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ملخص الدراسة

العدل ركيزة عظيمة من ركائز هذا الدين، بل هو كلمة الله – تعالى – التي قامت عليها السموات واألرض، 
قال جل وعال: نب ھ  ھ        ھ  ھ   ےے  ۓ   ۓ  ڭڭ  مب )األنعام: 115(، وقد أمر – تبارك وتعالى- 
بإقامته ونشره بني الناس، وكانت مهمة األنبياء والرسل -عليهم الصالة والسالم- متمركزة في حتقيق العدل 

وبسط القسط بني الناس.
وعل���ى العدل بايع النبي # أصحابه – رضي الله عنه���م – قوالً وعماًل، وجميع أحكام الدين مبنية على 
إقامة العدل ورد الظلم. والعدل في دين اإلسالم قيمة ثابتة ومطردة، ال تتغير بتغير األحوال أو األشخاص؛ 
فهو واجب مع كل أحد: مع القوي والضعيف، واألمير واملأمور، والبّر والفاجر، واملسلم والكافر. وواجب في 
كل حال: في الس���لم واحلرب، والعسر واليسر، والرضا والغضب، والبيع والشراء، خالًفا ملبدأ نسبية القيم 

األخالقية، واعتمادها على املتغيرات النفعية في الفلسفات الوضعية املادية. 
إن العدل في املنظور اإلس���المي هو ُخلُق جامع ش���امل، يتكامل مع مجموعة القيم واملبادئ اإلس���المية 
���س ملجتمٍع تسوده قيم اإلنصاف  األخرى، وترتكز عليه جميع ش���ئون العباد في معاش���هم ومعادهم، ويُؤسِّ

والرحمة واإلخاء، وصيانة احلقوق اخلاصة والعامة.
ا، من أهمها، العدل السياس���ي الذي به تُصاغ العالقة في الدولة املس���لمة بني  وميادين العدل كثيرة جّدً
احلاكم واحملكوم، وبه تُس���اس الرعية، وحُتفظ حقوقها، وتُرعى كرامتها، والعدل االقتصادي حيث شرع الله 

– عز وجل - جميع األحكام املالية في البيع والشراء والقرض والهبة.. ونحوها على العدل.
ومن ميادين العدل أيًضا: العدل في القضاء؛ إذ يُعد القضاء الُفْرَقان الذي يفصل النزاع، ويدرأ اخلصومة 

بني الناس، وبه تَُرّد احلقوق إلى أهلها، فيأمن الناس على أديانهم وأنفسهم وأموالهم وأعراضهم. 
أم���ا العدل االجتماعي فهو امليزان الذي يبني جميع العالقات االجتماعية، وهو قاعدة التعامل التي حتكم 
ا منها تكرمي اإلنسان ونبذ العنصرية،  جميع التصرفات اإلنس���انية، وميادين العدل االجتماعي واس���عة جّدً

والعدل األسري، والعدل مع األيتام، والعدل مع العمال، والعدل مع الضعفاء.
إن مش���روعنا السياسي والفكري يجب أن يتصدى بوعي ملشكالت األمة، والتحديات التي تواجهها. وعلى 
ا علمّيًا وعملّيًا لتأصيل ثقافة العدل واإلنصاف، التي تعّزز كرامة اإلنس���ان،  املصلح���ني أن يرفعوا لواء جاّدً

وتبني مجتمًعا تسوده قيم الطمأنينة والتالحم املجتمعي.

أمحد بن عبد الرمحن الصويان

رئيس حترير التقرير االستراتيجي، ورئيس رابطة الصحافة اإلسالمية

  العدل 
شريعة املصلحني
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ميك���ن النظر إلى مفه���وم العدل في إطاره املقارن بني املنظور اإلس���المي واملنظور الغرب���ي بكافة تفريعاته 
باعتباره منوذًجا للصراع القيمي ذي البعد العقدي بني اإلس���الم والفلسفات الغربية األخرى ذات الصبغة املادية 
العلمانية؛ فالعدل ركيزة عظيمة من ركائز هذا الدين، بل هو كلمة الله – تعالى – التي قامت عليها الس���موات 
واألرض، ق���ال جل وع���ال: }ھ  ھ        ھ  ھ   ےے  ۓ   ۓ  ڭ{ ]األنعام: 11[، وقد أمر - جل وعال - 

بإقامته ونش���ره بني الناس، قال تبارك وتعال���ى : }چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  
ڌ   ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ{ ]النحل: 90[، وكانت مهمة األنبياء والرس���ل عليهم 

الصالة والسالم متمركزة في حتقيق العدل، وبسط القسط بني الناس، قال الله – تعالى -: } ٱ  ٻ  ٻ  
ٻ  ٻ  پ  پ      پ  پ  ڀ  ڀ{ ]احلديد: 25[. وبالعدل أمر الله – جل في عاله- 

نبيه# فقال – عز وجل-: } ې  ېى  ى  ائ  ائەئ  ەئ  وئ  وئۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ    ۈئ  ۈئ  ېئ  
ېئېئ  ىئ  ىئ   ىئ{ ]الشورى: 15[.

