  من  املئات  واعتقال   ،2006 عام  مطلع  الجوير  فهد 

يف  القاعدة  تنظيم  ظاهرة  عن  الكالم  يف  محصورًا  الكتاب  يكن  <<  ولم 
السعودية، بل تكلم كذلك عن الدور السعودي يف الجهاد األفغاني األول، 

من حيث الدور الحكومي إذ فاق الدعم السعودي للمجاهدين األفغان املبلغ 

فمثاًل  الفلسطينية،  التحرير  منظمة  السعودية  الحكومة  به  دعمت  الذي 

السعودية  من  الفلسطينية  التحرير  منظمة  عليه  حصلت  ما  مجموع  بلغ 

1.8 مليار دوالر  992 مليون دوالر، بينما حصل األفغان ىلع  14 سنة  يف نحو 

ثالث سنوات فقط! خالل 

وامتد الدعم السعودي ليشمل الدعم املالي للجمعيات الخيرية ولحزب االتحاد 

األحمر  الهالل  منظمتي  خالل  من  يمرر  الدعم  وكان  سياف،  عبدالرسول  بقيادة 
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الحالي(  )وامللك  األمير  حينها  أسسها  التي  التبرعات  لجمع  الشعبية  واللجنة 

املؤتمر  منظمة  الفيصل  سعود  الخارجية  وزير  وسلم  عبدالعزيز،  بن  سلمان 

عليها  وزاد  األفغان،  الالجئين  ملساعدة  دوالر  مليون   21 بمبلغ  شيكًا  اإلسالمي 

باكستان  لحكومة  دوالر  مليون   13 بقيمة  إضافيًا  مبلغًا  سلمان  امللك  أو  األمير 

الغرض. لذات 

لعبد  التابع  الخدمات  مكتب  مع  أيضًا  السعوديون  الدبلوماسيون  وتعاون 

من  جرافة  نقل  ىلع  آباد  إسالم  يف  السعودي  السفير  ساعد  فقد  عزام،  اهلل 

التدريب  معسكرات  بناء  يف  الجرافة  هذه  واستخدمت  باكستان  إلى  السعودية 

75% من ثمن  يف أفغانستان، وقدمت الخطوط الجوية السعودية خصومًا بنسبة 

محاضرات  يبث  السعودي  التلفزيون  وكان  )بيشاور(،  إلى  املتجهة  السفر  تذاكر 

عن  املتحدثة  املقاالت  بعض  السعودية  الصحافة  ونشرت  سياف،  الرسول  لعبد 

امللك  أو  األمير  وترأس  أفغانستان،  استشهدوا يف  الذين  العرب  الشهداء  كرامات 

الخطوات  ونفس  األفغان”.  املجاهدين  نصرة  “لجنة  باسم  تبرعات  لجنة  سلمان 

تقريبًا اتخذت يف قضية البوسنة. وقد ذكرها املؤلف يف مقدمة فصول الكتاب.

التجنيد،  جغرافيا  التحديد،  وجه  ىلع  األفغانية  القضية  حول  تكلم  ثم    >>
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املنظمين  رقعة  اتسعت  وكيف  التجنيد،  يف  املسلمين  اإلخوان  منظمات  ودور 

يتكلم  هنا  فاملؤلف  فوقها،  وما   1985 منذ  األفغاني  الجهاد  إلى  السعوديين 

الخاطئة  النمطية  الصور  من  الكثير  لك  يغربل  أنه  أحسب  جميل  إحصائي  بكالم 

سياسية. وألغراض  املناكفات  أجل  من  مغلوط  بشكل  اإلعالم  يتناقلها  التي 

<<   ولكن إذا أردنا أن نتكلم عن املؤلف أو منهجيته، فاملؤلف بدأ رسالته 
حول  بالسعودية  شدة  أكثر  أمنية  قبضة  وقت  يف  الخاطئ،  الوقت  يف 

.2007 وكان هذا سنة  االعتقال.  كان مصيره  يتكلم  والذي  املواضيع،  هذه 

اللقاءات  جراء  أبحاثهم  يكتبوا  أن  الغربيين  للباحثين  سمحت  وإن  والسعودية 

والتي  روايتهم،  وسماع  القاعدة  معتقلي  بلقاء  لهم  تسمح  لم  لكنها  امليدانية، 

قد تكون مكذبة لرواية الحكومة أو مشوشة عليها، أو خوفًا من دعاية املعتقلين 

شهادتهم. خالل  أليديولوجيتهم 

فارس  عن  رواية  املؤلف  فيها  نقل  التي  املرات  أحد  يف  أنه  فقط  <<  وأذكر 
األمنية  القوات  األثر املدمر ملداهمة  تبين   - نقلها عبر سجين سابق   - الزهراني 

اكتشاف  إلى  أدى  والذي  للتنظيم،  اإلعالمي  املقر  ىلع   2004 يوليو   20 بتاريخ 
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غير  األفراد  من  للعديد  الوصول  إلى  وأدت  سّهلت  ووثائق  وصور  تسجيالت 

املعروفين.

كان  إذ  أكثر؛  معلومات  ىلع  حصل  لربما   2012 سنة  بحثه  املؤلف  كتب  ولو 

هنالك هامش من الحرية، وُأفرج عن الكثير، وأصبح الجهاديون يكتبون بأسمائهم 

الصريحة. ويناصرون الجماعات الجهادية علنًا، ومن املعلوم أن الحكومة انتهجت 

واإلصالحيون  وأنصارها  القاعدة  معتقلو  فكان  املعتقلين،  بين  الخلط  سياسة 

واحد. مهجع  يف  والصحويون 

الكثير من األحيان، فحتى إن  إلى الفضفضة يف  الدائم يؤدي  واالحتكاك 

ُيستطاع  أنه  إال  مباشر  بشكل  بروايته  اإلدالء  املعتقل  القاعدي  يستطع  لم 

منه. سمعوها  قد  وسطاء  خالل  من  معرفتها 

فرع  يف  انشقاق  حصول  عن  بمعلومات  عنهم  املفرج  بعض  أدلى  <<  مثاًل 
أن  ُحكي  فقد  تداعيات،  من  بعدها  جرى  وما  الوشم  تفجيرات  بسبب  السعودية 

هذا سبب انشقاق الرشود وذهابه إلى العراق، فقد قال يف مجلة صوت الجهاد 

املقدس  جهادهم  يف  إخواني  مشاركة  لي  شرفًا  كان  “وإن  الرابع:  عددها  يف 

َأْعَجُب من تجاهل  أن ثمة حقيقة  إال  الصليب وحلفائه املرتدين،  العراق ضد  يف 

هيئة  وأنظمة  حكم  من  العرب  جزيرة  تحرير  أّن  وهي  أال  لها،  الصادقين  من  كثيٍر 

منها  واملرتدين  والهندوس  والنصارى  اليهود  إخراج  ىلع  والعمل  املتحدة  األمم 

لنا”. بالنسبة  أولى 

وحكى بعض املفرج عنهم أيضًا عن تراجعات، مثل الشيخ عبدالعزيز الجربوع، 

إلى  نسب  كما  املشايخ،  وبعض  الشباب  بين  السجن  داخل  حصلت  خالفات  أو 

حد  إلى  وصل  الشباب  من  جملة  مع  صدام  يف  دخل  أنه  الخالدي  أحمد  الشيخ 

خبره  وشاع  سرب  مما  ونحوها  املمتنعة،  الطائفة  أعيان  تكفير  حول  املقاطعة 

.2012 عام  اإلفراجات  بعد حملة 

<<   ىلع العموم املؤلف بذل جهده يف تقصي بعض الروايات يف كتابه، 
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عن  املعلومة  هذه  نقل  إنه  فيها  يقول  مواضع  األحيان  بعض  يف  فتجد 

ال  هؤالء  العيان  وشهود  هويته(،  عن  الكشف  رفض  سعودي  )إسالمي 

أحد  من  مقرب  طرف  وإنما  القاعدة(،  أو  )الحكومة  الحدث  صناع  يمثلون 

إلى ذلك  أضفنا  إذا  ما سمع.  ينقل  أو  رأى  بما  وبالتالي قد يشهد  األطراف، 

عمومًا. شهادته  قوة  من  يضعف  فذلك  مجهول  أنه 

الشخصيات  ببعض  وكذلك  سعوديين،  أمن  ضباط  رواية  املؤلف  نقل  وكذلك 

وعبداهلل  النقيدان  ومنصور  العميم  علي  مثل  سابقًا  اإلسالمية  أو  اإلعالمية 

وأضرابهم. العتيبي 

بغزارة  تكن  لم  أنها  إال  بحثه؛  يف  الشفهية  بالروايات  املؤلف  استشهاد  ورغم 

أكثر  الشفهية  الروايات  مّثلت  إذ  الصحوة(؛  )جيل  كتابه  يف  الكروا  ستيفن  صنيع 

الكتاب. ذلك  ثلث  من 

<<   حاول املؤلف أن يعتمد ىلع املصادر الرئيسية واملباشرة مثل مواد القاعدة 
عمل  هيكلية  أن  ورغم  مكتوبة.  أو  مسموعة  أو  مرئية  كانت  سواء  الرسمية 

املعلومات  جعل  عنقودية  خاليا  شكل  يف  املتمثلة  السعودية  يف  القاعدة 
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ُأسرت  أو  البقية  وهربت  أفرادها  أغلب  قتل  أو  خلية  ُضربت  لو  ألنه  محدودة، 

القاعدة  نظرة  وجهة  تمثل  عيان  شهادة  القيادة  يعطي  من  هنالك  يوجد  فال 

الجهاد،  األحداث قد سقطت سهوًا يف مجلة صوت  الكثير من  فلذلك  اإلعالمية، 

املقاتلين  أحد  وقع  التي  االشتباكات  أحد  يف  حصل  ما  مثل  ناقصة،  تكون  أو 

الرجل،  هذا  استشهاد  الجهاد  مجلة  يف  وُأعلن  بالفرار،  البقية  والذ  صريعًا  فيها 

قتياًل. ال  وقع مصابًا  أنه  أتضح الحقًا  ثم 

بعض  أو  الكثير  فيها  ثغرة يسقط  وهذ  أمر مهم،  الرسمي  باملصدر  واالستدالل 

أو  إليها  تضيف  أو  املعلومة  تشّوه  وسيطة  مصادر  إلى  يعمدون  الذين  املحللين، 

هو. كما  الخطأ  وينقل  الطعم  ويبتلع  الفخ  يف  الباحث  فيقع  تحرفها، 

أحد  أن  مثاًل  ترى  فقد  دقيقة،  العيان  شاهدي  روايات  كل  ليست  كذلك  ولكن 

هذا  خالف  يتضح  غربي  مجمع  أنه  ىلع  القاعدة  أصرت  التي  السكنية  املجامع 

القرائن تخون  وأحيانًا  يوجد فيه مسلمون عرب،  أنه  واتضح  ُفجرت،  الزعم عندما 

يسكنه  مجمع  هو  مشددة  أمنية  حراسة  ذي  سكني  مجمع  كل  فليس  الشخص، 

غربيون.

فبعض  أصحابها،  بموت  ُدفت  قد  طياتها  بعض  التاريخية يف  الحقيقة  إن  ثم 

الوقائع ال زالت لم تحل ولم يعرف لها جواب من الطرفين، سواء من طرف الحكومة 

ُقتلوا،  الذين  القيادات  بعض  دفن  مكان  أبسطها  املعتقلة،  القاعدة  قيادات  أو 

2015 يقول يف كتابه )الجواب  الزهراني الذي ُأعدم سنة  القيادي فارس  مثاًل ترى 

العامة: النيابة  قبل  من  له  التي وجهت  التهم  أجوبة ىلع  هو  الذي  املسدد( 

العوشن  ونايف  العواد  وعواد  الدخيل  وفهد  الدخيل  وفيصل  أنا  <<  )وقمت 
يعلمه  ال  مكان  يف  الرياض،  خارج  إلى  به  بالذهاب  اهلل  رحمهم  السنان  وخالد 

أمني  كإجراء  وذلك  األعين  مغمضي  كنا  حيث  السنان؛  وخالد  الدخيل  فيصل  إال 

اعتقالي  بعد  أتاني  وقد  القبر...  ىلع  يدل  فال  منا  أحد  اعتقال  تم  لو  حتى 

منهم  الضباط  من  عدد  ومعه  الحازمي  عائد  اللواء  األسبق  التحقيقات  رئيس 

الحازمي،  خلف  الذي  السابق  التحقيقات  رئيس  البقمي  سعد  بن  محمد  اللواء 
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وآخرون  البقمي،  خلف  والذي  الحالي  التحقيقات  رئيس  الشهري  سعد  واللواء 

أدفنه  وأنا  وأيضًا  اهلل  رحمه  الصيخان  راكان  قبر  أحفر  وأنا  لي  صورًا  أحضروا  وقد 

فلم  هو  وأين  القبر  عن  يسألون  وجعلوا  بعد،  فيما  لتنشر  صّوروها  اإلخوة  كان 

أعرف مكان قبره(. ]ص382[ يجدوا جوابًا ألّني ال 

الوثائق  من  العديد  السعودية  الحكومة  لدى  العموم  ىلع  فِقس،  هذا  وىلع 

القاعدة  ظاهرة  يدرس  أن  الباحث  الستطاع  للعامة  ُأتيحت  لو  التي  والحصريات 

األمور  يسيرًا من هذه  الحكومة جزءًا  وقد عرضت  دراسة صحيحة،  السعودية  يف 

ثالثة  يف  ُنشر  الذي  القاعدة(،  السعودية  واجهت  )كيف  إصدار  ضمن  الحصرية 

تم  الذي  القاعدة  قيادات  إعدام  لتمهيد  العربية ضمن حملة  قناة  قبل  من  أجزاء 

السعودية تنشر  أن  الحقًا. ولكن هذا نقطة من بحر، ويف نهاية املطاف ال أظن 

املختصين. للباحثين  تتاح  لو  األقل  ولكن ىلع  فيها ويف شرعيتها  تطعن  موادًا 

السعودية،  القاعدة يف  تيار  لدراسة  أمورًا مهمة جدًا  أسقط  <<  واملؤلف 
كون  يعذر،  ال  وهنا  املسلح.  العمل  حول  املشايخ  بعض  مع  الخالف  وهي 

من  بسيط  لجانب  تعرض  قد  لألمانة  ولكن  معلنة،  منشورة  النصوص  هذه 
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عمر  أبي  مثل  الكالسيكيين  الجهاديين  خالف  وهو  الكبير،  الخالف  هذا 

جعل  ما  وهذا  السعودية،  داخل  العمل  رؤية  مع  الشيشان  يف  السيف 

الجهاد. مجلة صوت  من  األولى  األعداد  علنًا يف  عليه  ترد  القاعدة 

أو  حينها  يف  سواء  العمليات  هذه  ىلع  اعترض  من  هنالك  العموم  <<  ىلع 
بال  فهذه  الرياض  )أما  يقول:  إذ  الليبي  اهلل  عطية  الشيخ  مثل  كمراجعة،  الحقًا 

مشروعيته  يرى  مما  هو  وليس  بمشروعيته،  نسّلم  مما  ليس  فيها  التفجير  شك 

أكثر أهل العلم والدعوة، فهذا من الخطأ الذي نرّده، وهذا من التوسع الذي ننكر! 

ص1380[.  - الكاملة  األعمال  مجموع  الليبي،  ]عطية 

وكذلك الشيخ سليمان العلوان يف رسالة )حقيقة الجهاد واألحداث الداخلية(، 

سلطان  وهو  السعودية  يف  القاعدة  تنظيم  أفراد  وأحد  علم  طالب  عليه  فرد 

العلوان(. مع  هادئ  )حوار  بعنوان  فيها  عليه  أغلظ  مقالة  العتيبي يف  بجاد  بن 

يوسف  الشيخ  عليها  رد  التي  الورنتل  فتوى  العلوان  سليمان  للشيخ  وكذلك 

كثيرًا. تنتشر  لم  رسالة  يف  العييري 

أنصح  كنت  فقد  الدولة  مع  املواجهة  )أّما  الفهد:  ناصر  الشيخ  ويقول   
األحداث  هذه  ستستغل  الدولة  وألن  القوى  تكافؤ  لعدم  عنها؛  باالبتعاد  الشباب 

يف تصفية الشباب واحدًا بعد اآلخر، وستقوم بملء السجون منهم ومن غيرهم 

املزعوم - ص4[. التراجع  ]التراجع عن  فعاًل(.  توقعته  ما  وقد حصل 

العمل  فيها  تنتقد  رسالة  الدن  بن  أسامة  الشيخ  من  مقربة  شخصية  وأرسلت 

وثائق  SOCOM-2012-0000018 ضمن  رقم:  الرسالة  )وهي  السعودية  العسكري يف 

العبارة.   إغالظ يف  وفيها  آباد(  أبوت 

الجهاديين أنفسهم. <<   لذلك فأحداث السعودية ليست محل اتفاق بين 

العربي.  الربيع  أحداث  بعد  كتبها  أو  رسالته  تأليف  قلياًل يف  املؤلف  تأخر  ولو 

فارس  الشيخ  كتاب  تسريب  مثل  الفجوات.  من  الكثير  واتضحت  توسعت  لربما 
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أورد  الفراج )خصوصًا أن املؤلف  الزهراني الضخم ولقاءات داود الشريان مع خالد 

سمعوا  عندما  بيته  مسلحين  مع  اقتحم  إنه  فقال  الفراج  حول  الخطأ  املعلومة 

والشرطة  والده  مع  كان  أنه  والصحيح  والده،  مقتل  إلى  أدى  مما  الشرطة  بوجود 

داوود  برنامج  مختلفة يف  بشهادة  الفراج  أدلى  وكذلك  املسلحين،  اقتحام  عند 

الناشطين حول رؤيتهم  عما كتبه املؤلف عن والده فيما أذكر(. وشهادات بعض 

بالداخل. القاعدة  ملعتقلي 

يف  الكروا  ستيفان  صاحبه  فعل  كما  كتابه  تنقيح  إلى  عمد  األقل  ىلع  أو 

جهيمان(  مع  )أيام  بكتاب  استشهد  قد  ستيفان  فمثاًل  الصحوة(.  )زمن  كتابه 

بسنوات. الكروا  ستيفان  كتاب  بعد  صدر  الكتاب  وهذا  الحزيمي.  لناصر 

ال زال سد بعض الفجوات ممكنًا حتى بعد إعدام العشرات من قياديي القاعدة 

.2015 سنة 

هذا  زال  وال  العدل(،  سيف  )القائد  هو  السعودية  أحداث  يف  ذكر  اسم  <<  أبرز 
الكثير  تجلي  سوف  شهادته  أن  شك  وال  والدراسات.  األبحاث  يكتب  حيًا  )القائد( 

انتهت  التجربة  هذه  أن  باألخص  الحروف.  ىلع  النقاط  وتضع  الرؤية  وتّوضح 

ومعتقل  قتيل  بين  ما  أهلها  جل  وأصبح  الجغرافية  البقعة  تلك  يف  تقريبًا 

أعلم. واهلل  كتابتها  من  ضرر  ال  أنه  فأعتقد  كثيرة.  بسنوات  عليه  محكوم 

والذي   205 صفحة  الكتاب  يف  اسمه  )املذكور  السوداني  حذيفة  أبو  وكذلك 

يف  عليه  القبض  ألقي  والذي  العسكري،  سلطان  مطار  استهداف  عملية  تزعم 

نهاية املطاف(، فقد ُأفرج عن أبي حذيفة بعد أكثر من عقد قضاه يف السجون 

وهو اآلن حر طليق يف بالده. ورغم أن هذا األخير كتب خواطر سجونية ولكن ال 

التاريخية. بالشهادة  لها  عالقة 
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السعودية،  يف  القاعدة  تنظيم  عن  كتبت  دراسة  أفضل  هذه  وختامًا 

الكتاب  هذا  تقرأ  أن  يفضل  السعودية  يف  اإلسالمية  التيارات  ولدراسة 

يف  املعاصرة  اإلسالمية  الحركات  الصحوة:  )زمن  كتاب  الى  باإلضافة 

ال  )حتى  كتاب  من  فصلين  أول  إلى  باإلضافة  الكروا  لستيفن  السعودية( 

كتاب  إليهم  وأضف  هيغامر،  وتوماس  الكروا  لستيفن  وهما  جهيمان(  يعود 

)اإلسالميون واإلصالح السياسي يف السعودية( للدكتور منصور الشامسي.

يعود  ال  )حتى  كتاب  باستثناء  دكتوراه  رسالة  األصل  الكتب هي يف  وكل هذه 

بجامعة   دكتوراه  بحث  يف  كتب  الشامسي  منصور  الدكتور  وكتاب  جهيمان( 

البحث  أسلوب  ناحية  من  تتزمت  الجامعة  هذه  أن  ومعروف  البريطانية  أكستر 

هذه  تقرأ  أن  يفضل  كما  ودقتها.  املراجعة  حيث  من  البحث  كتابة  عند  العلمي 

كتاب  إلى  طبعًا  باإلضافة  اآلخر،  يفسر  منها  واحد  كل  ألن  واحدة  دفعة  الكتب 

)أيام مع جهيمان( لناصر الحزيمي، هذه الكتب تعطيك خلفية جيدة عن التيارات 

السعودية. يف  املعارضة  اإلسالمية 

العاملين. الحمد هلل رب  أن  وهذا وآخر دعوانا 



انتفاضة  بعد  إال  الجمعوّي  والنشاط  الجمعيات  الجزائري  الشعب  يعرف  لم 

واألحزاب  الجمعيات  تأسيس  أمام  املجال  فتح  الذي  الدستور  وتعديل   1988

والنقابات. وكّل ما كان موجودًا من الجمعيات قبل هذا التاريخ – ىلع قّلته 

أهدافها  ويخدم  السلطة  فلك  ويدور يف  الواحد  الحاكم  للحزب  تابعًا  كان   –

وخططها مع رداءة واضحة وغياب شبه تاّم يف امليدان مع حضور وتسويق 

وتلميعها. الجمعيات  هذه  لنفخ  إعالمّيين 

الخيري العمل 
والوظيفّية  الرسالية  بين 

)01(

منـير الصغـير 
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لم   1988 أكتوبر  أحداث  بعد  العامة  والحريات  السياسي  االنفتاح  فترة  وألّن 

موضوع  وهي   – الخيرّية  الجمعيات  عدد  كان  فقد  سنوات  ثالث  من  أكثر  تُدم 

مالحظته  يمكن  ومما  محدودًا.  تأثيرها  وكان  قلياًل   – املقالة  هذه  يف  حديثنا 

سياسية  ألحزاب  تابعة  الحقيقة  يف  كانت  تأسست  التي  الجمعيات  أكثر  أن 

من  والتيارات  األحزاب  هذه  تمّكن  التي  األذرع  بمثابة  وكانت  فكرية  تيارات  أو 

الشعب. أوساط  يف  واالنتشار  التغلغل 

)جمعية  الفترة  هذه  يف  تأسست  التي  الجمعيات  أشهر  من  كان  وقد   

من  أكبر  حقيقتها  يف  كانت  التي  اليتيم(  )كافل  وجمعية  واإلصالح(  اإلرشاد 

املسلمين  اإلخوان  لنشاط  القانوني  الغطاء  تمّثل  كانت  فقد  جمعية.  مجّرد 

املسلمين،  لإلخوان  العاملي  وبالتنظيم  مصر  يف  اإلرشاد  بمكتب  املرتبطين 

)حركة  حركة حماس  تأسيس  قبل  وسياسّيًا  وفكريًا  وتربويًا  ثقافيًا  نشاطها  وكان 

حضور  مع  تعالى،  اهلل  رحمه  نحناح  محفوظ  الشيخ  بقيادة  اإلسالمي(  املجتمع 

واإلغاثّي. الخيري  للعمل  ومتمّيز  بارز 

ذي  قوي  سياسّي  كحزب  لإلنقاذ  اإلسالمية  الجبهة  وجود  ويف  أّنه  غير   >
والوالئّية  البلدية  للمجالس  واكتساح  الساحة  يف  طاٍغ  وحضور  جارفة  شعبية 

للمنتسبين  إال  يكفي  بما  معروف  غير  واإلصالح  اإلرشاد  جمعية  نشاط  كان  فقد 
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والسياسيين  اإلعالميين  أو  خدماتها،  من  املستفيدين  أو  منها  والقريبين  إليها 

والتفاصيل. لألحداث  املتابعين 

سياسي،  كحزب  بعد  تأسست  قد  تكن  لم  الجزائرية  )حماس(  حركة  وألن   > 
جمعويًا  امتدادًا  أو  ذراعًا  يمتلك  يكن  لم  لإلنقاذ  اإلسالمية  الجبهة  حزب  وألن 

وذراعًا  للعمل(،  اإلسالمية  )النقابة  يف  ممثاًل  نقابيًا  ذراعًا  تمتلك  كانت  بينما 

هبوطًا  عرفت  الفترة  تلك  وألّن  للطلبة(،  اإلسالمية  )الرابطة  يف  ممثاًل  طالبيًا 

مداخيل  ويف  الجزائري  للشعب  املعيشي  املستوى  يف  أّثرت  النفط  أسعار  يف 

النفط؛  ىلع  كلي  شبه  بشكل  تعتمد  ريعية  دولة  باعتبارها  الجزائرية  الدولة 

املراقب  عين  تخطئه  ال  بوضوح  وتنتشر  تظهر  والعوز  الفقر  مظاهر  كانت  فقد 

االقتصادي. والخبير  االستخبارات  ورجل  السياسي  عين  عن  فضاًل  العادي 

1990؛ ويف الفترة التي كانت فيها أكثر البلديات تسّيرها مجالس   يف عام 
الرحمة(  )أسواق  فكرة  ظهرت  لإلنقاذ،  اإلسالمية  الجبهة  منتخبو  عليها  يهيمن 

حجمها  يف  تتفاوت  أسواق  وهي  اإلسالمية.  باألسواق  الحقًا  ُيعرف  صار  ما  أو 

منتسبو  هم  عليها  املشرف  أن  يجمعها  لكنها  وأخرى  بلدية  بين  وانتشارها 

وُتركت  الجبهة،  قيادة  من  بتوجيه  املبادرة  فكرة  كانت  وقد  اإلسالمية.  الجبهة 

وإمكاناتهم. مواردهم  به  تسمح  بما  ليتصرفوا  للمنتسبين  التفاصيل 
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يّتهموا  أن  يومها  التحرير  جبهة  وحزب  واليسارّيون  العلمانيون  حاول  وقد   >
وغيرها  والفواكه  الخضر  شراء  البلديات يف  ميزانيات  باستغالل  الجبهة  منتخبي 

السياسية  الدعاية  يف  الحقًا  واستغاللها  الرحمة  أسواق  وتموين  دعم  أجل  من 

التي  البلديات  أن  يومئذ  جّدًا  واضحًا  كان  بينما  اإلسالمية.  للجبهة  واالنتخابية 

وتعطيل  شللها  يف  تسّبب  مالي  حصار  من  تعاني  كانت  الجبهة  تسّيرها  كانت 

أقرب  البلدية  رئيس  تجعل  بطريقة  صيغ  نفسه  البلديات  قانون  وأن  مشاريعها، 

األغلبية  انتخبته  لو  بلديته حتى  أي سلطة حقيقية يف  يملك  ال  الذي  للموّظف 

طرف  من  مرتباتهم  يتقاضون  يكونوا  لم  أنفسهم  البلديات  رؤساء  وأن  املطلقة، 

أموالهم  من  يجمعون  كانوا  اإلسالمية  الجبهة  مناضلي  أن  حتى  الداخلية،  وزارة 

ألسواق  البلديات  تقدمه  كانت  ما  وأقصى  البلديات.  رؤساء  أجور  الشعب  ومن 

إصدار  أو  والسلع  املؤونة  لنقل  املتوسطة  واملركبات  الشاحنات  هو  الرحمة 

األسواق. هذه  لنشاط  الرخص 

أسعار  وكانت  والبطالين.  واملساكين  للفقراء  رحمة  الرحمة(  )أسواق  كانت   >
وكان  املجانية.  بالتبرعات  تكون  ما  أشبه  كانت  حتى  منخفضة  فيها  السلع 

من  أجرتهم  يتلقون  منهم  والعاملون  متطوعين  أغلبهم  يف  فيها  العاملون 

والصدقات  التبرع  يف  يتنافسون  واملزارعون  الفالحون  وكان  البيع.  مداخيل 

حاتم  بأحاديث  أشبه  حكايات  يومها  الجزائريون  وتناقل  بسخاء  األسواق  لهذه 

الطائي.

