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االفتتاحية..
يف اصطناع الرجال
محمد إلهامي

هذه االفتتاحية ثالثة أجزاء؛ األول :قصة من قلب التاريخ عن شخصية
لفتت النظر رغم قلة األخبا ر املتوفرة عنها ،لكن ذكرني بها أمو ر سأسردها
يف الجزء الثاني ،ويف الجزء الثالث تعقيب ىلع بعض ما و رد للمجلة من
رسائل وتعليقات نحسب أنها مهمة.

()1
عد كتا بي “ ر حلة ا لخال فة ا لعبا سية ”
قبل نحو سبع سنين  ،و بينما أ ّ
( 3مجلدات) سجلت ىلع هامش األوراق العديد من األسماء التي تغري بمزيد من
ُ
رجل سياسة
البحث عنها ،فمن تلك األسماء جعفر بن حنظلة البهراني ،وهذا

وحرب ،واجتماع السياسة والحرب يف الرجال قليل ،إال أنه كان يف صدر دولة
بني العباس فلم يتوهج نجمه بين أهل الثورة الناجحة وأهل الدولة يف شروق
شمسها ،وكيف برجل عاش يف زمن أبي العباس السفاح وأبي جعفر املنصور
وأبي مسلم الخراساني وأبي سلمة الخالل وقحطبة بن شبيب الطائي؟! فأولئك
كانوا وسيظلون من عظماء الساسة والخلفاء عبر كل التاريخ اإلنساني ،وإن نقدنا
عليهم أمورا وكرهنا منهم أخرى.
ويف شذرات األخبار القليلة التي جاء فيها اسم جعفر بن حنظلة البهراني
نرى رجال حكيما وافر العقل سديد الرأي ،بل هو من الكفاءات السياسية التي
عملت مع األمويين ثم مع العباسيين ،فهو إذن من عينة أولئك الرجال األكفاء
الذين ال تستغني عنهم السلطة وإن وجدتهم يف أروقة قصور أعدائها الذين
خلعتهم بعد ثورة كبيرة ساحقة .فإذا لم نكن نعرف عنه غير هذا لكان يكفينا
أن نبصر فيها كفاءته النادرة!
أول ما نعرفه من أخبار جعفر أنه
كان من قيادات الجيوش التي فتحت
وسط آسيا ومناطق الشعوب التركية،
يف زمن األمويين ،إذ ينقل الطبري
قيادته لكتيبة حمص يف جيش أسد
القسري (والــي خراسان) ثم قيادته
لكتائب املتطوعين يف ذات هذه
الحرب يف عام (119هـ) ،ثم تولى جعف ٌر
خراسان أربعة أشهر يف فترة انتقالية
4
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واليها الجديد واألخير يف دولة بني أمية نصر بن سيار (120هـ) ،وقاد غزوة ضد الروم
(139هـ) ،وقاد غزوة أخرى (146هـ) ،وهاتين يف زمن العباسيين .ولكن جاء وصف
شارد عند الطبري بأن جعف ًرا هذا هو “أعلم الناس بالحرب ،وأنه شهد مع مروان
حروبه” ،وأغلب الظن أن مروان املقصود هنا هو مروان بن محمد ،وحروبه هذه
إنما يقصد بها حروبه يف أرمينية حيث كان مروان واليا قبل أن يلي الخالفة .ولو
ثبت هذا فإن جعفرا كان متمرسا بالحروب وكان بين جبهتي الترك واألرمن يف
خراسان وما وراء النهر ويف جبال أرمينية!

وتفيد مجمل أخباره مع املنصور أنه كان من املقربين إليه يف األمور الخطيرة،
فحين قتل أبو جعفر املنصور أبا مسلم الخراساني كان صاحبنا جعفر بن حنظلة
“عد
البهراني من أول من علموا بالخبر ودخلوا عليه بعد قتله ،فقال للمنصور:
ّ
خالفتك مذ اليوم” ،وكان األمر كما قال ،إذ لم يستتب أمر املنصور وال استقرت
الدولة لبني العباس إال بعد ذهاب أبي مسلم الذي كان أخطر مركز نفوذ يستطيع
أن يتحدى الخليفة نفسه ،ولو لم يستطع املنصور الخالص من أبي مسلم لضرب
االنقسام الدولة اإلسالمية والخالفة العباسية منذ أيامها األولى.
5
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وقد اشتعلت ضد املنصو ر ثو رة محمد بن عبد اهلل بن الحسن (النفس
الزكية) وأخيه إبراهيم ،وهي واحدة من الثورات العلوية ضد العباسيين،
وكان التخطيط أن تعلن الثورة يف املدينة ىلع يد محمد ،ويف البصرة
ىلع يد إبراهيم يف نفس الليلة فيقع اال رتباك والتشتت لدى املنصو ر،
إال أن خالفا يف التقدير جعل محمدا يثو ر قبل املوعد املتفق عليه،
وجاءت ثو رته يف ليلة كان إبراهيم فيها مريضا بالبصرة ،فأعلنت الثو رة
من املدينة وحدها ،وكان هذا من جملة أسباب إخفاقها .لكن الذي يهمنا
هنا هو أن صاحبنا جعفر بن حنظلة البهراني تظهر له ثالثة أخبا ر يف
هذه الثورة:
أولها أنه بمجرد ظهو ر محمد يف املدينة نصح املنصو ر أن يوجه
الجيش إلى البصرة ويهتم بها االهتمام األكبر ،لكن أبا جعفر أعرض عن
هذا الرأي ،فلما فوجئ بثورة إبراهيم تشتعل يف البصرة وتتمدد تمددا
خطيرا يكاد أن يصل إلى الكوفة استدعى جعفر بن حنظلة البهراني
وسأله كيف استطاع أن يتوقع هذا؟ فقال جعفر مقالته التي تدل ىلع
خبرته بالبلدان وطبائع أهلها ووزنها الجيوسياسي (باملصطلح املعاصر)،
قال“ :ألن محمدا ظهر باملدينة ،وليسوا بأهل حرب ،بحسبهم أن يقيموا
شأن أنفسهم ،وأهل الكوفة تحت قدمك ،وأهل الشام أعداء آل أبي طالب،
فلم يبق إال البصرة” .وتذكر رواية أخرى أن املنصور سأله حين وصله خبر
ثو رة محمد فقال له“ :يا جعفر ،قد ظهر محمد ،فما عندك؟ قال :وأين
ظهر؟ قال :باملدينة ،قال :فاحمد اهلل ،ظهر حيث ال مال وال رجال وال
سالح وال كراع ،ابعث مولى لك تثق به فليسر حتى ينزل بوادي القرى،
فيمنعه ميرة الشام ،فيموت مكانه جوعا ،ففعل” ،وكانت هذه هي أساس
الخطة التي اتبعها املنصو ر يف مواجهة ثو رة محمد.
وثانيها :أنه خرج يف قادة إخماد هذه الثورة ،وهذا دليل كفاءة وثقة
من املنصور فيه ،فقد اجتمع له الحرب والرأي.
6
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وثالثها :أنه ملا عاد بخبر هزيمة إبراهيم
بن الحسن وإخماد الثورة ،كان الناس يدخلون
ىلع املنصور فيهنئونه بهذا النصر ،ويأخذون
يف سب محمد وإبراهيم كما يفعل أعوان
السلطان ىلع عادتهم ،فلما دخل جعفر ىلع
املنصور قال مقالته التي تنم عن شرف العربي
ورفعة أخالقه حتى يف حال الخصومة ،قال:
“أعظم اهلل أجرك يا أمير املؤمنين يف ابن
س َّر
عمك وغفر له ما فرط فيه من حقك”َ ،ف ُ
بذلك أبو جعفر وقال :أبا خالد مرحبًا وأه ً
ال ها
هنا (أي أجلسه قريبا منه) ،فعلم الناس أنه قد
درس يف
سرته مقالته فقالوا مثل قوله .وهذا
ٌ
أخالق السياسة حتى مع الحرب والخصومة
نحتاج أن نتذكره يف زمن صار الخالف فيه
مبيحا للطعن يف األعراض وانتهاك الحرمات
والتفنن يف الكذب والتحقير.
ويــروي البيهقي يف “املحاسن واملساوئ” أن صاحبنا جعف ًرا كان صاحب
النصيحة الشهيرة عن املقارنة بين عمر بن عبد العزيز وهشام بن عبد امللك
ومصائر أوالدهما ،وأنه نصحها للمنصور قائال“ :يا أمير املؤمنين أدركت عمر بن عبد
العزيز سنتين ،لم يتخذ ماالً ولم ينشيء عينًا ،ولم يستخرج أرضًا ،ولم يضع لبنة
ىلع لبنة ،وال أُحصي كم من ولده تحمل الحماالت ،وحمل ىلع الخيل ،وولي هشام
بن عبد امللك ثماني عشرة سنة ما منها سنة إال وهو ينشيء فيها عيونًا ويتخذ
فيها أموا الً ويقطع لولده القطائع ،وال أعرف اليوم من ولده رج ً
ال يشبع”.
هذه أخباٌر تعد ىلع أصابع اليد الواحدة عن رجل واحد ،إال أنها تدل ىلع مبلغ
كفاءته يف الحرب والسياسة معا ،وليس املقصود من هذا املقال إال لفت االنتباه
إلى ضخامة عدد املجهولين وأخبارهم يف تراثنا ،وأن أخبار كثير منهم مطمورة
مغمورة تحتاج من يستخرجها.
العدد  ، 26سبتمبر 2019
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()2
ما سبق كانت هي القصة ..فما سبب إيرادها هنا؟
السبب كان تقريرا قرأته قبل مدة يبحث يف إنتاج املراكز البحثية الغربية
عن سبل االنتصار ىلع حركات الجهاد واملقاومة اإلسالمية ،وقد رصد هذا التقرير
اتجاها عاما يف املراكز الغربية يتلخص يف :ضرورة الفصل بين هذه الحركات
وبين حواضنها الشعبية ،إذ ستظل هذه الحركات دائمة التجدد مهما أبيد بعضها
وأخمد بعضها طاملا أن اإلسالم يمثل عقيدة قتالية تعتنقه الشعوب املسلمة،
وهو ما سيوفر دائما مددا من املجاهدين واملقاتلين إما لرفد الحركات القائمة أو
إلنبات حركات جديدة .راجعhttps://goo.gl/Fc4nZS :
ومن َث َّم فال بد من نشر وترويج
نسخة جديدة من اإلسالم يف هذه
املجتمعات املسلمة ،ومن ضرورات
هذه النسخة أن ينطق بها مسلمون
مخلصون ،إذ لو نطق بها الغربيون
أو حتى العلماء الرسميون التابعون
للسلطة فلن يمنحها هذا املصداقية
الالزمة النتشارها يف املجتمعات
اإلسالمية ..وهكذا فال بد من البحث
عن البديل املناسب الذي ال بد أن
يكون من داخل املجتمعات املسلمة،
ويمثل نمطا طبيعيا فيها ليجري
دعمه والترويج له بــدون فجاجة
ليسود

خطابه

املــنــافــر

لحركات

الجهاد واملقاومة فتنقطع األمة عن
إمداد هذه الحركات فيسهل إخمادها
وإبادتها بال رجعة.
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بــحــســب الــتــقــريــر تنحصر هـــذه الــبــدائــل يف خــمــســة

رئيسية،

لكل طيف مــن املــراكــز البحثية الغربية واحــد تميل إلــيــه ،وهــم:
ا إلســـام الــرســمــي الــتــابــع لــلــســلــطــة ،الــطــرق الــصــوفــيــة ،السلفية
الــدعــويــة (الــعــلــمــيــة) ،الــحــركــات السياسية (اإلخـــوان املسلمون).
يعرف الباحثون الغربيون الــذيــن اقترحوا هــذه البدائل أن كال
منها قد يتحول إلى خطر بنفسه إذا جرى دعمه ،و ربما يشب عن
الطوق ،فحتى األزهر الذي يمثل السلطة الرسمية ُيخشى منه دعمه
أن تتجدد زعامته املشيخية ودو ره التا ريخي القديم يف مكافحة
ا الحتالل ،وكذا الطرق الصوفية التي لها تاريخ عريق يف الجهاد ال
سيما يف الشمال اإلفريقي والعراق وتركيا والجناح الشرقي للعالم
ا إلســا مــي،

وكــذا

السلفية

العلمية

الــتــي

تحتضن

أصولها

الفصل

الواضح بين املسلمين وغيرهم وبين دار اإلســام ودار الكفر والتي
تعد أضعف االتجاهات اإلسالمية يف تقبل الحداثة ،وكذلك اإلخوان
املسلمون الذين يمثلون خطرا قويا وهم الذين أفــرزوا حركة مثل
حماس ورجــا مثل أردوغــان وكــادوا أن يحققوا تحوال خطيرا بمصر!
املضحــك املبكــي أن ما يعرفه هؤالء الباحثـون ويحـذ رون منـه
ال يعرفه أبناء التيا ر اإلسالمي نفسه الذين يسود بينهـم سـوء الظـن
بعضهم يف بعض ،وتختزن عقو ل كل طائفة منهم قائمة طويلة من
جنايات وإساءات وخيانات وأخطاء وجرائم الطائفة األخرى!!
الواقع أن هذه الخنادق والفوارق الواسعة من التباغض وسوء الظن هي
التي دفعت أولئك الغربيين (الذين يكرهوننا جميعا ويحا ربوننا جميعا)
ألن يتوقعوا أن يكون بعض اإلسالميين بديال عن بعضهم اآلخر ،بل وأن
يكونوا ذراعا لضرب البعض اآلخر ،ويبدأ عملهم يف التفريق والتوظيف،
بينما هم يطمحون إلى غاية تدمير الجميع ونشر الكفر التام بين املسلمين.
٩
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نحن نعلم بيقين ،ومن واقع ما
عايشناه وشاهدناه ،أن يف كل هذه
البدائل أناسا مخلصين لإلسالم إخالصا
ال سبيل للشك فيه ،مجاهدين يف
سبيله

بأموالهم

باذلين

وأنفسهم،

له من أوقاتهم وأعمارهم ودموعهم
ودمائهم ،بل يف كل أولئك أناس
مستجابو الدعوة ُيستعان بهم يف
الشدائد ،فضال عن أن يف كل أولئك
كــفــاءات

علمية

وشرعية

ودعوية

وإدارية وسياسية وعسكرية وغير ذلك.
فلمـاذا ينبغـي أن يكون بعض
أولئك بديال لبعضهم اآلخر ،وال يكن
وسادا للفجوات
بعضهم لبعض مكمال
ًّ
والثغور واالحتياجات امللحة؟
نعم بين هذه األطياف من املشكالت الفكرية والتا ريخية بل واالختالفات
العقدية ما هو معروف ،وليس مطلوبا اآلن التفتيش يف هذه األمور ،بل
املطلوب هو التعاون يف ظل هذه النوازل الكاسحة التي تريد استئصال
اإلسالم كله.
لئن ُو ِجد يف الكفار األصليين من يعرف الفوارق بين االتجاهات اإلسالمية
إلى الحد الذي يريد فيه ويعمل ىلع توظيف بعضهم ضد بعض ،أفال
ينبغي أن يكون يف العاملين لإلسالم من املنصفين وأهل العدل والحلم
والرو ية من يستثمر يف العالقة مع األطياف األخرى لسد النقص وملء
ِّ
االحتياج وجبر الكسر؟!
١٠
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فإذا لم يكن هذا موجودا وال محتمال فأضعف اإليمان أن تكون العالقة
بين اإلسالميين بالقد ر الذي يتعطل معها توظيف بعضهم ضد بعض ،لئن
لم يكونوا معنا ولم يكونوا إلى جوا رنا فليكونوا محايدين وال يكونوا يف
املعسكر اآلخر!
ويجدر أن نتعلم هذا أول ما نتعمله من نبينا الكريم –صلى اهلل عليه
وسلم -فقد جعل الوليد بن الوليد يراسل أخاه خالدا ويعده ويمنيه بأن رسول
اهلل يعرف له حقه وما مثل خالد يجهل اإلسالم ،هذا وخالد هو صاحب الهزيمة
القوية يف أحد والتهديد الخطير يف الحديبية .بل ويف اللحظة األخيرة
أعطى رسول اهلل ألبي سفيان شيئا لنفسه ألنه رجل يحب الفخر فذهب
هذا مفتخرا ينادي “ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن” ،وأبو سفيان قبل
هذه اللحظة رأس العداوة لإلسالم وللنبي ..واملواقف كثيرة وليس يجهلها
اإلسالميون ففي كل منهم علماء وفقهاء وشرعيون.
ثم لنتعلمه من تاريخنا ،وهذه القصة التي سقتها عن جعفر بن حنظلة
البهراني مجرد واحدة من كثير ،بل إن قصص العفو عن الخصوم واصطناعهم لهي
حديث طويل تزخر به كتب التاريخ وكتب آداب املجالس وكتب الحلم واألمثال.
فإن لم يسعف هذا فلنتعلمه من أعدائنا ،ولعمري إن العكوف ىلع مذكرات
الساسة البريطانيين وحدها ،لتأتينا بثروة هائلة من حسن سياستهم يف
تدبير شأن القبائل ومعرفة الحق لرؤوسها ،واصطناعهم لشيوخها ورجالها،
مهما كانت بينهم وبين اإلنجليز معارك طاحنة ،وبهذه السياسة التي مهما
كرهناها منهم فال نملك إال اإلعجاب بها وبأنها وفرت عليهم أنهارا من دماء
وبحارا من أموال وصنعت لهم نفوذا ال زلنا نصارعه ونكابده .وقد فعلوا هذا
كثيرا بعد انتصارهم وتمكنهم ،وبه كسبوا أوضاعا جديدة وانتزعوا فتيل ثورات
كان يمكنها أن تطيح بهم وتسبب لهم إزعاجا شديدا .ولو أن لي من األمر
شيئا لخصصت مركزا بحثيا ينفق عليه من أموال اإلسالميين لتحليل مذكرات
الساسة األجانب فحسب يف مراحل تاريخنا املختلفة فإن فيها دروسا عظيمة
عظيمة ،وما ىلع الرجل أن يتعلم من عدوه إذا أحسن عدوه اإلنجاز!
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()3
بقي أم ٌر أخير يحملنا ىلع ذكره بعض التعليقات التي جاءتنا ىلع بعض
املقاالت التي نشرت يف املجلة ،والتي ترى أن املجلة تتخذ موقفا معينا
من فصيل يف ثورة الشام املباركة ،وقد جاءتنا تعليقات متعاكسة ،فبعضها
يرى أننا نأخذ موقفا مادحا من فصيل ما وبعضها يرى أننا نأخذ موقفا قادحا
من الفصيل نفسه.