وعل���ى العدل بايع النب���ي # أصحابه – رضي الله عنهم – قوالً وعماًل؛ حيث ثبت في الصحيحني عن عبادة 
ابن الصامت – رضي الله عنه - أنه قال: »بايعنا رسول الله # على السمع والطاعة في العسر واليسر واملنشط 
واملك���ره، وعلى أث���رٍة علينا، وعلى أن ال ننازع األمر أهله، وعلى أن نقول باحلق أينما كنا، ال نخاف في الله لومة 

الئم« )1(. وزاد النسائي: »وعلى أن نقول بالعدل أين كنا«.)2(

وجميع أحكام الدين مبنية على إقامة العدل ورد الظلم، قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: »الكتاب والعدل متالزمان، 
والكتاب هو املبنّي للشرع؛ فالشرع هو العدل، والعدل هو الشرع، ومن حكم بالعدل فقد حكم بالشرع«.))(

وفي هذا الباب يقول اإلمام ابن القيم: »إن الش���ريعة مبناها وأساسها على احلكم ومصالح العباد في املعاش 
واملعاد، وهي عدٌل كلها، ورحمٌة كلها، ومصالح كلها، وحكمٌة كلها؛ فكل مسألة خرجت عن العدل إلى اجَلْور، وعن 
الرحمة إلى ضدها، وعن املصلحة إلى املفس���دة، وعن احلكمة إلى العبث؛ فليست من الشريعة وإن دخلت فيها 
بالتأويل؛ فالش���ريعة عدل الله بني عباده، ورحمته بني خلقه، وظله في أرضه، وحكمته الدالة عليه، وعلى صدق 

)1( أخرجه البخاري، في كتاب األحكام رقم 7199 و7200، ومسلم في كتاب اإلمارة، رقم 1709.
)2( أخرجه النسائي في كتاب البيعة 9/7)1، وصححه األلباني في صحيح سنن النسائي، رقم 872).

))( ابن تيمية، مجموع الفتاوى: 5)/66).

أمحد بن عبد الرمحن الصويان
رئيس حترير التقرير االستراتيجي، ورئيس رابطة الصحافة اإلسالمية

  العدل 
شريعة املصلحني
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رسوله أمت داللة وأصدقها«.)1(

والعدل في دين اإلس���الم قيمة ثابت���ة ومطردة ال 
تتغير بتغير األحوال أو األشخاص؛ فهو واجب مع كل 
أح���د: مع القوي والضعيف، واألمي���ر واملأمور، والبرِّ 
والفاجر، واملس���لم والكافر. وواجب في كل حال: في 
السلم واحلرب، والعس���ر واليسر، والرضا والغضب، 
والبيع والش���راء، خالًفا ملبدأ نسبية القيم األخالقية، 
واعتماده���ا عل���ى املتغيرات النفعية في الفلس���فات 

الوضعية املادية. 

حيث إن مفه���وم العدل في الفكر الغربي على كافة 
مش���اربه وتفريعاته إمنا ينطلق أساًسا من منظورين 
اثن���ني، أوهلما: املنظور املثالي الفلس���في والذي يعتبر 
العدل مفهوًما مطلًقا، وقيمة مثالية ومبدأً ضرورّيًا، هو 
قوام الوجود الطبيعي واألخالقي. وهذا املنظور يعتمد 

العقل مرجعية أساسية للعدل مفهوًما وتطبيًقا. 

 وثانيهم��ا: املنظور الوضعي - التجريبي، والذي يعتبر 
ج����ّل القيم األخالقية، ومن ضمنها العدل، قيًما نس����بية 
متطورة، تتغير بتغير أنظمة املجتمعات بحس����ب ما يؤثر 
فيها من عوامل سياس����ية واقتصادي����ة وعقدية، ومن ثَم 
يعتمد هذا املنظور الواقع االجتماعي والتاريخي كمرجعية 
أساسية يستقي منها املفهوم داللته الفكرية والتطبيقية.