والجرائد  للصحف  أوعزت  التي  للسلطة  كبير  حرج  يف  الرحمة  أسواق  تسببت 

من  األدنى  الحّد  توفير  عن  السلطة  عجز  وأظهرت  فيها.  والتشكيك  بمهاجمتها 

تمامًا  مستقلة  األسواق  هذه  كانت  وقد  الفقيرة.  الشعبية  للطبقات  الرعاية 

يف  املباشر  اإلسالمية  الجبهة  حزب  تسيير  عن  وحتى  الدولة  مؤسسات  عن 

انُقلب  التي  التشريعية  االنتخابات  يف  الجبهة  أسهم  من  ورفعت  التفاصيل، 

.1992 سنة  عليها 
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من  بالحرج  النظام  فيها  يشعر  تجربة  أول  كانت  الرحمة  أسواق  تجربة  إن   

مبادرة خيرية محدودة يف الزمان واملكان، ألنه ال يريد مبادرات وجمعيات خارج 

تمامًا. ذلك  عكس  تفعل  ربما  بل  أهدافه  تخدم  وال  هيمنته 

حدث االنقالب ومّرت عشر سنوات عجاف من القمع واملجازر والحرب واستفرد 

ُبِذلت  جهود  لوال  يتوقف،  أن  الشعبي  الخيري  العمل  وكاد  شيء  بكّل  النظام 

مستوياته. أدنى  يف  حّيًا  عليه  أبقت  باملخاطر  محفوفة  وكانت 

رئاسة  إلى  بوتفليقة  الذكر عبدالعزيز  1999 ووصل معها سّيء  ثم جاءت سنة 

واملخابرات  العسكر  جنراالت  بين  واتفاق  وتحضير  بتخطيط  الجزائر،  يف  الدولة 

أو  أمرًا  لهم  يرفض  أن  الداخل  يف  يجرؤ  أحد  كان  ما  والذين  يومها،  النافذين 

قرارًا. لهم  يخالف 

من  تتخّلص  الدولة  بأن  انطباعًا  يعطي  أن  بوتفليقة  أعمال  أول  وكانت   >
فيه  تتبّوأ  الذي  املدني  التوّجه  إلى  االستئصالي،  األمني  والتوّجه  العسكرة 

العاّمة. الحياة  يف  ومؤّثرة  بارزة  مكانة  واألحزاب  والنقابات  الجمعيات 
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موهوم  النفتاح  التسويق  سوى  هذا  وراء  من  يريد  بوتفليقة  يكن  لم  طبعًا 

وحياة مدنية مزعومة، تكون يف خدمة أهدافه يف التسّلط والهيمنة واالنتقام 

أشّد  الذين كان حريصًا  الغربيين،  والساسة  اإلعالم  أمام  وتلّمع صورته  أعدائه  من 

إرضائهم. ىلع  الحرص 

بين وطني  الخيرية  الجمعيات  مئات  تأسست  أن   2000 عام  بعد  إذن   حدث 

وتغيث  واألّميين،  واملرضى  والفقراء  واألرامل  باأليتام  تعتني  وبلدي،  ووالئي 

مثل  املناسبات  يف  الفاقة  آثار  عنهم  وترفع  والكوارث،  النكبات  يف  الجزائريين 

املدارس. ودخول  والعيدين  رمضان 

للدولة  الجمعيات سّدت نقصًا هائاًل وغيابًا شبه كامل  أن هذه  < وكان واضحًا 
تحصل  تكن  لم  أنها  واضحًا  كان  كما  ومرافقتها.  الفئات  بهذه  العناية  يف 

بسخاء  توّزع  األموال  كانت  بينما  املالي  الدعم  من  الفتات  ىلع  إال  الدولة  من 

الفنية  واملهرجانات  الفنانين  وىلع  وحاشيته  للرئيس  التمّلق  جمعيات  ىلع 

زعموا. والثقافية، 

الجمعيات  هذه  من  العظمى  الغالبية  أن  مالحظته  يمكن  ما  أبرز  من  ولعل   >
الشباب  من  أو  اإلسالميين،  إما  فيها  والناشطون  ومنتسبوها  مؤسسوها  كان 

واضح  تنظيمي  انتساب  لهم  ُيعرف  ال  الذين  واملحافظين  املتدينين  والكهول 

اإلسالمي. للتيار 

بقوة،  الخيري  العمل  إلى  وكهواًل  شبابًا  اإلسالميين  توّجه  مفهومًا  كان  وقد   >
العام وهّمشهم  الشأن  وفّعالة يف  أي مشاركة حقيقية  النظام من  فقد حرمهم 

ُيبِق لهم بابًا مفتوحًا لخدمة شعبهم والحضور يف امليدان إال من  وأقصاهم ولم 

االعتماد  منحها  يف  يتحّكم  كان  التي  الجمعيات،  بتأسيس  الخيري  العمل  خالل 

تجديد  يف  ويتشّدد  األسباب  ألوهى  ذلك  يف  كثيرة  أحيانًا  ويتعّسف  القانوني 

مع  نادرًا  إال  يفعله  ال  بما  حساباتها  يف  والتدقيق  وثائقها  ومراقبة  مكاتبها 

ركابه. يف  السائرة  أو  له  املوالية  الجمعيات 
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الخيري،  العمل  نحو  اإلسالميين  وكهول  لتوّجه شباب  آخر  هناك سببًا  أن  كما   >
منهم  كثيرًا جدًا  وأن  النظام،  ومصادمة  املخاطرة  األبعد عن  املجال  كان  أنه  وهو 
الجهادي  شّقه  يف  سواء  اإلسالمي  العمل  أحوال  إليه  آلت  ما  ىلع  ناقمين  كانوا 
الذي كان ظاهرًا  السياسي  انهزم وُفكك، أو يف شّقه  أنه  الذي كان ظاهرًا  املسّلح 
أيضًا أن النظام استطاع احتواءه وسحبه إلى مرّبعه؛ بل والتحالف معه يف معادلة 

هذا. الناس  يوم  إلى  تفاصيلها  من  كثير  مفهومة يف  غير  زالت  ما  نشاز  غريبة 

ما  التي  الجمعيات  مئات  الخيري.  العمل  كاملة مضت من  عشرون سنة   
املتدّين  النزيه  املستقيم  الشباب  من  آالف  فيه.  أسهمت  إال  خيريًا  نشاطًا  تركت 
وتوزيعها.  واملساعدات  األموال  جمع  يف  بنهاره  ليله  يصل  الذي  املحافظ  أو 
وتعقيدات  ضغوط  الجمعيات.  هذه  يف  ُتنَفق  ضخمة  وموارد  وجهود  أوقات 
معها  وتتعامل  عليها  وتصبر  الجمعيات  هذه  تتحملها  ومثّبطة  كبيرة  إدارية 

أحيانًا. واإلذالل  بل  واملهادنة  واملداهنة  واملالعبة  والصبر  الذكاء  من  بخليط 

وبرغم ذلك كّله وصل إحسانها وخيرها إلى كل بادية وقرية ومدينة وريف؛ بل 
الجزائريين  املسلمين  العلماء  لجمعية  التابعة  اإلغاثة(  )هيئة  مثل  جمعيات  إن 
شعوب  إلى  نفعها  تعّدى  وغيرها  و)البركة(  الخير(  و)جزائر  واإلصالح(  و)اإلرشاد 
الصحراء  من  الالجئين  ومخيمات  وبورما  وفلسطين  والهرسك  البوسنة  يف  أخرى، 

وغيرها. الغربية 
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امللّح: السؤال  ويبقى 

الجهود؟ كّل هذه  بذل  بعد  الجمعّيات  استفادت هذه  ماذا   >

أم  الشعب  الضخمة؟  والنفقات  واملوارد  األموال  هذه  من  يستفيد  من   >
مًعا؟ هما  أو  السلطة 

< هل تتعامل السلطة ببراءة وحيادية مع بذل وعطاء وتوسع هذه الجمعيات؟ 
الغالبة  منظومتها  يف  ترسًا  وتجعلها  الكبير  مشروعها  يف  توّظفها  هي  أم 

؟ ملتسّلطة ا

< هل تدرك وتعي قيادات هذه الجمعيات أين تنتهي الرسالية يف مشروعاتها 
وال مهّم؟ مؤّثر  غير  ذلك  ترى  أم  الوظيفية؟  تبدأ  وأين 

وأسئلة أخرى كلها متفّرع عن هذه األسئلة أو مرتبط بها بشكل أو بآخر.

من منطلق إيمانّي ِصرف ال شّك أن األجر والثواب مضمون لكّل من يفعل الخير، 

السرور ىلع املسلمين  البّر ويدخل  الَكّل ويتعاون ىلع  ويغيث امللهوف ويحمل 

النّيات. وخلصت  املقاصد  صدقت  إذا  مرضاهم،  ويسعف  ديونهم  عنهم  ويقضي 

ومن منطلق اجتماعي ال شّك أن العمل الخيري يحيي مشاعر التراحم والتكافل، 

املسلمة. لألمة  االجتماعي  البناء  مرتكزات  أحد  هي  التي 

الجهد  بذل  أو  األغنياء  طرف  من  املال  بذل  أن  شك  ال  أخالقّي  منطلق  ومن 

الشّح  من  األنفس  يطّهر  الجمعيات،  طرف  من  والتحّري  واإلحصاء  والتنظيم 

ذاتها. ىلع  وانكفائها  فردانيتها  من  ويخّلصها  باملال  والتعّلق 

الخيرّي.  العمل  يف  كلها  متحققة  النبيلة  والغايات  الجميلة  املقاصد  هذه 

الباب لسّد  انتدبوا أنفسهم وسخروا جهودهم يف هذا  ويشعر بها ويعيشها من 

والثغور. الثغرات  هذه 
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األوضاع  الغاية وحده يف مثل هذه  القصد ونبل  < لكن هل يكفي جمال 
املسلمة؟ األّمة  شعوب  تعيشها  التي  السوّية  غير  والشاّذة  االستثنائية 

الجمعيات؟ تصّب جهود  نهر  أي  يف 

تخدم؟ وأّي مشروع 

ويدرك  وأمته  شعبه  إلى  باالنتماء  ويشعر  عقل  من  مسكة  لديه  أحد  ال    

باملال  والشّح  األيدي  أو قبض  اإلحسان  إلى وقف  الوالء ومقتضياته، يدعو  روابط 

قد  ذلك  لعّل  بل  مأوى؛  بال  وتشردًا  ومرضًا  وبردًا  جوعًا  يموتون  املسلمين  وترك 

املوارد  ووجود  القدرة  تحقق  عند  وإنسانّية  وأخالقية  إيمانية  جريمة  يكون 

والبشرّية. املادّية 

يف وضٍع ال تأبه فيه األنظمة ومؤسساتها بمئات اآلالف من الفقراء واملشردين 

واإلكراهات  والحسابات  والسياسية  االقتصادية  واملبررات  الحجج  من  وتجد 

يصدقونها  والطيبين  السّذج  يجعل  ما  الكاذبة،  أو  املتوهمة  أو  الحقيقية 

بينما  عقولهم،  ويّتهمون  أنفسهم  ىلع  باللوم  ويرجعون  األعذار  لها  ويلتمسون 
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وتبرئة  الحقائق  وإخفاء  والتلبيس  التدليس  يف  وسحرته  األنظمة  إعالم  يجتهد 

الحقيقيين. املجرمين 

السخي  والعطاء  والجهود  واملوارد  األموال  هذه  توجيه  هو  املطلوب  إن   

والبذل الكريم نحو وجهة ترضي اهلل تعالى، وتحقق مقتضيات اإليمان به والوالء 

يف  دورها  تؤدي  بحيث  وترشيدها  واملجرمين،  الظاملين  من  والبراءة  للمؤمنين 

دورها  وأداء  والطغيان  والفساد  االستبداد  من  وخالصها  ونهضتها  األمة  إحياء 

األمم. الشهادة ىلع  يف 

األمر؟ لهذا  الجمعيات  تنظر  فكيف   >

أصاًل؟ ومشروعاتها  تخطيطها  يف  وتستحضره  فيه  تفّكر  وهل   >

الغفلة؟ هذه  عن  تنتج  التي  التحّديات  وما   >

تعالى.. إن شاء اهلل  املقالة  الثاني من هذه  الجزء  سيكون ذلك موضوع 



يتعلـق علمـاء السـلطة وعمـالء الشـرطة بحديـث النبـي ملسو هيلع هللا ىلص: »َمـن مـاَت وليـس 

يف ُعُنِقـه بيعـٌة، مـاَت ِميَتـًة جاهليـًة«))). وَفِهـَم الظاهريـُة الُجـُدد مـن الحديث 

َبْيعـة  إلـى  وِثقـااًل  ِخفافـًا  َفَنَفـروا  بسـواء!  سـواًء  اإلسـالم  وتـارَك  الَبْيَعـة  تـارَك  أنَّ 

اأُلمـراَء والرؤسـاَء! الغـرب، وَحرَّضـوا ىلع ُمخاِلفيهـم واْسـَتْعَدوا عليهـم  ُوَكالء 

)478/3)/ح)85)(. الفتن،  عند ظهور  الجماعة  بلزوم  األمر  باب:  اإلمارة،  كتاب:  أخرجه مسلم يف صحيحه،    (1(

بل امليتة الجاهلية 
يف بيعة هؤالء 2/1

عبد اهلل الصعيدي
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غيـر  ىلع  امْلَـوُت  الجاهليـة  بامْلِيتـة  ُيـراُد  وال  ظاِهـره،  ىلع  ليـس  والحديـث 

اإلسـالم، وإنمـا ُقِصد بالنَّصِّ إرسـاُء مبدئيَّـة الطاعة واالنقيـاد إلى تعاليم السـلطة 

النائبـة عـن مقـام النبـوة يف إقامـة الفـرض وِعمـارة األرض، وال ريـَب أنَّ هذا الزٌم 

مـن لـواِزِم ِبنـاِء الدولـة وترسـيِخ َهْيَبِتهـا، وقـد كان أهـُل الجاهليـة َيأَنُفـون مـن 

أصـِل االنقيـاد أليِّ ِجهـة. قـال القاضـي عيـاض: »مـاَت ِميتـًة جاهليـة«، أي: ىلع 

هيئـة مـا مـاَت عليـه أهـل الجاهليـة، ِمـن كونهـم فوضـى ال َيِدينـون إلمـام«))).

واآلثـار  املْنُصوَصـة  األخبـار  مـن  مجـراه  جـرى  ومـا  الشـريُف  الحديـُث  وهـذا 

دالٌّ  اإلسـالم؛  دواويـن  بهـا  وَتفيـُض  الطاعـة  بفريضـة  َتْنِطـُق  التـي  املْنُصوَبـة؛ 

ىلع مركزيـة الرعيَّـة يف َنْحـتِ معاِلـم اإلمامـة، وأنهـا أْثَقـُل َطـَريَفْ الَعْقـِد، ألنَّ 

الرعيـَة عاِقـٌد، والراعـي معقـوٌد لـه، وَأَثـُر العاِقـد يف اإلبـرام والنَّْقِض آَكـُد ِمن أَثر 

املعقـود لـه، قـال ابـن هانـئ: »َسـَألُت َأبـا عبـد اهللَّ عـن حديـث النبـي ملسو هيلع هللا ىلص: »من 

مـات وليـس لـه إمـام مـات ميتـة جاهليـة« مـا معنـاه؟ قـال أبـو عبد اهلل: 

َتـْدري مـا اإلمـام؟ اإلمـام الـذي ُيْجِمـع املسـلمون عليـه، ُكلُّهـم يقـول: هذا 

معنـاه«)2). فهـذا  إمام، 

 قـال اإلمـام الغزالـي يف انِعقـاِد الخالفـة الَبْكِريـة: »َوَلـو لـم ُيباِيْعـه غيـُر 

يَتَميَّـز  ال  متكافئـا؛  انقسـامًا  انَقَسـموا  أو  مخالفيـن  الَخْلـق  ـُة  َكافَّ وبقـَي  ُعَمـر، 

ِفيـِه َغالـٌب َعـن مغلـوب، ملـا اْنَعَقـَدت اإلمامـُة، فـإنَّ َشـرط اْبِتـَداء االْنِعَقـاد قياُم 

والظواهـر ىلع  البواطـن  وُمطابَقـُة  إلـى املشـايعة،  اْلُقُلـوب  وانصـراُف  َكة  ـوْ الشَّ

َبايَعـة«)3). امْلُ

ر  وقـال شـيخ اإلسـالم: »إنمـا صـار- ُعَمـُر- إمامـًا ملـاَّ باَيعـوه وأطاعـوه، ولـو ُقـدِّ

.)258/6( الوفاء،  )1)  إكمال املعلم، ط) دار 
.)80/(( الراية،  دار  للخالل، ط)  السنة  وانظر:   ،)(85/2( اإلسالمي،  املكتب  ابن هانئ، ط  )2)  مسائل 

)ص77)(. الثقافية،  الكتب  دار  مؤسسة  ط  الباطنية،  فضائح    (3(
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ـذوا عهـد أبـي بكـر ولـم يبايعـوه لـم َيِصـْر إمامـًا... وإنمـا صـاَر إمامـًا  أنهـم لـم ُينفِّ

بمبايعـة جمهـور الصحابـة، الذيـن هـم أهـل الُقـْدرة والشـوكة«))).

ويف الحديـث: »َيـُد اهلل ىلع الجماعـة، فعليكـم بالسـواد األعظـم، فإنـه 

من شـذَّ َشـذَّ يف النار«)2). قال املنـاوي: »أْي: الَزُموا متابعـةَ جماهير املسـلمين، 

مـاَت  خاَلـَف  فَمـْن  يجـوز خالُفـُه،  ال  الـذي  الثابـت  والفـرض  الواجـب  الحـق  فهـو 

ِميتـًة جاهليـة«)3).

وصـحَّ عـن رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قوله لحذيفـة بن اليمـان: »تلزم جماعة املسـلمين 

ـرت بـه الجماعـُة السـواُد األعظـُم مـن أهـل اإلسـالم، قال  وإمامهـم«)4). وممـا ُفسِّ

ـق محمـد أنـور شـاه الكشـميري: »اعلـم أن الحديـَث َيـُدلُّ ىلع أن  العالمـة املحقِّ

الِعْبـَرَة بمعظـم جماعـة املسـلمين، فلـو باَيَعـه رجـٌل واحـٌد، أو اثنـان، أو ثالثـٌة، 

.)530/(( اإلمام،  السنة، ط) جامعة  منهاج    (1(
نه  وحسَّ )466/4/ح67)2(،  الَجَماَعِة،  ُلُزوِم  يِف  َجاَء  َما  باب:  الفتن،  أبواب:  سننه،  يف  الترمذي  أخرجه    (2(

النار«.  »وَمن شذَّ شذَّ يف  زيادة:  دون  )405/3/ح)33)(،  الصحيحة  الطرق يف  بمجموع  األلباني 
.)43(/2( الكبرى،  التجارية  املكتبة  ط)  القدير،  فيض    (3(

)99/4)/ح3606(،  اإلسالم،  يف  النبوة  عالمات  باب:  املناقب،  كتاب:  صحيحه،  يف  البخاري  أخرجه    (4(
)475/3)/ح847)(. الفتن،  عند ظهور  الجماعة  بلزوم  األمر  باب:  اإلمارة،  كتاب:  ومسلم يف صحيحه، 
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فإنـه ال يكـون إماًمـا مـا لـم ُيَباِيْعـُه ُمعظُمُهـْم، أو أهـُل الَحـلِّ والعقِد«))).

وقـال اإلمـام الشـوكاني: »َمـن لـم ُيباِيْعه املسـلمون فـال والية له، وال َيسـتحقُّ 

وإلـزاُم  البيعـُة  َسـَبُبها  الواليـة  ألنَّ  ُجـزًء،  وال  اًل  كُّ اإلمـاُم  ُيباشـُره  مـا  ُيباشـر  أن 

الطاعـة«)2).  مـن  َيِجـُب  بمـا  بهـا  أنُفَسـُهم  املسـلمين 

امْلُؤمِنيـَن  جَماَعـَة  ُيَخاِطـب  »َواْلُقـْرآُن  رضـا:  رشـيد  محمـد  الشـيخ  وقـال   

ـة الِتـي  اِم الِتـي يشـرعها؛ َحتَّـى َأْحـَكام اْلِقَتـال َوَنْحوَهـا مـن اأْلُُمـور اْلَعامَّ ِباأْلَْحـكَ

ال تتعلَّـق باألفـراد، َوقـد َأمـر ِبَطاَعـة أولـي اأْلَمـر - وُهـُم اْلَجَماَعـة- ال ولـيَّ اأْلَمـر، 

َوَذِلـَك َأن ولـيَّ اأْلَمـر َواِحـٌد ِمْنُهـم، وإنمـا ُيطـاع بتأييـد جَماَعـِة امْلسـلمين الَّذيـن 

َبايُعـوُه«)3).

وَتْعَتِضـُد هـذه النُُّقـول ِبِفْعـِل راوي الحديـث نفِسـِه؛ عبـد اهلل بـن ُعمـر رضـي 

اهلل عنهمـا؛ ألنـه َعلَّـقَ البيَعـةَ أيـاَم عِلـيٍّ وأيـاَم معاويـة، وأيـاَم ابـن الزبيـر وعبد 

، وحتـى اصَطَلـَح معاويـُة مـع الَحَسـِن  امللـك بـن مـروان، حتـى اتفـَق األمـر لعلـيٍّ

عـاَم الجماعـة، وحتـى ُقِتـَل ابـن الزبيـر واْسـَتَتبَّ األمـُر لعبـد امللـك، قـال الحافظ 

البـن  ُيَباِيـع  أن  امَتَنـع  ة  املـدَّ تلـك  يف  ُعمـر  بـن  اهلل  عبـُد  »وكان  العسـقالني: 

باَيـَع  ثـم  معاويـَة؛  أو  ِلَعلـيٍّ  ُيباِيـع  أن  امَتَنـع  كان  كمـا  امللـك،  لعبـد  أو  الزبيـر 

ملعاويـةَ ملـا اصطلـح مـع الحسـن بـن علـي واجتمـع عليـه النـاس؛ وباَيـَع البنـه 

يزيـد بعـد مـوت معاويـَة الجتمـاع النـاس عليـه، ثـم امَتَنـَع مـن املبايعـة ألحـٍد 

لـك ُكلُّـه لعبـد امللـك، فباَيـَع  حـال االختـالف إلـى أن ُقِتـل بـن الزبيـر وانَتَظـم امْلُ

لـه حينئـذ«)4).

.)455/4( العلمية،  الكتب  دار  الباري، ط)  )1)  فيض 
الجرار، ط) دار ابن حزم، )ص9)8(. )2)  السيل 

العربي، )ص)2(. لإلعالم  الزهراء  الخالفة، ط    (3(
.)(95/(3( الباري، ط دار املعرفة،  )4)  فتح 
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الَهـَرم  رأِس  صياغـِة  يف  السـارية  وَعمـوَد  الثِّقـل  َمرَكـَز  الرِعيَّـُة  كانـت  َفقـد 

والعسـكرية  العلميـة  القيـادة  فيـه  ُتْسـَتْنَبُت  الـذي  الحقـُل  ألنهـا  ِتـه،  ِقمَّ وإفـراِز 

والسياسـية، بخـالف مـا نحـن عليـه اليوم؛ فـإنَّ النظـاَم العربـيَّ املعاصَر ُيْسـَتوَلُد 

ـَفارات«، وهـي يف  ى مجـازًا بــ »السَّ يف محاِضـن التمثيـل السياسـي التـي ُتَسـمَّ

غيـاٍر  ِقَطـع  ِمـْن  الوطنيـُة«  »القـراراُت  فيهـا  ـُب  ُتَركَّ عمليـات«  »ُغـَرُف  الحقيقـة 

َدة!  ُمسـَتْوَر

هـي  هـل  الشـريعة،  منظـور  يف  الجماعـة  مفهـوم  تحريـُر  يلـزُم  لذلـك   

أنهـا  َرْيـَب  ال  االعتـداد واالعتبـار؟  لهـا شـروٌط يف  ُتشـَترط  أْم  ُمطَلَقـٌة؟  جماعـٌة 

جماعـٌة َمْوُصوفـٌة بأوصـاف ُتَقيِّـُد إطالقهـا، واسـتجالُء تلـك النُُّعـوت إنمـا يكـون 

ناِهَضـٌة  جماعـٌة  يومئـٍذ  والجماعـُة  التنزيـل،  أيـام  يف  الجماعـة  معنـى  بتقريـر 

َيْجـري  اِم، فهـل  الُحـكَّ ـة وتعييـن  َنْصـِب األئمَّ ُمَؤثِّـَرٌة يف  بالِقْسـط،  ـارٌة  أمَّ بالحـق، 

ر أن مفهوم البيعـة مفهوٌم  هـذا املفهـوم ىلع واقعنـا املعاصر؟ السـيما إذا تقـرَّ

، وليـس مـن لوازمـه اعتقـاُد إمامـة فـالن أو عـالن، بـل الواجـب  عملـيٌّ ال َعَقـديٌّ

الراشـدين،  الخلفـاء  شـأِن  ِمـن  كان  مـا  إال  الشـرعي،  الحاكـم  نصـِب  يف  السـعُي 

والشـهادة  الرشـد  خصوصيـة  مـن  بذواتهـم  تعلَّـق  ملـا  التعييـن  ىلع  فَأمُرُهـم 

قـال  باالستمسـاك بمسـالكهم املهديـة.  النبويـة  والتوصيـة  بالجنـان،  ألعيانهـم 

الشـيخ محمـد رشـيد رضـا: »لفـظ الجماعـة إنمـا كان ُيـراد بـه جماعُة املسـلمين؛ 

التـي ُتِقيـم أمـَر اإلسـالم بإقامـة كتابـه وسـنة نبيـه ملسو هيلع هللا ىلص، ولكـْن صـارت كلُّ دولـٍة 

َهَدَمـت  وإن  الجماعـة ىلع نفسـها،  ُدَول املسـلمين تحمـل كلمـَة  ِمـن  إمـارٍة  أو 

الفجـور«)))!  وَأَباَحـت  الحـدوَد  َلـت  البدعـَة وَعطَّ َة وأقامـت  ـنَّ السُّ

رَتـّد: »التـارُك لدينه املفارُق  ويشـهد لهـذا التحريـر قولـه ملسو هيلع هللا ىلص يف توصيف امْلُ

.)303/6( للكتاب،  العامة  املصرية  الهيئة  ط  املنار،  تفسير    (1(
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للجماعـة«))). فاملقصـوُد بمفارقـة الجماعـة هنـا االرتـداُد عن الديـن واملروُق ِمن 

اإلسـالم املَعبَّـِر عنـه بالجماعـة، ومعلـوٌم أنَّ اإلسـالَم َحقٌّ مطلـقٌ ال يأتيـه الباطل 

الجماعـة  معانـي  ـة  كافَّ تخريـُج  ينبغـي  لذلـك  َخْلِفـِه.  مـن  وال  يديـه  بيـن  مـن 

الـواردة يف النصـوص ىلع هـذا املعنـى الُكلِّـي، وَردِّ املعانـي الفرعيـة إلى هذا 

األصـل الجامـع يف تحريـر مفهـوم الجماعـة. ومـا َوَقـع يف تفاسـير أهـل العلـم 

لــ: »الجماعـة« بأنهـم أصحـاب رسـول اهلل، أو فقهـاء امْلِلَّـة، أو األئمـة والخلفـاء، 

أو السـواد األعظـم مـن أهـل اإلسـالم )2)، َفَمْوِئـُل ذلـك ُكلِّـه إلـى اتِّبـاع الخطـاب 

املذكـورة  األقاويـل  ـة  لكافَّ الناِظـم  املعنـى  هـو  إْذ  واسـتدالاًل،  يـًا  َتَلقِّ الشـرعي 

اثنتيـن  َسـَتْفَترق ىلع  أمتـي  »إنَّ  الحديـث:  الجماعـة. ويف  معنـى  تعييـن  يف 

وسـبعين ِفرقـًة، كلهـا يف النـار إال واحـدة؛ وهـي الجماعـة)3)« ويف لفـٍظ: فقيـل 

لـه: مـا الواحـدة؟ قـال: »ما أنـا عليـه وأصحابـي)4)«.

قـال ابـُن مسـعود: »الجماعُة الكتاُب والسـنُة وإْن كنَت وحَدَك)5)«.

 وقـال T: »الجماعـُة مـا واَفـَق الحـقَّ وإن كنـَت وحـدك«)6). قـال نعيـم بـن 

والعين  بالنفس  النفس  }أن  تعالى:  اهلل  قول  باب  الديات،  كتاب:  صحيحه،  يف  البخاري  أخرجه    (1(
/(302/3( املسلم،  دم  به  يباح  ما  باب:  القسامة،  كتاب:  صحيحه،  يف  ومسلم  )5/9/ح6878(،  بالعين...{ 

له. واللفظ  ح676)( 
إمام  بلزوم  الجماعة  لزوم  أنَّ  الطبري، واختاَر  اإلماُم  الجماعة  الوجوه يف شرح معنى  د هذه  )2)  ممن عدَّ
واختياُرُه   .)33-35/(0( الرشد،  مكتبة  ط2  بطال،  البن  البخاري  شرح  يف  كما  ببيعته،  والوفاء  املسلمين 
الجماعة  أن  »وحاصله  فقال:  تقريره،  أسَلفنا  كما  الحق  التزام  إلى  آِياًل  وَجَعَله  الشاطبيُّ  اإلماُم  َرُه  َفسَّ
سنة  غير  ىلع  االجتماَع  أنَّ  يف  ظاِهٌر  وذلك  والسنة،  للكتاب  املوافق  اإلمام  ىلع  االجتماع  إلى  راجعٌة 
 .)265/2( الكبرى،  التجارية  املكتبة  ط  االعتصام،  األحاديث«.  يف  املذكورة  الجماعة  معنى  عن  خارٌج 

.)267/(( الصميعي،  دار  الجماعة، ط2  إتحاف   ،)347/3( املجمع،  الفتاوى، ط  مجموع  وانظر: 
الصحيحة،  يف  األلباني  وصححه  )35/28)/ح6937)(،  الشاميين،  مسند  املسند،  يف  أحمد  أخرجه    (3(

نفيس. بحث  فيه  وله   ،)404/((
اهلل،  إال  إله  ال  أن  يشهد  وهو  يموت  فيمن  جاء  ما  باب:  اإليمان،  أبواب:  السنن،  يف  الترمذي  أخرجه    (4(
الجامع،  صحيح  يف  األلباني  وصححه  ))/8)2/ح444(،  العلم،  كتاب  املستدرك،  يف  والحاكم   ،)323/4(

)943/2/ح5343(.
.)404/2( الجوزي،  ابن  دار  واملتفقه، ط2  الفقيه  الخطيب يف  أخرجه    (5(

))/)2)/ح60)(. دار طيبة،  االعتقاد، ط8  الاللكائي يف شرح أصول  أخرجه    (6(
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حمـاد ُمعلِّقـًا: »إذا َفَسـَدت الجماعـُة فعليـك بمـا كانـت عليـه الجماعـة قبـل أن 

َيْفُسـدوا، وإن كنـَت وْحـَدك، فإنـك أنـت الجماعـُة حينئـٍذ«))). 