ولتوضيح هذا األمر ،نقول:
( )1قوال واحدا وقاطعا ليس للمجلة موقف أو انحياز ألحد الفصائل أو الفرق
أو الجماعات ال يف داخل الشام وال يف خارجه ،ويشهد اهلل أن املجلة فكرة
ذاتية من العبد الفقير ،ومن معه من األصدقاء ممن يقومون بشأن املجلة ال
ينتمون لحزب وال لجماعة وال لطائفة.
( )2املجلة تفتح أبوابها الستقبال املقاالت من الجميع ،وتجري مراجعة املقال
شر وإن لم نوافق ىلع كل
ىلع قاعدة :هل هو نافع أم ال؟ فإذا ترجح ذلك ُن ِ
ما فيه ،ونحن حريصون –كما ذكرنا ذلك مرارا -أن تكون مادة املجلة نافعة
للعاملين ..فليست تهتم ال بالثناء ىلع أحد وال بالقدح يف أحد ..وإن كان
املدح والقدح يجريان بالضرورة يف نقاش أية قضية ،فكيف بمناقشة القضايا
العويصة يف زمن االستضعاف ويف خضم الفتن التي تجعل الحليم حيرانا؟!
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( )3واملعنى املباشر ملا سبق أن املجلة تستقبل املقاالت من أفراد تختلف
آراؤهم وتوجهاتهم ،وكل هذا مرحب به ،بل نحن حريصون عليه ..لكننا يف
ذات الوقت نحرص أيضا أال تكون املجلة سجاالت بين أطراف مختلفة ،وأال
تتحول إلى مجرد ساحة فكرية لتبادل الردود واالتهامات .فاألصل الذي يقاس
عليه كما نكرر :هل املقال نافع أم ال؟
( )4وكل األمور التقديرية عرضة للصواب والخطأ ،فإنما نحن بشر ،ولربما أخطأنا
التقدير فنشرنا ما حقه الحجب ،أو حجبنا ما حقه النشر ،وإنما هذا مبلغ
اجتهادنا ..وال يكلف اهلل نفسا إال وسعها.
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الكليات العسكرية:
بين االندماج واالنعزال
محمود جمال

من يقرًا تجارب ونماذج الحركات اإلسالمية التي كانت تهدف إلى تغيير

ً
خططا واضحة املعالم لكي
النظم الحاكمة يف بلدانها ،يرى أن لدي بعضها
تصل نهاية املطاف إلى أهدافها املوضوعة ،ومن تلك الحركات من نجحت
فعل ًيا يف السيطرة ىلع الحكم لعشرات السنين.

كل هدف يقوم صاحبه للوصول إليه بإعداد العدة واألدوات املناسبة التي
ستساعده يف تحقيقه ،ولكني هنا أحاول أن أركز ىلع أمر مهم كان من أهم
العوامل يف قراءة التجارب السابقة التي نجحت وسيطرت فعليًا ىلع الحكم،
والتي لم تنجح ولكن لم تغفل هذا األمر .وهو االنخراط يف مؤسسات الدولة
املتمثلة يف األجهزة العسكرية واألمنية واملعلوماتية والقضائية ،حتى
يكون هناك أفراد منتمون لتلك الحركات داخل تلك املؤسسات ،لفهم تلك
املؤسسات من ناحية ،ومن ناحية أخري تكون تلك األفراد هي اليد التنفيذية
ألي حراك قد تقوم به تلك الحركات للسيطرة ىلع الحكم.

تجارب ونماذج
فعلي سبيل املثال من يقرأ يف التجربة السودانية اإلسالمية التي نجحت
وسيطرت ىلع الحكم عام 1989م ،عن طريق انقالب عسكري قام به الضباط
املنتمون للحركة اإلسالمية ،يرى أنه قبل سنوات من تنفيذ هذا االنقالب
كانت الجماعة تعد نفسها ملثل ذلك األمر.
يف يونيو  1969قام العقيد أركان حرب جعفر النميري بانقالب عسكري
بالتحالف مع قيادات الحزب الشيوعي ،وقبض ىلع رئيس الجمهورية يف ذلك
الوقت “إسماعيل األزهري” وأسس حزب “االتحاد االشتراكي السوداني” كحزب
١٥

وحيد يف البالد.
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فـي هــذه الفتــرة كان زعيم الحركة اإلسالمية يف السودان هو حسن
الترابي ،الذي كان يؤمن بالتغيير البطيء ،فأقنع اإلسالميين بإدخال أبنائهم
وتحديد ا
يف املؤسسات العسكرية الجيش والشرطة ،وقبل االنقالب بعامين،
ً
عام  ،1967تخرج يف الكلية الحربية دفعة جديدة ،كان من بين طالبها عمر
عاما ،وكان من طليعة الشباب الذين
حسن أحمد البشير ،البالغ من العمر 27
ً
تخرجوا من شباب اإلسالميين.

[]1

استمر النميري فــي الحكم حتــى عــام  ، 1985وبينما كان يف رحلة إلى
الخارج اندلعت احتجاجات شعبية ،قادها اإلسالميون بمختلف أحزابهم بالتعاون
مع اليساريين ،ضد حكمه العسكريُ .نفي النميري ،وتولي املجلس العسكري بقيادة
عبدالرحمن سوار الذهب إدارة املشهد السياسي خالل فترة انتقالية استمرت ملدة
عام كامل ،إلى أن وصل الحكم أول رئيس مدني اسمه أحمد املرغني.
عد تهميش اإلسالميين يف عهد أحمد املرغني من أسباب غضب الحركة

ّ
وخطط اإلسالميون يف تلك اللحظة لالنقالب ىلع
اإلسالمية من نظام حكمه
حكومة “املرغني” بدقة متناهية ،وكان قد تخرج يف الكليات العسكرية نحو
 150برتب عسكرية متفاوتة ،موزعون ىلع مناصب مختلفة يف الجيش ،وكان
أعالهم رتبة العقيد الركن آنذاك عمر البشير .جاء يوم  29من يونيو ،1989
واستدعي ر جال “الجبهة القومية اإلسالمية” داخل الجيش ،واختير “البشير
“لقراءة البيان األول لالنقالب.
الحـركــة اإلسالمية يف السودان لم تقم بمثل هذا األمر الخطير والذي عند
فشله يكون مشنقة ومحرقة ونهاية ملرتكبيه ،إال بعد توغلها يف املؤسسة
العسكرية نحو ما يقرب من  20عام ،فكان لها أفرادها يف تلك املؤسسة التي
يرتكز عليها أي انقالب عسكري ومن يستطيع أن يخترقها بخطة محكمة مدروسة
يستطيع أن يوصل ملبتغاه.
عاما ،نون بوست ،الرابط
[ ]1عمر البشير ..رئيس الصدفة الذي وضعته العمامة الدينية يف الحكم ً 03
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جدير بالذكر أن البعض كان يرى أن املفكر سيد قطب كانت له رؤية مطابقة
ملثل ذلك األمر ،والبعض فهم من كالم “قطب” أن تنظيم  65والذي بسببه حكم
ىلع سيد قطب باإلعدام هو ومجموعة من أعضاء جماعة اإلخوان املسلمين
بزعم محاولة إحياء التنظيم الخاص كان من ضمن أهدافه انخراط أفراد التنظيم
داخل الجيش إلحداث التغيير املأمول .نص االتهام يف أوراق القضية رقم  12لسنة
1965م ىلع ما يلي“ :املتهمون يف الفترة من سنة  1959حتى آخر سبتمبر 1965
بالجمهورية العربية املتحدة وبالخارج حاولوا تغيير دستور الدولة وشكل الحكومة
مسلحا لحزب
وتنظيما سر ًيا
تجمعا حرك ًيا
فيها بالقوة ،بأن ألفوا من بينهم وآخرين
ً
ً
ً
اإلخوان املسلمين املنحل يهدف إلى تغيير نظام الحكم القائم بالقوة ،باغتيال
السيد رئيس الجمهورية والقائمين ىلع الحكم يف البالد وتخريب املنشآت العامة
وإثارة الفتنة يف البالد”.

[]2

كارم األناضولي وهو الطالب املسؤول عن الطالب العسكريين يف تنظيم الفنية
عد موت سيد هو وقود النضال له وألصدقائه العسكريين  ،وأعلن
العسكرية عام 1974مّ ،
ذلك صراحة يف مرافعته أمام املحكمة واملنشورة بصوته“ :فإن هذه القضية التي أنا
متهم فيها اآلن ليست قضية “الفنية العسكرية” وال قضية “صالح سرية” ،ولكنها يف
حقيقة األمر هي نفس قضية حسن البنا ،هي بعينها قضية يوسف طلعت وإبراهيم
( )2بالفيديو| “تنظيم  ..”65تهمة وضعت حبل املشنقة حول رقبة “قطب” ،الوطن ،الرابط
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الطيب ومحمد فرغلي وعبد القاد ر عودة ومحمد هواش وعبد الفتاح إسماعيل،
إعداما كما صوروه وأرادوه بقدر
ويكفي أن نقول :إنه ما كان مقتل سيد قطب
ً
ما كان بع ًثا لإلسالم واملسلمين ،وما هذا الشباب املتعطش لإلسالم اليوم
يف الجامعات إال بشائر هذا البعث ،وإن أخانا سيد هو الرجل الذي ُقتل لئال
ُيعبد يف األرض إال اهلل”.

[]3

وبالعودة إلى املرافعات املسجلة صوت ًيا يف أحداث تنظيم الكلية الفنية
العسكرية ،نجد كلمات سيد قطب حاضرة يف كلمات املتهمين ىلع الدوام،
فبحسب شهادة أيمن الظواهري ،حين طلبت زوجة صالح سرية (ا ُ
ملنظر

للتنظيم) أن يقدم طلب عفو إلى السادات ،تمثل سرية مقولة قطب الشهيرة
“إن السبابة التي ترتفع لهامات السماء موحدة باهلل عز وجل لتأبى أن تكتب
برقية تأييد لطاغية ولنظام مخالف ملنهج اهلل الذي شرعه لعباده”.

جدير باإلشارة أن طالل األنصاري وهو أحد أعضاء تنظيم الفنية العسكرية ،قال
إن الشيخ محمد بسيوني كان يشجع الشباب ىلع االلتحاق بالكليات العسكرية،
وأضاف أنه بالفعل التحقت مجموعة من الشباب بالكليات العسكرية.

[]4

( )3بعد القبض ىلع “عشماوي” ..ملاذا كان الجيش املصري مصدرا ألخطر الجهاديين؟ ،ميدان ،الرابط
( )4الشهادة العكسية لطالل األنصاري ،املصريون ،الرابط
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تنظيم الفنية العسكرية كان يقوده صالح سرية ،وذلك التنظيم كان يهدف
باألساس إلى تغيير نظام الحكم يف مصر عن طريق االنقالب العسكري ،كان
من أولى اهتمامات صالح سرية توصيل أفكاره لبعض الطالب املنتمين للكليات
العسكرية حتى يكونوا األداة التنفيذية فيما بعد ملخطط التنظيم ،ونجح سرية
بالفعل يف توصيل أفكاره لبعض من طلبة الكلية الفنية العسكرية ثم انضم إليه
بعض طالب الكلية الجوية ]5[.وحاولوا أن يغتالوا السادات مرتين ولكن لم ينجحوا
ُ
وقبض عليهم ومحاكمتهم.
أيضًا الجماعة اإلسالمية عند تخطيطها الغتيال السادات عام  1819م ،ركزت
ىلع أفرادها املوجودين داخــل الجيش لتنفيذ مخططهم الــذي نجحوا يف
تحقيقه .فمن نفذوا عملية مقتل السادات هم مجموعة من الضباط يحملون
الفكر اإلسالمي وهم خالد اإلسالمبولي وهو املنفذ الرئيسي للعملية فقد كان
ضابطًا بالجيش املصري “أُعدم” ،وعبود الزمر كان أيضًا ضابطًا باملخابرات الحربية
متطوعا
وشارك يف تنفيذ وتخطيط العملية ،وحسين عباس “أعدم” كان رقي ًبا
ً
بالقوات املسلحة بالدفاع الشعبي وهو قناص بارع.
مالزما أول مهندس احتياط.
رميح “أعدم” كان
ً

[]6

كذلك عطا طايل حميدة

[]7

وعند النظر ملحاولة االنقالب الفاشل الذي حاولت أن تقوم به جماعة فتح
اهلل جولن كما أعلنت الدولة التركية يف  15يوليو  2016م ،كان يرتكز هذا االنقالب
ىلع األفراد املنتمين لذلك التنظيم داخل الجيش وجهاز الشرطة والقضاء ،والذي
ظل تنظيم جولن يلحق أفراده داخل تلك املؤسسات ىلع مدار عشرات السنين،
حتى يستعين به يف الوقت الالزم ،وبنا ًء ىلع ما يراه البعض فإن تنظيم جولن

يسعى للسيطرة ىلع الحكم وهذا هو مخططه ومبتغاه ،لذلك كان يدمج أفراده
داخل أجهزة الدولة ،ليكونوا اليد التنفيذية ملخطط التنظيم عند ساعة الصفر.