وقد كان الفالس���فة اليونانيون مييزون بني القانون 
املطلق أو الطبيعي وبني القانون الوضعي، أي القوانني 
اجل���اري العمل به���ا في مختلف امليادي���ن. واعتبروا 
أن القان���ون بصفة عامة يج���ب أن يعمل على حتقيق 
مقتضيات القانون الطبيعي أو املطلق. وبنوا على ذلك 
التمييز بني القانونني بأن العدل نوعان: عدل طبيعي 
تقتضيه قوانني الطبيعة، وعدل عرفي أو وضعي يضعه 

املجتمع لنفسه في صيغ قانونية.

وقد شرح أفالطون في كتابه »اجلمهورية« مفهوم 
العدل في مستواه الطبيعي، واعتبره تالؤم اإلنسان 

)1( ابن القيم، إعالم املوقعني )/14.

مع محيطه، ومن ذلك أن بعض الناس يولدون عبيًدا 
بالطبيعة، ومن ثَم فهم ال يصلحون إال للعبودية. وإذا 
اعتبرنا هذه الفكرة عن العدل الطبيعي إحدى ركائز 
الفكر الفلسفي األخالقي اليوناني أمكننا القول بأن 
مفهوم العدل عند فالس���فة اليونان ال يس���تند إلى 
فكرة املس���اواة بني الناس التي هي قوام العدل في 

املنظور اإلسالمي.

أم���ا في الفكر الروماني، فالع���دل يعني إعطاء كل 
ش���خص ما يستحقه. وعندئذ نتس���اءل: من ذا الذي 
يحدد حق���وق األفراد، أو يفرضه���ا كمرجعية للحكم 
���س  والقضاء؟ وهو ما يؤكد على أن العدل إن لم يَُؤسَّ
على أرضية من القيم واملرجعيات الثابتة، فس���نكون 
كم���ن يتحدث عن عدالة عرضية تتحكم فيها املصالح 
النافذة، أو عدالة هّش���ة يتفكك بناؤه���ا كلما تطور 

مفهوم الناس عن احلقوق والواجبات. 

وإذا ما اكتفينا بش���كلية التطبيق العام للقانون من 
أجل حتقي���ق العدالة، فإننا حينئ���ذ قد جنعل العدل 
تابًعا لس���لطة القانون، بدل أن جنع���ل القانون حتت 
سلطان العدل. وهنا تبرز فكرة اإلنص�اف في املنظور 
اإلس���المي، والت�ي ه�ي ردي�فة أي�ًضا لفك�رة ال�عدل، 
والت�ي تق�وم أس�اًسا ع�لى أن الع�دل ال يتحقق إال عند 

إنصاف املظلوم من الظالم. 

وعلي���ه فإن العدل في املنظور اإلس���المي هو ُخلُق 
جامع ش���امل، يتكام���ل مع مجموعة القي���م واملبادئ 
اإلس���المية األخرى، وترتكز عليه جميع شئون العباد 
في معاش���هم ومعادهم، ويؤس���س ملجتمع تسوده قيم 
اإلنصاف والرحمة واإلخاء وصيانة احلقوق اخلاصة 

والعامة.

ا، من أهمها: وميادين العدل كثرية جدًّ

أواًل: العدل السياسي:

الذي به تُصاغ العالقة في الدولة املسلمة بني احلاكم 
واحملكوم، وبه تُساس الرعية، وحتفظ حقوقها، وترعى 



العدل شريعة املصلحني

17التقرير االسرتاتيجي الثامن

كرامتها، قال الله – تعالى -: } ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  
ې   ې   ې   ۉ    ۉ   ۅ   ۅ   ۋ    ۋ  
ې{  ]النساء: 58[. وقال – سبحانه وتعالى: }ٿ  
ٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ{ 
]املائدة: 42[. وقد تواترت األحاديث النبوية في تقرير 
هذا املنهج وحّض���ت على اتباعه، كما جاء في حديث 
أبي هريرة – رضي الله عنه - أن النبي # قال: »سبعة 
يظلهم الله في ظله يوم ال ظل إال ظله: اإلمام العادل.. 
احلديث«)1( ، وحديث عبد الله بن عمرو – رضي الله 
عنهم���ا - أن النبي # قال: »إن املقس���طني عند الله 
على منابر من نور عن ميني الرحمن عز وجل – وكلتا 
يديه ميني – الذي���ن يعدلون في حكمهم وأهليهم وما 
ُولُّوا«)2(. وحديث عياض املجاش���عي – رضي الله عنه 
– أن النبي # قال: »وأهل اجلنة ثالثة: ذو س���لطان 
مقس���ط متصدق موفق .. احلديث«))(. وحديث معقل 
ابن يسار – رضي الله عنه – أن النبي # قال: »ليس 

)1( أخرجه البخاري في كتاب األذان، رقم 660، ومس���لم في كتاب الزكاة، 
رقم 1)10.