   

وقـال أبـو شـامة املقدسـي: »وحيـث جاء األمـُر بلـزوم الجماعـة، فاملـراُد ُلُزوم 

ـكُ بـه قليـاًل واملخالـُف لـه كثيـرًا؛ ألن الحق الذي  الحـق واتِّباُعـه، وإن كان املتمسِّ

كانـت عليـه الجماعـة األولـى مـن النبـي ملسو هيلع هللا ىلص وأصحاِبـِه، وال َنَظـَر إلـى كثـرة أهـل 

الباطـل«)2). فالجماعـة يف ميـزان الوحـي جماعـُة أفهـاٍم ال جماعة أجسـام، وإنما 

الُجُسـوم َتَبـٌع للُفُهـوم، وال َيِحـلُّ أن َتنَعِقـَد القلـوُب ىلع غيـر مضمـون الرسـالة. 

وممـا َحبَّـره اإلمام الشـافعي يف شـرحه لحديث: »مـن أراد منكم َبْحَبَحـَة)3) الجنَة 

فليلـزم الجماعـَة«)4). قولـه: »إذا كانـت جماَعُتُهـم متفرقـًة يف البلـدان، فال َيْقِدر 

أحـٌد أن َيلـَزم جماعـَة أبـداِن قـوٍم متفرقيـن، وِإْن ُوِجـَدت األبـداُن تكـون مجتمعًة 

))/420/ح0)9(. املنهاج،  دار  للبيهقي، ط)  املدخل    (1(
الباعث، ط) دار الهدى، )ص22(.   (2(

مختار  انظر:  وَسُطها.  الدار  وَبحبوحة  وامْلُقام،  الحلول  يف  التمكن  وهو  َبْحُبُح  التَّ من  الَبْحَبَحُة    (3(
)ص29(. العصرية،  املكتبة  ط5  الصحاح، 

الصحيحة،  األلباني يف  ))/269/ح5))(، وصححه  املبشرين،  العشرة  أحمد يف املسند، مسند  أخرجه    (4(
))/792/ح430(.
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ـار، فلـم يكـن يف لـزوم األبـدان معنى،  مـن املسـلمين والكافريـن واألتقيـاء والُفجَّ

ِلُلـزوم جماعتهـم  ألنـه ال ُيمكـن، وألن اجتمـاع األبـدان ال يصنـع شـيئًا فلـم يكـن 

معنـى، إال مـا عليهـم جماَعُتُهـم مـن التحليـل والتحريـم والطاعـة فيهمـا. وَمـن 

مـا  خاَلـَف  ومـن  جماَعَتهـم،  لـزم  فقـد  املسـلمين  جماعـُة  بـه  َتُقـول  بمـا  قـال 

ُأِمـَر بلزومهـا«))). تقـول بـه جماعـُة املسـلمين فقـد خالـف جماَعَتهـم التـي 

اعتبـار  ىلع  التطبيقيـة  النمـاذج  ومـن   

مفهـوم الجماعـة يف ميـزان اإلسـالم، والتقيُّـد 

ـاًل وعقـدًا، َنْكثـًا  ضـة حَّ َفوَّ بطبيعـة الجماعـة امْلُ

وَفْتـاًل، إبطـاُل بيعـِة أهل الشـام للملك حسـين، 

وامللـك  اإلنجليـز،  وْطـأِة  تحـت  كانـوا  ألنهـم 

مِلـك!  برتبـة  بريطانـي  ـف  موظَّ يومهـا  حسـين 

قـال الشـيخ محمـد رشـيد رضـا: »أمـا َمـن باَيَعه 

َفُهـم  والعـراق،  وفلسـطين  سـورية  أهـل  ِمـن 

ال  قويتيـن؛  أجنبيتيـن  دولتيـن  سـيطرة  تحـت 

وإنمـا  آَخـر.  أمرهـم طاعـَة حاكـٍم  مـن  يملكـون 

الحـدود  وإقامـة  الـزكاة  وأمـوال  الجهـاد  يف  والطاعـة  السـمع  ىلع  املبايعـة 

وغيـر ذلـك مـن األحـكام، فـال امللـك حسـين يسـتطيع أن يقيـَم شـيئًا مـن هـذه 

األحـكام يف هـذه البـالد، وال أهُلَهـا قـادرون ىلع إعطائـه هـذه االسـتطاعة، وال 

أَمـَر بشـيٍء منهـا«)2). إذا هـو  ىلع طاعتـه 

 والحديـُث بعـد التـي واللَُّتياَّ ليـس ىلع ظاهره، لجريان لفظه يف سـياقات 

والتفصيـل،  التَّبِييـن  إلـى  أقـرب  وبعضهـا  ُمجَمـٌل؛  بعُضهـا  دٍة؛  متعـدِّ حديِثيَّـةٍ 

ُعَصـٍب  إلـى  واالنحيـاز  اإلسـالم  عـن  واالرتـداد  بالسـيف  الخـروج  ىلع  اشـَتَمَلت 

الحلبي، )ص473(. مكتبة  الرسالة، ط)    (1(
342)ه. )257/25(، عدد رمضان  املنار،  )2)  مجلة 
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... كقولـه ملسو هيلع هللا ىلص: »َمـن رأى ِمـن أميـره شـيئا َيْكَرهـه فليصبـر عليـه، فإنـه  َيـةٍ ُعمِّ

َمـن فـارق الجماعـة ِشـبرًا فمـات، إال مـات ِميتـًة جاهليـًة«))). 

ة  وقولـه ملسو هيلع هللا ىلص: »َمـن َخَلـع َيـدًا ِمـن طاعـة َلِقـي اهلل يـوم القيامـة ال ُحجَّ  

ِميتـًة جاهليـة«)2). وَمـن مـات وليـس يف عنقـه بيعـٌة، مـات  لـه، 

وقولـه ملسو هيلع هللا ىلص: »َمـن خـرج من الطاعـة وفـاَرَق الجماعـَة فمات، مـات ِميتًة    

إلـى  يدعـو  أو  لعصبـٍة؛  َيغَضـُب  يَّـٍة؛  ُعمِّ رايـة  تحـت  قاتـل  وَمـن  جاهليـة، 

ُعصبـًة؛ أو ينصـر ُعصبـًة، فُقِتـل، َفِقْتَلـٌة جاهليـة، وَمـن خـرج ىلع أمتـي، 

َيضـِرُب َبرَّهـا وفاجرهـا، وال يتحاشـى مـن مؤمنها، وال يفي لـذي عهد عهده، 

فليـس منـي ولسـت منـه«)3). وهـذا يف االحتـراب ىلع الدنيـا واالقتتـال ىلع 

لـك، قـال أبـو العبـاس القرطبـي: »وقـد أبَعـَد َمـن قـال إنهـم الخـوارج؛ فإنهم  امْلُ

يـن ال شـيٍء مـن الَعَصِبيـة وامللـك، لكنهـم  إنمـا َحَمَلهـم ىلع الخـروج الغيـرُة للدِّ

أخطُئـوا التأويـَل وَحرَّفـوا التنزيـل«)4).

 ونظيـر هـذا مـا َذَكـَره الشـوكاني يف بـراءة سـاحة الحسـين T من ُشـبهة 

الخـروج، فقـال: »ال ينبغـي ملسـلٍم أن َيُحـطَّ ىلع َمـن َخـَرج مـن السـلف الصالـح؛ 

ِمـن الِعتـرة وغيرهـم؛ ىلع أئمـة الَجـْور، فإنهـم َفَعلـوا ذلـك باجتهـاٍد منهم، وُهم 

أهـل  مـن  بعدهـم  ِمـن جماعـة ممـن جـاء  اهلل  رسـول  لسـنة  وأطـوُع  أتقـى هلل 

العلـم، ولقـد َأْفـَرط بعـُض أهـل العلـم كالكرامية وَمـن واَفَقُهـم يف الجمود ىلع 

يـر  أحاديـث البـاب، حتـى حكمـوا بـأن الحسـين السـبط T وأرضـاه بـاٍغ ىلع الِخمِّ

)476/3)/ح848)(. الفتن،  الجماعة عند ظهور  بلزوم  األمر  اإلمارة، باب:  )1)  أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب: 

)2)  أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب: اإلمارة، باب: األمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن، )478/3)/ح)85)(.
معصية،  تكن  لم  ما  لإلمام  والطاعة  السمع  باب:  األحكام،  كتاب:  صحيحه،  يف  البخاري  أخرجه    (3(
)62/9/ح43)7(، ومسلم يف صحيحه، كتاب: اإلمارة، باب: األمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن، )477/3)/

ح849)(.
.)60/4( ابن كثير،  )4)  املفهم، ط) دار 
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ير الهاِتـكِ ِلُحـَرم الشـريعة املطهـرة؛ يزيـد بـن معاويـة لعنهـم اهلل؛ فيـا هلل  ـكِّ السِّ

ُع مـن سـماعها كل ُجْلُمـود«))). الَعَجـُب مـن مقـاالٍت تقشـعرُّ منهـا الجلـود، ويتصـدَّ

قـال اإلمـام النـووي: »والتشـديداُت الـواردُة يف الخـروج عن طاعـة اإلمام ويف 

مخالفتـه؛ كحديـث: »مـن حمـل علينـا السـالح فليـس منـا« وحديـث: »مـن فـارق 

الجماعـة فقـد خلـع ربقـة اإلسـالم مـن عنقـه« وحديـث: »مـن خـرج مـن الطاعة 

وفـارق الجماعـة فِميَتُتـه جاهليـة« كلهـا محمولـٌة ىلع َمـن خـرج عـن الطاعـة 

وخاَلـَف اإلمـاَم بـال ُعـذٍر وال تأويل«)2).

َأِهـي  الَبْيَعـة التـي َمـْن مـاَت ُدوَنهـا كانـت ِميَتُتـُه جاهليـًة؟  ثـم مـا مضمـوُن 

النفـوذ  امِتـداِد  ىلع  بيَعـٌة  أم  الوحـي؟  وصريـِح  الشـريعة  أصـول  ىلع  َبْيعـٌة 

اإلسـالم؟  أهـِل  ُجمهـور  ىلع  الوْضِعيَّـة  ُنُظِمـِه  وَهْيَمنـِة  الغربـيِّ 

هـذا مـا نتابع الجواب عنه يف املقال القادم إن شـاء اهلل

)1)  نيل األوطار، ط) دار الحديث، )208/7(.
.)334/3( املحتاج،  دليل  وانظر:   ،)50/(0( اإلسالمي،  املكتب  الطالبين، ط3  روضة    (2(
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جمال محمود 

عسكر مصر    
والثــورة

للقصة بقية )الجزء األول(
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مقدمة:

تعاملـت املؤسسـة العسـكرية منـذ أول لحظة من اندالع الثـورة املصرية 

يف 25 ينايـر 2011م، بخطـة محكمـة مدروسـة حتـى تصـل يف نهايـة األمـر 

إلـى إعـادة تموضعهـا مـرة أخرى والسـيطرة ىلع زمـام األمور مـن جديد.

حتـى وإن تعاملـت املؤسسـة العسـكرية بشـكل إيجابـي مـع الثـوار يف بدايـة 

الثـورة وكانـت عامـل ضغـط ىلع الرئيـس األسـبق حسـني مبـارك للتخلـي عـن 

الحكـم لوجـود مصالـح كانـت تبحـث عنهـا املؤسسـة العسـكرية يف أواخـر مـدة 

حكمـه، مـن العمـل ىلع “عـدم املضـي قدمـًا يف مشـروع التوريـث”.

تفتيـت  جليـًا يف  هـذا  واتضـح  بدقـة  محسـوبة  كانـت  الخطـوات  تلـك  أن  إال 

املؤسسـة  عليهـا  عملـت  التـي  الفرقـة”  “صناعـة  خـالل  مـن  الثوريـة   القـوى 

حسـين  محمـد  املشـير   برئاسـة  العسـكري  املجلـس  تولـي  منـذ  العسـكرية 

طنطـاوي إدارة البـالد يف 11 فبرايـر 2011م، بمـا يف ذلـك مـا حـدث يف االسـتفتاء 

ىلع التعديـالت الدسـتورية يف مـارس 2011م،  واالنتخابـات البرملانيـة ملجلسـي 

2011م ثـم االنتخابـات الرئاسـية يف جولتيهـا يف  الشـعب والشـوري نهايـة عـام 

2012م. يونيـو  مايـو- 

رئيـس  أول  الرئيـس محمـد مرسـي،  التعامـل مـع  الخطـة يف  تلـك  واسـتمرت 

مدنـي منتخـب حكـم الدولـة املصريـة، منـذ اللحظـات األولـى مـن توليـه الحكـم 

يف يونيـو 2012م؛ فوضعـوا أمامـه العقبـات، وصنعـوا لـه األزمـات لخلـق حالة من 

الضجـر الشـعبي عليـه، حتـى يصبـح مطلـب رحيـل النظـام مطلبـًا شـعبيًا يشـكل 

غطـاًء للمجلـس العسـكري لتدخـل الجيـش واالنقضـاض ىلع الحكـم مـن جديـد 

بعـد التخلـص مـن أول تجربـة ديمقراطيـة حقيقيـة شـهدتها الدولـة املصريـة.

 جديـر بالذكـر أنـه عنـد قـراءة االنقالبـات العسـكرية التـي تمـت يف مصـر 
وهـي ىلع الترتيـب: انقـالب 1952م، ووقـوف الجيـش مـع ثـورة ينايـر لالنقـالب 

ىلع مبـارك، ثـم انقـالب 03 يوليو 2013م، نـرى أن الجيش كان يأخذ حراك الشـارع 
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سـتارًا مـن أجـل التحـرك وتحقيـق أهدافـه، ولكـن الضجـر الشـعبي والحـراك يف 

املياديـن كان حقيقيـًا عـام 2011م، ولكـن يف انقالب 2013م، صنع الجيـش ظهيرًا 

شـعبيًا حتـى يكـون مبـررًا لحراكـه، ومـن أجـل هـذا أنشـأت املخابـرات الحربيـة 

حركـة تمـرد ومولتهـا دولـة اإلمـارات لتصبـح هـي الغـالف كحركـة شـبابية تقـود 

لحراك. ا

مـن خاللـه  أحـاول  الـذي  املوضـوع،  ذلـك  الكتابـة حـول  البـدء يف  قبـل   
الدولـة  تاريـخ  يف  هامـة  مرحلـة  يف  األحـداث  أهـم  لبعـض  تفسـيرًا  أقـدم  أن 

املصريـة، وتحديـدًا فتـرة مـا قبـل يوليـو 2013م، ومحاولـة الكشـف عن املسـارات 

املطـاف  نهايـة  يف  لتصـل  العسـكرية،  املؤسسـة  قيـادات  وضعتهـا  التـي 

إلـى  وصـواًل  املصريـة،  الدولـة  شـهدتها  ديمقراطيـة  تجربـة  أول  ىلع  للقضـاء 

عـن  نتـج  ومـا  الدولـة،  رأس  ىلع  السيسـي  عبدالفتـاح  بتنصيـب  2014م،  مايـو 

التنصيـب ومـا أحدثـه مـن تافقـات وخالفـات داخـل املؤسسـة العسـكرية  هـذا 

واألجهـزة السـيادية، أود أن أشـير إلـى أن بعـض املعلومـات التـي سـتذكر  يف 

هـذه السـطور ، هـي نتـاج ملقابـالت مـع بعـض املطلعيـن ىلع تلـك املرحلـة 

مباشـرة. وغيـر  مباشـرة،  بطـرق  السـابقين،  العسـكريين  مـن 
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أواًل: أسـباب وقوف الجيـش مع ثورة يناير:

قبـل الدخـول يف مرحلـة فتـرة حكـم الرئيـس محمـد مرسـي، يجـب الوقـوف 

ىلع أسـباب وقـوف الجيـش مـع ثـورة ينايـر، ومـن وجهـة نظـر الباحـث، أنـه لوال 

وقـوف الجيـش املصـري اإليجابـي مـع ثـورة ينايـر مـا كان لحكـم الرئيـس األسـبق 

حسـني مبـارك أن ينتهـي.

 ويـرى الباحـث أن هنـاك عدة نقـاط هامـة كانت ضمن أسـباب وقوف 
الجيـش املصـري مـع ثـورة ينايـر وإجبـار مبـارك ىلع التخلـي عـن الحكـم، 

: هي

1- عـدم شـعور الجيـش بتوجـه االحتجاجـات نحوه بشـكل مباشـر، وهذا بسـبب 

أن الجيـش املصـري لـم يكـن أداة مـن أدوات النظـام لقمـع الشـعب أو املعارضـة 

أيـام مبـارك، ىلع الرغـم مـن كونـه حاميـًا للنظام.

“الحاكـم  مبـدأ  ىلع  خروجـًا  ذلـك  يف  ألن  للتوريـث  الجيـش  تأييـد  عـدم   -2

الجيـش،  امتيـازات  يهـدد  التوريـث  أن  إلـى  باإلضافـة  العسـكرية”،  الخلفيـة  ذي 

اسـتعادة  ىلع  قـادر  وأنـه  فقـط،  التوريـث  سـتوقف  االحتجاجـات  أن  وتقديـره 

زمـام األمـور مـرة أخـرى.

3-اتصـاف الثـورة بالشـعبية منذ جمعـة الغضب 28 يناير 2011م، وسـلميتها.]1[

تلـك األسـباب مـن وجهـة نظـري، فضاًل عـن وجود إشـارات واضحة مـن الواليات 

الدافـع األسـاس  التغييـر، كانـت  أمـام  الوقـوف  األمريكيـة تفيـد بعـدم  املتحـدة 

2011م  لوقـوف الجيـش مـع ثـورة ينايـر، وال أرى أن الجيـش وقـف مـع ثـورة ينايـر 

مدنيـًا  الحكـم حكمـًا  ليصبـح  أو  ديمقراطـي حقيقـي،  تحـول  تحقيـق  أجـل  مـن 

متعاقبـًا، ويعـود الجيـش إلـى مهامـه املنوط بهـا يف حماية البالد مـن املخاطر 

والتهديـدات؛ وربمـا هـذا مـا يفسـر أسـباب وقـوف الجيـش ضـد الرئيـس محمـد 
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املقابـالت  ُأجريـت  ممـن  العسـكريون  يـرى  إذ  حكمـه،  لحظـات  أول  مـن  مرسـي 

معهـم، أنـه لـو فـاز أحمـد شـفيق ىلع الرئيس األسـبق مرسـي يف جولة اإلعادة 

يونيـو 2012م، لـكان تعامـل الجيـش معـه مختلفـًا تمامـًا، إذ قـال أحد العسـكريين 

“هـؤالء لـم ولـن يسـمحوا أبـدأ أن يحكـم مصـر رئيـس مدنـي، ولـن يعطـوا التحية 

العسـكرية أبـدًا لشـخص ذي قميـص وبنطـال”.

 أود أن أشـير هنـا إلـى نقطـة هامـة، لـم يتطـرق لهـا الكثيـرون، فاملجلـس 

العسـكري الـذي كان يتكـون مـن 24 عضـوًا أثنـاء ثـورة ينايـر 2011م، كانـوا جميعـًا 

األمـر، مـع رحيـل مبـارك مـن  بـال اسـتثناء، نظريـًا وبـدون أي خـالف حـول هـذا 

أجـل التخلـص مـن قصـة التوريـث التـي كان مبـارك يجهـز لهـا حتى يصبـح جمال 

مبـارك رئيسـًا ملصـر؛ ولكـن كانـت هنـاك وجهتـا نظـر داخـل املجلـس:

وجهـة النظر األولى:

كانـت ترى اسـتغالل الحـراك للتخلص من مبـارك، وملف التوريث.
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وجهـة النظر الثانية:

النـاس  سـيدفع  2011م  ينايـر  ثـورة  توقيـت  مبـارك يف  خـروج  أن  تـرى  كانـت   

للتجـرؤ ىلع منظومـة الحكـم العسـكري ويصبـح الحـراك عـادة يقوم بها الشـعب 

العسـكري ىلع  للحكـم  تهديـدًا حقيقيـًا  سـيكون  وهـذا  املقبلـة،  الفتـرات  يف 

املـدى القريـب والبعيـد، وكانـوا يـرون مواجهـة الحـراك بالقوة وكان اللواء حسـن 

الروينـي قائـد املنطقـة املركزيـة وقـت ثـورة ينايـر 2011م، يتبنـى وجهـة النظـر 
]2 [ تلك.

أسسـه  الـذي  املنهـاج  نفـس  ىلع  يسـير  كان  مبـارك  أن  بالذكـر  جديـر   

عبدالناصـر منـذ عـام 1954م، وسـار عليـه أنـور السـادات الـذي خلفـه يف الحكـم 

عـام 1970م، فكانت املؤسسـة العسـكرية مسـتقلة عن مؤسسـة الرئاسـة، وكانت 

الدولـة املصريـة ُتـدار عـن طريـق مؤسسـتين همـا مؤسسـة الرئاسـة واملؤسسـة 

والـذي  الدولـة  رئيـس  هـو  املؤسسـتين  لتلـك  األىلع  القائـد  ولكـن  العسـكرية، 

العسـكرية  املؤسسـة  كانـت  لذلـك  معينـة،  ًا  أدوار  مؤسسـة  لـكل  يعطـي  كان 

بشـكل فعلـي شـريكة يف الحكـم ولهـا صالحيـات وأدوار يف مختلـف امللفـات، 

ولـم تكـن لهـا الكلمـة العليـا يف إدارة شـئون البـالد.

ثانيًا: املؤسسـة العسـكرية بعـد ثورة يناير “فترة املجلس العسـكري”:

إلدارة  املسـلحة  للقـوات  األىلع  املجلـس  وفـوض  مبـارك،  حسـني  تنحـى 

الفارقـة مضـت قيـادات  اللحظـة  2011م، ومنـذ تلـك  11 فبرايـر  البـالد، يف  شـئون 

بزمـام  لكـي تمسـك  املـدروس  تنفيـذ مخططهـا  العسـكري قدمـًا يف  املجلـس 

األمـور مـرة أخـرى.

املخطط باألساس كان يسعى لتحقيق عدة أهداف بشكل متواٍز، للتحكم 

يف السلطة عن طريق “انقالب ناعم” ىلع ثورة يناير، كان من أبرز خطوات 

املخطط: ذلك 
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1 تنفيـذ اسـتراتيجية “صناعـة الفرقـة” بيـن رفقـاء امليـدان مـن اإلسـالميين 

ىلع  عمـل  العسـكري  فاملجلـس  األخـرى،  املدنيـة  القـوى  وكافـة  والليبرالييـن 

تفتيـت تلـك القـوى إعمـااًل ملبـدأ “فـرق تسـد”. تلـك االسـتراتيجية كانـت تعتمـد 

رأسـها  وىلع  اإلسـالمية  القـوى  مـع  األمـر  بدايـة  يف  التقـارب  ىلع  باألسـاس 

2011م، فاملؤسسـة  جماعـة اإلخـوان املسـلمين كمـا حـدث يف اسـتفتاء مـارس 

الجيـش  بيـن  جـرت  وتوافقـات  تفاهمـات  أن  ىلع  األمـر  صـورت  العسـكرية 

التـي  الدسـتورية  التعديـالت  ىلع  املوافقـة  يف  عـام  بشـكل  واإلسـالميين، 

كانـت ترفضهـا أغلبيـة القـوى املدنيـة والثوريـة، حتـى يحـدث ذلـك شـرخًا بيـن 

القـوى اإلسـالمية والقـوى املدنيـة والعلمانيـة والثوريـة )مـن خـالل الحديث عن 

التقـارب بيـن القـوى اإلسـالمية واملؤسسـة العسـكرية( وتقـف تلـك القـوى يف 

ملواجهتهـا.  وتصطـف  اإلسـالمية  للقـوى  املعارضـة  صـف 

مـن  فشـيئًا  شـيئًا  العسـكرية  املؤسسـة  تتباعـد  الشـرخ  ذلـك  إحـداث  وبعـد 

القـوى اإلسـالمية حتـى تكـون أقـرب للقـوى املدنيـة والقـوى األخرى لكـي يقفوا 

املؤسسـة  فكانـت خطـة  وحيـدة.  تقـف  أصبحـت  التـي  اإلسـالمية  القـوى  أمـام 

العسـكرية املدروسـة يف التعامـل مـع امللـف السياسـي تهـدف أواًل إلـى القضاء 

القـوى  مـن  تتخلـص  ذلـك  وبعـد  الثـورة،  أكبـر فصيـل سياسـي شـارك يف  ىلع 
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األخـرى شـيئًا فشـيئًا مـن حيـث األهميـة، وهـذا مـا حـدث بالفعـل.

العسـكرية،  املؤسسـة  تعطـي  دسـتورية  فـوق  ووثائـق  إعالنـات  فـرض   2

أصـدر  لذلـك  منفـرد،  بشـكل  املرحلـة  إدارة  مـن  تمكنهـا  وامتيـازات،  صالحيـات 

املجلـس العسـكري اإلعـالن الدسـتوري املكمـل يف يونيو 2012 الـذي كان بمثابة 

انقـالب ىلع الثـورة، بعـد وثيقـة السـلمي التـي صـدرت يف النصـف الثانـي مـن 

عـام 2011، والتـي صيغـت “بالتنسـيق مـع الجيـش” وكانـت تهـدف إلـى “دسـترة” 

البـالد. السـيطرة العسـكرية ىلع األمـور يف 

3  إفشـال وتعطيـل املؤسسـات املنتخبـة التـي سـتأتي بهـا الثـورة، ولذلـك 

عمـل املجلـس العسـكري ىلع حـل مجلس الشـعب الـذي انُتخب بعد ثـورة يناير، 

لضمـان اسـتمرارية املؤسسـة العسـكرية يف سـيطرتها ىلع األوضـاع بالسـيطرة 

تظـل  ولكـي  االنتقاليـة،  املرحلـة  إطالـة  ومحاولـة  التشـريعية،  السـلطة  ىلع 

السـلطة التنفيذيـة والتشـريعية يف يـد املؤسسـة العسـكرية.

4 حسـم االنتخابـات الرئاسـية لصالـح مرشـح تدعمـه املؤسسـة العسـكرية، 

ىلع أن يكـون رجـاًل ذا خلفيـة عسـكرية، وأكـد البعـض يف تلـك الجلسـات، أن 

املؤسسـة العسـكرية قدمـت كل أنـواع الدعـم للفريـق أحمد شـفيق حتـى يكون 

هـو الفائـز يف االنتخابـات الرئاسـية يف مايـو 2012م، ولكـن بسـبب ارتبـاط أحمد 

شـفيق بمنظومـة حسـني مبـارك التـي قامـت الثـورة للقضـاء ىلع رموزهـا، فضاًل 

كانـت  الوقـت،  ذلـك  يف  املصـري  الشـارع  داخـل  اإلخـوان  جماعـة  شـعبية  عـن 

النتيجـة لصالـح الرئيـس محمـد مرسـي. 

التوقيـت،  ذلـك  يف  رأت  العسـكرية  املؤسسـة  أن  البعـض  ويـرى   
ربمـا بضغـوط خارجيـة، أن تزويـر االنتخابـات سـيكون خطئـًا اسـتراتيجيًا، 

املؤسسـة  ىلع  الضـرر  وسـيكون  فوضـى،  حالـة  يف  الدولـة  وسـُيدخل 

العسـكرية أكثـر مـن نفعـه، وكانـت تـري أن املنطقـة مـا زالـت تمـر بحالـة 

ثوريـة، وبالتالـي رأت تأجيـل املواجهـة لوقـت آخـر، مـع إيمانهـا بقدرتهـا 

ىلع إنهـاء حكـم اإلخـوان يف أسـرع وقـت.
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ثالثًا: املؤسسـة العسـكرية وحكم الرئيس مرسي:

املؤسسـة العسـكرية منـذ اللحظـة األولـى لحكـم الرئيـس محمـد مرسـي، لـم 

تتقبـل ذلـك األمـر، وكانـت تخطـط للوصـول إلـى اللحظـة الحاسـمة التـي تنهـي 

فيهـا تلـك التجربـة، وتعطـي درسـًا ملـن يحـاول أن يسـير ىلع نفـس املنـوال 

أخرى. مـرة 

2012م كان تاريخًا هامًا داخل املؤسسـة  قال لي أحد العسـكريين إن أغسـطس 

العسـكرية، وصراعهـم مـع التجربـة الديمقراطيـة، وتحديـدًا عنـد إقالـة املشـير 

محمـد حسـين طنطـاوي مـن منصبـه كوزيـر للدفـاع، والفريـق سـامي عنـان مـن 

منصبـة كرئيـس لـألركان، وكذلـك قادة األفـرع الرئيسـية بالجيش املصري، أسـباب 

تلـك اإلقـاالت وتحديـدًا إقالـة كل مـن املشـير طنطـاوي والفريـق عنـان يتحـدث 

عنهـا الكثيـرون، ولكـن مـن وجهـة نظـري الروايـة الصحيحـة التي دفعـت الرئيس 

مرسـي لإلطاحـة باملشـير طنطـاوي لـم ُتـرَو إلى اآلن.

 وبنـاء ىلع مـا ذكـره بعض العسـكريين السـابقين، فـإن قرار  إقالة املشـير 

طنطـاوي، سـّبب ضجـرًا كبيـرًا داخـل الجيـش املصـري، يف مختلـف املسـتويات 
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“قيـادات، ضبـاط” وهـذا بسـبب أن طنطـاوي باألسـاس لـه رصيـد وشـعبية داخل 

املؤسسـة العسـكرية فهـو صاحـب أكبـر فتـرة يقضيهـا وزيـر دفـاع داخـل الجيش 

املصـري “1991-2012”، فضـاًل عمـا عـدوه مـن الرئيـس مرسـي “تجـاوزًا لحـدوده”، 

وذلـك القـرار اسـتغلته قيـادات الجيـش فيمـا كانـت تـردده بعـد ثـورة ينايـر، بمـا 

الثـورة تهـدف  الروينـي]3[، أن  يف ذلـك املشـير طنطـاوي نفسـه واللـواء حسـن 

إلـى هـدم وتفكيـك الجيـش. وبعـد ذلـك القـرار كانـت النـدوات التثقيفيـة داخل 

الجيـش الخاصـة بالضبـاط تؤكـد أن الرئيـس مرسـي وجماعـة اإلخـوان يهدفـون 

إلـى السـيطرة ىلع الجيـش أو هدمـه، وأن هـذه القـرارات جاءت من أجـل تحقيق 

أهدافهـم تلـك وأن قـادة الجيـش لـن تسـمح بذلـك املخطـط.