[ ]5تنظيم “شباب محمد” أو “الفنية العسكرية” ،بوابة الشروق ،تاريخ النشر  25سبتمبر  2018م ،تاريخ الدخول  27ديسمبر  2018م ،الرابط
[ ]6اغتيال السادات  :القصة الكاملة الغتيال الرئيس املصري ،الرابط
[ ]7مجند مصري يروي تفاصيل اعدام قتلة السادات ..سألتهم قبل اعدامهم  :هل تدخنون السجائر “ صور و فيديو “ ،الرابط
[ ]8كيف بدأت محاولة االنقالب بتركيا وكيف انتهت؟ ،الجزيرة نت ،الرابط
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[]8

ماذا إذًا :
إن الحركات اإلسالمية يف مصر بمختلف أسمائها
كانت طيلة الثالثين عام املاضية تحذر أفرادها من
االنتماء إلى املؤسسة العسكرية أو الشرطية يف مصر
بدعوى الخوف عليهم من الغرق يف امتيازات تلك
املؤسسات ،وبذلك يبعدوا عن أفكار وتوجهات تلك
الجماعات التي تقوم بغرسها ألفرادها منذ الصغر.
تخوف من وجهة نظري ضرره أكبر من نفعه ،إن تلك
الجماعات من املفترض أنها جماعات تدعو إلى
التغيير واإلصالح كما تصف أنفسها ،فكيف تتقوقع
ىلع نفسها وأفرادها وتنزوي يف ركن شديد وتقوم
بالدعوة وإصالح وتغيير مؤسسات الدولة؟
إن من مقتضيات وموجبات التغيير للجماعات والحركات التي تسعى وتعمل
ملثل ذلك األمر ،أن تدعو أفرادها لكي تندمج يف مثل هذه املؤسسات ،والتي
باالبتعاد عنها وعدم وجود أفراد تحمل فكر وإيديولوجيا تلك الجماعات بداخلها
لن تنجح أي حركة تغيير.
وأخي ًرا هناك أهداف مختلفة تدفع األفراد لاللتحاق بالكليات العسكرية ،فكل طالب

ُيقدم كي يلتحق بالكليات العسكرية يكون له هدف من وراء ذلك؛ فمث ً
ال البعض كان
يرى أن إسرائيل هي العدو األساسي للجيش املصري فينضم للجيش كي يواجه ذلك
العدو ،ومنهم من يلتحق من أجل الحصول ىلع االمتيازات الخاصة التي يتحصل عليها
ضباط الجيش ،ومنهم من يلتحق وله تصور معين عن املؤسسة العسكرية ومباشرة
بعد االلتحاق يرى أن تصوره كان خاطئًا ويحاول تصحيح املسار بطرق مختلفة .ولعل
الضباط الذين ضحوا حدي ًثا بكل االمتيازات العسكرية من أجل تصحيح مسار املؤسسة
التي من وجهة نظرهم حادت عن الطريق الصحيح بغض النظر عن صحة أو خطًا
النموذج الذين اتخذوه يف تصحيح مسار املؤسسة -خير مثال.
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أبو يزن الشامي
وفريضة االعتبار الغائبة ()2
كرم الحفيان

مقدمة
لعله من الضرورة امللحة بمكان ،ويف ظل الحملة الجوية الروسية األخيرة الشرسة
املستمرة منذ أبريل  2019م ىلع الشمال السوري املحرر آخر قالع الثورة ،ومع نزول القوات
الخاصة الروسية لألرض بغية حسم املعركة ،وتداعي إيران بنخبة قواتها وميليشياتها
والتحاق مقاتلي حزب اهلل اللبناني باملعركة يف األسابيع األخيرة ،ومع االستبسال األسطوري
ىلع الجبهات القتالية بحماة وإدلب والساحل السوري لعدد كبير من الفصائل الثورية وقادتها
ىلع اختالف مشاربهم ومشاريعهم ،لعله من الضرورات يف هذا املقام (ويف هذه املقالة
الثانية) مواصلة رصد استدراكات ومراجعات أبي يزن الشامي لذهنية وأثر السلفية الجهادية
يف الساحات وآخرها السورية ،وسنكتفي يف هذه العجالة بنقطتين يف غاية األهمية.

أو الً  :كارثية املعارك املنهجية أثناء تداعي وتكالب األمم
ً
انطالقا من إد راكه لألبعاد اإلقليمية والعاملية للثو رة السو رية ،واستشفافه
لطول املعركة وضراوة الحرب ،واستيعابه للتأثير املدمر للمعا رك املنهجية
يف هذا التوقيت ىلع وحدة الصف الثوري املجاهد ،وىلع الحاضنة الشعبية،
لم يزل أبو يزن يردد مقولته التحذيرية التالية“ :عندما يضيع املعلوم من
الدين بالضرو رة يد رك أصحاب املعا رك املنهجية عبثية معا ركهم ،غدًا إذا
استباح النصيرية البالد والعباد ال قد ر اهلل لن نعد وقتها نفكر بإقامة الشريعة،
وسينخفض سقف طموحاتنا من إقامة دولة إسالمية إلى أن يصبح الحصول
ىلع رخصة معهد شرعي كي نربي طالبًا يقومون بعد عشرين سنة بثو رة ،أو
يكون سقف طموحاتنا قدوم حكومة ديمقراطية علمانية كي تسمح باملعاهد
الشرعية ،عندها سنشعر كم كانت معا ركنا عبثية ،وأننا أضعنا وقتنا ووقت
األمة ..افهمني ،ال أريد أن نصل لهذه املرحلة”.
هــذا املعنى طاملا دنــدن حوله
أبــو يــزن وحــذر من خطورة تخوين
وتشكيك

تنظيمات

السلفية

الــجــهــاديــة بعقيدة وصــدق
غــيــرهــا مـــن الــجــمــاعــات
اإلسالمية املقاتلة ،ألمور كـ:
تهنئة أردوغــان بالفوز يف
االنتخابات ،أو إقامة عالقات
وتحالفات مع بعض الدول،
أو االجــتــمــاع ىلع ميثاق
ثــوري مرحلي يهدف لتوحيد
الجهود وتركيزها ىلع إسقاط
ً
كامأل ودحر سائر الغزاة ،دون
النظام
٢٢

التصـريـح بهـدف تحكيـم الشـريعـة.
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س :هل التصريح بهدف تحكيم الشريعة يف الخطابات السياسية
واجب شرعي؟
أبو يزن الشامي“ :الدولة اإلسالمية هدفنا وهذا شيء صريح وواضح ،لكن كما
قلنا النبي صلى اهلل عليه وسلم بعث لتؤمن الناس بالرسالة ،هل وجدته يف
صلح الحديبية كتب من محمد رسول اهلل ونبيه وخليله؟! ،ال ألنه يريد أن يحقق
ً
ً
هدفا مرحل ًيا لتصل
هدفا مرحل ًيا وأنت أحيانًا بحاجة لخطابات سياسية تحقق
إلى غايتك لكن هذه اإللزامات وهذه الدندنات ناتجة عن جهل بالشرع وضعف
يف فهم الواقع البد من عالجها بالتربية السياسية والتناصح والتواصي بالحق”.

وإن ما نراه حاليًا من
قتال جل التنظيمات
الـــســـلـــفـــيـــة
الجهادية
خندق

يف

واحد

مـــع غــالــب
ا لجما عا ت
األخرى (برها
وفــاجــرهــا)
التي قاتلتها
ســــابــــقــــا،
وسكوتها عن،
وتأجيلها للمعارك
املنهجية

معها،

ليأكد صحة مــا ذهب
إليــه أبــو يــــزن وأمـــثالــه.
٢٣
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ثا نيًا  :منا خ ا لغلو و منا هج ا لتمكين
و مقصـو د أ بي يز ن با لغلو هنا ليس فقط ا لغلو يف ا لتكفير  ،إ نما
ر فع سقف ا ملشر و ع ا إل سال مي لحد ال يطيقه يف ا لو قت ا لر ا هن  ،قا ل
أ بو يز ن  “ :ال يخفى ىلع ا لعا قل ا ملتتبع لتا ر يخ نهو ض ا أل مم أ نها تمر
بأ طو ا ر نمو كأ طو ا ر نمو ا إل نسا ن ( ىلع حد و صف ا بن خلد و ن ) أ و نمو
ر ع أَ ْخ َر َج َ
ر ُه َفا ْس َت ْغ َل َ
َ
ظ
ش ْطأَ ُه َفآ َز َ
ا لشجر كمـا فـي ا لتعبير ا لقر آ نـي ( ك َز ْ ٍ
َفا ْس َت َو ٰى َ َ ٰ
ر ا َع لِ َي ِغ َ
ب ا ُّ
يظ ِب ِه ُم
لز َّ
ع ُسو ِق ِه ) فإ ذ ا بلغ هذ ا أ صبح ( ْع ِج ُ

ا ْل ُك َّفا ر َ ) و إ ن محا و ال ت ا لنهو ض كثير منها ما يتعر ض لال جتثا ث أ و أ ن

فسيلة ا لنهو ض ال تجد أ جو ا ء صحية للنمو فتمو ت أ و يطر أ عليها ما
يفسد أ سس نمو ها فتذ بل و تمو ت .
وإن أشد ما يفسد هذه النمو ويعود عليه بالهلكة والدما ر هو الغلو،
فإن الغلو ال يوصل إلى املطلوب وال يحافظ ىلع الجماعة التي منها
االنطالق وهي رأس املال ،وإن أردت برهان ذلك من الشرع فتأمل قول
املصطفى صلى اهلل عليه وسلم“ :إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق
فإن املنبت ال يقطع أ ً
رضا وال يبقي ظه ًر ا”.
حدود ا للتوقف وال يرضى التريث ،فهو منبت (ا ُ
ملجد
فاملغالي ال يعرف
ً
يف السير) فال يصل لهدفه وال يحافظ ىلع الظهر (الجماعة) التي منها
االنطالق ،فالغلو عنصر تدمير ذاتي ألي مشروع إسالمي ألنه يعرض الزرع
لتحديات بمرحلة الشطء كما لو أنها يف مرحلة استوى ىلع سوقه فال
يطيق املشروع الهجمة عليه فيجتث ويفنى ،هذا من برهان الشرع ،وإن
أردت من شواهد الواقع فيكفي أن تسير يف األرض فتنظر يف أحداث
الجزائر فالصومال فالعراق واملأزق الحرج الذي وصل له الجهاد الشامي
لطف اهلل به”.
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وأضاف فـي موطن آخر ،أنه ما من
محاولة نهوض معاصرةُ ،قرنت
بالجهاد املسلح ،وبرز فيها
التوجه واملناخ اإلسالمي
بين عموم الــنــاس ،إال
وتدخـلت املخــابـرات
الــغــربــيــة ،وقــامــت
بتغذية طريف نقيض:
( )1الغلو لهدم املشروع
من جذوره ومن داخله
وفض الناس عنه بعد
معايشتهم لصورة مشوهة
وقمعية وطائشة ،ثم يأتي
دور ( )2املشروع العلماني التابع
بحلة ديمقراطية “إلنقاذ” الناس
للغرب ُ
من “جحيم” الغالة ،كما حدث يف التجارب التي قـادتها السلفية الجهادية.
خاتمة
وىلع الرغم من ظهو ر تغير يف مسألة واقعية وسقف املشروع عند هيئة
تحرير الشام (الفرع السابق للقاعدة يف سورية) إال أنه ال يظهر عليها أي
تغير ملموس يف مسألة املعا رك املنهجية مع الجماعات اإلسالمية األخرى،
ً
وخاصة العاملية ،ومع
أما فيما يخص عموم الجماعات السلفية الجهادية
األخذ يف الحسبان التفاوت بين مشروعي تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة،
ٌ
متمسك بنهجه ،سوا ًء فيما يخص جوهر مشروعه وسقفه،
فيبدو أن كليهما
أو معا ركه املنهجية ،وللحديث تتمة بحول اهلل وقوته.

٢٥
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من مقاالت
القراء

من يعكر صفو وادي
كشمير ؟
صبغة اهلل الهدوي

وروحا ،تلك الوديان التي رسمت
كشمير ،تلك الجنة التي جذبت األلوف املؤلفة قل ًبا
ً
يف كيان العشاق ألوان األمل والحلم ،وتلك الثلوج والجبال التي حاكت للشعراء والسمر
حبكة القصائد والقصص ،تقف اآلن يف مفترق الطرق حائرة متوترة ،وتشهد مرحلة مهمة
يف تاريخها الدامي إذ أُلغي قانون الحكم الذاتي الذي تمتعت به لسنين طويلة ،والذي
تميزت به من بين الواليات الهندية األخرى ،فالحكم الذاتي هو عبارة عن إعطائها حق
سن القوانين الخاصة التي تكفل لها صنع القرار بشكل مستقل عن الحكومة املركزية.

احتجاجا ىلع
وهاجت املدن الهندية حتى يف كيراال أقصى جنوب الهند
ً
هذا القانون الذي فرضه بي ج بخلف ستار الوطنية والوحدة القومية ،مما
جعل األحزاب األخرى القيادية متورطة يف الفخاخ التي نصبها بي ج ب،
ومما جعلها منخدعة يف تلك األجندة التي وضعها خلف الكواليس ،والحت
انعكاساته يف باكستان أيضا حتى انطلقت تتذامر وتتوعد بحتمية الحرب،
وأقبل رئيسها عمران خان ليعلن يوم النكبة ،والغريب يف هذا األمر أن القرار
قد صادف شهر أغسطس الذي هو بالنسبة لكليهما موسم االستقالل.

موقعها الجغرايف
يقع إقليم كشمير يف شمال غرب شبه القا رة الهندية ،بين آسيا الوسطى
وجنوب آسيا ،وبين خطي عرض  32,8و  ، 536,58وخطي طول  ,37,26و
 .80 ,30وتقاسم حدودها أربعة دول :إقليم التبت من الشمال الشرقي والشرق
ال  ،والهند من الجنوب الشرقي ملسافة  350مي ً
ملسافة  450مي ً
ال  ،وباكستان
من الجنوب والجنوب الغربي وملسافة  700مي ً
ال  ،وأفغانستان من الشمال
بشريط ضيق وملسافة  160مي ً
ال يفصلها عن تركمانستان.
٢٧
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تاريخ من األلم
ال تذكر كشمير إال واأللم منوط بكل حروفها رغم ما وشحها اهلل من البدائع
والصنائع ،من جمال وجالل ،لكنها لم ترقأ لها العين يف فترة من التا ريخ،
حروب طاحنة ،وصراعات دامية عكرت صفو خاطرها الهادئ ،وكل حزب قد
جعل منها أسس الوطنية والبطولة ،و رسموا خريطتها وفق مطامعهم
السياسية ،وبقيت كشمير لتحكي قصتها دامية الحروف.

استقلت الهند  15أغسطس عام  1947بينما سبقتها شقيقتها باكستان
بيوم ،وخاضت مباش ًر ا أتون من الهجرات املندفعة التي شهدت صراعات
دامية ومجاز ر جماعية راحت ضحيتها عشرات اآلالف من الهندوس واملسلمين
والسيخ ،فلم يك صبح االستقالل صباح األمل والفأل بل كان بداية حروب من
جديد بين الجا رتين املتشاكستين ،فلم تمر خمسة عقود حتى نشبت بين
الهند وباكستان ثالثة حروب طاحنة من أجل كشمير مما أودى بحياة اآلالف
من كلتا الدولتين.
٢٨
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فتا ريخ األزمة الكشميرية يعود إلى فترة استقالل الهند ،إذ أعرب ملكها
آنذاك ها ر سانغ الهندوسي عن رغبته يف انضمامها لجمهو رية الهند

ً
مشروطا باستفتاء الرأي العام،
رغم أكثرية املسلمين فيها ،وكان االنضمام
ويقال إن انضمام كشمير يف جمهو رية الهند حدث وفق رغبة سياسية
وعاهلية من أول رئيس الوزراء للهند جوهر الل نهرو ،إذ كانت له وجهة
نظر تختلف عن صاحبه سارداي واالباهي فاتيل ،إذ أصر ىلع وجود والية
ذات أغلبية مسلمة لتدل ىلع علمانية الهند املستقلة ،بينما نظرت
باكستان إلى موقعها االستراتيجي والجغرايف ووجود املسلمين الضخم
يف ربوعها ،بل يقال إنما جرت نهرو إلى هذا املوقف أصوله املنحدرة من
بانديت كشمير وعالقته الحميمة مع زعيم وادي كشمير الشيخ عبد اهلل.

و”بانديت كشمير” هي الطبقة العليا يف الهندوس ،وكان بينها وبين
املسلمين اشتباكات عدة حتى نزح أكثرها إلى الواليات األخرى يف الهند،
فكانت هذه األمــو ر شافية لتشتعل الحرب حتى تندلع نيرانها بخروج
انفصاليين مسلحين من بين هذه الضجات النا رية ،وتمكنت من السيطرة
صداعا للجيش الهندي ،لكنهم
ىلع بعض املناطق الحدودية ليكونوا
ً
أصبحوا اآلن يف حيرة وفوجئوا بهذا القرار الصادم مع أن الجيش الهندي
يف الفترات األخيرة استرد السطوة يف املناطق املتوترة بقوة وقمع،
وهلعا.
وهذا مما يوجس يف خاليا االنفصاليين خيفة
ً
٢٩
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كشمير ضحية السياسات
اعتلــى مــودى عــرش الهند يف ظالل الدعايات والوعود االنتخابية
راما يف أيودهيا

التي رفعت لتمجيد الثقافة الهندوسية ،و ُبني معبد
يف نفس املكان الذي انقض فيه مسجد البابري ،وأُ لغي الحكم الذاتي
لكشمير ،وفرض القانون املدني املوحد ،وهذه الدعايات كفت لتبث
أطياف الخوف والهلع يف أوساط األقليات إذ رأت انهدام مسجد البابري،
وسمعت النعرات النا رية التي تهتف إلقامة معبد راما يف مكانه ،بل لم
تتالش يف الجو األصداء التي أحدثها بي جي ب يف قضية الطالق الثالث
إلهاما
لتكون
ً

للقانون املدني املوحد الذي يتفوه به أبواق آر أس أس.