)2( أخرجه مسلم في كتاب اإلمارة، رقم 1827.
))( أخرجه مسلم في كتاب اجلنة وصفة نعيمها، رقم 6)71.

م���ن والي أمة قلَّت أو كثرت ال يعدل فيها؛ إال كبَّه الله 
على وجهه في النار«.)4(

فالعدل مقوِّم أس���اس من مقومات الدولة املسلمة، 
وهو سبيل األمن واالس���تقرار السياسي واالطمئنان 
بني الناس، كما أن الظل���م والبغي من أعظم العوامل 
التي متزق الوحدة السياس���ية ف���ي املجتمعات، وتثير 
فيه���ا القلق واخل���وف، وتزرع الش���قاق واجلفوة بني 
الراع���ي والرعية، وتقطع بني أفرادها أواصر التآخي 
والتماسك االجتماعي. فإذا غاب العدل تهافت الناس 
على التظالم تهافت اجلراد، وحتولت حياتهم إلى غابة 
موحشة، املنتصر فيها هو األقدر على البطش واألجرأ 

على االعتداء.

إن الظلم السياس���ي م���ن أش���د األدواء حتطيًما 
لشخصية املجتمع، وسحق كرامته، وتعطيل إمكاناته، 
فاملجتمع املَُهان يصبح غير قادر على العطاء أو اإلبداع، 
ومن ثَم تتوقف عجلة منوه وتطوره، وتتراجع مس���يرة 
تنميته ويتباطأ تقدمه. قال املاوردي في س���ياق ذكره 

)4( أخرجه أحمد ))/410، رقم 20290، وصححه األرناؤوط.

 

 

 

 

 

 

 أهم ميادين العدل
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للقواع���د التي تصلح بها ح���ال الدنيا: »قاعدة العدل 
الش���امل الذي يدعو إلى األلفة، ويبعث على الطاعة، 
وتعمر به البالد، وتنمو به األموال، ويكثر معه النسل، 
ويأمن به الس���لطان... وليس شيء أسرع في خراب 
األرض، وال أفسد لضمائر اخللق من اجَلْور؛ ألنه ليس 

يقف عل���ى حد، وال ينتهي إلى غاية، 
ولكل جزء منه قسط من الفساد حتى 

يستكمل«.)1(

 وذكر ش���يخ اإلس���الم ابن تيمية 
قاعدة استقرائية عظيمة، قال فيها: 

»إن العدل نظام كل ش���يء، فإذا أُقيم أمر الدنيا بعدٍل 
قامت، وإن لم يكن لصاحبها في اآلخرة من خالق، وإن 
لم تقم بعدل لم تقم، وإن كان لصاحبها من اإلميان ما 
يجزى به في اآلخرة«)2(. وقال في موضع آخر: »ولهذا 
قيل: إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، وال 

يقيم الظاملة وإن كانت مسلمة«.))(

ومن كمال هذا الدين أن العدل واجب على املسلمني 
م���ع كل أحد، حتى مع العدو الكافر؛ امتثاالً لقول الله 

–عز وج���ل -: } ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  
ې  ى    ى  ائ  ائەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  
ۆئ   ۈئ  ۈئ     ېئېئ  ېئ  ىئىئ  ىئ     ی  ی  ی{ 

]املائ���دة: 2[، وقوله – تعال���ى -: }ۓ  ڭ  
ۋ   ٴۇۋ   ۈ   ۈ   ۆ   ۇۆ   ۇ   ڭ    ڭ   ڭ  
ۅۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې{ ]املائ���دة: 8[. وف���ي 
هذا الباب يق���ول النبي #: »أال من ظلم معاهًدا، أو 
انتقصه، أو كلًّفه فوق طاقته، أو أخذ منه ش���يًئا بغير 

طيب نفس؛ فأنا حجيجه يوم القيامة«.)4(

قال القرطبي في تفسير آية املائدة املتقدمة: »دلَّت 
اآلية أيًضا على أن كفر الكافر ال مينع من العدل عليه، 

)1( املاوردي، أدب الدنيا والدين: ص 141.
)2( ابن تيمية، احلسبة ص 94.