محمد  الرئيس  حكم  إنهاء  قرار  مع  كانت  الجيش  قيادات  فمعظم  إذن 

املخابرات  مدير  بتعيين  املدروس”  “غير  مرسي  الرئيس  قرار  أن  إال  مرسي، 

ساعد  2012م،  أغسطس  يف  للدفاع  وزيرًا  السيسي”  “عبدالفتاح  الحربية 

أكبر. بشكل  عليه  الخناق  تضييق  يف  كثيرًا  وأسهم 

أنهـا كانـت سـابقة يف  العسـكريون،  الواقعـة كمـا يصفهـا  تلـك  الغريـب يف 

بـل  للدفـاع،  وزيـرًا  حربيـة  مخابـرات  مديـر  يصبـح  أن  الحديـث  املصـري  التاريـخ 

عـادة مـا ينصـح األمنيـون والعسـكريون أن مديـري املخابـرات ال يجـب أن يتولـوا 

أركان، ألن  رئيـس  أو  الدفـاع  وزيـر  مناصبهـم مهامـًا كمهـام  مـن  بعـد خروجهـم 

وإذا  الدولـة،  عـن  ومفصليـة  هامـة  معلومـات  لديهـم  تكـون  املخابـرات  مديـري 

عينـوا بعـد خروجهـم مـن مناصبهـم يف مناصـب أىلع كـوزراء دفـاع أو رؤسـاء 

أركان وأصبـح لهـم صالحيـات بتحريـك قـوات فهـذا خطأ اسـتراتيجي كبيـر ألنهم 

سـيصبحون ذوي قـدرات وإمكانيـات تؤهلهـم للقيـام بـأي عمل ضد رأس السـلطة 

املعلومـة  غيـاب  مـع  ولكـن  السيسـي،  فعلـه  مـا  وهـذا  االختـالف،  أوقـات  يف 

يصبـح كل شـيء محتمـاًل، ويبـدو أن الرئيـس محمـد مرسـي ومسـاعديه لـم يكـن 

لديهـم هـذا اإلدراك، و ال زالـت حيثيـات اختيـار السيسـي تحديـدا لهـذا املنصـب 

مـن األمـور التـي لـم يكشـف عنهـا النقـاب حتـى االن.
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 تشـير الدالئـل واملعلومـات املتوافـرة مـن مصادرنـا املختلفـة أن الجيـش 

قـد حسـم القـرار بشـكل نهائـي ووضـع الجـدول الزمنـي لرحيـل نظـام الرئيـس 

أن  املقابـالت،  أحـد  يف  لـي  قيـل  مـا  ولكـن  2013م،  يونيـو  أوائـل  يف  مرسـي 

املجلـس العسـكري املكـون مـن 24 عضـو يف يونيـو 2013م، كانـت خطتـه بعـد 

اإلطاحـة بالرئيـس محمـد مرسـي أن يكـون البديـل رجال عسـكريا أخر، ولـم يطرح 

اسـم السيسـي بـأي شـكل مـن األشـكال أنـه سـيكون هـو ذلـك الرجـل العسـكري 

الـذي سـيتولى الحكـم بعـد االنقـالب.

رابعًا: مـا بعد 03 يوليو 2013م:

الخالفـات  بـذور  بزغـت  2013م،  يوليـو   03 يف  األسـاس  الهـدف  تحقيـق  بعـد 

أن  العسـكري  املجلـس  قيـادات  لبعـض  وظهـر  املصـري،  الجيـش  قيـادات  بيـن 

السيسـي وطنطـاوي  يعلمهـا  كان  الحقيقيـة،  الخطـة  تلـك  2013م،  يوليـو  خطـة 

الخطـة  وتلـك  العسـكري،  املجلـس  قيـادات  مـن  قليـل  عـدد  ومعهـم  باألسـاس 

لـم  مـا  للجمهوريـة، وهـو  رئيسـًا  وليـس غيـره  السيسـي  لتصعيـد  كانـت تهـدف 

يرحـب بـه الحقـا بعـض قيـادات املجلـس العسـكري “حاليـة كانت أو مسـتدعاة” 
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ألنهـا كانـت تـرى بأحقيـة وصولهـا إلـى هـذا املنصـب، أو بـأن السيسـي ال يتميـز 

تفضيلـه. يبـرر  بشـيء  عليهـم 

ويحصـن،  منصبـه  يف  السيسـي  يبقـى  أن  السـائدة  النظـر  وجهـة  وكانـت 

السيسـي  ولكـن  التوقيـت،  ذلـك  يف  الدفـاع  وزيـر  تحصيـن  قانـون  ُمـرر  ولذلـك 

مبتغـاه  لتحقيـق  األمـر  نهايـة  يف  يصـل  حتـى  خطتـه  يف  االسـتمرار   واصـل 

التوقيـت وُسـرب:  الـذي تحـدث عنـه مـع الصحفـي ياسـر رزق يف ذلـك  وحلمـه 

هبقـى  إنـي  عـارف  كنـت  أنـا  وقالـي  بكلمـه  السـادات  مـع  كنـت  إنـي  “حلمـت 

رئيـس الجمهوريـة، وقلـت لـه: وأنـا كمـان عـارف إنـي هبقـى رئيـس جمهوريـة”، 

و يـرى البعـض أن لقـاء السيسـي مـع الصحفـي ياسـر رزق يف ذلـك التوقيـت كان 

تمهيـدًا مـن السيسـي للشـعب بأنـه سـيكون الرئيـس القـادم، وذلـك بعـد نفيـه 
أكثـر مـن مـرة أنـه ال يطمـع يف الحكـم.]4[

يكـن  لـم  التوقيـت،  ذلـك  يف  العسـكري  املجلـس  قيـادات  بيـن  الخـالف   

حـول سـيطرة الحكـم العسـكري، فمعظمهـم كانـوا يـرون وجـوب عودة السـيطرة 

العسـكرية سـواء بشـكل مباشـر أو مـن وراء سـتار، ولكـن االختـالف كان حـول مـن 
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هـو الحاكـم الـذي سـيتولى الحكـم. ويـري البعـض أن املواجهـة بيـن الطرفيـن، 

الطـرف غيـر املرحـب بالسيسـي وطـرف السيسـي ومن معـه ويتفقـون معه يف 

201م، ومـا صـرح  03 يوليـو  خطتـه بـدأت مباشـرة بعـد فتـرة قليلـة مـن أحـداث 

بـه اللـواء أحمـد وصفـي قائـد الجيـش الثانـي “األسـبق” مـع عمرو أديـب بعد 03 

2013م: “لـو السيسـي أخـذ رتبـة زيـادة أو اترشـح للرئاسـة قولـوا انقـالب  يوليـو 

عسـكري”.

كانـوا يـرون أنهـا رسـالة للسيسـي بأنهـم مصـرون ىلع تنفيـذ االتفـاق بأنـه 

لـن يكـون البديـل]5[، وحرصـوا أنهـا تكون رسـالة عـن طريق اإلعـالم حتى يسـببوا 

لـه إحراجـًا أمـام الشـعب لـو اسـتمر يف مخططـه ورشـح نفسـه،  وكان عنـان من 

األسـماء املطروحـة لتولـي زمـام األمـور يف 2014م، لذلـك رشـح عنان نفسـه يف 

انتخابـات 2014م، ولكنـه تراجـع بسـبب الضغـط الذي مورس عليـه. إال أن املجلس 

للترشـح النتخابـات  السيسـي وليـس لعنـان  2014م، صـوت لصالـح  العسـكري يف 

ومـا  طنطـاوي  حسـين  املشـير  لعبـه  كبيـر  دور  ىلع  بنـاء  2014م،  يف  الرئاسـة 

املجلـس  أعضـاء  معظـم  أقنـع  مـن  وهـو  الطرفيـن،  كال  عنـد  رصيـد  مـن  لديـه 

العسـكري واملسـتدعين يف حينـه بالتصويـت للسيسـي كـي يكـون هـو مرشـح 

2014م. املؤسسـة يف 

الجزء الثاني سـيكون فـى العدد القادم بإذن اهلل

]1[ قـراءة يف كتـاب العالقـات املدنيـة - العسـكرية والتحـول الديموقراطـي يف مصـر بعـد ثـورة 25 
ينايـر، نـون بوسـت، تاريـخ النشـر 03 يوليـو 2016م،تاريـخ الدخـول 10 سـبتمبر 2018م، الرابط

]2[ املرصـد العسـكري – 31 ينايـر 2020، محمود جمـال، املرصد، الرابط

]3[ التســريب الكامـل لعضـو املجلس العـســكري اللواء حسـن الرويني – الرابط

]4[ السيسـي حلـم بأنه الرئيـس املقبل، الرابط

اللـواء أحمـد وصفـي يف لقـاء سـابق: لـو السيسـي أخـذ رتبـة زيـادة أو اترشـح للرئاسـة قولـوا   ]5[
الرابـط انقـالب عسـكري، 

https://www.noonpost.org/content/12114
https://www.noonpost.org/content/12114
https://almarsad.co.uk/2020/02/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-31-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1-2020/
https://almarsad.co.uk/2020/02/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-31-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1-2020/
https://www.youtube.com/watch?v=EBCFEvxGapU
https://www.youtube.com/watch?v=EBCFEvxGapU
https://www.echoroukonline.com/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%AD%D9%84%D9%85-%D8%A8%D8%A3%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84/
https://www.echoroukonline.com/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%AD%D9%84%D9%85-%D8%A8%D8%A3%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84/
https://www.youtube.com/watch?v=2dkPB-7lBwc
https://www.youtube.com/watch?v=2dkPB-7lBwc


إخوة علي
خط الدفاع األول ضد االحتالل  البريطاني 

فــي الهــند

صبغة اهلل الهدوي
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حتـى يف الظـروف الصعبـة تجـد األمـة قائـدًا مناسـبًا لهـا، كمـا حـدث 

التـي  اإلسـالمية  الفتوحـات  كل  ويف  جالـوت  وعيـن  حطيـن  معركـة  يف 

واألمصـار.  البلـدان  تفتـح  أن  القلـوب قبـل  فتحـت 

وصعود  العثمانية  الخالفة  انهيار  أعقاب  املاضي، ويف  القرن  ويف عشرينات 

دامية  صراعات  واندالع  واإلسالمية،  العربية  العروش  ىلع  املتناحرة  الطوائف 

الهند  كانت  اإلمبراطوريات،  بعروش  أطاحت  التي  الدولية  املجتمعات  يف 

األطماع  ضد  معهم  والتضامن  املسلمين  شمل  لجمع  هبت  إذ  آخر  اتجاهًا  تتجه 

انطالق  مهد  فكانت  اإلسالمية،  الخريطة  ىلع  رقعتها  اتسعت  التي  البريطانية 

انقض  التي  العثمانية  الخالفة  مع  تضامنًا  الهند  يف  اإلسالمية  الخالفة  حركة 

جسدها. وتآكل  جدارها 

يف  الهند،  مسلمو  بها  قام  التي  البطوالت  تلك  إلى  التاريخ  يرهف  لم  وربما   

العثمانية،  الخالفة  أنقاض  ىلع  بالتكالب  العربي  العالم  انشغل  الذي  الوقت 

صرح  يف  الثغرات  عن  بحثًا  املستعمرين  خيام  يف  وخليجه  محيطه  واجتمع 

وكانت  األمة،  تاريخ  سجل  يف  حاسمة  لحظة  البطوالت  تلك  كانت  حقًا  الخالفة، 

الهندية. األفالم  من  وأعجب  أقوى 

صدى  لها  كان  املاضي  القرن  عشرينات  بداية  بدأت  التي  الخالفة  فحركة   
الهند  شتات  للملمة  وصل  كهمزة  عملت  بل  كافة،  الهندي  املجتمع  يف  كبير 

الحركة  هذه  مع  تضامنًا  اآلالف  عشرات  واندفعت  وشمااًل،  وجنوبًا  وغربًا  شرقًا 

إال  الحركة  هذه  تذكر  وال  البريطاني،  االحتالل  ضد  الثوار  معنويات  رفعت  التي 

بـ”إخوة  الهند  تاريخ  واملعروفين يف  األمة،  بأذهان  علقوا  جليلين،  اسمين  بذكر 

قيادة  توليا  علي،  وشوكت  جوهر  علي  محمد  الشقيقان  األخوان  إنهما  علي”.. 

الجبال. تزن  بهمة  الطغاة  جبروت  وأركعا  مشتعلة  حاسمة  فترة  يف  األمة 

املقاومة األسرة 

إخوة علي ينتمون إلى قبيلة فاتان املعروفة يف التاريخ ببطوالتها ومغامراتها 
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وأفغانستان،  وباكستان  الهند  يف  عميقة  جذور  ولها  الحرب،  ميادين  يف 

وأعالمها  األمة  األبطال ىلع قصص عظماء  هؤالء  ربت  التي  بيغم  عابدة  وأمهم 

لديها  ما  بكل  جاهدة  تسعى  الوالدة  تزل  لم  مبكرًا  والدهم  وفاة  ورغم  األمجاد، 

إلى  فأرسلتهم  دراستهم،  سبيل  يف  أوالدها  ىلع  تنفق  وهي  املمتلكات،  من 

الجامعات  بين  من  والكبرى  األولى  هي  كانت  التي  اإلسالمية  عليكرة  جامعة 

واسعًا،  اطالعًا  الغربية  والثقافة  الحديثة  العلوم  ىلع  فاطلعوا  آنذاك،  الهندية 

منها شهادة يف  ونال  أكسفورد  بجامعة  والتحق  لندن  إلى  غادر محمد علي  ثم 

الحديث. التاريخ 

أن  إال  علـي،  الفقـار  وذو  علـي  وشـوكت  علـي  محمـد  هـم:  علـي”  و”إخـوة 

السياسـة،  يف  يذكـر  دور  لـه  يكـن  ولـم  كبيـر   بصيـت  يحـظ  لـم  منهـم  الثالـث 

وخطاباتـه  املحكمـة  وخططتـه  الجريئـة  بمواقفـه  علـي  محمـد  منهـم  وامتـاز 

أنفاسـه. آخـر  حتـى  البريطانـي  االحتـالل  يواجهـه  كابوسـًا  التـي ظلـت  الهـزازة 

أبنائها  تربية  ىلع  أصرت  التي  بيغم  عابدة  أمهم  دور  نذكر  أن  الجميل  ومن 

الهندية  بالجامعات  أبناءها  وألحقت  ُحليها  فباعت  حياتها،  ذلك  كلفها  ولو  حتى 

املشهورة آنذاك، وأرسلت محمد علي للدراسات الدينية بدار العلوم بديوبند، وال 
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يخفى أن حياة محمد علي لها نكهة خاصة من 

الحقيقي  الرمز  هو  إذ  اآلخرين،  علي  إخوة  بين 

علي  إخوة  اسم  خلد  الذي  وهو  الثالثية،  لهذه 

التاريخ. صفحات  يف 

متـن  ىلع  حيـاة  جوهـر:  علـي  محمـد 

مـة و ملقا ا

كل  قلبه  يف  حاماًل  جوهر  علي  محمد  عاش 

يف  عائلته  واجهت  التي  واملصاعب  املعاناة 

عام  حدثت  التي  الكبرى  االستقاللية  الثورة 

أثناء  مائتين  من  أكثر  عائلته  من  وقتل  1857م، 

علمته  ما  جانب  إلى  للثوار،  االحتالل  مواجهة 

أمه الشجاعة عابدة بيغم، املحرك الحقيقي وراء تشكيل هذه الشخصية الخالدة.

 خاض محمد علي مضمار السياسة مبكرًا، وتلمس نبض الشعب الهندي 

وآمن  زعيم يواسي جراحهم،  وانتظر ميالد  االحتالل،  الذي تململ من وطأة 

محمد علي بأن الوطن املهيب ال يصنع من الخضوع والخنوع بل يبنى ىلع 

الترويض. ىلع  عصية  االستسالم  ىلع  أبية  وأحالم  سامية،  معنويات 

الهنود،  ماليين  ضم  الذي  كونجرس  حزب  مع  تماشى  حياته  مراحل  أولى  يف 

وانحياز  كونجرس  مواقف  تغيرات جذرية يف  أن الحظ  بعد  العشرينات  لكن يف 

أنه  السياسية  تجاربه  أول  فمن  البطل،  وداع  وودعه  فارقه  الهندوس،  ملصالح 

1906م  اشترك يف املؤتمر الذي أقيم النطالق رابطة املسلمين لعموم الهند عام 

الذي يوضح منهجيته  بـ”الكتاب األخضر”  وقدم يف ذلك املؤتمر كتابه املوسوم 

السياسية. واتجاهاته  فكره  ومسار 
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قوتها  آثار  وانمحت  وشاخت  االنهيار  ىلع  العثمانية  الخالفة  أوشكت  وعندما 

تحت  أجزاءها  تتقاسم  الكبرى  اإلمبراطوريات  وأقبلت  اإلسالمي،  العالم  من 

الهجمات  هذه  تدين  وغربها  بشرقها  الهند  نهضت  مشؤومة،  ومشروعات  خطط 

وحاشيتها.  بريطانيا  فعاليات  وتستنكر  الضروس، 

بريطانيا  للتفاوض مع  الندوي  لندن كل من محمد علي وسليمان  إلى   غادر 

أعلنت  الهند  إلى  عودتهم  فبعد  رفض،  الطلب  لكن  الخالفة  إقامة  وطلبوا 

اإلسالمي  العالم  خارج  ليسجل  1921م  عام  مومباي  يف  الخالفة  حركة  انطالق 

املتضامنين  عن  بحثًا  الهند  دنيا  يجوب  فضيلته  ومضى  جديد،  موعد  ميالد 

هذه  يف  اآلالف  اصطف  الهند  جنوب  أقصى  كيراال  يف  وحتى  الحركة،  هذه  مع 

االحتالل وهددت سيطرتهم  للخالفة، حتى حركت ساكن  الحركة، وفتحوا مكاتب 

فعلته  شيء  فأهم  االحتالل،  جنود  مراكز  الخالفة  نشطاء  بعض  أحرق  أن  حتى 

وطوت  العزم  روح  فيهم  وغرست  الثوار،  معنويات  رفعت  أنها  الخالفة  حركة 

القلب  وأن  الجبال  تهدم  الرجال  همم  بأن  وعلمتهم  االستقالل  نحو  املسافة 

يقهر. ال  الذي  الجيش  سيهزم  املصر 
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سيما  ال  الشباب  تحميس  يف  كبير  دور  جوهر  علي  محمد  فلخطابات 

واستنكار  احتجاج  موجة  خطاباته  أثارت  حيث  املثقفة،  الشرائح  أواسط 

من االحتالل ال سيما بعد أن سلك أبو الكالم آزاد يف هذا السلك السياسي 

بعث طاقمًا طبيًا  أنه  ولألمة  للخالفة  وفائه  تدل ىلع شدة  فمما  الحاسم، 

بظروف  تمر  تركيا  كانت  الذي  الوقت  يف  تركيا  إلى  متطوعًا  خمسين  يضم 

واجتماعيًا. اقتصاديًا  صعبة 

السياسية،  حياته  يف  الفارقة  النقطة  كانبور  مسجد  هدم  حادثة  وتعد   

بينهم،  طائفية  موجة  وإثارة  الشعب  لتفريق  الفرصة  هذه  االحتالل  استغل  إذ 

االحتالل،  مارسه  الذي  والعنف  القمع  جراء  ضحايا  عدة  املسلمين  من  راح  حتى 

وشبلي  علي  محمد  من  كل  أقام  القمعية،  املمارسات  هذه  ىلع  فاحتجاجًا 

املتعصبة. االحتالل  مواقف  ضد  شديدًا  احتجاجًا  ندوي  وسليمان  نعماني 

دبج  حتى  توضيحها  ويف  اآلراء  إبداء  يف  قوية  ملكة  لفضيلته  وكان 

تتربص  التي  اإلنجليزية  اإلمبراطورية  تنتقد  التي  املقاالت  من  سلسلة 

بالخالفة وباألمة، فلم يمِض طوياًل حتى أصدر االحتالل قرارًا باعتقال وزجه 

لتشهد  املسلمين  لرابطة  رئيسًا  انُتخب  سجنه  أيام  ويف  السجون،  يف 

ويف. محنك  سياسي  بزوغ  الهند 

الشريف  بين  الخالف  دب  حين  م   1926 عام  ويف  ماهرًا،  دبلوماسيًا  وكان   

الخالفة، ويف  السعودية ضمن ممثلي  السعودية استدعاه ملك  حسين وحكومة 

الهند  إلى  املستديرة، فسافر  الطاولة  مؤتمر  الهند يف  مثل مسلمي  1930م  عام 

محمد  امللة  قائد  اللحظات  تلك  عن  ويحكي  املتعبة،  وحالته  بصحته  آبه  غير 

كتابه  يف  املستقلة   الهند  يف  املسلمين  رابطة  مؤسس  صاحب  إسماعيل 

“ذكرياتي”:

أضناه  وقد  لندن،  إلى  املغادرة  يريد  ممباي،  ميناء  علي يف  محمد  األخ  “رأيت 
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سألنا  فلما  تمشي،  قامة  رأينا  لكن  تفتح،  ال  تكاد  وعيناه  السفر،  وأتعبه  العمر 

وطني  أفضل  حياتي  أفضل  ما  قدر  “ىلع  وقال  أصر  الرجوع  منه  وطلبنا  عنه 

الهند املستعبدة”. عاش  إلى  السفينة وكأنه غادر حتى ال يعود  هذا”، ثم ركب 

من  يغل  أن  ألحد  يسمح  ولم  يرتزق،  ولم  بقضاياها  يتاجر  ولم  األمة  عن  مدافعًا 

يغتالها. أو  حقها 

إلى  العودة  أريد  ال  “أنا  اإلمبراطورية:  كيان  التي هزت  الشهيرة  ومن مقوالته 

الحرية”. أي وطن ذاق حالوة  وطن مستعبد، بل سأموت يف 

حيله ر

1931 م يف  لزمن طويل، ومات عام  السكر، عانى يف حياته منه  وكان مريض 

لندن، وهو القائل “إما وطن محرر أو مكان ألقبر”، ودفن بأكناف املسجد األقصى 

جي  اتش  املستشرق  املؤرخ  قال  وعنه  فأبر،  أقسم  كما  الهند  إلى  يرجع  ولم 

بيرك”. ولسان  ميكاال،  وقلم  نابليون،  قلب  “له  ويلس: 

وزوجته أمجد بيغم ال بد من ذكر سيرتها العطرة، وقفت بكل قلبها وروحها وراء 

كمندوب  اشتركت  حتى  السياسية،  النشاطات  يف  تشترك  وكانت  البطل،  زوجها 

عابدة  زوجها  أم  خطى  ىلع  وعاشت  كونجرس،  مؤتمرات  يف  برديش  أتار  والية 

االستقاللية  الفعاليات  تنشيط  يف  الكبير  الدور  لهما  وكان  األبطال،  أم  بيغم 

هي  وكانت  النساء،  بين  الحرية  أجل  من  تنعقد  التي  املؤتمرات  رسالة  وتبليغ 

يف  اشتركت  وارتحل،  حل  أينما  الشجاع  لزوجها  الناصرة  والوزيرة  الظليل  الظل 

دفنه  ملراسم  وتعب  جهد  بعد  فلسطين  إلى  وسافرت  بلندن  زوجها  جنازة 

األقصى. املسجد  بأكناف 

 إنها يا سـادة سـيرة العظماء الذين عاشـوا يف األرض أعالمًا وماتوا 

بهـدوء كرامًا، وإن لقصـص العظماء بقية.
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انتشـار  مـن  للحـد  الوقائيـة  اإلجـراءات  أهـم  مـن  الصحـي  الحجـر  يعتبـر 

العـدوى يف هـذه الفتـرة التـي يواجـه فيها العالـم كله “فيـروس كورونا”.

 وقـد بّيـن النبـي ملسو هيلع هللا ىلص طريقـة تطبيقـه بالبيـان الواضـح واملنهـاج الالحـب، 

فعـن عبـد الرحمـن بـن عـوف رضي اهلل عنـه أنه سـمع النبي ملسو هيلع هللا ىلص : »ِإَذا َسـِمْعُتْم 

ِبـِه ِبـَأْرض َفـاَل َتْقَدُمـوا َعَلْيـِه، َوِإَذا َوَقَع ِبـَأْرٍض َوَأْنُتْم ِبَهـا َفاَل َتْخُرُجـوا ِفَراًرا 

.(2(» ِمْنـُه«))). وقـال  ملسو هيلع هللا ىلص أيضـا: » اَل ُيـوِرُد ُمْمـِرٌض ىلَعَ ُمِصحٍّ

ـِريُد بـُن ُسـَوْيٍد الثََّقِفـيُّ أنَّـه »كان يف َوْفـِد َثِقيـٍف« وهـي َقِبيَلـٌة  َيحِكـي الشَّ

مشـهورٌة »َرُجـٌل َمجـُذوم«، أي: ُمصـاٌب ِبَمـَرِض الُجـَذاِم، وهو َمَرٌض ُمْعـٍد، وأراد هذا 

املجـذوُم أن يأِتـَي النبـيَّ ملسو هيلع هللا ىلص م ِلُيباِيَعـه ىلع اإلسـالم والِجهـاد، »فأرَسـَل إليـه 

الَعْهـِد،  الَيـِد يف  أْخـِذ  َباَيْعنـاك«)3)، أي: بالقـوِل مـن غيـِر  ملسو هيلع هللا ىلص: إنَّـا قـد  النبـيُّ 

 .» ِجْع ْر »فا

قـال النبـي ملسو هيلع هللا ىلص: »ليـس ِمـن َرُجـٍل َيَقـَع الطاعـوُن فَيمُكـُث يف َبيِتـه صاِبًرا 

أْجـِر  ِمثـُل  لـه  كان  إالَّ  لـه  اهلُل  َكَتـَب  مـا  إالَّ  ُيصيُبـه  ال  أنَّـه  َيعَلـُم  ُمحَتِسـًبا 

صاِبـًرا()5). َبَلـِده  )فَيمُكـُث يف  روايـة:  ـهيِد«)4). ويف  الشَّ

 قـال اإلمـام ابـن حجر يف الفتـح: “اقتضـى منطوقه أن من اتصـف بالصفات 

املذكـورة يحصـل لـه أجـر الشـهيد وإن لم يمت”اهــ. وبمعنـى آخر فمن لـزم بيته 

وقـت نـزول الوبـاء يحصـل له أجر الشـهيد وإن لـم يمت.

الوبـاء،  مـع  التعامـل  يف  النبـوي  املنهـاج  لنـا  تبيـن  األحاديـث  هـذه  فـكل 

َباُب  السالم،  كتاب  مسلم،  صحيح  ح5397.  الطاعون،  يف  يذكر  ما  باب  الطب،  كتاب  البخاري،  صحيح   (1(
ح9)22. َوَنْحِوَها،  َواْلَكَهاَنِة  َيَرِة  َوالطِّ اُعوِن  الطَّ

السالم، ح)222. كتاب  هامة، ح5437. صحيح مسلم،  ال  باب  الطب،  كتاب  البخاري،  )2) صحيح 
ونحوه، ح)223. املجذوم  اجتناب  باب  السالم،  كتاب  مسلم،  )3) صحيح 

.235/43 بن حنبل،  أحمد  )4) مسند 
الطاعون، ح5402. الصابر يف  أجر  باب  الطب،  كتاب  البخاري،  )5) صحيح 
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ومواجهـة األقـدار اإللهيـة )األمـراض، الوبـاء، البـالء...( بأقـدار إلهية أخـرى )اتخاذ 

األسـباب(، وهـذه األحاديـث الشـريفة تنطبـق ىلع واقعنـا هـذا، يف ظل انتشـار 

“وبـاء كورونـا” يف سـائر بقـاع العالـم.

؛   ملسو هيلع هللا ىلص يف هـذه األحاديـث، طريقـة الحجـر الصحـي  وقـد بيَّـن النبـي   

فمنـع النـاس مـن الدخـول إلـى البلـدة املصابـة بالطاعـون، ومنـع كذلـك 

أهـل تلـك البلـدة مـن الخـروج منها، كمـا دعا إلى عـدم الخروج مـن البيوت 

حتـى ال يتفشـى الوبـاء فتنتقـل العـدوى بيـن النـاس.

  ولهـذا قـال حجـة اإلسـالم اإلمـام الغزالـي رحمـه اهلل يف إحيائـه: “)مـن( 

اعتمـد قولـه وتـرك قـول األطبـاء كان معتوهـا مغرورا”اهــ.

أي ىلع اإلنسـان أال يستسـلم للقـدر، بـل يواجـه القـدر بقـدر آخـر، ذلـك بـأن 

أسـبابها  غيـر  مـن  فطلبهـا  لذلـك  وقـدرا،  شـرعا  بأسـبابها  مرتبطـة  املسـببات 

مذمـوم.
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ومـن ثـم فـإن إنـكار سـنن اهلل يف األسـباب يـؤدي إلـى إبطـال حقائـق العلـوم 

وحقائـق علـوم الطـب، وهـذا مذمـوم يف ديننـا الحنيـف.