رغم األصوات التي هتفت لكشمير وحقوقها من األحزاب الشيوعية ومن
األحزاب التي تصف أنفسها بأنها لسان حال املسلمين ،نشأت يف الهند
موجة عاتية ترى هذا القانون الجديد كجزء ال يتجزأ من دستو ر الهند ،حتى
تسنى ملودي وجبهته تغطية كل التهم املوجهة نحوه من التضخم املالي
ً
رجال ونساء،
والبطالة ،وقضايا أخرى حساسية تورط فيها قادة بي ج ب
وجاء هذا القانون الجديد تزام ًنا مع كل هذه األوضاع البائسة التي يعاني
ومرهما ىلع جراحاته املبرحة وتغطية ىلع
بلسما
منها بي جي ب ليكون
ً
ً
وترقيعا لثغراته السياسية التي يعاني منها يف هذه
أزماته الداخلية
ً
الفترة ،إذ تمر به ساعات عصيبة إذ التصقت بجبهته عا رات عدة ،متعلقة
بقادته أنفسهم من االغتصاب والرشوة والعنف ،فكان ينبغي عليه أن
ً
حقا لقد
يحدث قضية صا رمة ليشتت النظر العام ويغير بوصلة اإلعالم،
نجح يف هذه املهمة التي نفذها ىلع حين غفلة من شعب الهند.
حتى احتفل أعضاء بي جي ب ونشطاء املنظمات الهندوسية املتطرفة
من يف أتش ف وباجرانغدال بهذا القرار الصارم ،ووصفوها بأنها خطوة
جريئة تا ريخية وضربة قاضية للمتربصين بوادي كشمير ،لكن الغريب يف
هذا األمر ،أن مؤتمر الهند الوطني تحير وتاه فـي اتخـاذ موقـف حاسـم إزاء
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هذه القضية التي هو سببها يف األصــل واملسؤول عن تبعاتها ،فلم
يستطع حتى لم شتات آ راء ساسته ،بما فيهم تشا رن سنع زعيم كونجرس
كشمير ونجل امللك ها رسنع  -مثا ر النقاش يف تا ريخ هذه القضية-إذ
مزيد ا من
قال يف حوا ر صحفي“ :إن هذا القرا ر سيمنح سكان كشمير
ً
الحرية لتضمن الهند حقوقهم وتحمي أ راضيهم من املتوغلين” .ونقد
حزبه مؤتمر الهند الوطني بنقد مقذع إذ طالب من قادته بالوقوف مع
بي جي ب يف هذه القضية الوطنية ،وهذه كلها مؤشرات ىلع أن مودي
وحاشيته استطاعوا حرف وجهة الشعب الهندي بهذه القضية املخد رة،
لتعود كل الشعارات التي علت من أحزاب املعارضة الهندية أدراج الرياح.

ومن جانب باكستان ،هي اآلن يف فترة السقوط والسكوت ،إذ لم يصبح
رئيسها عمران خان مبار ًز ا قو ًيا يقف يف وجه مودي العمالق الذي يتمتع
بشعبية كبيرة ويمتلك تجا رب واسعة يف ميدان السياسة العاملية ،فلم
يك خان سوى زعيم يتجه إلى البيت األبيض ،ويتشبس بقش الصين التي
تتصيد أزمات الهند ،وتنتفض بحق فيتو لضرب الهند يف األمم املتحدة،
ً
حلول ناجعة لهذه
فما هو جرب األمو ر الثقال وما جشم عليها حتى يقدم
املشاكل الدولية بيد أنه اكتفى بعبا رات قاسية أمام تكتيكات مودي
ً
وعطفا ىلع ذلك دعمت أمريكا
وأمت شاه وزير الشؤون الداخلية الهندية،
وتعقيد ا.
الهند يف هذا األمر لتورط باكستان يف ورطة أكثر خطورة
ً
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وأما تعاطف العالم اإلسالمي ويف مقدمته تركيا وماليزيا مع باكستان
إنما هو مجرد فقاعات وأحــام تتبخر ،مع أن اإلمــارات املتحدة أعلنت
تأييدها املطلق للهند ،بل مسلمو الهند جميعهم ال يرون قضية كشمير
كقضية دينية كما يشبهها البعض بقضية القدس حتى يتدخل فيها
العالم العربي واإلسالمي ويتكلم فيها كالم الجهاد واالستشهاد ،إال أنهم
يشمون من تحركات بي جي ب رائحة البارود والعنف.

وإبان كل هذه األزمات املتراكمة ظل املسلمون يعتقدون ويثقون
يف وحــدة الهند اعتقاد املواطن الــويف ،ويجددون لها بيعة الغازي
ً
أيضا عدد كبير يريدون االندماج يف
املستميت ،ويف مسلمي كشمير
املجتمع الهندي بغض النظر عن األوهام التي صنعتها وكاالت باكستان،
ويف الوقت نفسه هناك شباب أحالتهم األوضاع القاسية إلى متسلحين
متطرفين فرا ًر ا من قمع الجيوش الهندية وانبها ًر ا من أجندة االنفصاليين
املرسومة لتشكيل دولة كشمير املستقلة.
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وأما الحرب الرابعة من أجل كشمير فال تورث إال ضغ ًثا ىلع إبالة يف
كال الصفين ،حيث إن لهما قضايا أخرى داخلية تشغلهما عن فكرة الحرب،
فلو نشبت ال تعود إال بأ رواح املاليين ،وال يسمح املاضي لباكستان للخوض
مرة أخرى يف الحرب مع الهند حيث كانت الحروب الثالث التي حدثت عام
تماما.
 1947م و 1965م و 1999م منهكة لها
ً
وال نخطئ لو قلنا إن املصالح السياسية هي التي عكرت صفو وادي
ً
مرجل يغلى ،بل أخطأ كل من الهند وباكستان والصين
كشمير ،وجعلتها
يف اتخاذ املوقف من كشمير ،إذ أخطأت الهند يف محاصرتها وتطويقها
وحمايتها بقوى األمن التي ال رحمة فيهم تجاه املدنيين ،بينما أخطأت
باكستان يف ترويج بضاعتها وتجنيد عصابات مسلحة تابعة لها ،وبقي
الكشميريون يتأ رجحون بين كفتي الهند وباكستان ،ويسمعون طبول
الحرب تقرع من الحدود.

ا ملر ا جع
األخبا ر املحلية وعدة برنامج تلفزيونية ،وتحليالت من الصحافيين
تقرير قناة الجزيرة عن أزمة كشمير بين الهند وباكستان

timesofindia.indiatimes.com/blogs/stayingwired/debunking-a-myth-nehru-was-notresponsible-for-creating-the-kashmir-problem/
www.thehindu.com/opinion/op-ed/nehru-and-the-kashmir-quandary/article
www.aljazeera.net/news/politics/2019/8/9/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D
8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%83%D8%B4%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
en.wikipedia.org/wiki/Exodus_of_Kashmiri_Hindus
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مـــادة حصريــة

مذكـرات الشيـخ
رفاعي طـه ()18

سجلها عنه
وحررها

من مؤسسي
الجماعة اإلسالمية املصرية

محمد إلهامي

بداية االنشقـاق بيـن اإلخـوان املسلمين
والجماعة اإلسالمية يف أسيوط
لم يعترف اإلخوان بنتيجة االنتخابات ،فاستمر األمير الذي عزلناه أميرا ىلع شبابهم

شخصيتان اختلفتا مع اإلخوان يف السجن كان لهما األثر الكبير ىلع موقف
أسامة حافظ من اإلخوان
كانت لإلخوان خطة نتيجة اتفاق مع نظام السادات لتهدئة الشباب ،لكنهم لم
يكونوا بالحصافة الكافية لتنفيذها ،فصادموا الشباب بدال من احتوائهم ،ففشلوا!

لقراءة الحلقات السابقة:
تـــمــهــــيــــد :موجز سيرة رفاعي طه كما أمالها
الحلقــة األولــى :طفولة بسيطة يف قريـة مغمـورة بالصعيد املجهـــول
الحلقـة الثانيــة :أول الطريق إلـى املسجد ،وأول الطريـق إلـى السياســـة

الحلقـة الثالثـــة :أول صدمة فكرية ،وأول تفكير يف إقامة دولة إسالميــة
الحلقـة الـرابعـة :عندما فهمت معنى حديث النبي من ضابط أمن الدولـة
الحلقة الخامسـة :عندما سمع أستاذي خبر إعدام سيد قطب أحرق كتابه
وهو يف الصومال
الحلقة السادسة :قصتــــي مــــع التصــــوف
الحلقة السابعة  :قصـــة ثــورة فــي املدرســة
الحلقة الثامنة  :كنت عضوا باالتحاد االشتراكي
الحلقة التاسعة :كنا البديل ملا ال يعجبنا
الحلقة العاشرة :أخفقت خطة إقامة الدولة اإلسالمية عند أول عقبة
الحلقة الحادية عشر  :هكذا شاهد جيلنا حرب أكتوبر وانكسرت أحالمه يف التحرير
الحلقة الثانية عشر  :بعد حوار دافعت فيه عن الشريعة اإلسالمية انضممت للتيار اليساري
الحلقة الثالثة عشر  :قصتي مع اليسار يف الجامعة
الحلقة الرابعة عشر  :بيعتي للشيخ السماوي
الحلقة الخامسة عشر  :بداية زعامة صالح هاشم
الحلقة السادسة عشر  :محاولة اإلخوان الهيمنة ىلع جامعة أسيوط
الحلقة السابعة عشر  :كيف صار ناجح إبراهيم أمير الجماعة اإلسالمية بجامعة أسيوط

وهنا يجب أن أقول للحق ولألمانة التاريخية ،أن هؤالء الشباب الذين
أسسوا فيما بعد “الجماعة اإلسالمية املصرية” لم يكونوا حتى ذلك الوقت
معرضين وال مستنكفين تماما أن ينضموا لإلخوان املسلمين ،فمنهم كثير
كانوا يحملون هذا االستعداد ،وأنا من بين هؤالء ،لم يكن لدي أي مانع أن أنضوي
تحت لواء اإلخوان املسلمين ،وكنت أرى أن خالفنا مع اإلخوان إنما هو خالف
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يف قضايا بسيطة ،وأنهم هم الجماعة األكبر واألقدم واألعرق ،وأنهم أكثر
خبرة ،وأنهم علماء ونحن شباب ،ويحسن بنا أن نتبعهم .ومع هذا فقد كنت
أسير مع املجموع ،مجموع الشباب الذين أسسوا العمل اإلسالمي يف الجامعة،
وأرى أن وجودي بينهم هو التزام أخالقي ال يليق خرقه ،لم أفعل مثلما فعل
محيي الدين عيسى وأبو العال ماضي إذ تركوا هذا املجموع املؤسس وانضموا
لإلخوان املسلمين ،كان االنضمام لإلخوان ميل عندي وهوى يف نفسي.

وبــهــذا يتبين لــك أن هذا
الطيف من الشباب لم يكن
له موقف واحد من اإلخوان،
منهم من ترك هذا الجمع
الشبابي وانضم لإلخوان،
ومنهم من كان هذا هواه
يف نفسه لكنه لم يفعل،
ومنهم من لم يكن لينضم
لــإخــوان أبــــدا ،ومـــن هــذا
القسم األخير كان أسامة حافظ.

وقـد ذكـرت آنفا أن أسامة كان متأثرا بصديقه عبد املتعال ،املعيد
يف كلية الهندسة ،والــذي كــان يحمل موقفا غاية يف السلبية تجاه
اإلخــوان ،إذ كــان قد ُس ِجن معهم سابقا ولعله كــان منهم فوقع بينهم
يف السجن ما أحدث بينهما نفورا كبيرا ،وكان عبد املتعال هذا صديقا
مقربا مــن أســامــة حــافــظ ،وعنه أخــذ أســامــة هــذا املــوقــف مــن اإلخــوان،
َّ
أســـن مــنــا ،وكـــان ذا شــهــرة ىلع مستوى أســيــوط.
وكـــان عبد املــتــعــال
وقد تضافر مع تأثير عبد املتعال تأثير آخر ،وهو تأثير الشيخ السويفي ،وكان
شيخا كبيرا يف السن ويف العلم معا ،وكان مشهورا يف وقته كذلك إذ هو أحد
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الدعاة املعروفين يف أسيوط ،وكان مسجونا قديما مع اإلخوان واختلف معهم
داخل السجن فخرج مغاضبا لهم ونافرا منهم وله عليهم مؤاخذات شرعية
أيضا ،وقصته يف الخالف مع اإلخوان قصة مؤملة ورواها لي بنفسه ،نسأل
اهلل أن يرحمنا وإياه ويغفر لنا له ويجمعنا به يف الجنة ،لقد كان شديد النقد
لكل التيارات اإلسالمية املوجودة ىلع الساحة وال يكاد يسلم من لسانه أحد.
فمن هاهنا ُب ِني موقف أسامة
حافظ السلبي من اإلخوان ،وألنه
الشيخ أسامة حافظ شخصية
محورية وزعامة بين شباب
الــجــامــعــة فــقــد استطاع
أن يقلب موقف مجموع
الــشــبــاب ضــد اإلخــــوان،
وبغض النظر عن حادثة
أســامــة السيد يف ذاتها،
أو لنقل :إن حــادثــة أسامة
السيد كانت هي التي فجرت
املخزون الرابض يف النفوس .كان
األمر أشبه بالحاجز النفسي لكنه ليس
حاجزا من الهوى بل هو حاجز مبني أو ملتبس باملؤاخذات الشرعية ىلع اإلخوان.
أتصور لو كانت جماعة اإلخــوان أكثر حصافة يف هذه املرحلة لكانت
قد تمكنت من احتوائنا ،الواقع أيضا أنهم أخفقوا يف هذا ،إن أحد أهم
عناصر فشل جماعة اإلخوان يف هذه املرحلة أنهم فشلوا يف احتواء شباب
الجامعات املصرية ،كان لديهم اتفاق مع النظام يف هذه املرحلة أن يعملوا
ىلع تهدئة الطالب وأن يكبحوا اندفاعتهم يف وجه السادات والنظام،
ولذلك فقد عملوا ىلع هذا إال أنهم نفذوه بطريقة استفزازية وغير احترافية،
فبدال من أن يستوعب الحالة صار يصادمها ،كذلك فإن أمن الدولة يف تلك
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املرحلة وحتى السياسيين بمن فيهم السادات لم يكونوا يد ركون نفسية
أبناء الحركة اإلسالمية بصفة عامة ،أو املخلصين منهم ىلع وجه الخصوص،
ويف تقديري أن املخلصين هم الذين يسهل احتواؤهم شرط أال تصادمهم،
فلو استمر السادات أكثر يف مسرحية “العلم واإليمان” التي ابتدأها ،واهتم
بإتقان أدائها ،لكان قد وجد له كثيرا من الشباب يحبونه ويدافعون عنه،
ويقفون وراءه ،ذلك أن الشباب يحتاج اإلسالم ..يحتاج الدين ،فهذا الشباب يرى
زعيما يتكلم عن الدين واإلسالم ،لكن ينقصه أن يعمل كذا أو يعمل كذا ..لو أن
السادات زاد يف تمثيل هذا الدور لكان بإمكانه أن يحتوي هذه الطاقة الشبابية.
لكن اللغة الصدامية ال تصلح مع الشباب ،فإذا أردت احتواء شاب ال يمكن
أن يكون بداية هذا أن تصادمه ،بل أن تعطيه قدره ،وتثني عليـه ،فيكـون
هذا أول سبيل احتوائه.
أعـــود إلــى خطبـة تنحي أســامــة الــســيــد ،تــلــك الــتـــــي أد ركــتــهــا
مــن يــوم املعسكر ،وقــد ذكــرت أنــهــا كــانــت عاطفية مــؤثــرة ،وكــان
يلوم ويعاتب ،ويقول بأن عزله هذا غير شرعي وغير صحيح ،وأنه
لــم يــزل األمــيــر الــشــرعــي للجماعة اإلســامــيــة يف الــجــامــعــة ،وهــذا
العزل وهــذه االنتخابات كلها خطأ ،وقــال :وأنــا أشكوكم إلى اهلل عز
وجــل ،وسنلتقي بين يــديــه يــوم الــقــيــامــة ...إلــى آخــر هــذا ا لــكــام.
ذهبت إليه زائــرا يف بيته ،وسألته :ما الــذي حصل يا شيخ أسامة؟
يقص علي قصة الخالف من وجهة نظره ،وأن املسألة قديمة
فشرع
ّ
يف أصلها وليست حقيقتها ما يقال من أنه يعود إلى قيادة اإلخــوان،
وأن شباب الجماعة اإلســامــيــة لــم يكونوا يــرونــه مؤهال أصــا ليكون
أميرهم منذ اليوم األول ،وأنــه وباعتباره األمير الــذي أوكــل إليه األمر
له الحق يف تقدير ما الــذي ينبغي أن يعود فيه لإلخوان الكبار ،وأن
الخالف معه ىلع هذا ثم عزله بناء ىلع ذلك أمر غير شرعي وال يجوز.