))( ابن تيمية، مجموع الفتاوى 146/28.
)4( أخرجه أبو داود في كتاب اخلراج واإلمارة، رقم 052). وصححه األلباني 

في صحيح سنن أبي داود، رقم 2626، وفي غاية املرام، رقم 417.

وأن يقتصر بهم على املستحق من القتال واالسترقاق، 
وأن املُثْلة بهم غير جائزة، وإن قتلوا نس���اءنا وأطفالنا 
وغّمونا بذلك؛ فليس لنا أن نقتلهم مبثله قصًدا إليصال 

الغم واحلزن إليهم«.)5(

ومن التطبيق���ات العملية لهذا ما 
رواه جابر بن عبد الله – رضي الله 
عنهما – ق���ال: »أفاء الله عز وجل 
خيبر على رسول الله #، فأقرهم 
رس���ول الله # كما كانوا، وجعلها 
بين���ه وبينهم، فبعث عب���د الله بن 
رواحة فخرصها عليهم، ثم قال لهم: يا معش���ر اليهود 
، قتلتم أنبياء الله – عز وجل –،  أنتم أبغض اخللق إليَّ
وكذبتم على الله، وليس يحملني بغضي إياكم على أن 
أحيف عليكم، قد خرصت عشرين ألف وسق من متر، 
فإن ش���ئتم فلكم، وإن أبيتم فلي. فقالوا: بهذا قامت 

السموات واألرض، قد أخذنا، فاخرجوا عنا«.)6(

واملتأمل في واقع العالم اإلسالمي يجد أن من أعظم 
أس���باب تصدع املجتمعات، وغلب���ة الضعف والتنازع، 
والفس���اد املستش���ري: غياب العدل، وانتشار البغي 
والظلم واجلور، وهذا مؤذن بس���قوط الدول وهالكها، 

قال الل���ه – جال وع���ال -: }ۉ  ۉ  ې  
ې  ې  ې  ى      ى{ ]الكه���ف: 59[، وقال 

–س���بحانه وتعال���ى -: } ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  
ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ    پ   پ   پ  
ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ    ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ  
ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ    ڤ   ڤ   ٹ  
چ   ڃ   ڃ   ڃ     ڃ   ڄ   ڄ   ڄڄ   ڦ  

چ  چ{ ]األنبياء:15-11[.
وم���ن فقه عمر بن عبد العزيز – رحمه الله تعالى– 
أن بعض عماله كتب إليه: أم���ا بعد، فإن مدينتنا قد 
ها  خربت، فإن رأى أمير املؤمنني أن يقطع لنا ماالً نرمَّ

)5( القرطبي، اجلامع ألحكام القرآن 110/6.
)6( أخرجه أحمد )210/2، رقم )1495، وقال األرناؤوط: إس���ناده قوي 

على شرط مسلم.

م��ن كمال هذا الدي��ن أن العدل 
واج��ب على المس��لمين مع كل 

أحد، حتى مع العدو الكافر
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نْها بالعدل، ونَقِّ  ب���ه. فرد عليه بقوله: »أما بعد، فحصِّ
تها«.)1( طرقها من الظلم، فإنه مرمَّ

ونح���و هذا أن اجلراح بن عب���د الله كتب إلى عمر 
ابن عبد العزيز: إن أهل خرس���ان قوم ساءت رعيتهم، 
وإنهم ال يصلحهم إال السيف والسوط، فإن رأى أمير 
املؤمنني أن يأذن ل���ي في ذلك. فكتب إليه عمر: »أما 
بعُد، فقد بلغني كتابك تذكر أنَّ أهل خرسان قد ساءت 
رعيتهم، وأنه ال يصلحهم إال الس���يف والسوط، فقد 
كذبت؛ بل يصلحهم العدل واحلق، فابسط ذلك فيهم، 

والسالم«. )2(

إنَّ عم���ر بن عبد العزيز – رحمه الله تعالى – يؤكد 
ها هنا أن بس���ط العدل وإقامة احلق هو سبيل األمن 
واالس���تقرار السياس���ي، أما القمع واالستبداد، فلن 
يُصلح الناس، بل س���يزيدهم فساًدا واضطراًبا، وهذه 

-بال شك - ُسنَّة مطردة في كل زمان ومكان.