أن  األمـر  هـذا  يف  نظـر  مـن  ىلع  خفـي  غيـر  “إنـه  الخطيـب:  ابـن  قـال   

فـإن  كذلـك  يخالطـه،  ال  مـن  ويسـلم  يهلـك  املـرض  بهـذا  املصـاب  يخالـط  مـن 

آنيـة فالقـرط يتلـف مـن علقـه  أو  أو املحلـة مـن ثـوب  الـدار  املـرض يقـع يف 

ثـم  املباشـرين،  إلـى  املـرض  ينتقـل  البيـت  ومـن  بأسـره،  البيـت  ويبيـد  بأذنـه 

إلـى جيرانهـم وأقاربهـم وزائريهـم حتـى يتسـع الخـرق، وأمـا مـدن السـواحل فال 

تسـلم أيضـا أن جاءهـا املـرض عبـر البحـر عـن طريـق وافد مـن مدينة شـاع عنها 

خبـر الوباء”اهــ.

بالسـنن  باألخـذ  تأمـر  التـي  السـابقة  النبويـة  األحاديـث  مـن  مسـتنبط  وهـذا 

مـع  بالوبـاء،  املصابيـن  ىلع  الصحـي  الحجـر  خـالل  مـن  األسـباب  يف  اإللهيـة 

ومراقبـة  الوبـاء(،  انتشـار  )بـؤرة  املصـاب  املـكان  وعـزل  غيرهـم،  عـن  عزلهـم 

الوبـاء...  انتشـار  أماكـن  مـن  القادميـن 

  هذا وقد نشـرت مجلـة نيوزويك األمريكية، 

مقـاال حـول تعاليم نبي اإلسـالم محمد ملسو هيلع هللا ىلص، حول 

النظافـة الشـخصية  وتوجيهاتـه إذا حـل الوبـاء 

ببلـد ما، أي )الحجـر الصحي(.

وكتـب أسـتاذ قسـم االجتمـاع بجامعـة رايـس كريـج كونسـيدين مقـاال بعنوان: 

“هـل يمكـن لقـوة الصـالة وحدهـا إيقاف وبـاء مثـل كورونا؟ حتـى الرسـول محمد 

كان لـه رأي آخـر”  .أكـد فيـه أن نبـي اإلسـالم محمد ملسو هيلع هللا ىلص هـو أول من نصـح بالحجر 

الصحـي والنظافـة الشـخصية يف حـاالت انتشـار الوباء.

الـذي  وأثـار كونسـيدين سـؤاال حـاول اإلجابـة عنـه قائـال: »هـل تعلمـون مـن 
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أوصـي بالتـزام النظافـة، والحجـر الصحـي الجديـد أثنـاء تفشـي األوبئـة؟ فأجـاب 

قائـال: نبـي اإلسـالم ُمحمـد، قبـل 1400 عـام«.

ورأى الكاتـب إنَّـه »ىلع الرغـم مـن أنَّ نبـي اإلسـالم ليس بأي حـاٍل من األحوال 

خبيـًرا »تقليدًيـا« يف املسـائل امُلتعلقـة باألمـراض الفتَّاكـة؛ إالَّ أنَّـه كان لديـة 

نصيحـة جيـدة؛ ملنـع وُمكافحـة تطـور األوبئـة مثـل فيـروس كورونـا الجديد«.

 واستشـهد الكاتـب بحديـث ُأَسـاَمَة ْبـِن َزْيـٍد عـِن النَِّبـيِّ َقاَل: »إَذا سـِمْعُتْم 

اُعـوَن ِبـَأْرٍض، َفـاَل َتْدُخُلوَهـا، َوإَذا وَقَع ِبـَأْرٍض، َوَأْنُتـْم ِفيَها، َفـاَل َتْخُرُجوا  الطَّ

الشـيخان[. ]رواه  ِمْنَها« 

وأشـار الكاتـب إلـى أنَّ النبـي قـد أوصـي بعـزل امُلصابيـن باألمـراض امُلعديـة 

عـن األصحـاء. كمـا حث الرسـول ملسو هيلع هللا ىلص، البشـر ىلع االلتزام بعـادات يوميـة للنظافة، 

تسـهم يف حمايتهـم مـن العـدوى.

 ثـم ذكـر مجموعة من األحاديث النبوية الشـريفة، ودعا إلـى التأمل فيها:

ُر اإْلِيَماِن« ]صحيح مسـلم[. ُهوُر َشـطْ <  »الطَّ

اإْلَِنـاِء َحتَّـى  َيـَدُه يِف  َيْغِمـْس  َنْوِمـِه، َفـال  ِمـْن  َأَحُدُكـْم  اْسـَتْيَقَظ  <  »ِإَذا 
عليـه[. َيُدُه«]متفـق  َباَتـْت  َأْيـَن  َيـْدِري  ال  َفِإنَّـُه  َثاَلًثـا،  َيْغِسـَلَها 

فليـس  داود[.  أبـي  ]سـنن  بعـده«  والوضـوء  قبلـه،  الوضـوء  الطعـام  < »بركـة 
املقصـود بالوضـوء فيـه : املعنـى الشـرعي املعـروف للوضـوء ؛ وإنمـا املـراد بـه 

األكل. قبـل  اليديـن،  غسـل 

ويسترسـل الكاتـب األمريكـي يف قولـه ُمتسـائاًل: »يف حـال مـرض شـخص مـا 

فمـا النصيحـة التـي سُيسـديها النبـي ُمحمـد إلى البشـر الذين يتكبـدون األلم؟«، 
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فأجـاب الكاتـب إنَّـه: »بالفعـل سُيشـجعهم –بالفعـل ىلع السـعي للحصول ىلع 

العـالج الطبـي واألدويـة«، واستشـهد بالحديـث النبـوي الشـريف عـن أسـامة بـن 

، َأال َنَتـَداَوى ؟ َقـاَل:  ِ شـريك- رضـي اهلل عنـه- قـال: َقاَلـْت اأَلْعـَراُب: َيـا َرُسـوَل اهللَّ

َ َلـمْ َيَضـعْ َداًء ِإال َوَضـعَ َلـُه ِشـَفاًء، ِإال  ِ َتـَداَوْوا، َفـِإنَّ اهللَّ »َنَعـْم، َيـا ِعَبـاَد اهللَّ

، َوَمـا ُهـَو؟ َقاَل: اْلَهـِرُم« ]سـنن ابـن ماجه[. ِ َداًء َواِحـًدا، َقاُلـوا: َيـا َرُسـوَل اهللَّ

بيـن  مـا  امُلوازنـة  كان حكيمـا يف  اإلسـالم  نبـي  إنَّ  األمريكـي  الكاتـب  وقـال 

ـالة وحدها قادرة  اإليمـان والعقـل. فخـالل األسـابيع األخيـرة، ظـن بعضهـم أنَّ الصَّ

ىلع حمايتنـا مـن فيـروس كورونـا، وليـس االلتـزام بالقواعـد األساسـية للتباعـد 

االجتماعـي، والعـزل املنزلـي.

ويف ختـام مقالـه حـثَّ )كونسـيدين( ىلع تأمـل العبـرة من القصـة التي رواها 

الترمـذي يف سـننه أنَّـه ذات يـوم جـاء أعربـي يستشـير النبـي يف أمـر ناقتـه 

َقـاَل لـه:  ُل  َوَأَتـَوكَّ ُأْطِلُقَهـا  َأْو  ُل  َوَأَتـَوكَّ َأْعِقُلَهـا   ِ َرُسـوَل اهللَّ َيـا  َرُجـٌل  »َقـاَل 

»اْعِقْلَهـا َوَتـَوكَّل«. وهـي دعـوة إلـى املوازنـة بيـن التـوكل واألخـذ باألسـباب.

وقـال الكاتـب إنَّـه ىلع الرغـم مـن أنَّ نبـي اإلسـالم أوصـى بـأنَّ الديـن دسـتور 
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جامـع لحيـاة البشـرية؛ إالَّ أنَّـه حـثَّ أيًضـا ىلع اتبـاع األسـباب االحترازيـة الالزمـة 

لضمـان اسـتقرار الجميـع وسـالمتهم.اهـ.

 كمـا نشـر موقـع صحيفـة “ABC” اإلسـبانية 

املذهلـة(  محمـد  النبـي  )نصائـح  حـول  تقريـرا 

يف مواجهـة األوبئـة، التـي تنطبـق تمامـا ىلع 

اإلجـراءات الوقائيـة والطبيـة التـي تنصـح بهـا الجهـات الرسـمية والطبية 

.)19 النـاس اليـوم للحـد مـن انتشـار فيـروس كورونـا املسـتجد )كوفيـد 

واعتبـر الكاتـب اإلسـباني )خوسـيه مانويـل نيفـز( أنـه مـن املذهـل أن النبـي 

محمـد الـذي عـاش قبـل أكثـر من 1400 عـام، والـذي كان أميا ولـم يتلـق أي تدريب 

أثنـاء  بالفعـل، خطـوة بخطـوة، مـا يجـب فعلـه  علمـي -بحسـبه-، “كان يعـرف 

لوباء”. ا

مـن  عـدد  ترجمـة  منـه  واقتبـس  نيوزويـك،  بتقريـر  “نيفـز”  واستشـهد 

التوجيهـات التـي وردت يف أحاديـث نبويـة، شـريفة، أهمهـا حديـث الطاعـون، 

بـه. أصيـب  الـذي  البلـد  مـن  الخـروج  أو  الدخـول  وعـدم 

أن  وهـو  كونسـيدين(،  )كريـغ  األمريكـي  الكاتـب  إليـه  ذهـب  مـا  إلـى  وأشـار 

“النبـي محمـد عـرف قيمـة املوازنـة بيـن العقـل واإليمـان، واألخـذ باألسـباب مع 

والدعـاء”. الصـالة 

املنهاج  حول  واإلسباني  األمريكي  الكاتبان  قدمها  التي  املالمح  وهذه 

النبوي يف التعامل مع الوباء، تؤكد سبق اإلسالم إلى هذه اإلجراءات الطبية 

وحثه  العلمي،  بالعقل  وعنايته  بالعلم،  اإلسالم  اهتمام  تؤكد  كما  الصحية، 

الكون  نظام  عليها  اهلل  أقام  التي  اإللهية  السنن  بمقتضى  العمل  ىلع 

صحتهم  للناس  تحفظ  التي  األسباب  اتخاذ  إلى  ودعوته  البشرية،  والحياة 

وأمنها. واستقرارها  مجتمعاتهم  وسالمة  وحياتهم 
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  وقـد سـار ىلع الهـدى النبـوي الصحابـة رضـي اهلل عنهـم، لذلـك ملا 

حـل الطاعـون بالشـام رجـع الفـاروق عمـر رضـي اهلل عنـه بالنـاس ولـم يدخلهـا، 

! َفَقـاَل  ِ فَقـاَل لـه َأُبـو ُعَبْيـَدَة ْبـُن اْلَجـرَّاِح رضـي اهلل عنـه: “َأِفـَراًرا ِمـْن َقـَدِر اهللَّ

ِ ِإَلـى َقـَدِر  ُعَمـُر: “َلـْو َغْيـُرَك َقاَلَهـا َيـا َأَبـا ُعَبْيـَدَة ! َنَعـْم َنِفـرُّ ِمـْن َقـَدِر اهللَّ

”))). وهكـذا كان الفـاروق t فقيهـا يف السـنن اإللهية،  وأخذ بسـنن األسـباب  ِ اهللَّ

السـنني،  وعيـه  نتيجـة  وهـذه  بالطاعـون،  إصابتهـم  مـن  النـاس  ىلع  للحفـاظ 

وهـذا الفقـه العمـري نحـن يف حاجة إليـه اليوم، مع انتشـار وباء كورونـا )كوفيد 

البيـوت،  ولـزوم  االجتماعيـة،  املباعـدة  إلـى  فنحـن يف حاجـة  العالـم،  19( يف 

إذ  وأرواحهـم،  صحتهـم  ىلع  وحفاظـا  النـاس،  بيـن  العـدوى  انتشـار  مـن  منعـا 

األمـن الصحـي مقصـد عظيـم مـن مقاصـد الرسـالة الخاتمـة.

واتخـاذ اإلجـراءات الالزمـة، واألخـذ باألسـباب الصحيـة والوقائيـة مـن الوبـاء، ال 

الطاعون، ح5397. يذكر يف  ما  باب  الطب،  كتاب  البخاري،  )1) صحيح 
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ينـايف الرضـا بالقضـاء والقـدر، وال التـوكل ىلع اهلل، بـل هـو مـن صميـم الديـن 

ومـن صميـم الرضـا بالقـدر.

باألسـباب  واألخـذ  تعالـى  اهلل  ىلع  التـوكل  بيـن  بالتنـايف  القـول  بـأن  ذلـك 

الديـن. هـو  باألسـباب  واألخـذ  التـوكل  مقامـي  بيـن  والتـوازن  بالديـن،  جهـل 

الختام: ومسك 

العالـم كلـه )كورونـا(، ال  الـذي انتشـر يف  الوبـاء  التعامـل مـع هـذا  إن 

وإنمـا: والهلـع..  والخـوف  بالذعـر  وال  والالمبـاالة،  بالسـخرية  يكـون 

<  بإصـالح العالقـة مـع اهلل، والتوبـة إليـه، والدعـاء والتذلـل بيـن يديـه.. ]ِإنَّ 
.)11 م[. )الرعـد:  ٍم َحتَّـى ُيَغيِّـُروا َمـا ِبَأْنُفِسـهِ َ ال ُيَغيِّـُر َمـا ِبَقـوْ اهللَّ

الوقائيـة،  الطبيـة  اإلجـراءات  واتبـاع  الالزمـة،  االحترازيـة  األسـباب  < واتخـاذ 
وااللتـزام بمبـادئ النظافـة والحجـر الصحـي والعـزل االجتماعـي، )َنِفـر مـن َقـَدر 

ر اهلل(. اهلل إلـى َقـدَ

ال شـيء يحصـل  وأن  تعالـى،  واليقيـن يف اهلل  باالطمئنـان  ذلـك  بعـد  <  ثـم 
يف الكـون بـدون علمـه وحكمتـه ومشـيئته األزليـة. وأن األمـل ينبثـق مـن ثنايـا 

األلـم، وأن املنـح تخـرج مـن طـي املحـن، وأن اليسـر يأتـي ىلع مطايـا العسـر، 

النقـم.  أثـواب  يف  تتنكـر  النعـم  وأن  الباليـا،  أقـدام  ىلع  تجـيء  العطايـا  وأن 

أمـره(. بالـغ  َكِثيـًرا(.)إن اهلل  َخْيـًرا  ِفيـِه  اهلُل  َوَيْجَعـَل  َشـْيًئا  َتْكَرُهـوا  َأْن  )َفَعَسـى 

اللهـم اصـرف عّنا الوباء، وِقنا شـر الداء، ونجنا مـن الطعن والطاعون 

والبـالء، بلطفك يا لطيف إنك ىلع كل شـيء قدير.



د. عطية عدالن

سورة املائدة
وُهوية األمة اإلسالمية

اآلن ستبدأ االنطالقة الكبرى لألمة اإلسالمية، اليوم تضع األمة   
والدعوة  الرسالة  العاملية، عاملية  أول درجة يف سلم  قدمها ىلع 
البناء. ومتانة  القاعدة  االطمئنان ىلع سالمة  بد من  والتمكين؛ فال 
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.. .. وبعد  .. والصالة والسالم ىلع رسول اهلل  الحمد هلل 

من  فيها  تفرق  ملا  جامع  واحد،  موضوع  تعالى  اهلل  كتاب  يف  سورة  لكل   

موضوع  منها  لكل سورة  واملائدة،  والنساء  كالبقرة  الطوال  السور  موضوعات، حتى 

موضوع  هو  فما  واختالفها،  تنوعها  ىلع  السورة  موضوعات  كل  فلكه  يف  تدور 

العديدة واملتشعبة؟ انبثقت موضوعاتها  الذي منه  سورة املائدة 

فيها  نزلت  التي  التاريخية  واملالبسات  الظروف  نستصحب  أن  أواًل  بد  ال   

هذه السورة، فهي من السور املدنية باتفاق، وقد بدأ نزولها يف العام السادس 

تعالى:  اهلل  قول  الوداع  حجة  يف  منها  نزل  حتى  مفتوحة  وظلت  الهجرة  من 

ِدينًا(  اإْلِْسالَم  َلُكُم  َوَرِضيُت  ِنْعَمِتي  َعَلْيُكْم  َوَأْتَمْمُت  ِديَنُكْم  َلُكْم  َأْكَمْلُت  )اْلَيْوَم 

األحزاب  اهلل  رد  حيث  نسبّي؛  استقرار  عام  الهجرة  من  السادس  والعام   ،)3 )املائدة 

بغيظهم لم ينالوا خيرًا، وكفى اهلل املؤمنين القتال، وأطلق رسول اهلل صلى اهلل 

نغزوهم  )اآلن  للواقع:  املشخص  العسكري  السياسي  التصريح  ذلك  وسلم  عليه 

بسقوط  املدينة  داخل  اليهود  خطر  بعيد  حد  إلى  انتهى  وحيث  يغزوننا(،  وال 

خارج  وهي  خيبر  إال  منهم  يتبَق  ولم  املدينة،  داخل  معاقلهم  آخر  قريظة  بني 

املدينة.

واستكمال  داخله؛  من  املسلم  املجتمع  إلى  لاللتفات  مالئم  إذًا  فالظرف   >
وبوجود  بالدعوة  قويًا  املسلم  املجتمع  كان  وقد  أركانه،  وشّد  وتمتينه  بنائه 

مجتمعًا  كان  لكنه  الوحي،  نزول  وباستمرار  وسلم  عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول 

يوم شرائح  إليه كل  تنضاف  النمو  العداوات، وكان سريع  جديدًا وسط محيط من 

عملية  تكرار  يستدعي  الذي  األمر  وصورته؛  طبيعته  من  باستمرار  تغير  جديدة 

الذي سيظل ىلع مدى  املجتمع  لكونه  ما يحدث من خلل؛  وتدارك  البناء،  إعادة 

يحتذى. الذي  النموذج  التاريخ 



العدد  34 ، مايـو 2020

88

معنية  أّنها  لك  تبين  موضوعاتها  وتفحصت  تأملتها  إن  الكريمة  والسورة 

 - املسلم  املجتمع  يبقى  أن  الضرورّي  من  إْذ  وصبغته؛  املسلم  املجتمع  بهوية 

الربانية،  وصبغته  اإلسالمية  بهويته  مميزًا   - اآلخرين  مع  وتفاعله  انفتاحه  رغم 

صحيح أّن الهوية كانت ظاهرة وأّن الصيغة كانت بارزة وأّن املجتمع املسلم كان 

الربانية،  وصبغته  اإلسالمية  بهويته  املجتمعات  سائر  وعن  الجاهلية  عن  مميزًا 

بعد  وبقيت  وبروز،  إلى وضوح  تحتاج  العامة  الصورة  الزوايا يف  بقيت بعض  لكن 

إلى  تحتاج  والنفسية  والفكرية  والثقافية  املجتمعية  الخريطة  يف  الخطوط 

التداخل  بعض  ذلك  جانب  وإلى  وتحديدًا،  ووضوحًا  بروزًا  لتزداد  عليه  القلم  مرور 

اإلسالمية  الدولة  رعايا  هويات  فيها  تعددت  التي  البيئة  بسبب  األفكار  يف 

الشابة.

اليوم تضع األمة قدمها  الكبرى لألمة اإلسالمية،  <  اآلن ستبدأ االنطالقة 
والتمكين؛  والدعوة  الرسالة  عاملية  العاملية،  سلم  يف  درجة  أول  ىلع 

جاءت  هنا  ومن  البناء،  ومتانة  القاعدة  سالمة  ىلع  االطمئنان  من  بد  فال 

املؤثرات  كثرة  مع  سيما  وال  وهويته،  املجتمع  صبغة  ىلع  للتأكيد  الحاجة 

رغم  والنصارى  باقيًا،  أثرهم  يزال  ال  معظمهم  جالء  رغم  فاليهود  املحيطة، 
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دين  لكونه  وذيوع  شهرة  له  دينهم  أّن  إال  الوقت  ذاك  حتى  التماس  قلة 

حولهم. من  العربية  الجاهلية  موروثات  جانب  إلى  العظمى،  االمبراطورية 

آمنوا( ولم  الذين  أيها  )يا  النداء املميز  السورة تبدأ بهذا  أّن  للنظر  الالفت  ومن 

يبدأ بهذا النداء يف القرآن إال سورة املائدة وسورة الحجرات، وكلتاهما تركز ىلع 

أكثر  الحجرات  ريشة  أّن  غير  الخاصة،  اإلسالمية  بالصبغة  املسلم  املجتمع  صبغ 

بالتأكيد  األخيرة  اللمسات  تضع  فالحجرات  تغطية،  أوسع  املائدة  وريشة  دقة، 

املائدة  بينما  باملسلمين،  يليق  ال  مما  يضادها  ما  ونبذ  سامية  أخالقيات  ىلع 

الخطوط  ىلع  وتؤكد  املسلم،  للمجتمع  العامة  للصورة  الرئيسية  األلوان  تضع 

الفاصلة. الكبيرة 

أحاطـت  التـي  الثقافـات  نَّ  َفـألَ الكريمـة،  السـورة  بـه  بـدأت  بمـا  ولنبـدأ   

باملجتمـع املسـلم وتماسـت معه بشـدة ال تعطـي عناية كبيـرة بالعهـود والعقود 

واملواثيـق؛ ممـا ترتـب عليـه النسـيان والتبديل والعـدوان والبغي، وبمـا أنَّ أصحاب 

الديانـات األقـرب مـن اإلسـالم زمانـًا واألكثر خطـرًا عليه كانـوا ىلع هـذا النحو الذي 

صورتـه سـورة املائدة: 

 ُ اهللَّ َوَقاَل  َنِقيًبا  َعَشَر  اْثَنْي  ِمْنُهُم  َوَبَعْثَنا  ِإْسَراِئيَل  َبِني  ِميَثاَق   ُ اهللَّ َأَخَذ  )َوَلَقْد 

َوَأْقَرْضُتُم  ْرُتُموُهْم  َوَعزَّ ِبُرُسِلي  َوآَمْنُتْم  الزََّكاَة  َوآَتْيُتُم  اَلَة  الصَّ َأَقْمُتُم  َلِئْن  َمَعُكْم  ِإنِّي 

َرنَّ َعْنُكْم َسيَِّئاِتُكْم َوألُْدِخَلنَُّكْم َجنَّاٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اأْلَْنَهاُر  َ َقْرًضا َحَسًنا ألَُكفِّ اهللَّ

ِميَثاَقُهْم  َنْقِضِهْم  َفِبَما   )12( ِبيِل  السَّ َسَواَء  َضلَّ  َفَقْد  ِمْنُكْم  َذِلَك  َبْعَد  َكَفَر  َفَمْن 

ا  ِممَّ ا  َحظًّ َوَنُسوا  َمَواِضِعِه  َعْن  اْلَكِلَم  ُيَحرُِّفوَن  َقاِسَيًة  ُقُلوَبُهْم  َوَجَعْلَنا  َلَعنَّاُهْم 

َواْصَفْح  َعْنُهْم  َفاْعُف  ِمْنُهْم  َقِلياًل  ِإالَّ  ِمْنُهْم  َخاِئَنٍة  ىلَعَ  ِلُع  َتطَّ َتَزاُل  َوال  ِبِه  ُروا  ُذكِّ

َفَنُسوا  ِميَثاَقُهْم  َأَخْذَنا  َنَصاَرى  ِإنَّا  َقاُلوا  الَِّذيَن  َوِمَن   )13( ْحِسِنيَن  امْلُ ُيِحبُّ   َ اهللَّ ِإنَّ 

َوَسْوَف  اْلِقَياَمِة  َيْوِم  ِإَلى  َواْلَبْغَضاَء  اْلَعَداَوَة  َبْيَنُهُم  َفَأْغَرْيَنا  ِبِه  ُروا  ُذكِّ ا  ِممَّ ا  َحظًّ

)14-12 )املائدة   ))14( َيْصَنُعوَن  َكاُنوا  ِبَما   ُ اهللَّ ُيَنبُِّئُهُم 
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ِبَما  َرُسوٌل  َجاَءُهْم  ُكلََّما  ُرُساًل  ِإَلْيِهْم  َوَأْرَسْلَنا  ِإْسَراِئيَل  َبِني  ِميَثاَق  َأَخْذَنا  )َلَقْد 

هذا  ىلع  الوضع  دام  ما  70(؛  )املائدة  َيْقُتُلوَن(  َوَفِريًقا  ُبوا  َكذَّ َفِريًقا  َأْنُفُسُهْم  َتْهَوى  ال 

َأْوُفوا  آَمُنوا  الَِّذيَن  َأيَُّها  )َيا  للسورة:  الباهرة  البداية  هذه  من  فالبد  الخطير  النحو 

َوَأْنُتْم  ْيِد  الصَّ ُمِحلِّي  َغْيَر  َعَلْيُكْم  ُيْتَلى  َما  ِإالَّ  اأْلَْنَعاِم  َبِهيَمُة  َلُكْم  ُأِحلَّْت  ِباْلُعُقوِد 

.)1 )املائدة  ُيِريُد(  َما  َيْحُكُم   َ ِإنَّ اهللَّ ُحُرٌم 

الفرد  مستوى  ىلع  للمسلمين  صبغة  كاّفة  والعقود  بالعهود  الوفاء  إّن   

واملجتمع والدولة، وما أكثر اآليات التي جاءت صارمة وحاسمة بصورة قطعت ىلع 

بالقطع  آية املائدة موجزة مما يشعر  التأويل، فإذا كانت  إلى  املسلمين كل سبيل 

ألحد  يدع  ال  بما  أسهبت  اهلل  كتاب  من  أخرى  مواضع  يف  أخرى  آيات  فإن  والحزم، 

فرصة للفرار من املعنى املطبق املحيطـ كقوله تعالى:

َجَعْلُتُم  َوَقْد  َتْوِكيِدها  َبْعَد  اأْلَْيماَن  َتْنُقُضوا  َوال  عاَهْدُتْم  ِإذا   ِ اهللَّ ِبَعْهِد  )َوَأْوُفوا 

َغْزَلها  َنَقَضْت  َكالَِّتي  َتُكوُنوا  َوال   )91( َتْفَعُلوَن  َما  َيْعَلُم   َ اهللَّ ِإنَّ  َكِفياًل  َعَلْيُكْم   َ اهللَّ

ِمْن  َأْربى  ِهَي  ٌة  ُأمَّ َتُكوَن  َأْن  َبْيَنُكْم  َدَخاًل  َأْيماَنُكْم  َتتَِّخُذوَن  َأْنكاثًا  ٍة  ُقوَّ َبْعِد  ِمْن 

 )92( َتْخَتِلُفوَن  ِفيِه  ُكْنُتْم  َما  اْلِقياَمِة  َيْوَم  َلُكْم  َوَلُيَبيَِّننَّ  ِبِه   ُ اهللَّ َيْبُلوُكُم  ِإنَّما  ٍة  ُأمَّ

َوَلُتْسَئُلنَّ  َيشاُء  َمْن  َوَيْهِدي  َيشاُء  َمْن  ُيِضلُّ  َولِكْن  واِحَدًة  ًة  ُأمَّ َلَجَعَلُكْم   ُ َوَلْو شاَء اهللَّ

ُثُبوِتها  َبْعَد  َقَدٌم  َفَتِزلَّ  َبْيَنُكْم  َدَخاًل  َأْيماَنُكْم  َتتَِّخُذوا  َوال   )93( َتْعَمُلوَن  ُكْنُتْم  ا  َعمَّ

َتْشَتُروا  َوال   )94( َعِظيٌم  َعذاٌب  َوَلُكْم   ِ اهللَّ َسِبيِل  َعْن  َصَدْدُتْم  ِبما  وَء  السُّ َوَتُذوُقوا 

ِ ُهَو َخْيٌر َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم َتْعَلُموَن )95( َما ِعْنَدُكْم  ِ َثَمنًا َقِلياًل ِإنَّما ِعْنَد اهللَّ ِبَعْهِد اهللَّ

َيْعَمُلوَن  كاُنوا  َما  ِبَأْحَسِن  َأْجَرُهْم  َصَبُروا  الَِّذيَن  َوَلَنْجِزَينَّ  باٍق   ِ اهللَّ ِعْنَد  َوما  َيْنَفُد 

.)96-91 )النحل   ))96(

وطهارته  وسمته  ومشاربه  مآكله  يف  التميز  غاية  متميز  املسلم  واملجتمع 

الَِّذيَن  َأيَُّها  )يا  ركائزه وشعيرة من شعائره:  ركيزة من  فالطهارة  وتقاليده،  وعاداته 

َواْمَسُحوا  امْلَراِفِق  ِإَلى  َوَأْيِدَيُكْم  ُوُجوَهُكْم  َفاْغِسُلوا  الِة  الصَّ ِإَلى  ُقْمُتْم  ِإذا  آَمُنوا 
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وال   ،)6 )املائدة  اآلية   ).. ُروا  هَّ َفاطَّ ُجُنبًا  ُكْنُتْم  َوِإْن  اْلَكْعَبْيِن  ِإَلى  َوَأْرُجَلُكْم  ِبُرُؤِسُكْم 

والخمر  وامليسر  القمار  شيوع  يف  غيره  مع  يستوي  أن  املسلم  للمجتمع  يسوغ 

َواأْلَْزالُم  َواأْلَْنَصاُب  َوامْلَْيِسُر  اْلَخْمُر  ِإنََّما  آَمُنوا  الَِّذيَن  َأيَُّها  )َيا  الجاهلية:  ومظاهر 

)9 )املائدة  ُتْفِلُحوَن(  َلَعلَُّكْم  َفاْجَتِنُبوُه  ْيَطاِن  الشَّ َعَمِل  ِمْن  ِرْجٌس 

الشبه  قريب  املسلم  املجتمع  تجعل  املآكل  يف  خلط  يقع  أن  يسوغ  ال  كما 

ُأِهلَّ  َوما  اْلِخْنِزيِر  َوَلْحُم  ُم  َوالدَّ ْيَتُة  امْلَ َعَلْيُكُم  )ُحرَِّمْت  الجاهلية:  املجتمعات  من 