٣٨
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قلت له :أنت تعرف يا أخ أسامة أن اإلخوة الشباب اإلسالمي يف الجامعة
ليسوا كلهم من اإلخوان املسلمين ،ومن ثم كان املفترض أن تتعامل مع الناس
وفق هذا االعتبار ،فتفرق بين الذين ال ينتمون لإلخوان والذين ينتمون إليهم،
علي األمر بشكل طبيعي عادي:
فإذا أردت أن تدخلني إلى اإلخوان فاعرض
ّ
تعرفني باإلخوان وتعرض علي أن أعمل معهم جنديا بينهم ،فإما أن أقبل وإما
أن أرفض ،فإذا قبلنا صرنا جميعا يف اإلخوان وإال بقينا خارج الجماعة وروعي
هذا يف التعامل ،ال أن يكون السبيل هو إدخالنا بنوع من املراوغة والخديعة
ضمن اإلخوان ،وجعلنا تابعين لهم سواء رضينا عن هذا أو لم نرض!
ىلع كل حال تركت املقابلة عندي انطباعا حسنا عن شخصه ،وأشفقت عليه
مما رأيت من حزنه وغضبه ،وقلت له :سواء أكنت أمير الجماعة أو لم تكن فنحن
وإياك ننصر الحق والدين واإلسالم ،وجماعة اإلخوان جماعة مقدرة لها اعتبارها،
وأنت أخونا وإن كنا أكبر منك سنا ،ولك أن تطلب منا ما تشاء ونحن تحت أمرك،
شخصيا سأتواصل معك كثيرا ،وال تؤاخذ إخوانك وسامحهم ،فإنهم إذا أخطؤوا
وأنا
ًّ
فإنما ذلك عن اجتهاد ،فلنتسامح ولنتغافر ..وظللت أقول كالما من هذا القبيل.
كانت زيارتي هذه وكالمي له أمر صدق ليس من قبيل املجاملة أو املداهنة أو حتى
املراوغة السياسية ،أبدا ،إنما يالزمني يف هذا الجانب األخالقي واإلنساني يف مثل
هذه األمور ،فلقد بكيت لدى سماعي خطبته وتأثرت حقا ،ثم كنت يف زيارته هذه
متأثرا به حقا وشفوقا عليه ومحبا له .هذا وأنا يف نفس الوقت من أنصار الشيخ أسامة
حافظ ،ومن أشد املؤيدين ملوقف عزل أسامة السيد ،ومن املقتنعين تماما بأن العمل
اإلسالمي يف الجامعة يجب أن يدار من داخلها ال من خارجها ،وأن الجامعة يجب أن
تكون مستقلة ،وكان أول من رفع شعار “الجامعة تدار من داخلها” هو أسامة حافظ.
نستطيــع أن نــؤرخ بهــذا املعسكر الذي عزل فيه أسامة السيد لحالة االنشقاق
واالنفصال بين اإلخوان املسلمين والجماعة اإلسالمية ،هنا ظهر بوضوح أن ثمة
٣٩
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سِّلم اإلخوان بأمر عزل أسامة السيد وتنصيب ناجح إبراهيم
لم ُي َ
أميرا ،فاستمر أسامة السيد أميرا للشباب اإلسالمي التابع لإلخوان
املسلمين بجامعة أسيوط ،وصا ر ناجح إبراهيم أميرا لشباب الجماعة
اإلسالمية يف أسيوط ،غير أننا (شباب الجماعة اإلسالمية) كنا
األكثر عددا وانتشا را وتأثيرا ،فلم يكن االنشقاق معبرا عن نصفين
أو فريقين متكافئين ،بل لم تزل الجماعة اإلسالمية هي صاحبة
الصوت اإلسالمي يف الجامعة ،واألمير هو ناجح إبراهيم قوال واحدا،
لكن الذي صار معروفا أن شباب الجماعة اإلسالمية شيء وشباب
اإلخوان شيء آخر ،ال هؤالء يتبعون ألولئك وال أولئك يتبعون لهؤالء.
مثال ،لم يكن لإلخوان من أمــراء الكليات إال أسامة السيد أمير
كلية الطب ،وأحمد كمال أمير كلية العلوم والبقية معنا ،اثنان فقط
يف كل جامعة أسيوط! ولذلك منعناهم من الحديث أو إصدار بيانات
باسم الجماعة اإلسالمية ،إذ كانت هذه البيانات تعبر عنا نحن.
وهذا التمايز لم يكن
أيــضــا يعبر عــن كيان ْين
لكل منهما فكر مخالف
لــآخــر ،فــلــم نــكــن نحن
يف

الجماعة

اإلسالمية

نــحــمــل فــكــرا مــنــاقــضــا
لــإخــوان ،إنما هو تمايز
يعرف بــه أن “الجماعة
اإلســامــيــة” لــيــســوا من
اإلخــــــوان املــســلــمــيــن.
٤٠

حـاولت فيمـا بعـد القيام
بخطـوة توفـق وتقرب بين
الجانبين،

واقــتــرح

أسامة

حافظ أن ننظم معسكرا عاما
نجمع فيه كل إخوة الجامعة
من كان منهم من اإلخوان أو
من كان منهم خارج اإلخوان،
معسكر

كأنه

تصالحي،

ثم

اخــتــا رونــي ملسؤولية هذا
املــعــســكــر ىلع اعــتــبــا ري
الــشــخــصــيــة الــتــصــالــحــيــة
تربط

التي

بين

الضفتين!

حضر الشباب من الكيانين :اإلخوان والجماعة اإلسالمية ،وكان املعسكر
سبع مجموعات ،وحضره أسامة السيد ومعه أخ آخر اسمه أحمد زياد،
وتولى كل منهما مسؤولية مجموعة ،وكان مجلس شو رى املعسكر يتكون
من أمراء املجموعات السبعة ،وبهذا كان أسامة السيد وأحمد زياد ضمن
هذا املجلس ،وذكرت لهم يف اجتماع مجلس الشورى أنه يجب أن نعمل
يف الجامعة كيد واحــدة ،وأال تفرق بيننا االنتماءات ،هذا إخوان وهذا
جماعة

إسالمية،

واخترنا

موضوعات

املعسكر

للتأليف

بين

الكيان ْين:

اإلخوان والجماعة اإلسالمية ،كما اخترناها بحيث نبتعد تماما عن ذكر
الخالف أو ذكر الجماعتين ال بخير وال بشر ،فنقتصر ىلع املوضوعات
الشرعية واملعاني الروحية واألخالقية ،وخططنا ليأتي نصف الدعاة الذين
سيحاضرون يف املعسكر من اإلخوان ونصفهم اآلخر من خارج اإلخوان.
لكن ومع ذلك فقد وقع املحظور..
وهذا ما نتناوله إن شاء اهلل يف الحلقة القادمة.
٤١
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اه ْد ُهم ِب ِه
َو َج ِ
ادا َك ِبي ًرا
ِج َه ً
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مصير املعتقلين
بين اليائسين والحاملين
د .عطية عدالن

الحمد هلل والصالة والسالم ىلع رسول اهلل وبعد..
هل يمكن لألحرار الثوار أن يفرطوا يف إخوانهم املعتقلين؟ أو يسلموهم ملصير
عقود ا؟ ســؤال حرج يتردد صــداه يف
كمصير من سبقوهم؛ فيمكثوا يف السجون
ً
أوساط املعارضين بالخارج ،ويتفاوت رد الفعل تجاهه بحسب درجة البعد عن القضية
والتغاضي عنها ،والواقع أن الجميع  -ألسباب مختلفة  -ابتعدوا وتغاضوا وغضوا الطرف
كذلك ،وجميع ما يراه املتابعون يف اإلعالم ووسائل التواصل االجتماعي ال يعدو أن
يكون (فضفضة) ،لكن درجة هذا البعد تتفاوت فيتفاوت معها رد الفعل تجاه قضية
املعتقلين ،التي تحولت إلى مطالب صريحة من الكثيرين منهم.

ودعونا نحسن الظن ببعض القيادات التي صرحت بأنه لم يجبر أحد من
واحدا من األفراد املعتقلين ىلع املضي يف هذا الطريق ،ونحاول أن
القيادات
ً
نحمله ىلع معنى :أن شباب اإلخوان اختاروا هذا الطريق ألنفسهم؛ ومن ثم فهم
بعيدا هو خطاب
أهل لتحمل تبعاته؛ لكن حتى مع هذا التأويل الذي يراه البعض
ً

استهالكي ينم عن إفالس مخيف ،فهو يطالب من يصرخ قائ ً
ال ( :لم أعد أتحمل)
معا.
بأن يتحمل! وليس لهذا الخطاب مثيل يف الهزال والهزل ً

ولكي ال يكون الكالم مجرد وصف للحال التي هي معلومة للجميع
بالضرورة ،أحب أن أعرض الخيارات التي أرى أن الحلول تنحصر فيها ،وهي
مجرد اجتهادات ليس إال.

الخيــار (الذي عليه الناس عندنا!) هو (الصمود!) مع االلتزام بالسلمية
والبراءة من (العنف!) والحفاظ ىلع (مؤسسات الدولة!) حتى يأتي الفرج ،إما
بأسباب داخلية أو خارجية أو حتى كونية؛ إذ إنها مدلهمة ليس لها من دون
اهلل كاشفة ،ونحن بذلك ىلع الطريق إلى إحدى الحسنيين ،وال للتنازل! وال
تحديد ا ذلك املنقلب الصهيوني العميل (وكأن باقي
للتصالح مع السيسي
ً
رموز النظام مغلوب ىلع أمرهم أبرياء من العمالة والنذالة!!) ،وأنظار هؤالء
تمتد بالرجاء إلى (شرفاء الجيش!) وإلى مؤسسات النظام الدولي ،وإن كانت
مع ذلك تتجه بالدعاء إلى اهلل تعالى.
٤٤
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الخيار الثاني :وهو خيار فريق من الشباب الذين طغت عليهم مشاعر
التعاطف مع املعتقلين فقصروا أنظارهم ىلع أقفال الزنازين ،دون النظر
إلى مفاتيح هذه األقفال وال إلى من يحملها ومن يضع لها شفرتها؛ فراحوا
يصرخون بصدق ممزوج بالسذاجة :اخرجوا املعتقلين مهما كان الثمن ،افعلوا
اي شيء تنازلوا عن كل شيء!! وليتهم يدرون أن هؤالء الذين يصيحون فيهم
ليس بأيديهم ما يتنازلون عنه وال يف قدرتهم فعل شيء؛ إن التنازل يكون
عن مملوك مقدور عليه ال عن مفترض أو متخيل ،وأنه ال يتنازل إال من يقدر أن
يقول لن أتنازل.
هذا من جانب ،ومن جانب آخر توجد معضلة أساسية علمت بالتجربة التي
يدركها الكافة وهي طريقة إخراج هؤالء املعتقلين؛ فالظن الغالب أن النظام
بعد أن يبالغ يف إذاللك ويف محو كل ما تبقى من انتمائك لفكرتك؛ سوف
يخرج من ليس لهم عالقة بالقضية إال كعالقة املار بجوار معركة فأصابه سهم
غرب ،وذلك بعد إعالنه توبة لو أعلنها لرب العاملين ألدخلته جنة الفردوس
بغير حساب وال سابقة عذاب ،أما أصحاب الفكر وقادة العمل وخالصة شباب
األمة فلن يخرجوا إال بعد عمل مراجعات عامة ،تذبح من خاللها الجماعة
جميع ما قامت عليه منذ نشأتها من الوريد إلى الوريد .وعندئذ يكون إعالنها
حل الجماعة أولى وأبقى.
الخيار الثالث :وهو
الذي يتبناه املغضوب
عليهــم

املستثنــون

من كل عمل ولو كانوا
مــن أهــل االختصاص،
واملـــتـــرفـــعـــون عــن
كـــل مـــا يـــمـــا رس من
خالله صناعة األفكا ر
ا لخا د عة .
٤٥
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هؤالء (الشرذمة القليلون!) املبعدون يرون اآلتي:
ً
أول  :ال يمكن فصل ملف املعتقلين عن باقي امللفات ،والتي منها حرية
الشعب الذي قام بثو رة فضيعها من ضيعها ،فهذا الفصل ال وجود له إال يف
الخيال الحالم.
ثان ًيا :ال يمكن إخراج املعتقلين وال حتى تخفيف الضغط عنهم إال بالتفاوض
الحقيقي الجاد ،والتفاوض هذا ال يكون بين (مائة باملائة) و(صفر باملائة)،
وال يكون إال بين أطراف تملك بأيديها أدوات ضغط وهذا كله ال يكون إال
بحراك خارج الصندوق ،حراك يوجع النظام ويهدد استقراره ،ويهدد كذلك
مصالح من يملكون توجيهه
إنهــم (أعني هؤالء املنبوذين املبعدين) يقولون البد من توحد القيادات
ً
أول  ،ثم وضع رؤية جديدة تبنى ىلع فكر مستمد من ثقافة أمتنا ومن التجارب
اإلنسانية للثورات عبر التاريخ ،ثم تنطلق لتجيش طاقات األمة يف اتجاه التغيير
املنشود ،عندها سوف يتحرك النظام لطلب الجلوس والتفاوض؛ وساعتها يأتي
النقاش عن املعتقلين ،ويكون تداول الرأي بين اتجاهين :نكمل أم نكتفي
مرحل ًيا بهذا؟ ويكون لكل حدث حديث.
ويواصل املنبوذون املبعدون طرحهم قائلين:
إن طاقات األمة ليست قليلة وال ضئيلة ،ولكنها مبعثرة ،وإن (القادة!) هم
من بيدهم جمع الكلمة ولم الشمل؛ فإن فعلوا فقد اقتربت النهاية ودنت
ً
وشيكا.
الغاية وتحقق النصر

ويزعمون أن هناك بديل لهذا الطريق ،ولكنه بعيد املدى بطيء الخطى ،وإن
كان أكيد الجنى .وهو أن ينبري لهذه الرؤية املخلصون ويدعوا الكبار يتخبطون،
فهل أنت مثلي تجنح إلى رؤية هؤالء املنبوذين املبعدين وتميل إليها؟
٤٦
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ذكرى حريق األقصى ..
األحداث والواجبات
د .وصفي عاشور أبوزيد
تمر علينا الذكرى الخمسون لحريق
املسجد األقصى الــذي وقــع يف 21
أغسطس 1969م املوافق  7جمادى
اآلخــرة  1389هـ ،ووقــع الحريق يف
املسجد

القبلي

املتضمن

مسجد

الجمعة واملسجد الجنوبي باملسجد
األقصى املبارك ،والتهمت الحرائق
 1500متر مربع ،وهو ما يمثل أكثر من
ثلث مساحة املسجد القبلي البالغة
 4400متر مــربــع ،وشملت الحرائق:
منبر نور الدين زنكي ،ومسجد عمر،
ومحراب زكريا ،واملحراب الرئيسي،
والقبة الخشبية الداخلية والزخرفة
الجصية املــلــون عليها ،والــجــدار
الجنوبي والــرخــام الداخلي كامال،
وخمسين نافذة من الجبس والزجاج
امللون ،وعمودين رئيسين مع القوس
الحامل لقبة الجامع القبلي ،والسجاد
املفروش ىلع أرضية الجامع.

وقد قام بهذا الحريق أحد املجرمين يدعى دنيس مايكل روهان،
وهو

استرالي

الجنسية،

نصراني

الديانة

بروتستانتي

املذهب

صهيوني االعتقاد؛ حيث تعاون مع الكيان الصهيوني ىلع إحراق
املسجد القبلي من خالل استخدام مادة لزجة سريعة االشتعال ،وقام
برشها ىلع املنبر كما قام آخرون بإشعال النيران يف الجهة الجنوبية
الغربية من الجامع القبلي.

أدلة تواطؤ الكيان الصهيوني وتورطه يف الحريق
وهناك أدلة مادية ىلع تواطؤ الكيان الصهيوني يف هذا الحريق،
أذكر من ذلك ما أورده د .جمال عبد السالم ،رئيس لجنة القدس سابقا
باتحاد األطباء العرب ،يف رسالة له نشرها ىلع صفحته:
أوال :وصول سيارات اإلطفاء متأخرة دون استخدام نقطة ماء واحدة
إلطفاء األماكن املحروقة.
ثانيا :قطع املياه عن منطقة املسجد األقصى بالكامل.
ثالثا :إذاعة نبأ الحريق بعد حوالي ساعة وثلث من نشوبه.
رابعا :عرقلـة تـحرك الجماهير املسلمة نحو املسجد من قوات
ا ال حتال ل .
خامسا :حصا ر املدينة ملنع تدفق أهالي الضفة الغربية.
سادسا :إطالق األعيرة النارية يف الهواء لتفريق الجماهير.
سابعا :تبريء املجرم مايكل روهان من الجريمة والزعم بأنه مصاب
بمرض عقلي ليخرج من السجن ويرحل إلى بلده استراليا بعد ذلك.