ثانًيا: العدل االقتصادي:

الشريعة،  مقاصد  من  عظيم  مقصد  املال  حفظ 
وقد شرع الله – عز وجل - جميع األحكام املالية في 
البيع والشراء والقرض والهبة .. ونحوها على العدل، 
ولهذا حرم – سبحانه وتعالى – جميع املعامالت التي 
واالحتكار  والغش  كالربا  واجل��ور،  الظلم  على  تقوم 
قال  ونحوها،  وامليزان..  الكيل  وتطفيف  والرشوة، 

الله –تعالى-: }ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  
ڻ ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  

ھ  ھ  { ]البقرة: 188[.

ودعوات األنبياء جميًعا – عليهم الصالة والسالم – 
ا منيًعا في مواجهة الظلم والتسلط واجلشع،  وقفت سّدً
قال الله – عز وجل – على لسان نبيه شعيب – عليه 

الصالة والسالم -: }  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  

)1( ابن عس���اكر، تاريخ دمش���ق 202/45، وأبو نعي���م األصفهاني، حلية 
األولياء 05/5). 

)2( السيوطي، تاريخ اخللفاء ص 242. 

چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌڎ  ڎ  
ڑ   ڑ   ژ    ژ    ڈ   ڈ  
ک  ک  ک  ک  گ   گگ  گ  ڳ  

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ{ ]األعراف: 85[.

وقبل نزول كثير من شرائع اإلسالم على نبينا محمد 
# في العهد املكي، واجه عليه الصالة والسالم جشع 
املشركني وفس���ادهم املالي، وتنزلت عليه اآليات في 
ذم الظلم وبخس احلقوق، قال – س���بحانه وتعالى -: 

ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ     ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   }ڭ  
ۋ   ۅ  ۅ        ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  

ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ{ ]املطففني: 5-1[.

وق���ال – ج���لَّ وع���ال -: }گ  گ  ڳ      
س���بحانه  ڳ  ڳ  ڳ{ ]الرحمن: 9[، وقال – 

وتعالى-: } ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  
ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ{ 

]املاعون: 1-)[.

إن للعامل االقتصادي تأثيًرا كبيًرا في حياة الشعوب، 
لذا كان التطاول عل���ى األموال العامة، أو على أموال 
الناس، والتسلط على مقدراتهم االقتصادية من أعظم 
أنواع البغ���ي والتعدي، وقد اش���تد حتذير النبي # 
من ذلك، فقال في أوس���ط أيام التشريق عند اجتماع 
احلجاج: »اس���معوا مني تعيشوا: أال ال تظلموا، أال ال 
تظلموا، أال ال تظلموا، إنَّه ال يحل مال امرئ مسلم إال 

بطيب نفس منه«.))(

 وقال عليه الصالة والس���الم: »إن رجاالً يتخوضون 
في مال الله بغير حق، فلهم النار يوم القيامة«.)4( وعن 
عب���د الله بن عمرو – رضي الل���ه عنهما – قال: كان 
على ثقل النب���ي # رجل يقال له كركرة فمات، فقال 
رس���ول الله #: »هو في النار«، فذهبوا ينظرون إليه 

))( أخرجه أحمد 4) /299 ، رقم 20695، وصححه لغيره األرناؤوط.
)4( أخرجه البخاري في كتاب فرض اخلمس، رقم 118).
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فوجدوا عباءة قد غلَّها.)1(

وع���ن عدي ب���ن عميرة – رضي الل���ه عنه – قال: 
سمعت رسول الله # يقول: »من استعملناه منكم على 
عمل، فكتمنا مخيًطا فما فوقه، كان غلوالً يأتي به يوم 
القيامة«، فقام رجل أس���ود من األنصار، كأني أنظر 
إليه، فقال: يا رسول الله! اقبل عني عملك، قال: »ما 
لك؟«، قال: سمعتك تقول كذا وكذا، قال: »وأنا أقوله 
اآلن: من اس���تعملناه على عمل فليجئ بقليله وكثيره، 

فما أوتي منه أخذ، وما نهي عنه انتهى«.)2(

ف���إذا كان هذا الوعيد الش���ديد في غل���ول عباءة 
ومخيط، فما بالك فيما ه���و أعظم من ذلك كالعبث 

بالقضايا العامة وحقوق الناس وأموالهم ..؟!