َما  ِإالَّ  ُبُع  السَّ َأَكَل  َوما  َوالنَِّطيَحُة  َيُة  َتَردِّ َوامْلُ َوامْلَْوُقوَذُة  ْنَخِنَقُة  َوامْلُ ِبِه   ِ اهللَّ ِلَغْيِر 

َيِئَس  اْلَيْوَم  ِفْسٌق  ذِلُكْم  ِباأْلَْزالِم  َتْسَتْقِسُموا  َوَأْن  النُُّصِب  ىلَعَ  ُذِبَح  َوما  ْيُتْم  َذكَّ

َوَأْتَمْمُت  ِديَنُكْم  َلُكْم  َأْكَمْلُت  اْلَيْوَم  َواْخَشْوِن  َتْخَشْوُهْم  َفال  ِديِنُكْم  ِمْن  َكَفُروا  الَِّذيَن 

ُمَتجاِنٍف  َغْيَر  َمْخَمَصٍة  يِف  اْضُطرَّ  َفَمِن  ِدينًا  اإْلِْسالَم  َلُكُم  َوَرِضيُت  ِنْعَمِتي  َعَلْيُكْم 

.)3 )املائدة  َرِحيٌم(  َغُفوٌر   َ َفِإنَّ اهللَّ إلِْثٍم 

وحاكمية  الشريعة  سيادة  هي  وللمجتمع  اإلسالمية  لألمة  األبرز  والصبغة   

لم  بما  الركيزة  هذه  بيان  يف  الكريمة  السورة  بسطت  لذلك  والسنة،  الكتاب 

ُ َفُأولِئَك  تبسطه يف موضع آخر، فال بد من بيان أّنه: )َوَمْن َلْم َيْحُكْم ِبما َأْنَزَل اهللَّ
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 )45 وَن( )املائدة  امِلُ ُ َفُأولِئَك ُهُم الظَّ 44( )َوَمْن َلْم َيْحُكْم ِبما َأْنَزَل اهللَّ ُهُم اْلكاِفُروَن( )املائدة 

اْلِكتاَب  ِإَلْيَك  )َوَأْنَزْلنا   )47 )املائدة  اْلفاِسُقوَن(  ُهُم  َفُأولِئَك   ُ اهللَّ َأْنَزَل  ِبما  َيْحُكْم  َلْم  )َوَمْن 

َأْنَزَل  ِبما  َبْيَنُهْم  َفاْحُكْم  َعَلْيِه  َوُمَهْيِمنًا  اْلِكتاِب  ِمَن  َيَدْيِه  َبْيَن  مِلا  قًا  ُمَصدِّ ِباْلَحقِّ 

َأْنَزَل  ِبما  َبْيَنُهْم  اْحُكْم  )َوَأِن   )48 )املائدة   ) اْلَحقِّ ِمَن  جاَءَك  ا  َعمَّ َأْهواَءُهْم  َتتَِّبْع  َوال   ُ اهللَّ

 )49 ِإَلْيَك( )املائدة   ُ َأْنَزَل اهللَّ ُ َوال َتتَِّبْع َأْهواَءُهْم َواْحَذْرُهْم َأْن َيْفِتُنوَك َعْن َبْعِض َما  اهللَّ

ُيوِقُنوَن( ِلَقْوٍم  ُحْكمًا   ِ اهللَّ ِمَن  َأْحَسُن  َوَمْن  َيْبُغوَن  اْلجاِهِليَِّة  )َأَفُحْكَم 

.)50  )املائدة 

من  فالبد  ومميزة  واضحة  وصبغته  املسلم  املجتمع  هوية  تبقى  ولكي 

والبراء،  الوالء  تذبذب  هو  املخاطر  هذه  أول  تهددها،  التي  املخاطر  مواجهة 

كل  عليه  تعبر  الذي  الجسر  يعد  الكافرين  مواالة  مع  للمسلمين  الوالء  ضعف  فإّن 

ركزت  لذلك  هويته،  وتطمس  املسلم  املجتمع  طبيعة  من  تغير  التي  امللوثات 

)يا  الحاسمة:  الواضحة  األحكام  فكانت  القضية،  هذه  ىلع  شديدًا  تركيزا  السورة 

 )51 )املائدة  َبْعٍض(  َأْوِلياُء  َبْعُضُهْم  َأْوِلياَء  َوالنَّصارى  اْلَيُهوَد  َتتَِّخُذوا  ال  آَمُنوا  الَِّذيَن  َأيَُّها 

َوُهْم  الزَّكاَة  َوُيْؤُتوَن  الَة  الصَّ ُيِقيُموَن  الَِّذيَن  آَمُنوا  َوالَِّذيَن  َوَرُسوُلُه   ُ اهللَّ َوِليُُّكُم  )ِإنَّما 
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َوَلِعبًا  ُهُزوًا  ِديَنُكْم  اتََّخُذوا  الَِّذيَن  َتتَِّخُذوا  ال  آَمُنوا  الَِّذيَن  َأيَُّها  )يا   )55 )املائدة  راِكُعوَن( 

.)57 )املائدة  َأْوِلياَء(  اَر  َواْلُكفَّ َقْبِلُكْم  ِمْن  اْلِكتاَب  ُأوُتوا  الَِّذيَن  ِمَن 

املجتمع  هوية  ىلع  األكبر  الخطر  أّما 

التشوش  فهو  العامة  األمة  وصبغة  املسلم 

لها  التي  والنحل  امللل  أهل  تجاه  الفكري 

يخالطون  الذين  أو  باملسلمين  مساس 

املسلمين، فما لم يعلم املسلمون الفرق بين 

يخالطونهم،  الذين  هؤالء  وعقيدة  عقيدتهم 

ومنافاتها  العقائد  هذه  قبح  يعلموا  لم  وما 

الخلط  يف  سيقعون  حتمًا  فإّنهم  لإلسالم؛ 

اإلسالمية  الصبغة  يشوه  الذي  والتساهل 

السورة  أسهبت  هنا  ومن  الهوية،  ويطمس 

يف التشنيع ىلع أهل الكتاب يف عقائدهم 

بكفرهم  تصريحها  ذلك  ومن  وأفعالهم، 

َمْرَيَم(  اْبُن  امْلَِسيُح  ُهَو   َ ِإنَّ اهللَّ َقاُلوا  الَِّذيَن  َكَفَر  )َلَقْد  الكفر، من مثل:  وبسبب هذا 

ِمْن  َكَفُروا  الَِّذيَن  )ُلِعَن   )73 )املائدة  َثاَلَثٍة(  َثاِلُث   َ اهللَّ ِإنَّ  َقاُلوا  الَِّذيَن  َكَفَر  )َلَقْد   )72 )املائدة 

.)78 )املائدة  َمْرَيَم(  اْبِن  َوِعيَسى  داُوَد  ِلساِن  ِإْسراِئيَل ىلَع  َبِني 

< إّننـا بحاجـة إلـى إدراك هـذه املعانـي وإلـى االنطـالق منهـا يف طريـق 
اسـتعادة هويـة األمـة اإلسـالمية، ويف اسـتعادة التمكيـن لهـا، وال ريـب أّن 

شـرط التمكيـن األول هـو عـودة األمـة ملـا كانـت عليـه، ويف مقدمـة ذلـك 

الهويـة اإلسـالمية والصبغـة الربانيـة، واهلل املسـتعان.



يف الحلقة األولى تحدثنا عن قيمة الراحل الكبير د. محمد عمارة الفكرية واالجتهادية، 
نْذر  عن  وتحدثنا  املسلمين،  وقضايا  اإلسالمي  للفكر  كبيرة  خسارة  من  رحيله  يمثله  وما 
والده له قبل ميالده أن يجعله للعلم الديني، واستعرضنا املسيرة التعليمية له باختصار، 
قرأها  حياته  من  مبكر  وقت  يف  كتاب  آالف  أربعة  فيها  حازها  ومكتبة  مشايخه  وذكرنا 
وتأثره  الكاملة،  األعمال  سالسل  إنجاز  من  مكنه  الذي  الوظيفي  عمله  وطبيعة  كلها، 

والغزالي. العقاد  منهم:  العمالقة  من  بعدد 

ويف هذه الحلقة نواصل الحديث عن فقيدنا الكبير، ومعالم مشروعه 

د. وصفي عاشور 

محمد عمارة ...                            
راهب الفكر وفارس امليدان 

(4-2(
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لعمارة الفكري  املشروع  معالم 

األطراف  مترامي  فكريا  مشروعا  عمارة  محمد  انقطعه  الذي  االنقطاع  أثمر  لقد 

واملداخل  واألبحاث  املقاالت  آالف  عن  فضال  كتاب؛   300 من  أكثر  يف  تمثل 

املوسوعية يف املوسوعات والدوريات واملجالت والصحف والشبكة العنكبوتية؛ 

التفرغ للبحث والكتابة، وتركت الوظيفة الحكومية وزهدت  وهو الذي قال: “آثرت 

حرًا  أظل  أن  وفضلت  العلوم،  دار  كلية  يف  تخرجت  منذ  للمناصب  التطلع  يف 

الحصيرة  الجالس ىلع  ألن  »الحصيرة«؛  كالجالس ىلع  أكون  وأن  بالعلم،  مشتغاًل 

ما وقع من عليها!”. إذا  األذى  ال يصيبه 

كما  يوما  امليدان  وال  الواقع  عن  ينفك  لم  الذي   – والعكوف  االنقطاع  وهذا 

أبحاث، وهو  سنبين الحقا – استطاع أن يقوم بما ال تقوم به مؤسسات وال مراكز 

2 من  العربي يف  اإلعالم  البشري يوم تكريمه يف مركز  ما قاله املستشار طارق 

قال: حيث  2011م؛  نوفمبر 

“الدكتور محمد عمارة ممكن تسميته بمؤسسة 

ما  ألن  نظرا  عمارة؛  الدكتور  وليس  عمارة  محمد 

مؤسسة  تعجز  اإلسالمي  الفكر  مجال  يف  به  قام 

به”. القيام  عن  بأكملها 

الفكري”: “املشروع  < معنى 

وحتى تكون املصطلحات محررة وواضحة – وهو الذي كتب كتبا عن املصطلحات 

املشروع  هذا  مالمح  أهم  ما  عنه:  هو  سئل  قد  الفكري”  املشروع  معنى”  فإن   -

اإلسالم  حقيقة  نبرز  “أن  إجابته:  فكانت  باستمرار؟  عنه  تتحدث  الذي  الفكري 

للمجتمع،  اإلسالمي  واإلحياء  الفكرية،  واملنظومة  والشريعة  العقيدة  ومعامله: 

نعيش  الذي  الواقع  فقه  وأيًضا  اإلسالم،  وعاملية  لإلنسان،  اإلسالمية  والهداية 

والتصدي  فيه،  نعيش  الذي  الواقع  ىلع  اإلسالمية  األحكام  هذه  وإنزال  فيه 
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نحن  الذي  الواقع  هو  ما  إسالمنا؟  هو  ما  باختصار:  اإلسالم.  ىلع  املعلنة  للحرب 

هذه  اإلسالم؟  هذا  تواجه  التي  التحديات  وما  أسلمته؟  وإلى  فقهه  إلى  بحاجة 

الفكري”، ونحاول أن نرصد لكل جانب من هذه الجوانب يف  هي معالم املشروع 

اآلتي: النحو  د. عمارة ىلع  مؤلفات  من  يناسبه  ما  املشروع 

اإلسالم: فكرة  حقيقة  بيان  أوال: 

فإننا  الفكري  منجزه  عن  تعبر  التي  الكتب  عنوانات  يف  التأمل  خالل  ومن 

تجلى  وقد  وبيانها،  وعرضها  اإلسالمية”  “الفكرة  بـ  وواسعا  كبيرا  اهتماما  نلحظ 

هذا  و”سلسلة  اإلسالمي”،  التنوير  “سلسلة  منها:  كثيرة،  من خالل سلسالت  ذلك 

عناوين  وفيها  سلسالت  هذه  الحضاري”،  الوعي  “رسائل  وسلسلة:  اإلسالم”،  هو 

اإلسالم  اإلسالمية،  والشريعة  اإلسالم  مثل:  األخرى،  عنواناته  عن  فضال  كثيرة، 

يف  اإلسالم  واملستقبل،  اإلسالم  تعنى،  ماذا  املعرفة  إسالمية  التغيير،  وضرورة 

مواجهة التحديات، اإلسالم والثورة، اإلسالم بين التنوير والتزوير، اإلسالم و الفنون 

والحرب  اإلسالم  غربية،  عيون  يف  اإلسالم  االجتماعي،  واألمن  اإلسالم  الجميلة، 

اإلسالم  والعروبة،  اإلسالم  حقوق،  ال  اإلنسان..ضرورات  حقوق  و  اإلسالم  الدينية، 

اإلنسان،  وحقوق  اإلسالم  الغربية،  والعلمانية  اإلسالمية  الشريعة  واألقليات، 

اإلسالمية  الشريعة  والتعددية،  اإلسالم  الدينية،  والحرب  اإلسالم  واألخر،  اإلسالم 

املشروع  لإلسالم،  الحضاري  العطاء  باإلسالم،  اإلصالح  ومكان،  زمان  لكل  صالحة 

واإلرهاب،  والقتال  الجهاد  حقيقة  اإلسالمية...  السماحة  اإلسالمي،  الحضاري 

املنهج  معالم  اإلسالم،  يف  العقل  مقام  اإلسالم،  امتياز  عوامل  والحضارة،  الدين 

للقضايا  اإلسالم  رؤية  العظيم  مفكرنا  فيه  يعرض  وغيره  هذا  كل  اإلسالمي... 

الكتب. عنوانات  يف  باإلسالم  يقرنها  التي 

حاجاته: وتلبية  الواقع  رصد  ثانيا: 

وحاجات  الواقع  لقضايا  الرصد  دائمة  عيناه  فكانت  الواقع  فقع  ناحية  من  أما 

يطرحه  وما  أفكار،  من  به  يموج  وما  الواقع  قضايا  عن  يوما  يغب  ولم  املجتمع، 

بالواقع  الفكرية مبنية ىلع وعيه  كانت معاركه  وإشكاالت، وقد  رؤى وقضايا  من 
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مع  ومعركته  التنصير،  مع  ومعركته  الكنيسة،  مع  معركته  ذلك  ومن  وتحدياته، 

يف  أصدر  وقد  ذلك،  وغير  اإليراني،  الشيعي  املشروع  مع  ومعركته  الصهيونية، 

فتنة  واإلسالم،  الفاتيكان  اإلسالم،  ىلع  الجديدة  الغارة  منها:  كتب،  عدة  ذلك 

املزمنة،  العاهات  بمنهاج  الواقع  تحليل  التكفير،  فتنة  من  نذير  صيحة  التكفير، 

القبطية  املسألة  يف  مصر،  يف  األقباط  اإلسالمي،  فالعالم  التنصير  استراتيجية 

مصر،  يف  الديني  االضطهاد  أكذوبة  وأقباطها،  مصر  عروبة  وأوهام،  حقائق 

وملاذا؟. وكيف  متى  الطائفية...  الفتنة  مصر،  يف  املتطرفون  األقباط 

الخامس  ثورة  لتأييد  تداعى  أنه  لحاجاته  وتلبيته  للواقع  استجاباته  < ومن 
حاجز  وكسر  يناير   25 ثورة  بعنوان:  كتابا  فيها   وأصدر  2001م،  يناير  من  والعشرين 

الخوف.

له  مقال  أو  فيها  وكتب  فلسطين،  بقضية  خاص  اهتمام  له  كان  < كما 
كتب  له  كان  كما  1948م،  عام  الفتاة  مصر  صحيفة  يف  نشر  “جهاد”  بعنوان: 

فلسطين،  و  القدس  ىلع  الصراع  فقه  يف  والقدس،  فلسطين  ذلك:  ومن  عنها، 

انتظار صالح  أمانة عمر يف  القدس..  االنتصار،  الصراع وبوابة  رمز  الشريف  القدس 

اإلسالم. و  اليهودية  بين  القدس  الدين، 

اإلسالم: تواجه  التي  للتحديات  التصدي  ثالثا: 

التحديات  إدراك  يثمر  بالواقع  فالوعي  السابق،  عن  منبثق  هو  املحور  وهذا 
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تواجه  التي  التحديات  دائبة  حركة  يف  يتابع  كان  وقد  لها،  التصدي  ثم  ومن 

والشرقية،  الغربية  الكنيسة  حقد  من  سواء  تهدده  التي  واملخاطر  اإلسالم، 

ضالالت  أو  العاملية،  الصهيونية  مؤامرات  أو  هذا،  يف  كتب  عناوين  أسلفنا  وقد 

ضد  حياته  يف  خاضها  التي  الفكرية  ومعاركه  واملتغربين،  العلمانيين  وجهاالت 

بالتحديات  وعيا  املثمر  للواقع  الحثيث  رصده  ىلع  شاهدة  جميعا  الجهات  هذه 

لها. واالستجابة 

التفسير املاركسي لإلسالم،  الكتب منها:  . وقد أصدر يف ذلك عددا من 
بين  مستقبلنا  األمريكانى،  والتبديد  اإلسالمي  التجديد  بين  الديني  الخطاب 

الحضارية،  والخصوصية  الفكري  اإلبداع  الغربية،  والحداثة  اإلسالمي  التجديد 

اإلصالح  االدينى،  و  الديني  الغلو  مقاالت  الثقافية،  الهوية  ىلع  العوملة  مخاطر 

الغارة  واإلسالم،  الغرب  بين  املواجهة  فقة  يف  العشرين،  القرن  يف  الديني 

و  املدفع  علمانية  العلماني،  الغلو  سقوط  العلمانية،  اإلسالم،  ىلع  الجديدة 

واإلسالم،  الغرب  بين  العلمانية  واإلسالميين،  العلمانيين  بين  التنوير  اإلنجيل، فكر 

والعلمانيين،  اإلسالميين  بين  الحوار  واإلسالم،  العلمانية  بين  الحديثة  نهضتنا 

مأزق املسيحية و العلمانية يف أوروبا، تحرير املرأة بين الغرب واإلسالم، اإلسالم 

صراع. أم  تدافع  العاملية  الحضارات  تاريخ،  لها  افتراءات  والغرب 
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الشبهات: ىلع  الرد  رابعا: 

عليها،  الدليل  وإقامة  الفكرة  ببيان  يهتم  املشروع  صاحب  املفكر  كان  إذا 

اإلسالم،  تواجه  التي  التحديات  أمام  ويقف  الحتياجاته،  واالستجابة  الواقع  ورصد 

الفكرة وحقيقتها  تثار حول  التي  الشبهات  بالرد ىلع  بالقدر نفسه  فإنه مطالب 

وأدلتها. وطبيعتها 

ىلع  الرد  يف  وافر  بنصيب  عمارة  محمد  د.  العظيم  مفكرنا  أسهم  وقد   >
مواجهة  يف  اإلسالم  حقائق  منها:  الكتب،  من  عددا  ذلك  يف  وأصدر  الشبهات، 

مكانة  حول  وإجابات  شبهات  الحكم،  وأصول  اإلسالم  كتاب  نقض  املشككين، 

الكريم، شبهات  القران  املرأة يف اإلسالم، رد الشبهات عن اإلسالم، شبهات حول 

معاني  عن  الشبهات  إزالة  النبوية،  السنة  حول  وشبهات  حقائق  اإلسالم،  حول 

املصطلحات.

األعالم: عن  الكتابة  خامسا: 

يستعرض  وإنما  الفكري،  املشروع  تكون  التي  العناصر  إطار  عن  خارج  املحور  هذا 

وعلمهم. ومكانتهم  ومواقفهم،  الفكرية،  ومشروعاتهم  األعالم،  هؤالء  تاريخ 

يف  وأصدر  وحديثا،  قديما  األعالم  من  جدا  كثير  عن  عمارة  محمد  د.  كتب  وقد 

الكواكبى،  الرحمن  عبد  والحديث،  اإلسالمي  الفكر  أعالم  منها:  الكتب،  من  عددا  ذلك 
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الكواكبى  الرحمن  عبد  االستعباد،  ومصارع  االستبداد  طبائع  الكواكبى...  الرحمن  عبد 

علمانيا؟،  كان  هل  الكواكبى  الرحمن  عبد  الشيخ  اإلسالم،  ومجدد  الحرية  شهيد   -

بتجديد  الدنيا  مجدد  عبده..  محمد  اإلمام  العمران،  مهندس  و  مؤرخ  مبارك  علي 

الدين  جمال  اإلسالم،  وفيلسوف  الشرق  موقظ  االفغانى  الدين  جمال  الدين، 

الشيخ محمد  واإلبداع،  الزندقة  بين  التوحيدي  أبو حيان  املفترى عليه،  االفغانى 

والتمدن  املرأة  تحرير  أمين...  قاسم  الفكرية،  املعارك  و  الفكري  املوقع  الغزالي.. 

يف  الحضاري  املشروع  معالم  اإلسالمي، 

الدكتور  البنا،  حسن  الشهيد  اإلمام  فكر 

الدولة  إسالمية   .. السنهوري  الرازق  عبد 

الطهطاوي  رفاعة  والقانون،  واملدنية 

من  الحديث،  العصر  يف  التنوير  رائد   -

لها  شخصيات  اإلسالمي،  اإلحياء  أعالم 

ابن  اإلسالم  شيخ  عن  املالم  رفع  تاريخ، 

األمة  ضمير   .. العزيز  عبد  بن  عمر  تيمية، 

بين  رشد  ابن  الراشدين،  الخلفاء  وخامس 

واإلسالم. الغرب 

كل  يحتاج  عمارة  للدكتور  الفكري  املشروع  معالم  تشكل  التي  الجوانب  < هذه 
الذي  وعطاءه  فيها،  منهجه  تبين  دراسات  بل  مستقلة  دراسة  إلى  منها  معلم 

وامتداداتها  املحاور،  هذه  من  محور  كل  واستمداد  بذله،  الذي  والجهد  أعطاه، 

جانب  كل  ىلع  تؤخذ  التي  املآخذ  وبيان  والحياة،  والواقع  الفكر  يف  وآثارها 

أم  لتصحيح،  تحتاج  أخطاء  أم  لتكميل،  تحتاج  نواقص  املآخذ  هذه  أكانت  سواء 

عليه. ويرد  كالمه  من  ويؤخذ  معصوما،  ليس  بشر  وهو  لتوضيح،  تحتاج  غوامض 

العشـرة  األسـرار  عـن  اهلل  بـإذن  الحديـث  سـيكون  الثالثـة  الحلقـة  )يف 

لتميـز مشـروع د. عمـارة الفكـري، ويف الحلقـة الرابعة واألخيرة حـول معالم 

فروسـيته يف املياديـن ونـورد معهـا مصـادر الدراسـة(.



كورونـا فتـاوى 
الشعائر التي هدمت 

د. مجدي شلش
املتعلقــة  الفتــاوى  مــن  ســيل 

يتعلــق  مــا  منهــا  كورونــا،  بنازلــة 

وصيــام  الجمعــة  كصــالة  بالفرائــض 

رمضــان وحــج بيــت اهلل الحــرام، ومنهــا 

ــة  ــالة الجماع ــل كص ــق بالنواف ــا يتعل م

شــهر  يف  والتراويــح  املســاجد  يف 

ــدر  ــا ص ــاوى بعضه ــذه الفت ــان، ه رمض

صــدر  اآلخــر  والبعــض  أشــخاص  مــن 

علميــة. هيئــات  أو  مجامــع  مــن 

أنــاس ال صلــة  أبــدًا ىلع  ال عتــب 

ــم يف  ــوا بأهوائه ــم وخاض ــم بالعل له

ــق املســاجد وهــدم الشــعائر التــي  غل

هــي أصــاًل مهدومــة يف قلوبهــم قبــل 

ســلوكهم، إنمــا العتــب واللــوم ىلع 

بدلــوه  للفتــوى ويدلــي  مــن يتصــدر 

وهــو منســوب ألهــل العلــم، وقــد قــدم 

بفتــواه التــي تمنــع مطلقــًا الشــعائر 

يف املســاجد فرضــًا أو نفــاًل، وخاضــت 

يف تــرك الصيــام أو الحــج ملنــع الضــرر 

الشــعائر جماعــة  أداء  املترتــب ىلع 

ىلع طبــق مــن ذهــب لهــدم الشــعائر 

ــاًل. ــاًل وتفصي تأصي
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أهواء  وافق  يتبع،  أن  أحق  والحق  بالحق،  أفتيت  إنني  قائل  يقول  قد 

دين،  هذا  خالف،  أو  والدواهي  الدوائر  باإلسالم  يتربصون  الذين  املجرمين 

نصائح: له عندي عدة  املنهج  به، وهذا  نفتي  أن  ويجب 

املساجد  يف  االجتماع  بحرمة  وقالت  الشعائر  منعت  التي  الفتاوى  أولها: 

وليس  الداللة،  أو  الثبوت  ظنية  أدلة  ىلع  قامت  إنما  الجماعة  أو  الجمعة  لصالة 

لها دليل قاطع يدل ىلع املنع، إنما هي من قبيل االجتهاد الذي يقبل الصواب 

وحق  دين  باملنع  الفتوى  إن  يقال  املطلق، حتى  الحق  قبيل  من  وليس  والخطأ، 

يوافقهم. لم  أو  األهواء  أهل  وافق 

توافرت  الذين  الفتوى،  أهل  من  ليسوا  باملنع  لهم  قرأت  من  غالب  ثانيها: 

فيهم شروط االجتهاد، إنما منهم سادة خطباء من أهل الدعوة إلى اهلل، ومنهم 

الفتوى  ومجال  التزكية،  مجال  يف  نشط  أو  العامة،  الثقافة  يف  تخصص  من 

يشمل: دقيق،  تخصص  إلى  يحتاج  الكبرى  النوازل  يف  وباألخص 

يف  تشبهها  التي  أو  النازلة،  يف  وردت  التي  النصوص  بجميع  العلم    >1<
الصحيح. التنزيل  يصح  حتى  أوصافها،  غالب 
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تمكن  التي  االستدالل  شرائط  ضوء  يف  وعللها  النصوص  هذه  فقه    >2<
الصحيح. االستنباط  من  الشخص 

فمن  اآلن،  األمة  تحياها  التي  التحديات  ىلع  والوقوف  الواقع  فقه   >3<
الذي  والواقع  الفتوى،  صحة  يف  يؤثر  وبمفرداته  بالواقع  الجهل  أن  املعلوم 

ذلك  مقدمة  ويف  أحد،  ىلع  يخفى  ال  والهدم  والقتل  الظلم  من  األمة  تعيشه 

وإظهار  اهلل  كلمة  إعالء  منها  األول  القصد  التي  اإلسالمية  الشعائر  استهداف 

لألمة. اإلسالمي  التوجه 

من  شعيرة  يف  يرقبون  ال  اآلن  املسلمين  رقاب  يف  املتحكمة  األنظمة  غالب 

من  طبق  ىلع  لهم  نقدم  فهل  ودليل،  شاهد  خير  والواقع  ذمة،  وال  إالًّ  الشعائر 

الحكم  وإنزال  وفقه  تريث  إلى  منا  يحتاج  األمر  أن  أو  بأيدينا،  الشعائر  ذهب هدم 

الداللة،  قطعي  الثبوت  قطعي  نص  مخالفة  يف  نقع  ال  بحيث  يناسبه،  ما  ىلع 

من  الحنيف،  الشرع  رعايتها  ىلع  أجمع  التي  املقاصد  من  ضروري  مقصد  وال 

أو مال أو نسب أو عقل. حفظ دين أو نفس 

فيها  العلم  أهل  يجمع  لم  وملا  قطعًا،  االجتهاد  قبيل  من  النوازل  يف  الفتوى 

من  ليس  الظن  محل  يف  والقطع  والرد،  األخذ  حيز  يف  تبقى  معين،  قول  ىلع 

فن  يتقنوا  لم  الذين  العلم  طلبة  بعض  دأب  من  إنما  العلماء،  من  األفذاذ  دأب 

الفتوى.

املنع  يف  العلماء  باتفاق  تحَظ  لم  التي  الشرعية  بالقواعد  االستشهاد   >4<
وأنها  عليها،  املتفق  القواعد  قبيل  من  أنها  ىلع  للعامة  وتصويرها  الشعائر  من 

مظنون  إلى  واالحتكام  والتدليس  الغش  من  نوع  الشعيرة  من  املنع  يف  قاطعة 

تقوى  ىلع  عالمة  وأنها  اهلل  شعائر  تعظيم  وهم  أال  بيقين  ثابت  هو  ما  ملنع 

القلوب.