٤٨
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ردود الفعل
وقد انقسمت ردود األفعال يف األمة إلى نوعين :ردود فعل شعبية شملت
غضبا عارما يف األمة ومظاهرات واحتجاجات كبيرة ،واإلعالن عن اإلضراب العام
يوم السبت  23أغسطس 1969م يف مختلف الدول ،وردود فعل رسمية تمثلت
يف مناشدة امللك فيصل ،رحمه اهلل ،املسلمين يف العالم أن يهبوا لنصرة
األقصى وتحرير املقدسات ،والدعوة لعقد مؤتمر قمة إسالمي وعقد بالفعل
يف الفترة  24-22سبتمبر 1969م ،واستنكر املؤتمر الجريمة ،وقرر إنشاء منظمة
املؤتمر اإلسالمي ،وكانت نتيجته مخيبة لآلمال ،وأطلق ىلع املنظمة فيما
بعد :منظمة التعاون اإلسالمي.

واجباتنا نحو األقصى والقدس
بعد التوصيف والتحليل البد من بيان واجباتنا العملية نحو قضيتنا
األولى والكبرى ،وهذه الواجبات تتمثل يف:
أوال :الواجب العلمي واملعريف ،فلن يتحرر املكان إال إذا تحرر اإلنسان ،ولن
يتحرر اإلنسان إال إذا تحرر عقله ،ويكون ذلك بالعلم واملعرفة املقدسية ،يجب
أن نعرف تاريخ فلسطين ،وتاريخ القدس ،وتاريخ املسجد األقصى ،واملراحل
التاريخية التي مر بها ،والدول التي تعاقبت عليه ،واالحتالالت التي احتلته،
وقصة كل تحرير من هذه االحتالالت.
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ثانيا :واجب الجهاد ضد املحتل ،وهذا يقع ىلع أهل فلسطين ومن يلونهم
ممن يتحقق بهم حد الكفاية الذي يحقق دحر العدو وتحرير املقدسات واألرض
وفك األسرى ،وسلوك كل سبيل مقاوم مشروع يف سبيل ذلك من الواجبات.
ثالثا :توريث هذا التاريخ ألبنائنا واألجيال القادمة ومن حولنا من األهل واللجيران
واألصدقاء.
رابعا :دور العلماء والدعاة والخطباء يف غاية األهمية ،فاملساجد يجب أن تقوم
بدورها فتخصص الخطبة للحديث عن هذه الجريمة ،وتذكير األمة بواجباتها نحو
مقدساتها وأقصاها.
خامسا :واجب تقديم الدعم للمرابطين واملرابطات ،فهناك أبطال يرابطون يف
املسجد األقصى يخصصون له أوقاتا من عمرهم يحمونه من التقسيمات الزمانية
واملكانية والتهويد واالعتداءات التي يتعرض لها املسجد األقصى بشكل شبه
يومي ،هذا الدعم يجب أن يكون شامال :ماليا ونفسيا ووجدانيا ..الخ.
سادسا :تقديم العون واملؤازرة لكل املقدسيين خاصة والفلسطينيين عامة.
سابعا :مقاطعة العدو الصهويني مقاطعة شاملة :سياسيا واقتصاديا ودبلوماسيا
وتجاريا وعلميا وأكاديميا ...الخ.
ثامنـا :العمل ىلع توحيد الكيانات الكبرى والكبيرة يف األمة ،التي لوحدتها أثر
وأهمية يف تحقيق ذلك كله.
تاسعا :التبشير بـأن املعركة قادمة وقريبة ،وإعداد العدة لذلك :العدة اإليمانية،
والعدة االجتماعية ،والعدة العسكرية ،وغيرها.

سى أَن َي ُك َ
“ َو َي ُقو ُل َ
ون َق ِري ًبا ”
ون َم َتى ُه َو ُق ْل َع َ

٥٠
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الفراعنة الصغار
د .مجدي شلش

أستاذ أصول الفقه املساعد بجامعة األزهر

سمة من سمات الطبيعة البشرية وإحدى غرائزها الكبرى ،ليست متالزمة مع الكفر أو
الفسوق أو العصيان ،إنما قد تجدها ً
أيضا يف أشد الناس حماسة وعاطفة نحو حب الذات
وتأليه األنا باسم الشرائع واألوطان.
علما ىلع شخص معين،
املتفق عليه عند الحكماء بأن لفظ الفرعون صفة وليس
ً

هي مجموعة من السمات والصفات إذا تحققت يف شخص كان فرعو ًنا ،نعم تكبر وتصغر
الفرعونية يف اإلنسان حسب استعداداته وميوله ورغباته.

هناك الفراعين الكبار الذين نازعوا اهلل يف أسمائه وصفاته حتى قال كبير
منهم “أنا أحي وأميت” ،وقال اآلخر“ :أنا ربكم األىلع” لكن السمة الكبرى والعظمى
“ما أُرِ ُ
يك ْم إلَّ َما أََرى َو َما أَ ْه ِد ُ
يك ْم
التي تتجسد يف الكبار من الفراعين والصغار هيَ :
ِ
الر َ
س ِب َ
اد “.
يل َّ
إِلَّ َ
شِ
فاسدا ،وكل مرشد ً
ضال  ،وكل صيحة
الفراعنة الكبار والصغار يعدون كل مصلح
ً
عليهم ،من خرج من تحت العباءة أو السيطرة مصيره معلوم ومعروف ،ومن تجرأ
بالنصح فهو مختل مجنون ،ومن رفع رأسه ىلع أسياده فالحبل والسكين موجودان.

ً
وقتل وإرها ًبا،
وضجيجا
صياحا
ال أبالي بالفراعنة الكبار الذين ملؤا الدنيا
ً
ً
جامعهم الكفر والضالل ،ومنهجهم الظلم والطغيان ،ىلع اهلل تفرعنوا ،وىلع
الرسل تجبروا ،وىلع البشر تألهوا ،ويف الكون أفسدوا ،والنهاية رمم وقمامات
يف مزابل التاريخ رموا.
املشكلة األكثر انتشارا الفراعين الصغار الذين اتخذوا من الدين ستارا لالستبداد
الفكري واإلرهــاب العقلي بحجة امتالك الحقيقة املطلقة أو معرفة املصلحة
واملنفعة أو أنه األوحــد يف العلم الفالني ،رأيه من املقدسات ،وفكره ينتج
اللوذعيات ،وسلوكه كله كرامات ،لحمه مسموم ،وجسمه طاهر مطهر غير مكروه.
٥٢
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صدق من قال يف نفس كل واحد منا
فرعون صغير ،يخنس بالتربية والتهذيب
والــشــورى واحــتــرام اآلخــر ،وينمو ويشتد
ويكبر بكبر األنا وتأليه الذات بمنصب رفيع
أو مال وفير ،أو جمال أو حسب منقطع
النظير ،فما بالنا لو اجتمع فيه الجميع؟
هــذا هــو اإلنــســان معقد التركيب
بين

االنسحاق

للمستبدين

الطغاة

إن

كان فا ً
مستبد ا
رغا من التميز الذاتي ،أو
ً
متجب ًر ا عند االستغناء بالرأي أو الرخاء
بالشهرة واملال والجاه ،طبيعية خاصة
تختلف عــن الــجــن واملــائــكــة وســائــر
املخلوقات ،وصدق اهلل يف قوله“ :كال
إن اإلنسان ليطغي أن رآه استغنى”.

مستأسد ا ىلع َمن تحته ِمن ولد أو زوج أو عامل
الفرعون الصغير تجده
ً

ً
ذليل منكس ًر ا أمام أسياده الذين
أو جار أو تلميذ أو أب أو أم أو قريب ،وتراه
يلقمونه اللقمة أو بعض الشهرة أو مجرد التمحل بالجلوس معهم ،ينتفخ
ىلع إخوانه ويشتد ،ويصغر أمام أعدائه وينخفض ،عكس اآلية فعامل األلداء
بالرحمة واللين والشفقة ،وعامل األقربين بالشدة والعنف والغلظة.
أعفـن الفراعيـن الصغار مــن بــرر للكبار خطأهم ،وعظم للسفهاء قولهم،
ومدح الجبناء بالشجاعة ،واللصوص بالشفافية والنزاهة ،والكذبة بالصدق،
متمن ًيا أنه يف يوم من األيام سيحل محلهم ،ويجلس يف محلتهم ،ويرث
مكانتهم ،يمهد بالظلم إلخوانه وأحبابه سبيل املجرمين ،ويعصف بكل القيم
واملبادىء من أجل أشخاص خالفوا العرف والدين.
٥٣
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أتعبتنا النفس البشرية بسماتها املتناقضة وصفاتها املتضادة ،الحالل
غد ا ،والعدو أصبح
يصبح
حراما ،والصواب يكون خطأ ،واملصلحة اليوم مفسدة ً
ً
ً
صديقا ،والصديق عد ًو ا ،شر الناس من باع دينه لدنيا غيره.
زعيما
أسد ا ومن الحقير
الفرعون الصغير يجعل من الهر نم ًر ا ومن الكلب
ً
ً

ً
مبجل  ،الفرعون الصغير يختذل الدنيا كلها يف جناب كبيره ،هو الدولة والدولة
هو ،هو األمة واألمة هو ،هو الجماعة والجماعة هو ،تلبيس باسم الشعب ملن
ملك الدولة ،وباسم الصف ملن ملك الجماعة أو األمة.

الشناعة الكبرى من الفراعنة الصغار اتخاذ آيات اهلل هز ًو ا لتبرير املصالح
واملفاسد ،فيجعلوا من البشر الذين يصيبون ويخطئون باسم الدين والحب
والثقة والطاعة والسبق آلهة وأربا ًبا ،من اعترض انطرد والباب يفوت الجمل،
وكأن الدولة أو الكيان عزبة ورثوها عن اآلباء واألمهات ،هى يف الحقيقة
ميراث الكل وللكل بحكم الشراكة يف البناء والتضحية بالدماء ،واإليمان بالفكرة
والدعوة والحركة.

غافل عن الحقيقة من مزج بين األشخاص واملؤسسات وجعلها شي ًئا
واحد ا ،يعد الفرعون الصغير النقد أو النصيحة املوجهة للشخص تقدح يف
ً
ذات املؤسسة أو الكيان ،الحي ال تؤمن عليه الفتنة ،وكم من أشخاص عبروا
نحو الهاوية بسبب الفراعين الصغار الذين زينوا لهم الباطل ً
حقا واإليمان كف ًر ا
واملعصية ألذ طاعة وذك ًر ا.

الــنــقـــــد بـــــأدبــيــاتــه
الشـرعية

واملنطقية

عند أولى األلباب ليـس
قــدحـــًــا ،واالســتــفــســار
ليس
العلمية
بقيمه
وقديما وقف سلمان
ذما،
ً
ً
الفارسي رضي اهلل عنه
أمـــام الــفــاروق يف أمــر
لباس وقــال :ال سمع وال
طاعة ،فما بالنا يف دولة
تباع أو كيان يجمد أو
تاريخ يحطم وقيم تباد.

الفراعنة الصغار كثير منهم موجودون يف السياسة واإلعالم والدين ،ينشأ
ً
ناشطا سياس ًيا وينتهي
صغي ًر ا ثم ينمو ويكبر يف الزريبة الكبيرة ،األول يبدأ
ً
عليما ،يعرف متى يتكلم ومتى يسكت ،راقص ىلع كل الحبال واملصالح،
منافقا
ً
عبد ملن بيده الكعكة أو التورتة ،والثاني متلون بلون الحرباء اليوم اللون أصفر
وغد ا أحمر وبعد غد أسود ،واألخير أسوأهم وأرداهم ،األصل أن مقامه مقام
ً
األنبياء إذ به وقد ناصر السفهاء ،وخلط األوراق ،وتالعب بالنصوص”،واشتروا به
ً
قليل فبئس ما يشترون” صدق من قال فيهم :عمم ىلع رمم.
ثم ًنا
٥٥
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النموذج األمثل واألسوة الحسنة يف التفريق بين الشخص والقيمة،
والفرد واملؤسسة ،والسلوك والحقيقة ،هو املصطفى صلى اهلل عليه وسلم
يقتد من نفسه ملجرد اإلحساس بالخطأ ،يطلب منه سواد رضي اهلل عنه
القصاص ألنه أوجعه يف بطنه ،فيكشف له بطنه ويقول :استقد يا سواد،
وقبل موته يخطب وينادي ويقول :من كنت جلدت له ظه ًر ا فهذا ظهري
فليقتد منه ،ومن كنت أخذت منه ً
مال فهذا مالي فليأخذ منه.
إنه الفصل التام بين النبوة كوحي وبين سلوك اإلنسان الذي قد يعتريه
شيء من النسيان أو السهو أو عدم تقدير الصواب نظ ًر ا لقلة الخبرة يف
املجال ،أو الحرص ىلع من هم يف ظنه أقرب إلى القبول باالمتثال ،نفسه
ً
وتعظيما فخاطب أبا ذر رضي
جالل
صلى اهلل عليه وسلم تشبعت بالوحي
ً
اهلل عنه وقال له“ :إنك امرؤ فيك جاهلية” ملا وقع يف أخيه.
ال مجاملة ىلع حساب القيمة لألشخاص وإن سبقوا ،وال محسوبية
لقادة وإن تقدموا وضحوا ،أفضل منهم

ر أيناه وقد

ر بط ىلع بطنه

الحجر والحجرين ،وخرج إلى الطل بعد جلبة وقال لن تراعوا ،ووقف
يف مقدمة الصفوف وهتف أنا النبي ال كذب أنا ابن عبد املطلب،
تعلم منه الصديق والفاروق ،فانتصروا يف ميدان املعارك ملا هذبوا
وانتصروا يف ميدان النفوس.
الفراعنة الصغا ر محل الدهس يف الغالب من الفراعنة الكبا ر ،يعلمون
حيلهم ونفاقهم وتزلفهم لهم ،يضربونهم بأفحش األلفاظ ويكسرون
أنفهم ببعض امللذات واملتاع ،ويمرغون وجوههم يف أنتن البرك
واملستنقعات ،إنها الدو رات التد ريبية لهم حتى يصيروا كبا را يف الفرعنة
ً
أهل مليراث الغل والحقد ،هكذا تنبت شجرة الفرعنة
ىلع حق ،ويكونوا
تبدو صغيرة يف البداية ثم تنمو شجرة خبيثة يف النهاية.

٥٦
العدد  ، 26سبتمبر 2019

حـســـن
حبنـكــة
امليداني
مقال
عالم أسير
د :محمد موسى الشريف

*

يف العصر الحديث عشرات اآلالف من العلماء واملشايخ وطلبة العلم ،وبعض هؤالء
ً
ً
قليل من هؤالء من كانت له عند قومه منـزلة وتأثيـر،
عظيما ،لكن
مبلغا
قد بلغ من العلم
ً
وقليل من هؤالء َمن كان له يف بلده عمل جليل ،ومن هؤالء القلة كان الشيخ حسن
حبنكة امليداني ،يرحمه اهلل تعالى.
ولد الشيخ حسن يف حي امليدان يف دمشق سنة 1326هـ 1908/م ،وهو حي الشجعان
والفتوة وأولي القوة ،وأبوه هو مرزوق بن عرابي بن غنيم من عرب بني
وأهل املروءة
ّ

خالد من بادية حماة ،أما َح َب ّنكة وامليداني فهما لقبان له عرفت عائلته باللقب األول
واشتهر هو باللقب اآلخر ،وكان أبوه مرزوق من أهل الصالح واالستقامة ،صاحب محل لبيع
املواد الغذائية ،وأمه خديجة من أصول مصرية أتت ألبيه بأربعة أبناء وبنتين ،أكبرهم
هو الشيخ حسن يرحمه اهلل ،وقد توفيت  -يرحمها اهلل تعالى  -أثناء عودتها من الحج
مع ابنها الشيخ حسن.