ومن تأم���ل حديث أبي أمامة احلارثي – رضي الله 
عنه – أن رس���ول الله # قال: »من اقتطع حق امرئ 
م عليه  مس���لم بيمينه؛ فقد أوجب الله له الن���ار وحرَّ
اجلنَّة«؛ فقال رجل: وإن كان شيًئا يسيًرا يا رسول الله؟ 
فقال: »وإن كان قضيًب���ا من أراك«))(.. من تأمل هذا 
احلديث العظيم أدرك أن ظلم الناس في معاشهم من 

أعظم البغي وأبشع العدوان !

وفي ظل التردي االقتصادي، وارتفاع معدالت الفقر 
والبطالة في كثير من دول العالم اإلسالمي، يكون أثر 
التظالم املالي أش���ّد خطًرا على الناس، وأقوى تأثيًرا 

على املجتمعات.

م���ن أجل ذلك كان من واجب املصلحني أن يحفظوا 
حقوق الناس، ويدافعوا عنها، وينتصروا لها، ويواجهوا 
طغيان الفساد املستشري في األمة، امتثاالً لقول الله 

– عز وجل -: }ڭ  ڭ  ڭ   ۇ     ۇ  ۆ  
]املائدة:  ۆ    ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ         ۅ{ 
)6[. وها ه���و ذا الفضيل بن عياض يضرب لنا مثاًل 
عظيًم���ا في رعاية ش���ئون الناس حني يق���ول: »إني 

)1( أخرجه البخاري في كتاب اجلهاد، رقم 074).
)2( أخرجه مسلم في كتاب اإلمارة، رقم ))18.
))( أخرجه مسلم في كتاب اإلميان، رقم 7)1.

ألس���تحي من الله أن أشبع حتى أرى العدل قد بُسط، 
وأرى احلق قد قام«.)4(

ثالًثا: العدل يف القضاء:

يُعد القض���اء الُفْرَقان الذي يفص���ل النزاع، ويدرأ 
اخلصومة بني الناس، وبه تَُرّد احلقوق إلى أهلها، فيأمن 
الناس على أديانهم وأنفس���هم وأموالهم وأعراضهم. 
قال ابن فرحون املالكي في بيان حكمة القضاء: »وأما 
حكمته: فرفع التهارش، ورد التواثب)5(، وقمع املظالم، 
ونصرة املظل���وم، وقطع اخلصومات، واألمر باملعروف 

والنهي عن املنكر«.)6(

وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية: »املقصود من القضاء 
وصول احلقوق إلى أهلها، وقطع املخاصمة، فوصول 
احلقوق هو املصلحة، وقطع املخاصمة إزالة املفسدة. 
فاملقصود هو جلب تلك املصلحة وإزالة هذه املفسدة. 
ووصول احلقوق هو من العدل الذي تقوم به الس���ماء 
واألرض، وقط���ع اخلصومة هو من ب���اب دفع الظلم 
والض���رر، وكالهما ينقس���م إلى إبق���اء موجود ودفع 

مفقود«.)7(

وال تتحق���ق هذه احلكم العظيم���ة إال بالعدل، قال 
الل���ه – عز وجل -: }ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ   
ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  { ]املائدة: 42[. وقال – سبحانه 

وتعال���ى-: }ېئ  ېئ     ىئ  ىئ  ىئ  ی    ی  
خب{  حب   جب   يئ   ىئ   مئ   حئ   جئ   ی      ی  
]ص: 26[، وقد ثبت في احلديث الصحيح أن رس���ول 
الل���ه # قال: »إنَّ الله مع القاض���ي ما لم يُجْر، فإذا 

جار؛ تخلى الله عنه ولزمه الشيطان«. )8(

)4( أبو نعيم األصبهاني، حلية األولياء: 108/8.
)5( يقال: توثب فالن في ضيعة لي، أي: استولى عليها ظلًما. لسان العرب: 

مادة وثب، 210/15.
)6( ابن فرحون، تبصرة احلكام: ص 10.

)7( ابن تيمية، مجموع الفتاوى: 5)/55).
)8( أخرج���ه الترمذي في كتاب األحكام، رقم 0))1، وابن ماجه في كتاب 
األح���كام، رقم 12)2. وصححه األلباني في صحيح س���نن الترمذي، 

رقم 1069. 
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ومعيار العدل يف القضاء: أن يحكم القاضي بني الناس 
مبقتضى شرع الله – تعالى -، وال يحيد عنه لهًوى في 
نفس���ه، أو تقرًبا ألحد من اخللق، أو محاباة لقريب أو 
صديق، بل يجب عليه إجهاد نفسه إلقامة العدل واحلكم 

به؛ امتثاالً لقول احلق – تبارك وتعالى-: }ٻ  ٻ  
ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  
ٹٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ    ٿ   ٺ   ٺٺ   ٺ  
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ   ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  

ڃ  ڃ  ڃ{ ]النساء: 5)1[، 
وقوله –تعالى-: }ې  ې  ى     
ەئ   ەئ    ائ    ائ   ى  
ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئۇئ   وئ   وئ 

ۈئ{ ]النساء: 105[.