ىلع  مقدم  املفسدة  ودرء  املنفعة،  جلب  ىلع  مقدم  الضرر  نفي  >5< نعم 
قواعد  كلها  أشدهما،  ارتكاب  من  أهون  الضررين  أخف  وارتكاب  املصلحة،  جلب 
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هذا  النازلة،  ىلع  تطبيقها  ىلع  العلمية  املكنة  عنده  الذي  من  لكن  صحيحة، 

ليس لألفراد أو الهيئات املسيسة والتي تدافع عمن يملك قرارها، أو املؤسسات 

بالدها. فقدته يف  التي  العيش  ولقمة  األمن  أجل  من  تعيش  التي 

الشرعية يحتاج ىلع سبيل  القواعد  أو  الشرعية  النصوص  الواقعة ىلع  تنزيل 

الفتوى،  املحترفين يف  االختصاص  أهل  تجمع  علمائية مستقلة،  لهيئة  الوجوب 

النفسية من حب  األهواء  بهم  وتلعب  التخصص  أهل  من  ليسوا  ال مجموعة هواة 

السبق. أهل  من  يكون  حتى  فيها  والتسرع  الفتوى  إلى  بالسبق  الشهرة 

القدوة يف ذلك الصحابة رضوان اهلل عليهم إذا جد جديد أو نزلت نازلة جمعوا 

العلم، فإن اتفقوا صار إجماعًا، وإن تعددت األقوال فاألمر  لها أولي األمر من أهل 

فتنة  التكون  حتى  أجاز  وملن  منع  ملن  واملحاذير  الضوابط  وضع  مع  َسعة،  فيه 

الضرر. ويقع 

والشافعية  واملالكية  الحنفية  من  السابقين  العلماء  مذاهب  عرض   >6<
لكن  أمر مقدر ومحترم،  النازلة  االجتهاد املطلق يف  أئمة  والحنابلة وغيرهم من 

القطع به لزماننا واإللزام به لوقتنا وقد اختلفت الظروف واألحوال، فهؤالء األئمة 
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الشعائر اإلسالمية وباألخص ما يتعلق منها  غالبهم عاش يف ظل خالفة تحترم 

األمة  تعيشها  التي  املهازل  يروا  ولم  وحج،  وصيام  صالة  من  العبادات  بأمور 

واملالي،  والسياسي  واألخالقي  والفكري  العقدي  االستخراب  فيه  حل  زمن  يف 

أفتى  بما  اآلن  األمة  تلزم  فهل  والخنازير،  القردة  أبناء  عند  رهينة  األمة  وأصبحت 

أن ذلك  أو  الهجري،  الرابع  أو  الثالث  أو  الثاني  أو  األول  العصر  به املجتهدون يف 

الفتوى؟ عند  االستئناس  موضع  ويكون  ويحترم  يقدر 

فيه  يحترموا  النوازل،  يف  العلماء  يقدمه  الفتوى  يف  جديد  من  أال    >7<
من  العلم  أولي  من  السابقين  واجتهادات  الفقهية  والقواعد  الشرعية  النصوص 

أئمتنا وسادتنا، أم أننا ما زلنا عالة ىلع فكرهم وجهدهم، العصمة للنص وحده، 

أعيننا  بأم  نرى  الذي  الواقع  حسب  ويترك  كالمه  من  يؤخذ  فكل  ذلك  عدا  وما 

اإلسالمية. األمة  تجاه  وصعوباته  تحدياته 

من  األول  القصد  يكون  أن  هو:  اآلن  نقدمه  أن  نستطيع  الذي  الجديد    >8<
االجتهاد  ألزم  والشرع أعطى بل  الواقع،  العامة مع فقه  الفتوى مالءمة املقاصد 

اآلن هو: نظري  واملناسب يف  يناسبها،  بما  نازلة  كل  يف 

املنتج  إخراج  يف  التخصص  إتقان  عنهم  عرف  الذين  األحرار  العلماء  تنادي 

اتفقوا  فإن  وأحواله،  ظروفه  بكل  للواقع  وفقههم  بالفتوى،  املتعلق  العلمي 

أهم  ملا  وبداية  العلم،  أهل  شمل  ولم  االختصاص  طريق  ىلع  خطوة  بدأنا  فقد 

وسعة. مندوحة  فيه  فاألمر  اختلفوا  وإن  وأعظم، 

قـد يقـول البعـض هـذا حلـم لـن يتحقـق، أقـول: ليـس مسـتحياًل أبـدًا، 

وكثيـر مـن األحـالم تحققـت ىلع أرض الواقـع وأصبحـت حالـة وعـرف، إلى 

أن يأتـي ذلـك األمـر أقـول برأيـي - فـإن كان صوابـًا فمـن توفيـق اهلل وإن 

كان خطـأ فمنـي ومـن الشـيطان واهلل بـريء منـه ورسـوله - بـكل وضـوح 

وصراحـة يف نازلـة كورونـا فيمـا يخـص املنـع مـن الصـالة يف املسـاجد 

وصـالة التراويـح والصيـام وغيـر ذلـك:
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باآلتي: أفتي  وتخصصي  علمي  ِبحْسب 

املساجد  يف  واجبة  وإقامتها  العلم،  أهل  باتفاق  واجبة  الجمعة  صالة  أواًل: 

وهذا  تحققه،  الظن  ىلع  يغلب  أو  قطعي،  ضرر  بها  يتحقق  ال  التي  بالصورة 

تركها  أما  املصلين،  بين  املناسبة  املسافة  وأخذ  الصفوف،  يف  بالتباعد  ممكن، 

غير  من  كان  إذا  وباألخص  املطلق،  باملنع  أفتى  ملن  كبير  إثم  فيه  أرى  بالكلية 

املتخصص،  وغير  املتخصص  يستضيف  الذي  اإلعالم  رواد  ومن  االختصاص،  أهل 

الشهرة. أهل  يركز ىلع  وإنما 

البلد، إن تعمدوا تركها جميعًا  ثانيًا: صالة الجماعة فرض كفاية يف حق أهل 

اإلسالم  فرائض  من  فرض  ترك  يف  والوزر  اإلثم  من  وعليهم  ذلك،  ىلع  يحاسبوا 

سنة  أنها  ىلع  التحقيق  فأهل  األفراد  مستوى  ىلع  أما  شعائره،  من  وشعيرة 

ال  بالجزء  تركها  جاز  وإن  املؤكدة  فالسنن  تركها،  ىلع  املواظبة  يصح  ال  مؤكدة، 

واحدة  جماعة  ولو  يقيموا  أن  بلد  كل  أهل  يلزم  عليه:  وبناء  بالكل،  تركها  يجوز 

وىلع  لهم،  الفيروس  انتقال  ملنع  واالحتياط  التدابير  أخذ  مع  بلدتهم،  يف 

يوميًا،  املسجد  يف  واحدة  صالة  األقل  ىلع  مسلم  كل  يؤدي  الفردي  املستوى 

أفضل ال شك. أكثر من ذلك فهو  له  وإن تيسر 
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شعيرة  يمثل  لها  واالجتماع  رمضان،  يف  مؤكدة  سنة  التروايح  صالة  ثالثًا: 

يف  أنها  فيها  والعرف  بالكلية،  تهدم  أال  ويجب  رمضان،  يف  باملسلمين  خاصة 

جاءت  التي  الفردية  النوافل  أحكام  عليها  يجري  وال  البيت،  وليست يف  املسجد 

األحاديث تدل ىلع فضلها يف البيت، فما كان شعيرة كصالة العيدين والكسوف 

كانت  لو  وباألخص  أفضل،  شك  ال  البيت  خارج  يف  الجماعة  والتراويح  والخسوف 

الجماعة،  صالة  يف  قلته  أن  سبق  ما  التدابير  من  فيها  ويتخذ  املسجد،  يف 

الصواب. من  نظري  لها يف  ال حظ  مطلقًا  تمنع  التي  الفتوى  عليه:  وبناء 

ىلع  إجماع  فيها  ليس  التراويح:  صالة  بخصوص  املذياع  خلف  الصالة  رابعًا: 

باآلتي: فيها  وأرى  تكلموا يف حكمها،  ممن  الجواز  أو  املنع 

الداللة  أوجه  من  املانعون  به  استدل  ما  وغاية  باملنع،  قاطع  نص  فيها  ليس 

فيها،  املطلق  املنع  إلى  يرقى  ال  الفقهية  القواعد  بعض  أو  النصوص  لبعض 

فتبقى املسألة يف حيز االجتهاد واألخذ والرد، وبناء عليه: أفتي بجواز قيامها؛ 

لآلتي:

العلماء يف  اشترطها  التي  والشروط  باملنع،  القاطع  النص  وجود  لعدم   -1
صحة اقتداء املأموم باإلمام ليس مجمعًا عليها، وغالبها ال يؤدي إلى بطالن 
يف  جارية  وليست  العادية  األمور  يف  العلماء  وضعها  الشروط  وهذه  الصالة، 
تختلف عن  كيفية  لها  التي  الخوف  بدليل صالة  لها حكمها  فالنوازل  النوازل، 
عبادة  اختراع  قبيل  من  ذلك  إن  أحد  يقولن  وال  العادية،  األمور  يف  الصالة 
اجتهادات  لهم  العبادات  أمر  يف  فالفقهاء  معهودة،  غير  هيئة  أو  جديدة 
التبليغ،  قالوا بجواز  للمصلين  األعداد  كثيرة يف مثل هذه املسائل عند كثرة 
اجتهادية  نماذج  ذلك  ويف  الصالة،  لصحة  اإلمام  رؤية  اشتراط  صحة  وبعد 
بالبدعة  يوسم  ال  الفقهي  فاالجتهاد  كثيرة،  الفقه  كتب  يف  للوقت  مناسبة 

املسألة. يف  االختالف  سمح  حيث 

التي  الشعائر  جملة  من  إنها  إذ  قطعي،  هو  ملا  تعظيم  إقامتها  يف   -2
تخفى  ال  كثيرة  شرعية  مقاصد  تحقيق  إقامتها  ويف  وتقدر،  تحترم  أن  يجب 

العلم. أهل  ىلع من كان من 
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انتقال  من  الظني  أو  القطعي  الضرر  تحقق  بعدم  مشروطة  إقامتها   -3

بها  يلحق  وما  املساجد  يف  فإقامتها  الضرر  عدم  تحقق  إذا  وإما  الفيروس، 

يدرك  ال  وما  باملعسور،  ال يسقط  امليسور  أن  املعلوم فقها  األولي، فمن  هو 

باملنع  فالفتوى  عليه:  وبناء  واملعامالت،  العبادات  يف  كله،  يترك  ال  كله 

املطلق فتوى جامدة صلبة لم تتحر الواقع املحلي وال اإلقليمي وال العاملي، 

ذلك. لم تقصد  وإن  األهواء  أصحاب  وتماهت مع 

وصالة  الجمعة  صالة  أمر  يف  قلته  ما  كشعيرة  الحج  ىلع  يجري  خامسًا: 

لجماعة. ا

وما  كبير،  وبهتان  عظيم  خطر  مالبسة  ألدنى  تركها  فريضة  الصيام  سادسًا: 

األمة،  جميع  ىلع  يجري  ال  مسافرًا  أو  مريضًا  كان  إن  فيها  الفرد  ىلع  يجري 

يتعلق  فيما  وباألخص  الصحة  ىلع  إيجابي  تأثير  له  الصوم  أن  بيقين  ثبت  وقد 

باملناعة، وبناء عليه: كل من أفتى بحرمة الصوم يف نازلة كورونا ال حظ لفتواه 

الصحة. من 
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إنَّ عبـادة الحيـاة، وتكريـس القـوة والوقـت لهـا وحدها، علـة قديمة 

وألهبـت  الرفيعـة،  القيـم  أرخصـت  التـي  العلـة  وهـي  النـاس،  بيـن 

الغرائـز الوضيعـة، وصرفـت القصـد عـن اهلل، وعلَّقـت الهمـة بالحاضـر 

القريـب، ونسـيت مـا عـداه!!

رمضان
بين تقاليد املاضي

وهزائم الحاضر

للشيخ محمد الغزالي

من

 تراث

 األزهر
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هـذا  حرمـان  ويسـتحيل  ويتحـرك،  بـه  يحيـا  الـذي  وقـوده  اإلنسـاني  للجسـد   

وهنـاك! هنـا  وتنقلـه  ونمائـه  وجـوده  مـن مصـادر  الجسـد 

التجويـع التـام يقتلـه، والحرمـان مـن عناصـر رئيسـية يثير االعتـالل يف كيانه، 

ويفـرض عليه الذبـول واللغوب.

ولـم يجـئ يف شـرع اهلل تكليـف مـن هـذا النـوع املحـرج، بـل جـاء يف السـنة 

اسـتعاذة النبـي ملسو هيلع هللا ىلص مـن هـذا البـالء: )أعـوذ بك مـن الكفـر والفقـر، وأعوذ بك 

مـن عـذاب القبـر، ال إلـه إال أنت(.

الغـذاء  بتنـاول  يكتفـون  ال  يطعمـون  عندمـا  النـاس  مـن  الواجديـن  لكـن   
املطلـوب ألبدانهـم، بـل يلتهمـون مقاديـر أكبـر.. كلٌّ ىلع قـدر نهمتـه وطاقته!! 

ونحـن نفتـنُّ يف تزويـد أنفسـنا بأزيـد مـن حاجتهـا، والرغبـات تمتـدُّ مـع التلبيـة 

املسـتمرة، وتألـف مـا اعتـادت،  وتطلبـه إن فاتهـا !!

وهـذا الجسـد قـادر ىلع اكتنـاز مـا يفـرض عليـه إمـا بدانـة مفرطـة، أو قبـواًل 

ملـا يشـحن بـه، ثـم عمـال صوريًّـا فيـه، ثـم خالصـا معنتـًا منـه!! وهو الخاسـر يف 

نصيـب  هـذا   كان  لـو  تقـول:  حولـه  مـن  العاقلـة  والحيـاة  الضائـع،  الجهـد  هـذا 
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معـدة فارغـة لـكان خيـرا لـه ولهـا، ولـكان أسـعد وأرشـد، وقديمـا قيـل:

والنفـس طامعـة إذا أطمعتهـا         وإذا تـرد إلـى قليل تقنع!!

التائهـة،  لكـن هنـاك  النفسـية  الحقيقـة  الصيـام تذكرنـا بهـذه  لعـل فريضـة 

أقطـار  يف  واملسـلمين-  العـرب  نحـن-  بـه  ليذكرنـا  رمضـان  يجـيء  آخـر  شـيء 

كلِّهـا. األرض 

 نعـم، إذا كانـت شـهية بعـض النـاس مفتوحـة للمزيـد مـن ملـذات الدنيـا، 
أهـل  وإذا كان  أيديهـم، وتغـصَّ حلوقهـم،  بـأن تنكمـش  أحـرى املنهزميـن  فمـا 

األديـان كلهـا يمرحـون ويهشـون، فمـا أحـرى بنـي اإلسـالم بالصيـام عـن فنـون 

املتـع وألـوان السـرور.

ذلـك أنَّ املرحلـة التـي يمـرون بهـا ال تتحمـل مـن ذلـك قليـال وال كثيـًرا.. يف 

أعقـاب املتاعـب التـي تصيـب األمـم، وتنتظـم آالمهـا األفـراد والجماعـات، يحدث 

تغيـر شـامل يف السـلوك القومـي العـام، ويزهـد الصغـار والكبـار يف فنـون مـن 

املتـع كانـوا مـن قبـل يألفونهـا، وأنـواع مـن املـرح طاملـا ابتهجـوا أيـام السـالم 

. بها

وهـذه عـادة عربيـة قديمـة، كان أسـالفنا األوائـل إذا نـال منهـم عـدو أو حـل 

بهـم مكـروه، هجـروا تقاليـد السـرف والتـرف، وصـدوا عن أسـباب اللهـو واملجون، 

ومـا يسـمح أحدهـم لنفسـه بسـرور غامـر، وضحـك عـال إال إذا نـال ثأره، أو اسـتردَّ 

مـا فقـده، أو أوقـع بخصمـه مثـل مـا نـزل بـه، فـإذا تـمَّ لـه مـا يبغـى قـال وهـو 

مسـتريح:

ـَراُب َوُكْنُت َقْباًل          أَكاُد أَغصُّ باملـــاِء الُفراِت  َفَسـاَغ ِلَي الشَّ

 وقـد نـزل أبـو سـفيان، وجمهـور أهل مكة ىلع هـذه العـادة بعـد هزيمتهم 
يف معركـة بـدر، فحلـف أبـو سـفيان أن يحـرم نفسـه شـتى امللـذات حتى يدرك 

ثـأره مـن محمد...
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املؤمـن ىلع ضبـط  تدريـب  هـو  الصيـام  لفريضـة  العظيـم  النفسـي  األثـر  إنَّ 

نفسـه، وإحـكام أمـره وتقييـد شـهواته، فهـو إذ يتـرك بعـض األعمـال املباحـة 

املـروءة  تفـرض ظـروف  التـي  أو  املحظـورة،  األعمـال  تـرك جميـع  يتمـرَّن ىلع 

الكفـاح أن يتركهـا، وقديمـا قـال رجـل عزيـز صلـب:         وأعبـاء 

َما !! َيُقوُلـوَن َهـَذا َمـْوِرٌد ُقْلـُت َقْد َأَرى         ولكـنَّ َنْفَس اْلُحـرِّ تحتِمُل الظَّ

 ولقـد كان رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص صاحـب طاقـة كبيـرة ىلع الحيـاة مهمـا تباينـت 
ظروفهـا، واختلـف عليها العسـر واليسـر، واالنكسـار واالنتصـار، ولقد علَّـم أصحابه 

امللـذات  مـن  معيـن  نمـط  ىلع  والحـرص  املاديـة،  للشـهوات  االستسـالم  أنَّ 

سـقوط بالهمـة، وخـور يف العزيمـة، واسـترخاء مـع الشـيطان.

قـال عليـه الصـالة والسـالم ... )) إنَّمـا أخَشـى عليكـم شـَهواِت الَغـيِّ يف 

ِت الهَوى(( ... وقـال- يصف عشـاق الليونة والرخاوة  بطوِنكـم وفروِجكـم وُمضالَّ

واملظاهـر الجوفـاء- )تعـس عبـد الدينـار، تعـس عبـد الدرهـم، تعـس عبـد 

القطيفـة، تعـس عبـد الخميصـة(. والقطيفـة والخميصـة أنـواع مـن األقمشـة 

امللبوسـة واملفروشـة، تمتـاز بالفخامـة والنعومـة، يحـرص عليهـا طـالب الراحـة 

وعبيـد املثـل الدنيـا ال املثـل العليـا.
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ويظهـر أنَّ بعـض املسـلمين ال يسـتفيدون مـن صيامهـم هـذه اآلثـار النفسـية 

الحصـار  تتحمـل متاعـب  التـي تعيـن ىلع خلـق شـعوب مجاهـدة  واالجتماعيـة 

االقتصـادي والعسـكري، وأنهـم حريصـون يف جوانـب كثيـرة مـن حياتهـم ىلع 

تقاليـد اليسـار والسـعة والتشـبث بمـا ألفـوه أيـام السـالم والسـالمة!

 ومـا نفكـر يف تحريـم مبـاح، وال يف زجـر النـاس عـن طيبـات ُأحلَّـت لهـم، 

ولكنـا نفكـر يف مواجهـة العـدو املتربـص وضرورة وعي األسـاس األوحـد للقائه، 

أعلـن غانـدي  أنفسـهم وأموالهـم..  عندمـا  اشـترى مـن املؤمنيـن  أنَّ اهلل  وهـو 

املقاطعـة السـلبية، وحمـل شـعبه ىلع الرضـا بخيـوط املغـزل الهنـدي، وهجـر 

)الصيـام(  ذلـك  كان  الجيـد-  الرقيـق  ونسـيجها  إنجلتـرا  ملصانـع  الرائـع  اإلنتـاج 

سـليم  رشـيد  العربـي  الشـاعر  يقـول  ولذلـك  االسـتعمار،  ونهايـة  التحـرر  بدايـة 

الخـوري:

َع َدْوَلًة         فَهـْل ضاَر ِعْلجًا َصْوُم ِمْليون ُمْسـِلِم َلقـد صـاَم ِهْنـِديٌّ َفَجـوَّ

إننـي ألفـت أنظـار قومـي إلـى أننا أمـام جهاد شـاق املراحـل، ثقيـل التكاليف، 

وأنَّ النجـاح فيـه يتطلـب مـن اآلن نظـرة عابسـة، ورفًضا لصنـوف املباهج!!

تـرى هـل أسـتطيع أن أقتـرح إلغـاء أفراح األعيـاد؟ واالكتفـاء بشـعائرها الدينية 

الرصينة وحسـب؟

إنَّ ولـع العـرب الشـديد باللهـو واللعـب منتـٍه بهـم بتة إلـى التالشـي، وداللته 

واضحـة ىلع مـوت القلـوب وقبـول الدنايـا، وعشـق الدنيا وكراهيـة املوت..

 إنَّ عبـادة الحيـاة، وتكريـس القـوة والوقـت لهـا وحدهـا، علـة قديمـة بيـن 
الوضيعـة،  الغرائـز  وألهبـت  الرفيعـة،  القيـم  أرخصـت  التـي  العلـة  النـاس، وهـي 

وصرفـت القصـد عـن اهلل، وعلَّقـت الهمـة بالحاضـر القريـب، ونسـيت مـا عـداه!!

يف املجتمعـات التـي فتكـت بهـا هـذه العلـة يقـول جـلَّ شـأنه: »ِإنَّ َهـُؤالِء 

ُيِحبُّـوَن اْلَعاِجَلـَة َوَيـَذُروَن َوَراَءُهْم َيْوًمـا َثِقياًل{ ]اإلنسـان: 27[ ويقـول: }َفَأْعِرْض َعْن 
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ْنَيـا  َذِلـَك َمْبَلُغُهـْم ِمـَن اْلِعْلِم  َمـْن َتَولَّـى َعـْن ِذْكِرَنـا َوَلـْم ُيـِرْد ِإالَّ اْلَحَيـاَة الدُّ

ِإنَّ َربَّـكَ ُهـوَ َأْعَلـُم ِبَمـْن َضـلَّ َعْن َسـِبيِلِه َوُهـَو َأْعَلـُم ِبَمـِن اْهَتَدى«]النجـم: 29، 30[.

والبحـث  شـبع،  غيـر  مـن  اللـذات  انتهـاب  يف  معروفـة  العلـة  هـذه  ومظاهـر 

عنهـا دون اكتـراث بحـل أو حرمـة، واعتبـار الوجـود األرضـي هـو اإلطـار األوحـد 

واإلدراك. للحـس 

وارتشـافه  فيـه،  التفانـي  فيجـب  أقبـل  وإن  عـوض،  عنـه  فليـس  فـات  فـإن 

يرتقـب!! بعـده  شـيء  ال  إنَّـه  الثمالـة!  حتـى 

 وأحسـب أنَّـه يف هـؤالء يقـول جـلَّ شـأنه وهـو يذيقهـم عذابـه: »َذِلُكـْم 
ِبَمـا ُكْنُتـْم َتْفَرُحـوَن يِف اأْلَْرِض ِبَغْيـِر اْلَحـقِّ َوِبَمـا ُكْنُتـْم َتْمَرُحـوَن  اْدُخُلـوا 

.]76  ،75 ]غافـر:  َتَكبِِّريـن«  امْلُ َمْثـَوى  َفِبْئـَس  ِفيَهـا  َخاِلِديـَن  َجَهنَّـَم  َأْبـَواَب 

ألبنائهـا  ضاعفـت  قـد  الحديثـة  واملدنيـة 

دون  منهـا  والعـبِّ  الحيـاة  لعبـادة  الفـرص 

ارتـواء، وذلـك أنَّ الشـهوة ُتغري بالشـهوة كما 

أشـرنا آنًفـا، والرغبـات اإلنسـانية قد يضـرُّ بها 

... القـرب، وال يزيدهـا الظفـر إال اشـتعاال 

عجـًزا  عجـزت  وأمريـكا  أوربـا  يف  واألديـان 

لقصورهـا  السـعار  هـذا  عـالج  عـن  ـا  تامًّ

بمحاربـة  ذلـك  مـع  والشـتغالها  أوال،  الذاتـي 

فعـل  ىلع  معـه  تتعـاون  أن  بـدل  اإلسـالم 

شـيء مـا يحفـظ ىلع اإلنسـانية مسـتقبلها 

نافسـوا  املسـلمين  أن  والغريـب  املتداعـي.. 

املتـع،  هـذه  ىلع  التهـاوى  يف  غيرهـم 

املسـتطاع. جهـد  منهـا  والتشـبع 
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قد تقول: وما الغرابة يف ذلك؟ أليسـوا بشـًرا كالبشـر؟

األوروبييـن  يشـاركوا  أن   – خاصـة   – املسـلمين  ىلع  أنكـر  ال  إننـي  وأجيـب: 

اخترعوهـا. التـي  املتـاع  ألـوان  يف  واألمريكييـن 

بعـض  ليلتمسـوا  مضنيـة  رحلـة  مـن  الفضـاء  رواد  يعـود  أن  أفهـم  قـد  إننـي 

نهـار. أو  ليـل  يف  املريبـة  أو  البريئـة  النـزه 

يتركـون  الذيـن  أو  واألرز،  القمـح  وأجـران  دورهـم  بيـن  يتسـكعون  الذيـن  أمـا 

خيامهـم ىلع مـدى سـهم يف مراعيهـم السـاذجة، أو الذيـن يركبـون سـيارتهم 

أو فمـا لهـؤالء والبحـث   .. أو   .. الدواويـن محسـودين ال مجهوديـن  ليجلسـوا يف 

الغـرب؟ أو  الشـرق  اللـذات املخترعـة يف  عـن 

يعـود  ثـم  املرموقـة،  العامليـة  العواصـم  إلـى  يذهـب  النـاس  بعـض  إنَّ   
ليتحـدث عـن لياليهـا الصاخبـة!! فهـال تحـدث عـن أيامهـا الجـادة، وعـن العـرق 

سـواء؟؟ ىلع  والكبـار  للصغـار  الكادحيـن  أجسـاد  مـن  املتصبـب 

إنَّ املهنـدس هنـاك قـد يغبـر وجهـه وملبسـة كلـه طـوال النهـار، ثـم ينطلـق 

بعـد ذلـك ليسـتجم وفـق مـا يفهـم ويعتاد.

ويوجـد عندنـا مـن يقلـده يف االنطـالق األخيـر، وال يتأسـى به قيـد أنملة يف 

الكفـاح الذي سـبقه!!

أيُّ بـالء أصـاب العـرب واملسـلمين حتـى عمـوا عمـا يجـب أن يـرى، وحملقـوا 

بإزائـه؟ أن تغـضَّ عنـه، وتسـترخي  عيونهـم فيمـا يجـب 

إنهـم لـو فقهـوا سـرَّ الصيـام وسـرَّ الحيـاة العفيفـة املبنيـة عليـه لـكان لهـم 

آخر.. موقـف 

بـل لـو أنهـم أدركوا ما كانـوا عليه، وما صـاروا إليه، ومـا تبيته القـوى املتربصة 
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بهـم، لـكان لهـم قبل الصيـام صيام، وقبل القيام سـهر يطيـر معه املنام!!

رتيبـة:  العـرب واملسـلمون بطريقـة  ورمضـان يسـتقبله  مـن سـنين طـوال   

روايـات أقلُّهـا جـاد وأكثرهـا هـازل، تعرضها اإلذاعـات املسـموعة واملرئيـة. أغاٍن 

بعضهـا دينـي، واآلخـر ال ديـن لـه تشـنِّف اآلذان. فكاهـات تخلق األجـواء الضاحكة 

مـن  النـاس  أغلـب  يفـرُّ  تقليديـة ممجوجـة  مواعـظ  التائهـة.  الجماهيـر  وتسـلي 

سـماعها، أو كتابـات إسـالمية يف موضوعـات مختـارة عـن عمـد لتخديـر الفكـر، 

وتفتيـر الهمـم.

جـرى  باهتـة  أحفـال  اإلسـالمية..  واآلثـار  للمسـاجد  دميمـة  أو  جميلـة  صـور 

التأثيـر. ويضعـف  الـروح  فيهـا  تنعـدم  بحيـث  وإخراجهـا  رسـمها 

ـة اإلسـالم أن تفعـل بنفسـها أكثـر مـن   إنَّ أعـداء اإلسـالم ال يطلبـون مـن أمَّ
. لك ذ

ملـا مـات أبـو امرئ القيـس الخليع الضليل، قال هذا الشـاعر يصف ما سـيفعل:

اليـوم خمر وغًدا أمر!

ا ينتهي عنده، إنه اليوم وحسـب. لقـد جعل لسـكره حـدًّ

ومـا امـرؤ القيـس وهـو يجاهـد السـتعادة مجـده، ويقـول لصاحبـه يسـليه عـن 

همـوم الكفـاح ومشـقات الضـرب يف األرض:

فقلـُت َلـُه ال تبـِك عيُنـَك إنَّما ... ُنحاول ُملـكًا أو نموُت فُنعذرا !!

 لكـن جمهـرة كبيـرة مـن شـباب العـرب ال يزالـون يقولـون: اليـوم خمـر وغـًدا 

الصحـو؟ فمتـى  خمـر.. 

فيهـا  يتـالوم  واسـتعبار،  تدبـر  وقفـة  األقصـى  املسـجد  يسـتحق  أال 

الثـأر؟!)))  وتـدرك  العـار،  تمحـو  غضبـة  هلل  يغضبـون  ثـم  املفرطـون 

السنة  اإلسالمي،  الوعي  مجلة  الحاضر،  وهزائم  املاضي  تقاليد  بين  رمضان  الغزالي،  محمد  الشيخ   (1(
972)م.  أكتوبر   8 املوافق   ،(392 رمضان  الثامنة، عدد93، 
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رمضان
م لجـــــا و
الشهوات

بعـض  نـورد  املقـال  هـذا  يف 

البرامـج املهمة التـي أوردها د. صالح 

سـلطان فـك اهلل أسـره والتـي تعين 

ىلع االسـتفادة القصـوى مـن شـهر 

املبـارك: رمضـان 

سلطان  صـالح  د. 
فك اهلل أسره

مقال
 عالم 
أسير
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يقول فرج اهلل عنه:

.   البرنامـج األول: اإلخالص:

اإلخالص أن تحول العادة إلى عبادة خالصة هلل تعالى؛ فعادة الطعام والشراب، تكون 

بعض   ، الفجر  عند  هلل  الطعام  عن  ونمتنع  الغروب  عند  هلل  نأكل  وجل،  عز  هلل  عبادة 

رمضان غًدا، ونحن نصوم  أن  أعلنت  اإلفتاء  أتى، وهيئة  رمضان  املسلمين يصومون ألن 

مع الناس، لكن األصل أن نصوم لرب الناس، ملا ذكره النبي فيما يرويه عن ربه: “الصوم 

لي وأنا أجزي به”.