نشأة الشيخ حسن حبنكة
نشأ الشيخ حسن يف حي امليدان ،وتعلم يف الك ّتاب القراءة والكتابة ،وقراءة
القرآن العظيم ،ثم درس يف مدرسة الشيخ شريف اليعقوبي االبتدائية ،ثم قرأ بعض
العلوم ىلع الشيخ طالب هيكل ،ثم ىلع الشيخ عبد القادر األشهب ،ثم ىلع الشيخ
محمود العطار والشيخ أمين سويد ،وقرأ العلوم العقلية ىلع عالم بخاري وآخر كردي،
ثم قرأ ىلع الشيخ املحدث بدر الدين الحسني ،وتفقه باملذهب الحنفي ثم درس
وتعليما .والتحق الشيخ حسن بالشيخ علي الدقر،
علما
ً
املذهب الشافعي والتـزمه ً

وصار من جملة تالميذه والسائرين ىلع منهجه ،وتولى إدارة مدرستين تابعتين
للشيخ علي ،وأخلص له يف همة منقطعة النظير ،وكان هو املقدم بين أصحاب
وتعليما وإدارة ،وقد جلب له هذا الحسد والكيد فوشى به عند الشيخ
علما
ً
الشيخ ً
بعض أتباعه بأن الشيخ حسن يريد الزعامة وينافس الشيخ علي ،واشتد األمر فما
كان من الشيخ حسن إال أن اعتـزل مؤسسة الشيخ ىلع إيثا ًرا للسالمة ،لكن الشيخ
حسن ظل متصال به ومتأد ًبا معه حتى مات الشيخ علي يرحمه اهلل .ثم إن الشيخ
يرحمه اهلل تعالى أسس جمعية خاصة به سماها «جمعية التوجيه اإلسالمي»
سنة  1365هـ 1946 /م  ،وكانت الجمعية تستقبل الطالب من كل مكان ،و ُتعنى بهم
وتدرسهم مجا ًنا ،بل إنها كانت تهيئ السكن ملن ال سكن له ،وبفضل اهلل استطاعت
أن تنشئ مساجد كثيرة يف دمشق و ُتعنى بالقديم منها وأنشأت مدارس ومعاهد
للبنين والبنات ،ودا ًرا للقرآن يف جامع منجك  -الذي كان املقر الرئيس للشيخ حسن
طوال حياته  -وظلت الجمعية معطاءة مدرارة إلى سنة  1387هـ1967/م حيث أُلغيت
بمراسيم جمهورية وضمت مبانيها إلى وزارة األوقاف.
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صفات الشيخ حسن حبنكة
كان للشيخ يرحمه اهلل صفات جليلة من أعظمها:

1

الهمة العالية  :فقد تعلق قلبه بالعلم منذ صغره حتى آخر أيامه ،وكانت له

ً
وطرفا من الليل ،وكان
دروس عديدة تبدأ من قبل صالة الفجر!! وتستمر عامة النهار

يلـزم طالبه بالهمـة العالية؛ فقد تع ّلم ىلع يديه طالب يسمى إسماعيل الصباغ،
وكان ُيلزمـه أن يأتيه يف وقت محدد يف السحر للدراسة ،فإذا تأخر بضع دقائق لم
يأذن له ،وكان هذا الطالب إسماعيل يسكن خارج حي امليدان ،فكان يمشي يف
ظلمة الليل من بيته إلى بيت شيخه ليصل إليه قبل الفجر بساعة ،فما أحسن الهمـة
العاليـة يف الشخص فهي املوصلة له إلى أىلع الدرجات .ومن دالئل همـة الشيخ
حسن أنه كان له شيخ اسمه محمود العطار وهو فقيه حنفي متمكن من الفقه،
فكان يجلس بين يديه ىلع ركبتيه عدة ساعات كل يوم ،وكان للشيخ محمود رغبة
وحبب إليه ذلك ،فكان الشيخ حسن يتبعه من
يف الخروج إلى البساتين والقرى ُ
بستان إلى بستان ،ومن قرية إلى قرية رغبة يف طلب العلم.

وقد ظهرت همة الشيخ العالية يف تصدره للتدريس وإفادة الجمهور؛ فقد كان
له درس عام جامع للعامة بعد الفجر إلى الضحى ،ثم يفطر مع الطالب ،ثم يدرس كبار
الطالب إلى ُقبيل صالة الظهر ،ثم إنه يفرغ لنفسه من الظهر إلى العصر ،وبعد العصر
بقليل كان له درس إلى أذان املغرب مع كبار طالبه ،ثم بعد املغرب يحين وقت
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الدرس العام الجامع للعامة ،وبعد العشاء درس للطالب الذين ال تسعفهم أحوالهم
للدراسة النهارية فيأتون إليه ليال ،ثم بعد فراغ الدرس يعود إلى بيته ،لكنه كان
كثي ًرا ما يحب البقاء يف الجامع والبيات فيه ليوقظ طالبه لصالة الفجر جماعة،
ويقوم سح ًرا للصالة والدعاء والتسبيح ،وربما طالع بعض كتب العلم يف ذلك
الوقت ،هذا عدا قضايا املسلمين العامة التي كانت تؤرقه وتأتي ىلع الوقت الذي
بقي له من يومه وليلته .وكان له طريقة حسنة يف التعليم؛ وهي إيقاف الطالب
ىلع مبادئ العلم ومفاتيحه ،ويدربهم ىلع استخراج املسائل من مظانها ،و ِمن
َث ّم يعقد حلقات للمناقشة وهذه طريقة فريدة .وكان يدفع بطالبه إلى التدريس
والخطابة وإلقاء املواعظ يف املساجد ،خاصة يف رمضان للتدرب ىلع مواجهة
الجمهور وإفادتهم .وكان يدرب طالبه ىلع السباحة والفروسية وركوب الخيل،
ويسير بهم يف القرى والبساتين لتدريبهم ىلع القوة واحتمال املشاق ،وربما
بات معهم يف املساجد أو البيوت التي يستأجرها لهذا الغرض ،وربما باتوا يف
أرض أو سفح جبل ،ويف تلك الرحالت يفيدون أهل القرى بالدروس واملواعظ.

2

ُ
الحكمـة :وقد قال تعالىَ ( :و َمن ُي ْؤ َ
ي َخ ْي ًرا َك ِثي ًرا)
ت ا ْل ِح ْك َم َة َف َق ْد أ و ِت َ

[البقرة ،]269:وقد تجلت حكمته يف مدا راته لألنظمـة الحاكمـة يف بالد
الشام آنذاك فيما يعود ىلع البالد والعباد بالخيـر ،وقد ظهرت حكمته
يف مواقف ،منها يوم اشتدت السلطات البعثية الحاكمة يف الشام ىلع
الشعب وضيقت عليه يف أمو ر دينه ،فــأ رادت مجموعات من الشباب أن
تعتصم بالجامع األموي ،ووافقهم بعض العلماء ىلع ذلك ،واجتمعوا يف
املسجد وتوالت االتصاالت من الجامع تستحث الشيخ أن يأتي هو وطلبته،
وكان املستحث أحد املشايخ املتعاونين مع الدولة ،وجاء مجموعة من
املشايخ إلى الشيخ حسن يف مكانه يف جامع َم ْنجك ،وكان منهم د .محمد
أمين املصري و رجحوا املشا ركة واستحثوه ليذهب ،فقال لهم :هل أنتم
الذين دبرتم هذا األمر وأعددتم له عدته؟ هل أنتم الذين بعثتم طالبكم
ومريديكم للدعوة إليه؟ قالوا :ال .فقال لهم :وما يدريكم أنه فخ صنع لكم
حتى ُتقتلوا أو تأخذكم الدولة بجرم القيام بثو رة مسلحة .أنتم بين خيا رين:
٦٠
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إما أن أحبسكم عندي هنا يف البيت ،وإما أن تنصرفوا إلى بيوتكم ،وال أسمح ألحد
منكم باملشاركة يف هذا األمر ،إن املسلمين بحاجة لكم فال تمكنوا أعداءكم
منكم .فانصرف العلماء إلى بيوتهم مستجيبين ألمر الشيخ ،ووقع ما تفرس فيه
ً
خلقا كثي ًرا
الشيخ ،فقد هجمت الدولة ىلع الجامع ،وكسرت بابه بدبابة ،وقتلت
مروعا ثم
ممن وجدته فيه يف مجزرة شنيعة ،واستاقت الباقي لتعذبهم عذا ًبا
ً
أعدمت جماعة منهم ،وكان يراد استئصال املشايخ وطلبة العلم كلهم لكن اهلل
نجاهم بحكمة الشيخ .ومن األمثلـة ىلع حكمته رفضه الدعوات املتكررة من
ّ
سفارة االتحاد السوفييتي يف بيروت لحضور مؤتمر عقدوه للسالم ،مع أنهم
وعدوه بأنهم سيسمحون له بالحديث كما يشاء ،لكنه رفض ألنه يعلم أنهم لن
ينشروا له شي ًئا ،ويف الوقت نفسه سيخدعون كثي ًرا من الناس بحضوره.

3

زعيما
التصدر للناس :كان الشيخ
ً

للشعب،

متصد ًرا

لحل

مشكالتهم،

مدافعا عن مظلومهم،
مصلحا بينهم،
ً
ً
مجي ًبا ملطالبهم ،مغي ًثا مللهوفهم،
مجي ًبا لدعوة من دعــاه من خواص
إخوانه وطالبه ،ثم إنه كان املوصل
ملطالب الشعب إلى الحاكم والوزير
واملسئول ،ىلع أنــه كــان يخالطهم
بعزة العالم املسلم ،وكــان عدد من
رؤساء الجمهورية يزورونه يف مسجده
ويف غرفته يف املسجد ويصلون عنده
الجمعة؛ فلم ُيثن عليهم قط ،وإنما كان
يصدعهم بالحق وينصحهم ويوجههم،
وكذلك الحال إذا اجتمع بهم يف حفل
عام أو اجتماع فإنه يصدع بالحق يف
وجوههم ويريهم عزة العلماء.
٦١
العدد  ، 26سبتمبر 2019

ومن مواقفه مع حكام املسلمين ،أنه كان يف وفد من علماء الشام
لتهنئة امللك سعود  -يرحمه اهلل تعالى  -بالحكم ،فنصح امللك وحثه
ىلع االستمساك بالشرع والعمل به ،وحثه ىلع إعادة إعمار سكة حديد
الحجاز ،وبعد ذلك أهدي له وللعلماء ساعات وعطايا مالية فقبلوا الساعات
وردوا املال .وكان له فضل ىلع العلماء والدعاة ،فقد توسط لدى حافظ
األسد إلطالق الشيخ سعيد حوى ففعل ،وإلطالق الشيخ محمد علي مشعل
فاستجاب لوساطته ،وكان الحمى الحقيقي بعد اهلل

تعالى

للمشايخ

والعلماء يف بالد الشام .وقد كان الشيخ يف زمانه ُيعد العالم األول يف
توجيه الشعب ،ولذلك أحبه الناس والتفوا حوله ،لكن مع ذلك لم يكن ينخدع
باجتماع عشرات اآلالف من الناس حوله؛ ألنه يعلم أنهم إذا حزبه شيء فلن
ينصروه ،وهذه عادة الجماهير يف كل زمان ومكان ،ولذلك كانت له مقولة
حكيمة قالها لتلميذه الشيخ حسين خطاب ملا جاءه عشرات اآلالف من الناس
لتهنئته بالقدوم من الحج ،فقد قال له :يا شيخ حسين ،ال تغتر بكل هذه
الجماهير ،فهي كرغوة الصابون ،وصدق الشيخ واهلل.
4

القـوة والشجاعـة :لقد كان من أبرز صفات الشيخ القوة والشجاعة

واإلقدام ،وىلع ذلك أمثلـة عدة ،فمنها :ملا أراد االستخراب الفرنسي يف
س ّن قانون الطوائف ،وفيه تجويز زواج املسلمات باليهـود والنصارى
سورية َ

وغيرهم من طوائف بالد الشام؛ قام الشيخ يف وجه االحتالل الفرنسي وبقوة،
ونظم مظاهرة كبيرة خرجت من حي امليدان تريد مبنى رئاسة الوزراء ،وضجت
الحكومة بها وخافت من عواقبها وطلبت من الشيخ حسن إرجاع املتظاهرين
ليتسنى للمندوب السامي الفرنسي االتصال بحكومة بالده واستشارتها يف
إلغاء القانون فوافق الشيخ ،ثم ألغي القانون بعد ذلك بفضل اهلل تعالى

ثم بفضل قوة الشيخ وإقدامه ،ولقد كان شعار املظاهرة“ :ديننا ال نبغي به
بديال ،وليسقط قانون الطوائف”.

٦٢
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ومن األمثلـة ً
أيضا
أنه شارك يف الثورة ضد
الفرنسيين

مجاهدا،
ً

ولحق بجماعة الشيخ
محمد األشمر الذي كان
من أفــذاذ املجاهدين
وشــجــعــانــهــم ،لكنه
ملـــا

رأى أن شــوكــة

الفرنسيين قد اشتدت
وأنهم قد استقروا يف
بــاد الشام؛ خــرج من
بالده إلى األردن وأقام
فيه حوالي سنتين.
ومـن األمثلـة علـى شجاعته وقـوته أنــه صدع بالحق بقوة أمام رئيس
الجمهورية الفريق أمين الحافظ يوم استدعى العلماء ليوبخهم ىلع وقوفهم
ضد قوانين التأميم االشتراكيـة التي صدرت سنة  1384هـ 1965/م ،وأسمع الرئيس
ومعاونيه حكم اإلسالم يف صنيعهم بقوة وشجاعة بالغة مع أنه كان ينتظر
السجن هو ومن معه من العلماء ،وكان ذلك يف رمضان ومن ثم أعادوهم إلى
بيوتهم معززين مكرمين ،وبعد أيام صدر املرسوم الجمهوري بعزل الشيخ حسن
وبعض املشايخ من وظائفهم يف الخطابة!!
محنة الشيخ حسن حبنكة
ويف سنة  1386هـ 1966/م حج الشيخ ،وقابل امللك فيصل يرحمهما اهلل
جدا يف املطار
تعالى يف لقاء خاص ،وملا عاد أعد له الشعب استقباال جليال ًّ
حيه بامليدان ،وغاظ هذا الحكومة السورية بزعامة نور الدين
ويف جامعه َو َّ
األتاسي ،بل إن السوفييت حذروا السوريين من هذا الشيخ الذي استقبل مثل هذا
٦٣
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االستقبال ،فعزمت الحكومة ىلع اإليقاع به؛ فأوعزت إلى أحد املالحدة
وج ّل  -يف مجلة
املجرمين أن يكتب مقاال
مسموما يستهزئ فيه باهلل  -تعالى َع ّز َ
ً

الجيش الرسمية ،فإذا قام الشيخ لينكر ويثير الشعب كعادته ُدس بين صفوف
املتظاهرين عناصر املباحث ليفسدوا املظاهرة ويحيدوا بها عن أهدافها ،وحذر
جماعة من املشايخ الشيخ حسن من الخطبة يف جامعه يف يوم جمعة خصه
الشيخ للحديث عن املوضوع ،لكنه خطب ملدة ساعة خطبة هائلة تجاوب معه
فيها املصلون ،ومنع هو وطالبه العناصر املدسوسة من التظاهر ضد الحكومة
وسجن يف سجن القلعة
حتى ال يحدث ما ال يحمد عقباه ،وقبضت عليه الشرطة ُ
وعذب بالسهر املتواصل وتسليط األضواء
حيث سجن شيخ اإلسالم ابن تيميةُ ،
الشديدة عليه ،وأرادوا قتله لكن اهلل تعالى نجاه بالنكبـة التي ُنكبت فيها بالد

الشام يف حرب سنة 1387هـ1967/م ،وقررت القيادة إطالق سراحه ،فطلب إطالق
سراح املسجونين بسبب قضيته وهم ألوف فوافقت القيادة وأطلقت الجميع ،لكن
كانت السلطة قد أصدرت مراسيم بإلغاء جمعيته بعد سجنه وصادرت أمالكها.

املناصب التي توالها الشيخ حسن حبنكة
لم يكن الشيخ يحب الوظائف الرسمية ،وىلع هذا لم يكن يطلبها أو
يتشوف إليها ،لكن ُعهد إليه ببعض الوظائف واملناصب ،فمن ذلك:
٦٤
العدد  ، 26سبتمبر 2019

( )1أمانة رابطة العلماء :كان الشيخ قد اشترك مع بعض العلماء يف تأسيس
رئيسا لها وهو الشيخ أبو الخير
رابطة للعلماء ،وقد اختا روا أكبرهم س ًنا
ً
امليداني ،والشيخ محمد مكي الكتاني نائ ًبا للرئيس ،والشيخ حسن حبنكة

عاما للرابطة .وكان للرابطة نشاط جليل ،وعمل بارز يف الدعوة إلى
أمي ًنا
ً
اهلل تعالى ،واألمر باملعروف والنهي عن املنكر ،وبقيت عشر سنوات ثم
ضعفت وانتهى أمرها.
( )2عضوية املجلس التأسيسي لرابطة العالم اإلسالمي بعد أن فرغ مقعد
سو رية بموت الشيخ محمد مكي الكتاني.
رئيسا للجمهو رية السو رية
( )1عرض عليه الشيخ تاج الدين الحسني يوم كان
ً
منصب مدير عام األوقاف فرفض.
( )3ونافس يف انتخابات تعيين مفتي الشام ،وحصل فيها ضغط حكومي
للحيلولة دون وصوله ،وأُ ثر ىلع بعض العلماء الناخبين ،ومع كل ذلك لم
يسقط إال بفارق صوت واحد عن منافسه الذي فاز وهو الشيخ أحمد كفتارو.
( )4وعين له بدون علمه وظيفة عالم يف دا ر الفتوى ،ثم عدلت الوظيفة
لتكون باسم مدرس ،ثم عزل عنها بعد أحداث سنة 1386هــــ1967/م كما
فصلتها يف مكانها من هذه الترجمة.

٦٥
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شعر الشيخ حسن حبنكة
كان للشيخ شعر جيد ىلع أنه لم يكن مكث ًر ا ،فمن شعره:
بني ديني هلمـوا أنقـذونا

فنـــا ر الكفـــر تلتـهــم البنينــا

وأنتم عاكفون ىلع فسوق

فكم نشقــى وأنتـــم نائمـونــا

سريعـا
فتنـتم بالذي يفنى
ً

وأغـــراكـــم خــداع الكافرينـــا

فعن نهج السداد صرفتمونا

ومن ثدي الجحــود غــذوتمونـا

وقال ً
أيضا:
صفـق القلـب للحجــاز وثـا را

َ
ش ّفـه الشـوق للحبـيب فطــا را

غرامـا
واقتفت أثره الجسـوم
ً
يا ديار الحبيـب يا أُ نس قلبي

فجرى الركب يف الرمال وسـارا
عدل الدهر يف الهوى أو جارا

يا بقاع األنوا ر من فيض ربي

حدثيـنـي عـن الرسـول ِجهـا را

حدثيني عن زمزم وا ُ
صـ ّلى
مل َ

حدثيـني فال أطيــق اصـطبـا را

لم يفرغ الشيخ للتصنيف؛ وإنما كان يقول :أنا أؤلف الرجال ،وكان له مؤلف
واحد فقط ،وهو شرح ىلع نظم “الغاية والتقريب” يف الفقه الشافعي.
طالب الشيخ حسن حبنكة
تتلمذ ىلع يديه مئات من طالب العلم ،وصار بعضهم من العلماء الكبار
واملشهو ر ين مثل د .محمد سعيد ر مضان البوطي ر حمه اهلل ،ود .مصطفى
الخن ،ود .مصطفى ال ُبغا ،وشيخ قراء الشام حسين خطاب ،وشيخ قراء الشام
من بعده محمد كر ّيم راجح ،وابنه الشيخ عبدالرحمن.
تزوج الشيخ وهو يف سن الخامسة عشرة من فتاة تصغره بعامين من عائلة
السودان امليدانية املعروفة بالتدين ،فكان ُيعنى بزوجه الصغيرة ،ويوقظها
معا .ورزقه اهلل تعالى سبعة أبناء وخمس بنات،
ليصليا يف ثلث الليل اآلخر ً
ومن أبنائه الشيخ املشهور صاحب املصنفات املفيدة عبد الرحمن ،وقد مات
٦٦

من قريب ،يرحمه اهلل تعالى.
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تويف يرحمه اهلل تعالى
سنة 1398هـ1978/م ،عقب
وجَلطات
مرض نـزل بهَ ،

قلبية انتابته قبل وفاته
بــثــاث ســنــوات إلــى أن
حانت منيته ،ووافاه أجله،
وصــلــي عليه يف جامع
ُ
بني أمية ،وشيع جنازته
قرابة ستمائة ألف ،وهذا
لم يكن يف دمشق ألحد
مــن العلماء منذ عقود
طويلة ،رحمه اهلل تعالى
وأىلع درجته يف عليين.
أقوال العلماء عن الشيخ حسن حبنكة
وهذه بعض أقوال لعلماء أثنوا ىلع الشيخ:
قديما
قال فيه الشيخ أبو الحسن الندوي يرحمهما اهلل تعالى وكان قد عرفه
ً
ودعاه للذهاب إلى لكنو يف الهند لحضور احتفال ندوة العلماء بذكرى تأسيسها،
فوافق الشيخ وارتحل إلى الهند والتقى بالشيخ أبي الحسن“ :من نوادر العلماء
واملشيخة الذين جمعوا بين الرسوخ يف العلم والتضلع من الثروة العلمية
املتوارثة واملكتبة اإلسالمية الغنية ،واالشتغال الدائم بالتدريس وتخريج العلماء
والدارسين ،وإنشاء املدارس وبناء املساجد ،وبين العناية الخاصة باألوضاع الراهنة
يف البالد املهددة أو املتحدية ملستقبل الشعب املسلم السوري الديني” .وقال
أيضا“ :كان عا ً
فيه ً
ملا ربان ًيا ،وكبقية السلف الصالح يف الورع والتقى ،واالتصال
باهلل والثقة الكاملة فيه ،والتفاني يف سبيله ،كما كان آية يف األخالق الفاضلة

والنـزاهة والبعد عن زخارف الدنيا وشواغلها ،ق ّلما يوجد له نظير يف هذا الوقت”.
٦٧
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وقال فيه الدكتور عدنان زرزور“ :كان يف ساحة العلماء والشيوخ من هو
أكبر منه ًّ
أحدا
سنا ،وربما أغزر مادة يف بعض فروع العلم ومسائله الكثيرة ،ولكن ً
منهم لم يكن مهي ًئا ليقوم ىلع الثغرة التي كان يقوم عليها الشيخ حسن
ً
منوطا به يف ذلك الحين ،بحكم
يرحمه اهلل ،وال ليؤدي الدور الكبير الذي كان
اإلعداد والتكوين ،وبحكم املواهب واالستعداد”.

وقال فيه تلميذه الشيخ حسين خطاب شيخ قراء الشام“ :أمضيت يف
نحوا من خمسين سنة يف
صحبته وتحت إشرافه وتوجيهه وتعليمه وتأديبه
ً
غدوه ورواحه ،وسفره وحضره ،وجده وهزله الذي ما كان يخرج فيه ىلع دائرة

وس ْلمه ونضاله،
الحشمة ،ويف طعامه وشرابه ،وحزنه وفرحه ،وأمله وصحتهِ ،
رب ،وخير معلم ،وخير ناصح.
فوجدته خير ُم ٍ
ـــــــــــــــــــــــــ

*

نعيد نشر هذا املقال للدكتور محمد موسى الشريف فك اهلل أسره ،وقد نشر

يف موقع قصة التاريخ يف 17/60/2103
٦٨
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كبرياء الحكام
الشيخ محمد الغزالي رحمه اهلل

*

أول خصائص الحكـم الفــردي كمـــا الحظنا من تتبع تاريخ االستبداد كبرياء
الحاكم وتعاليه .وليس الكبر عقدة الصنعة التي تجعل شابًا طائشا يسير يف
الطريق متبخترا تعجبه نفسه وتزدهيه مالبسه ،أو التي تجعل املوظف يف
ديوانه يجحد حق العمل الذي استأجرته الدولة إلتمامه فيتشاغل عنه ويتغطرس
ىلع الجمهور املحتاج إليه!
إن هذه رذائل حقًا  ،وسواء دفع إليها النقص املركب أو الغرور الالحق فهي جرائم
محدودة األثر إلى جانب سو رات الكبر التي تجيش يف نفس صاحب السلطة العامة
فتحمله من مكانه حيث يعيش مع الناس ىلع ظهر األ رض ،إلى سماء يتخيلها وينظر
إلى الناس من عليائها ،فإذا هو يرى العمالقة أقزاما ،ومن دونهم هباء ،وبحسب الخير
الذي يعيش الناس فيه فيض السحاب الهامي من يده املبا ركة.
* مقتبس من كتاب اإلسالم واالستبداد السياسي ،للشيخ محمد الغزالي ،ص 34وما بعدها ،ط :نهضة مصر ،ط2005 ،6م ،القاهرة.

ولذلك تسمعه يقول ما قال الخديوي توفيق للقائد أحمد عرابي عندما
طالبه باسم األمة أن يمنح الشعب دستورا  :هل أنتم إال عبيد إحساناتنا؟
إن الكبر يف هذه الحاالت ال يزال يتضخم حتى يتحول إلى جبروت! وتلك
حاالت معهودة يف أمراض النفوس ولذلك جاء يف الحديث عن اهلل عز وجل
“والكبرياء ردائي والعز إزاري فمن نازعني شيئا منهما عذبته”.
أال ما أكثر الذين نازعوا اهلل هذه الصفات من حكام الشرق البائس!

والكبر كالشرك يبدأ عوجا يف تصرف صغير فال تكون له فداحة الكفر
باهلل ،وال يزال ينمو حتى يتحول بطرا ىلع كل حق وغمطا لكل فرد ،وعندئذ
يكون الكبر والكفر قرينين .وال يتعاظمن القارئ هذا  ،ففي كتاب اهلل مصداقه
من آيات كثيرات:
ين َك َذ ُبو اْ َ َ
ام ِة َت َر ى الَّ ِذ َ
ف
ع ا للَّ ِ ُو ُج ُ
وه ُهم ُّم ْ
س َو َّد ٌة أَلَ ْي َ
“ َو َي ْو َم ا ْل ِق َي َ
س ِ
َج َه َّن َم َم ْث ًو ى لِّ ْل ُم َت َك ِّبِر َ
ين ”

٧٠

َ
ف األرض ِب َغ ْيِر الحق َو ِب َما ُكن ُت ْم َت ْم َر ُح َ
“ذ لِ ُك ْم ِب َما ُكن ُت ْم َت ْف َر ُح َ
ون .
ون ِ
اب َج َه َّن َم َخا لِ ِد َ
س َم ْث َو ى املتكبرين ”.
ين ِف َ
يها َف ِب ْئ َ
ادخلوا أَ ْب َو َ
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ون ب ْ
س َت ْك ِب ُر َ
اح ٌد َفالَّ ِذ َ
ون َل
نك َر ٌة َو ُهم ُّم ْ
ال ِخ َر ِة ُق ُلو ُب ُهم ُّم ِ
“إِ ٰلَ ُه ُك ْم إِ ٰلَ ٌه َو ِ
ين َل ُي ْؤ ِم ُن َ ِ
ب ُْ
َج َر َم أَ َّن َّ َ
س َت ْك ِبِر َ
ون َو َما ُي ْعِل ُن َ
س ُّر َ
ين”.
ون إِ َّن ُه َل ُي ِح ُّ
ال ْ
الل َي ْعَل ُم َما ُي ِ
ُ
ى إ َّن َّ َ
َ
“ َفأَ ْل َق ُوا َّ َ
ُ َّ
يم ِب َما ُكن ُت ْم َت ْع َم ُل َ
ون
الل َعِل ٌ
السل َم َما كنا َن ْع َمل ِمن ُسو ٍء َبل ٰ ِ
س َم ْث َوى ْ ُ
ال َت َك ِّبِر َ
اب َج َه َّن َم َخالِ ِد َ
ين ”.
َف ْ
ين ِف َ
يها َف َل ِب ْئ َ
اد ُخ ُلوا أَ ْب َو َ
وتأكيدا لهذه املعاني يقول النبي صلى اهلل عليه وسلم“ :ال يدخل الجنة
من كان يف قلبه مثقال حبة من كبر”.

إنه كبر الرؤساء الفجرة واألمراء الظلمة واملستبدين املتألهين .والتخليد
يف النار والحرمان من الجنة اللذان نطق بهما الكتاب والسنة جزاء عدل
لهؤالء املتألهين ،ولعل أشد الناس شعو ًر ا بعدالته من وقعوا تحت وطأة
أولئك الكبراء املعتوهين.
وللكبر إذا حكم تقاليد تحتضنه كما أن للعهر إذا شاع أسرا ترتزق به!
وكبرياء الحكام ترمز إلى ضرب من الوثنية السياسية له طقوس ومراسيم
يتقنها األشياع ،ويتلقفها الرعاع ىلع أنها بعض من نظام الحياة الخالد مع
السموات واألرض.
٧١
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وحيث يسود الحكم املطلق تنتقص اإلنسانية من أطرافها ،بل من
أحاد ا صحيحة وجعل لكل واحد
صميمها .وذلك أن اهلل قد خلق البشر
ً
منهم مدى معينا يمتد فيه طوال وعرضا ،فإذا َعن ألحدهم أن يتطاول
وينتفخ ويتزيد ،فعلى حساب اآلخرين حتما .ومن هنا تجد من حوله
أنصاف بشر أو أرباع بشر! أصبحوا كسو ًر ا ال رجاال سواء ،وما نقص من تمام
ً
مالكا بعدما
إنسانيتهم أضيف زو ًر ا إلى الكبير املغرو ر ،فأصبح به فرعو ًنا
فرد ا كغيره من عباد اهلل.
كان
ً

إنقاد ا للناس من جهاالتهم املتوارث  ،وحماية
وملا كان اإلســام
ً
للفطرة من أن تأكلها تقاليد السوء وقوانين االستبداد األعمى ،فقد جعل
كلمة التوحيد وهي عنوانه وحقيقته نف ًيا للوثنيات كلها و رفضا ألية
عبودية يف األرض وتدعيما للحرية التي ذرأ اهلل الناس عليها والكمال
الذي رشحهم له.
٧٢
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ذ لك بعض ما تعنيه ا لكلمة ا لعظيمة “ ال إ له إ ال ا هلل ” .
و هي ا لكلمة ا لتي ير د د ها ا أل لو ف د و ن و عي  .بل لعلهم يعيشو ن
يف ظلها عبيد أ و ها م  .و قد ُبعث محمد صلى ا هلل عليه و سلم للنا س
و يف قلو بهم و جل من سطو ة ا مللو ك ا أل و لين  ،فلما جي ء بأ عر ا بي
يو ما يف حضر ته أ خذ ته

رعد ة يحسب نفسه قر يبا من أ حد ا لجبا بر ة .

فقا ل له ا لر سو ل صلى ا هلل عليه و سلم  « :هو ن عليك إ ني لست بملك
أ نا ا بن ا مر أ ة من قر يش كا نت تأ كل ا لقد يد ” .
كا ن قد و قر يف ا أل ذ ها ن أ ن ا مللو ك ليسو ا من عبيد ا هلل ا ملأ لو فين ،
فإ ن ا أل بر ا ج ا لتي يحيو ن فيها قطعت نسبتهم من ا أل ر ض و و صلتها
با لسما ء  ،فز عمو ا أ نهم نسل آ لهة  ،أ و عا شو ا كذ لك و إ ن لم يقو لو ا
بأ لسنتهم ما يقو لو ن بأ فعا لهم  ،فأ ر ا د محمد صلى ا هلل عليه و سلم
أ ن يعر فه ا لعر ب ىلع أ نه بشر مثلهم ال ملك فو قهم  ،ثم ا نتسب إ لى
أ مه  ،ال إ لى ا لعظما ء من أ جد ا د ه  ،ليز د ا د هلل تو ا ضعا و من ا لنا س قر با .
و جــا ء ا لحكا م ا لــر ا شــد و ن بعد ه فمشو ا يف إ ثــر ه و ر بطو ا سببهم
با لجما هير ا لتي نبتو ا منها  ،فما تنكر و ا لها و ال تكبر و ا عليها  ،و ال
حسب أ حد هم نفسه من د م أ نقى أ و عنصر أ ز كى  .و ا سمع إ لى أ بي
بكر بعد ما و لي ا لخال فة يقو ل  « :أ ما بعد  . .فإ ني قد و ليت عليكم
و لست بخير كم  ،فإ ن

رأ يتمو ني ىلع حق فأ عينو ني  ،و إ ن

رأ يتمو ني

ىلع با طل فسد د و ني  ،أ طيعو ني ما أ طعت ا هلل فيكم  ،فإ ذ ا عصيته
فال طا عة لي عليكم  .أ ال إ ن أ قو ا كم عند ي ا لضعيف حتى أ خذ ا لحق
له  ،و أ ضعفكم عند ي ا لقو ى حتى آ خذ ا لحق منه  ،أ قو ل قو لي هذ ا
و أ ستغفر ا هلل لي و لكم ” .
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وجاء يف خطبة لعمر بن الخطاب“ :اعلموا أن شدتي التي كنتم
ترونها ازدادت أضعافا ىلع الظالم واملعتدي ،واألخذ لضعيف املسلمين
من قويهم .فاتقوا اهلل وأعينوني ىلع نفسي باألمر باملعروف والنهي
عن املنكر وإحضاري النصيحة فيما والني اهلل من أمركم .أيها الناس إنه
لم يبلغ ذو حق يف حقه أن يطاع يف معصية اهلل”.

هذا هو وضع الحاكم املسلم يف الدولة املسلمة .رجل من صميم األمة
يطلب أن يعان ىلع الحق وأن يمنع من الباطل ،ويرى السلطة املخولة
له سياجا للمصالح العامة ال مصيدة للمنافع الخاصة وال بابا إلى البطر
والطغيان .وذلك هو أدب اإلسالم الذي خط مصارع الجبابرة يف الدنيا
وحط منازلهم يف اآلخرة.
َْ
الد ا ُر ْ
يد َ ُ
“ ِت ْل َ
ال ِخ َر ُة َن ْج َع ُل َها لَِّل ِذ َ
اد ا
ين َل ُيِر ُ
ك َّ
س ً
ض َو َل َف َ
ف ال ْر ِ
ون ُعل ًّو ا ِ
َو ا ْل َعا ِق َب ُة لِْل ُم َّت ِق َ
ين ”.
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يعتذر األستاذ
حامد عبد العظيم مدير التحرير
عن كتابة مقال هذا الشهر

ذكرى استشهاد األستاذ

سيد قطب
 29أغسطس 1966

العدد  ، 26سبتمبر 2019