“مـن صـام  البخـاري ومسـلم  األحاديـث يف  أن تصـوم ألن كل  عـادة  ال تجعلهـا 

رمضـان إيماًنـا واحتسـاًبا ُغفـر لـه مـا تقـدم مـن ذنبـه”، “مـن قـام رمضـان إيماًنـا 

واحتسـاًبا غفـر لـه مـا تقـدم من ذنبـه”، “من قـام ليلة القـدر إيماًنـا واحتسـاًبا غفر 

لـه مـا تقـدم مـن ذنبـه”. كل مـرة توجـد عبـارة “إيماًنـا واحتسـاُبا”، إذن اإلخـالص 

يجعلـك ال تصـوم عـادة وإنمـا زلفـى وقربـى وتوسـل هلل تبـارك وتعالى الـذي يحبنا، 

ويعلـم أننـا نخطـئ فيقـول لنـا أعطيـت لكـم فرصـة الصيـام لتعـودوا إلـى أتقيـاء 

أنقيـاء أصفيـاء، وليـس فقـط صفـاء مـن الذنـوب وإنمـا ارتقـاء يف الحسـنات، جبال 

مـن الحسـنات تنتظرنـا إن كان اإلخالص سـًرا مدفوًنـا يف قلوبنا يدفعنـا إلى العمل 

هلل عـز وجل.
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>< اإلخـالص هـذا سـر يقذفـه اهلل يف قلـب مـن يشـاء ممـن أحـب مـن عبـادة 

فيجعـل العمـل القليـل جـًدا كبيـًرا جـًدا، أمـا العمـل الكبيـر بـال إخـالص فـال فائـدة 

منـه؛ تخيـل أن أول مـن تسـعر بهـم النـار ليسـوا الظلمـة، ليسـوا الفسـقة، ليسـوا 

الزنـاة، ليسـوا أصحـاب املخـدرات، ليسـوا الذيـن يقتلـون النـاس بغيـر الحـق، وإنمـا 

ثالثـة: رجـل أنفـق ليقـال: جـواد، و رجـل قاتـل ليقـال: شـجاع ، وعالـم ّعلـم العلـم 

ليقـال: عاِلـم ، هـؤالء املـراؤون أول مـن تسـعر بهـم النـار، كمـا جـاء يف األحاديـث 

الصحيحـة.

ومن هنا البـد من اإلخالص عنوانا لكل عمل.

.   البرنامج الثاني: االقتصاد يف الطعام والشـراب:

هـذا ِمفتـاح مهـم جـًدا ألن مـن املمكـن أن يكـون عنـدك إخـالص وال تأخـذ قرارًا 

باالقتصـاد يف السـحور والفطـور، ومـن رحمـات اهلل أن النبي صلى اهلل عليه وسـلم 

قـال: “السـحور أُكلـه بركـة، فـال تَدعـوه و لـو أن يجـرع أحدكـم جرعـة مـاء، فإن اهلل 

ومالئكتـه يصلـون ىلع املتسـحرين”.

كـي نطعـم قلوبنـا وجبـة مـن الرحمة، مـن السـعادة، من االنشـراح، عندمـا نقوم 

يف السـحر نطعـم أجسـادنا، لكن اهلل يطعمنـا يف قلوبنا ويف عقولنـا نوًرا ورحمة 

فـإن اهلل ومالئكتـه يصلـون ىلع املتسـحرين، واألصـل أن يسـتحضر كلٌّ منـا هـذا 

املعنـى وال يمـأل بطنـه عنـد السـحور اعتقـاًدا بـأن اليـوم طويـل، والعمـل كثيـر، 

شـديد. واإلجهاد 

إلـى عـزم وإرادة، وفيـك هـذه  >< اسـتعن بـاهلل وال تعجـز، هـي مسـألة تحتـاج 

اإلرادة أن تقـوم عـن الطعـام قبـل أن تشـبع، ِجـرب مـرة واسـتطعم هـذه الخفـة 

يف جسـدك، وسـتجد أنـك صـرت نشـيًطا إلـى صـالة الفجـر يف املسـجد، صـرت 

نشـيًطا إذا أفطـرت، عجلـت الفطـر، صليـت املغـرب ثـم أكلـت بعـد ذلـك دون أن 
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تسـتلذ  وتعالـى،  سـبحانه  هلل  وخضـوع  بخشـوع  التراويـح  لصـالة  تذهـب  تمتلـئ، 

معانـي القـرآن، تستشـعر كل آيـة تقـرأ من كتـاب اهلل عز وجـل. لكـن البطنة تذهب 

الفطنـة، الـدم الـذي يجـب أن يصعـد إلـى العقـل ينـزل إلـى البطـن ليهضـم فـال 

ا تعاهد  يقـوى ىلع قيـام وال ىلع قـرآن وال ىلع شـيء، فهـذا مفتـاح ضـروري جـدً

اهلل عليـه.

هنـاك مسـلمون كثـر يقولـون نحـن نصوم وال نجوع، وهذا من الشـره الـذي أصابوه 

قبـل الفجـر وبعـد املغـرب؛ املحـالت ممتلئـة بأنـواع جديـدة وعديـدة ومكسـرات 

وأنـواع ال تظهـر إال يف رمضـان! أقـول يـا إخوانـي إن الصيـام يجعـل اإلنسـان يحـس 

بـآالم الفقـراء، آالم الجوعـى، آالم املحتاجيـن، نجـوع يوًمـا فنذكـر ربنا، ونشـبع يوًما 

فنشـكر ربنـا، الذكـر والشـكر مطلوبـان لكـن اإلنسـان يمتلـئ ويفخـر أنـه ال يجـوع 

اليوم. طـوال 

“فمـن أكثـر مـن اإلفطـار بعـد صيام طويـل كمـن بنى قصـًرا وهـدم مصًرا”، 

بنـى قصـرًا وهـدم بلـدًا بالكامـل، بنيـت قصـًرا طـوال اليـوم وتأتـي املغـرب وتـرى 

املائـدة مليئـة فتهجـم، ابـدأ بتمـرة ، أو شـربة مـاء أو لبـن ، ألن النبـي يقـول: “مـن 

وجـد تمـرًا، فليفطـر عليـه، ومن  
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>< ال يجـد فليفطـر ىلع املـاء، فإنـه طهـور”. وهـذه مـادة سـكرية تصـل بسـرعة 

إلـى العيـن، وتعطى املخ إشـارة بأن السـكريات املوجـودة يف التمر كافيـة وخالية 

مـن الدهـون وتذهـب إلـى العقـل، وتعطـي إشـارة أن اإلنسـان أخـذ قسـطًا كبيرًا لم 

يعـد جوعانـًا كمـا كان، ثـم تصلـي املغـرب و تعـود ، تكـون املعـدة قـد هضمـت 

التمـرة مـع جرعـة املـاء ، ويرجـى أن يتحقـق مـا جـاء يف الحديـث “ذهـب الظمـأ 

وابتلـت العـروق وثبـت األجـر إن شـاء اهلل”.

وليـس كهـذا الـذي يرى أن الحياة شـراب وطعام ولهـو ومنام فإذا لـم تنلها فعلى 

الدنيـا السـالم! ال! اهلل سـبحانه وتعالـى يقـول: }َوالَِّذيـَن َكَفـُروا َيَتَمتَُّعـوَن َوَيْأُكُلـوَن 

َكَمـا َتـْأُكُل اأْلَْنَعـاُم َوالنَّـاُر َمْثـًوى لَُّهـْم{ ]محمـد:12[ ولسـنا كذلك، نحن آدميـون ونحن 

ِ ۖ َوَمـْن  مسـلمون لنـا صبغـة خاصـة كمـا قـال ربنـا سـبحانه وتعالـى: }ِصْبَغـَة اهللَّ

ۖ  َوَنْحُن َلُه َعاِبـُدوَن{ )البقـرة: 138(. ِ ِصْبَغـةً َأْحَسـُن ِمـَن اهللَّ

البرنامـج الثالث: قراءة القرآن:

مـا ُكـرم شـهر رمضـان إال مـن أجـل القـرآن، قـال تعالـى: }َشـْهُر َرَمَضـاَن الَّـِذي ُأنِزَل 

ِفيـِه اْلُقـْرآُن{ )البقـرة: مـن اآليـة 185(، وروى البيهقـي وأحمد والحاكم بسـندهم عن 

عبـد اهلل بـن عمـرو رضـي اهلل عنهما أن رسـول اهلل قـال: “الصيام والقرآن يشـفعان 

للعبـد، يقـول الصيـام: َأْي َربِّ منعتـه الطعـام والشـهوات بالنهـار فشـفعني فيـه، 

ويقـول القـرآن: منعتـه النـوم بالليـل فشـفعني فيه، فُيشـفعان”.

>< لـو اقتصدنـا يف الطعـام، نسـمع القـرآن غًضـا طرًيـا كمـا أنـزل، نذهـب إلـى 

البيـت ونمسـك باملصحـف، أريـد مـن كل أخ وكل أخـت أن يمسـك القـرآن ويعـزم 

إلـى عمـل يف مـكان  السـيارة  إذا كنـت تقـود  القـرآن مـرة يف رمضـان  أن يختـم 

بعيـد ضـع شـريًطا يف السـيارة واسـتمع بإنصـات: }َوِإَذا ُقـِرَئ اْلُقـْرآُن َفاْسـَتِمُعوا 

)204 َلـُه َوَأنِصُتـوا َلَعلَُّكـْم ُتْرَحُمـوَن{ )األعـراف: 
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مهـم جـًدا أن تختـم القـرآن يف رمضـان كمـا كان يفعـل النبـي صلـى اهلل عليـه 

وسـلم، كان جبريـل يراجعـه القـرآن يف كل عـام، ال بـد أن نسـعى لهـذا ألقصـى ما 

نسـتطيع ألن القـرآن حقيقـة هـذا النـور الذي بغيره ال نسـتطيع إال أن نكون أشـقياء 

لقولـه تعالـى: }َوُهـْم َيْنَهـْوَن َعْنُه َوَيْنـَأْوَن َعْنـُهۖ  َوِإن ُيْهِلُكوَن ِإالَّ َأنُفَسـُهْم َوَما 

َيْشـُعُروَن{ )األنعام: 26 (.

><  وقـد كان أحـد الصحابـة يقـول: لـي ختمـة كل أسـبوع، وختمـة كل شـهر، 

وختمـة كل سـنة، وختمـة بدأتهـا منـذ عشـرين عاًما لـم أنتـِه منها إلـى اآلن. اليوم 

أريـد مـن كل أخ وهـو يقـرأ ورده القرآني بالليل أو بعـد الفجر أن يلتقـط آية انفعلت 

بهـا مشـاعره، ونبـض لهـا قلبـه، والتفـت إليها عقلـه، يرددها طـوال اليـوم، يعيش 

معهـا، سـتصنعه مـن جديـد، سـتغير كثيًرا جـًدا من العـادات املركـوزة يف النفس. 

سـتنقل اإلنسـان مـن االنشـغال بأشـياء تافهـة حقيـرة، إلـى معالي األمـور، “إن اهلل 

جميـل يحـب الجمـال، ويحـب معالـي األمـور، ويكره سفاسـفها”.

أريـد أن نرتـاد مقـارئ القـرآن باملسـاجد، ونتعلـم الترتيـل }ورتِِّل الُْقـرآنَ ترِتًيال{ 

لـَو الُقرآن...{]النمـل:91-92[، والتالوة  ]املزمـل:4[، }...وُأِمـرت َأن َأكون ِمن امْلسـِلِمين* وَأن َأتُْ

قـراءة بنغـم حتـى تمتـع العينيـن والقلـب والعقـل والوجـدان فيتحـول القـرآن إلى 
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جـزء مـن كيانـك، من حياتك، ال تسـتطيع أن تأكل يومـًا ثم تهجر القرآن، ال تسـتطيع 

أن تمتـد بـك األيـام دون أن تختـم القـرآن من أوله إلـى آخره، حااًل ىلع أولـه مرتحاًل 

إلـى آخـره، قـراءة أواسـتماعًا أو همـا مًعـا، ثـم تدبـر بالعقـل، وتأثـر بالقلـب وتغيـر 

بالنفـس يف رمضـان شـهر القرآن.

القيام: الرابع:  البرنامج 

ال تعـط موعـًدا وقـت صـالة التراويـح، حـرره هلل تعالـى، واجعـل موعـدك مع اهلل 

يف القيـام يف رمضـان موعـًدا ثابًتـا، هـل هنـاك أحد عنـده امتحان يعطـي موعًدا 

يف وقـت االمتحـان؟ لـم يحـدث أن أحـًدا عنده مقابلة مع شـخص مسـئول وأعطى 

موعـدًا آخـر يف نفـس الوقت.

نحـن يف موعـد مـع اهلل كل صـالة، وبخاصـة صـالة القيـام؛ ألن هنـاك أحاديـث 

خاصـة يف الصحيحيـن: “مـن قـام رمضـان إيماًنـا واحتسـاًبا ُغفـر لـه مـا تقدم 

مـن ذنبـه ومـا تأخر”. 

17 فريضـة، و13 ركعـة نافلـة يف شـهر  30 ركعـة كل يـوم،  >< تخيـل لـو صلينـا 

مـن الشـهور العاديـة تأخـذ ثـواب 300 ركعـة، إال يف شـهر رمضـان تضاعـف سـبعين 

ضعًفـا، هـذا كـم هائـل مـن الحسـنات يفوتنـا لـو تركنـا التراويـح!

قـل لـي يـا أخـي: هـل جلوسـك أمـام التلفـاز أو جلوسـك مـع األصحـاب أو يف 

املقاهـي أو يف السـيارات أو يف غيرهـا يمكنـك أن تنـال مثـل هـذا األجـر الوفيـر 

الكريـم أوقـف حياتـك يف هـذه األوقـات هلل تعالـى، وإذا كنـت  الكثيـر؟ يـا أخـي 

مشـغواًل وقـت صـالة التراويـح صِلهـا يف البيـت مـع األهـل، أو صلهـا وحـدك لكـن 

ال تتركهـا تفوتـك أبـًدا، فهـي غنيمـة بـاردة غنيمـة كبيـرة تصنـع يف الفـؤاد قـوة 

هائلـة جـًدا”))).

إلكتروني. كتاب  بعدها،  وما   20 األربع، ص  الشهوات  لجام  الصيام  د. صالح سلطان،    (((



 الذي يقولونه يف العلن

27 يوليو 2010

يمكن  طرف  وإلى  املساومة،  يقبل  ال  عنيد  إلى  تصنيفهم  علينا  “يجب   

التفاهم معه، وسوف نحّيد القسم األول منهم”.

جنرال البحرية آنذاك جيم ماتيس، عن طالبان خالل جلسة استماع بمجلس الشيوخ.

]1 بوست] واشنطن  لصحيفة  حصري  تحقيق 

العظيم عبد  حامد  حق:  كلمة  ملجلة  ترجمه 

]1[  كاتب االستقصاء هو الصحفي بواشنطن بوست: كريج ويتلوك. واالستقصاء منشور بتاريخ 2019-12-9. رابط االستقصاء. 

ملف : أوراق أفغانية..التاريخ السري للحرب

عالقون بال استراتيجية )ج3(
كان لدى بوش وأوباما ُخطط ىلع طريف نقيض لكسب الحرب وقد فشلت كلها

https://www.washingtonpost.com/graphics/2019/investigations/afghanistan-papers/afghanistan-war-confidential-documents/
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 افتقر أوباما -كسابقه بوش- إلى استراتيجية دبلوماسية فعالة للتفاهم 

مع طالبان.

كانت إدارة أوباما يف العلن تدعو إلى “مصالحة” بين الحكومة األفغانية وقادة 

اختلفوا بشدة  أوباما  أن مستشاري  الدروس املستفادة تظهر  لكن مقابالت  التمرد، 

حول ما يعنيه ذلك.

 وقال روبين، الذي فّضل التحدث إلى طالبان، للمقابالت إن بعض املتشددين 

حصروا املصالحة يف شريحة معينة وصفها قولهم: “سنكون لطيفين مع األشخاص 

يستسلمون”. الذين 

وقال ىلع وجه الخصوص إن وزيرة الخارجية هيالري كلينتون كانت “مترددة جدًا 

يف املضي قدمًا يف هذا”، بسبب تطلعاتها الرئاسية.

لم  لها،  بالنسبة  للغاية  مهمة  انتخابية  دائرة  يشكلن  “النساء  روبن:  وقال   

تستطع الترويج لعقد صفقة مع طالبان”. “إذا كنت تريد أن تكون أول امرأة تترأس، 

فال يمكنك التلميح أو فعل ما يشكك يف أنك أقوى شخص يف األمن القومي”.
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إال  هي  ما  طالبان  مع  االتفاق  محاولة  بأن  آخرون  دبلوماسيون  جادل    >>

للوقت. مضيعة 

 2011  وقال ريان كروكر، الذي عمل سفيرًا ألوباما يف أفغانستان يف الفترة من 

2012، ملحاوري الحكومة: “لم أصدق أبدًا أن املفاوضات مع طالبان، أيًا كان من  إلى 

يجريها، ستقود إلى أي نجاح”.

طالبان  أفراد  من  عددًا  تحيد  أن  يمكنها  األكثر  ىلع  املفاوضات  أن  شعرت 

وتجعلهم يف صف الحكومة، وأن هذا سيحدث بالتدريج”.

<<  يف مقابالت الدروس املستفادة، أقر مسؤولو إدارة أوباما أنهم فشلوا يف 

مواجهة تحٍد استراتيجي آخر أزعج بوش، وهو ما يجب فعله حيال باكستان.

للمساعدة يف  الدوالرات سنويًا  مليارات  باكستان  منح  واشنطن  واصلت    >>

واالستخباراتيون  العسكريون  القادة  يتوقف  لم  ذلك،  ومع  اإلرهاب.  مكافحة 

الباكستانيون عن دعم طالبان األفغانية وتوفير املالذ لقادتها.
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“اعتقدت   :2015 عام  حكوميين  ملحاورين  األبيض  بالبيت  سابق  مسؤول  قال   

إدارة أوباما أنه إذا بقيْت هناك سترى باكستان النور”.

<<  يف مقابلة منفصلة عام 2015، اشتكى مسؤول آخر لم يذكر اسمه من أن 

ىلع  طالبان  معسكرات  بمهاجمة  األمريكية  للقوات  تسمح  لن  أوباما  إدارة 

الحدود. الباكستاني من  الجانب 

تحدثت  “لقد  املشكلة!”.  ما  نتساءل  اليوم  حتى  زلنا  “وما  املسؤول  وقال   

سأطارد  رجالي  ىلع  رصاصة  وُأطلقت  جنراال  كنت  لو  وقلت  بتريوس  الجنرال  إلى 

مصدرها، فقال بتريوس نعم، حسًنا، تحدث إلى واشنطن!”.

 2004 وقال كروكر، الذي عمل أيًضا سفيًرا للواليات املتحدة يف باكستان من عام 

2007، ملحاوري الحكومة: “إن القادة الباكستانيين لم يكلفوا أنفسهم عناء  إلى عام 

ازدواجيتهم”. إخفاء 

وقد روى محادثة أجراها مع الجنرال أشفق كياني، الذي كان آنذاك رئيس املخابرات 

أنك  أعرف  “أتعلم؟  فيها:  قال  طالبان،  شأن  معه  يتابع  كان  والذي  الباكستانية، 

تعتقد أننا نحوط رهاناتنا، أنت ىلع حق، ألنكم يف يوم من األيام سترحلون، األمر 

لكننا سنبقى هنا  أمركم،  ينتهي  األولى، سوف  املرة  أفغانستان يف  سيكون مثل 

وال نستطيع نقل بالدنا إلى مكان آخر. وال يمكن أن نضيف إلى كل مشاكلنا األخرى 

تحويل طالبان إلى عدو مميت، لذا، نعم، نحن نحوط رهاناتنا”.

الطريقة  “إن   :2016 ديسمبر  املستفادة يف  الدروس  مقابالت  كروكر يف  قال   
يف  األمريكية  القوات  ترامب  بإبقاء  تكون  التغيير  ىلع  باكستان  إلجبار  الوحيدة 

ىلع  طالبان  ملطاردة  األخضر  الضوء  ومنحها  مسمى،  غير  أجل  إلى  أفغانستان 

الباكستانية”. األراضي 

من  انسحابنا  ومن  مصداقيتنا،  بشأن  قلق  “أنت  بالقول:  له  سيسمح  ذلك  إن 

بحاجة  أننا  أشعر  طاملا  هناك  القوات  سأبقي  أنني  ألخبرك  هنا  أنا  أفغانستان، 

إليها”.
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سنقتل  أننا  فهي  لك  بالنسبة  السيئة  األخبار  أما  الجيدة،  األخبار  هي  “هذه   

قادة طالبان أينما وجدناهم: بلوشستان، البنجاب، وسط إسالم آباد، سنذهب للعثور 

التفكير يف استراتيجيتك”. عليهم، لذلك ربما تريد إعادة 

 

الذي يقولونه يف العلن

2 فبراير 2015

“التكتيك بدون استراتيجية طريق جيدة للفشل”))).  

االتجاه،  تغيير  إلى  أوباما  استراتيجية  تؤدي  أن  كبيرة  اآلمال  كانت  البداية،  يف 

SI� مشروع مقابالت  يف  اشتركوا  الذين  واملدنيين  العسكريين  املسؤولين   لكن 

GAR قالوا إنه سرعان ما أصبح واضًحا أن الدروس املستفادة من منطقة حرب ما 

ال تنطبق بالضرورة ىلع األخرى.

 قال ضابط مجهول الهوية من القوات الخاصة عمل يف أفغانستان عام 2013، 

املستفادة الدروس  ملقابالت  اسمه  مذكور  غير  أملاني  مسؤول   )((
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إن جميع القوات هناك كانت تعتقد أن أفغانستان ستكون مثل العراق تماًما. قال: 

الروب ويتحدثون  القرويين يرتدون  العراق باستمرار، ولكن كون  إلى  “كانوا يشيرون 

لغة ديركا ديركا))) ال يعني أنها البلد نفسه”.

كانت  التمرد  ملكافحة  الجديدة  االستراتيجية  إن  الحكومة  ملقابلة  الضابط  قال 

متعجلة، إذ تلقت القوات توجيهات شحيحة من األىلع: “لم ُنعَط أي وثائق تعلمنا 

كيفية القيام بعملنا، لقد ُأعطينا األولويات االستراتيجية الغامضة للقائد، لكن ذلك 

كان بمثابة “اذهب وافعل أفعااًل جيدة”. فالقيام باألمور ىلع وجهها الصحيح سواء 

التشغيلي، تأخر لصالح فعلها بسرعة. أو  ىلع املستوى االستراتيجي 

الجوهر.  إلى  وتفتقر  الطنانة  الكلمات  قائمة ىلع  االستراتيجية  إن  آخرون  وقال 

مبني”،  متماسك،  “واضح،  بأنه  وصفوه  نهًجا  األمريكيون  العسكريون  القادة  تبنى 

الحكومة  يتمكن مسؤولو  وتبقى حتى  املتمردين  املناطق من  القوات  إذ ستطهر 

املحلية وقوات األمن األفغانية من تحقيق االستقرار باملناطق بتدفق املساعدات.

القادة  حاول  ضيق،  زمني  لجدول  وفًقا  يعملون  كانوا  ألنهم  ونظًرا    >>

مثل  بشدة،  طالبان  فيها  ترسخت  التي  املناطق  تطهير  أواًل  األمريكيون 

إلى  النهج  أدى هذا  وقد  أفغانستان،  وقندهار يف جنوب  مقاطعتي هلمند 

املناطق  يف  املساعدة  األمريكيون  املسؤولون  ألقى  عندما  عكسية  نتائج 

انحازت  التي  السلمية  املناطق  أهملت  ولكنها  لطالبان  داعمة  ظلت  التي 

إلى الحكومة يف كابول.

األمريكية  بالوكالة  كبير  قال مسؤول  املستفادة”،  “الدروس  مع  مقابلة   ويف 
كابول  إلى  سيأتون  مستقرة  مقاطعات  من  مستقرين  حكاًما  إن  الدولية  للتنمية 

نقوم  هل  األمريكيين؟  حب  ىلع  للحصول  فعله  علي  يجب  الذي  “ما  ويسألون: 

الفوضى؟”))).  ببعض 

املسلمون  بها  يتحدث  التي  اللغة  إلى  لإلشارة  ديركا”  “ديركا  لفظة  األمريكيين  من  قطاع  يستخدم   )((
املترجم اإلرهابيين”.  لغة  بأنها  يصفها  وبعضهم  البلدان،  من  شابههما  وما  وأفغانستان  بالعراق 

.(8/((/20(6 املستفادة،   الدروس  مقابلة  الدولية،  للتنمية  األمريكية  الوكالة  مسؤول   )((
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ونكافئ  املساملون  حيث  أواًل  الذهاب  إلى  بحاجة  “كنا  املسؤول:  نفس  وقال 

إلى  بحاجة  وحلفاءهم  األمريكيين  أن  مضيًفا  منهم”،  اإليجابي  السلوك  أصحاب 

“تعزيز األشخاص الذين يتعاونون مع الحكومة، وبذلك يمكننا أن نبرهن عن نجاحنا، 

ثم نطلب املثل يف املناطق غير اآلمنة، لكن هذا يستغرق وقًتا كما ينبغي، ونحن 

لم يكن لدينا وقت أو صبر”.

مسؤولة  أخبرت  متعثرة،  كانت  أوباما  خطة  أن  ىلع  األدلة  تراكم  مع   ،2014 عام 

كبيرة يف وزارة الخارجية مقابالت الحكومة أن املهمة كانت غير مركزة منذ البداية.

 وقالت الدبلوماسية الكبيرة: “لقد سئمت من قول أوباما: )لقد سئمنا الحرب(.  

5٪ فقط من األمريكيين مشاركون يف الحرب، إنها ال تؤثر ىلع معظم األمريكيين”.

الحرب  إلى  تذهب  “أمريكا  سيكون:  غالفه  فإن  كتاًبا،  مؤلفًة  كنت  “لو  وأضافت: 

11 سبتمبر  دون أن تعرف ملاذا تفعل ذلك”. “لقد دخلنا بشكل ال إرادي بعد أحداث 

خطة  وجود  أهمية  عن  كتاًبا  أكتب  أن  أود  تحقيقه.  نحاول  كنا  ما  معرفة  دون 

متوقعة”. ونهاية 
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أن  املقابالت  أجروا  الذين  واألفغان  األمريكيين  املسؤولين  أخبر عشرات    >>

املشاكل تعكس خلاًل أعمق بكثير. ىلع الرغم من سنوات من الحرب، ما زالت 

الواليات املتحدة ال تفهم ما الذي يحفز أعداءها ىلع القتال.

مع  مقابلة  يف  الدولية  للتنمية  األمريكية  الوكالة  تسمه  لم  مسؤول  قال   

الدروس املستفادة عام 2016 إن وجود طالبان “كان عرًضا، لكن نادًرا ما حاولنا فهم 

ماهية املرض”.

»من  بالجيش:  املدنية  الشؤون  ضابط  قال  العام،  ذلك  منفصلة  مقابلة  يف   

أجل التوضيح، عليك أن تعرف عدوك. أنت ال تعرف عدوك، أنت فقط تدمر ما حولك 

وتبعد الناس من أمامك”.

<<  وقال شهم محمود ميخائيل، وهو مسؤول أفغاني كبير يعمل اآلن حاكًما 

كانت  إذا  ما  ملعرفة  بسيطة  طريقة  هناك  إن  للمقابالت  نانجاهار،  إلقليم 

ناجحة. املتحدة  الواليات  استراتيجية 
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التي ال تعرف فيها  التمرد   وقال: “أخبرت بتريوس أنك ستفشل يف مكافحة 

صديقك، وال عدوك وال البيئة املحيطة”. “أخبرته بالتحقق من قائمته التي تحتوي 

األشخاص الذين يستحقون القتل أو االعتقال، وقلت له انظر هل أصبحت أطول أم 

أقصر؟ لو أصبحت أطول فهذا يعني أن استراتيجيتك قد فشلت”.

الناتو،  املتحدة وقوات  الواليات  لقوات  قائًدا  كان  2011، عندما  مارس  يف    >>

بها  أدلى  لشهادة  وفًقا   ،25000 بـنحو  طالبان  مقاتلي  أعداد  بتريوس  قدر 

للكونجرس.

<<  اليوم، يقدر الجيش األمريكي أن العدد قد تضاعف إلى نحو 60،000.

]هنا ينتهي امللف الثاني من تحقيق “أوراق أفغانية.. التاريخ السري للحرب”. 

ونبدأ يف ترجمة امللف الثالث يف العدد القادم بحول اهلل وقوته.[
)املترجم(



          ترحب مجلة                      باستقبال مقاالت القراء ، إذ تعمل هيئة التحرير 

ىلع فرزها ونشر املتميز منها يف كـل عدد جديد ، ُيرجى إرسال املقاالت ىلع 

التالـي البريد 

)1( أال يكون عاطفيا يخاطب الشعور بل عقالنيا وما أجمل لو يكون خالصة عملية. 

)2( أن يكون يف باب الثورة واملقاومة والكفاح، فذلك واجب الوقت. 

)3( أن يكون عملًيا مفيدا وأحسن ما يكون لو قدم  إجابة ىلع سؤال كيف نفعل 

أن نفعل، وهو مجال واسع، يكتب فيه  الفالني ماذا ينبغي  أو يف املوقف  كذا، 

السياسي واالقتصادي والقانوني واإلعالمي والشرعي الثورات األمة بحاجة لخبرات 

يف كل هذه املجاالت  

ثمة ما  بكنية، فلئن كان  باسم مجهول وال  ال  باسم صاحبه،  أن يكون مكتوًبا   )4(

دون  باالسم  تحتفظ  أن  للمجلة  فيمكن   ، خاصة  الظروف  االسم  نشر  يعرقل  قد 

لرغبة صاحبه. نشره 

شروط املقال

Klmtuhaq@gmail.com 

https://www.facebook.com/Klmtuhaq/
https://twitter.com/klmtuhaq?lang=ar
https://telegram.me/klmtuhaq
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