عل���ى  تق���ف  أن  أردت  وإذا 
العدل  مشهد عظيم من مشاهد 

واإلنصاف والبعد عن احملاباة، أو اتباع أهواء الناس، 
فتأمل حديث املرأة املخزومية التي سرقت، ففزع قومها 
إلى أسامة بن زيد – رضي الله عنهما- يستشفعونه، 
فلم���ا كلم النبي # تلوَّن وجه���ه، وقال: »أتكلمني في 
حد من حدود الله؟«. قال أسامة: استغفر لي يا رسول 
الله، فلما كان العشي قام رسول الله # خطيًبا، فأثنى 
عل���ى الله مبا هو أهله، ثم قال: »أما بعد، فإمنا أهلك 
الناس قبلكم: أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، 
وإذا س���رق فيهم الضعيف أقاموا عليه احلد«، ثم ذكر 
النبي # قاعدة أرسى فيها أعظم معاني العدل وأجل 
محددات التجرد قائاًل: »والذي نفس محمد بيده، لو 

أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها«.)1(

لقد كان من أعظم أس���باب اختالل األمن، وانتشار 
الفس���اد، والتط���اول على حق���وق الن���اس، والعبث 
مبقدرات األم���ة العامة: غياب الع���دل في القضاء، 
إما بتحكيم القوانني الوضعية واألهواء البش���رية، أو 

)1( أخرج���ه البخاري في كت���اب املغازي، رقم 04)4، ومس���لم في كتاب 
احلدود، رقم 1688.

بانتشار احملاباة ومداهنة ذوي اجلاه أو القرابة، وهذا 
– والعياذ بالله – من أوس���ع أبواب االنحراف وضياع 
احلقوق، فإذا فس���د القضاء؛ فسد املجتمع، واستبد 
املفسدون وأهل األهواء، وتطاول السفهاء على الناس، 
واستُلبت حقوق الضعفاء، وأحسب أن رسالة عمر بن 
اخلطاب – رضي الله عنه – ألبي موس���ى األشعري 
– رض���ي الله عنه – عندم���ا واله القضاء متثل وثيقة 
تاريخية جامعة ينبغي ألهل اإلس���الم أن يفتخروا بها، 
ومما جاء فيها: »القضاء فريضة 
محكمة، وُسّنة متبعة؛ فافهم إذا 
أُْدِلي إليك؛ فإنه ال ينفع كلمة حق 
ال نف���اذ لها، آِس بني الناس في 
وجهك ومجلسك، وعدلك، حتى 
ال يطمع شريف في َحيْفك، وال 

يخاف ضعيف من جورك..«.)2(

رابًعا: العدل االجتماعي:

فالع���دل هو املي���زان الذي يبني جمي���ع العالقات 
االجتماعي���ة، وهو قاعدة التعام���ل التي حتكم جميع 
التصرفات اإلنس���انية، بل حت���ى العجماوات التي ال 
تعقل حُتاَس���ب على ذلك، فقد قال رس���ول الله #: 
»لتؤدنَّ احلقوق إلى أهلها يوم القيامة، حتى يَُقاد للشاة 

اجللحاء من الشاة القرناء«.))(

وميادين العدل االجتماعي واس��عة جدًا؛ نكتفي بذكر 
أمثلة يسرية منها، لتكون داللة على غريها من امليادين:

1- تكرمي اإلنسان ونبذ العنصرية:

مه على  ف الله – عز وج���ل – اإلنس���ان وكرَّ ش���رَّ
س���ائر املخلوقات، فقال – سبحانه وتعالى -: }ک  
ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ    گ   ک   ک  
ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں{ 

)2( أخرجه البيهقي في الس���نن الكبرى: 5/10)1، وقال ابن القيم: وهذا 
كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول، إعالم املوقعني: 85/1-86، وصححه 

األلباني في إرواء الغليل، رقم 2619.
))( أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة، رقم 2582.

لق��د كان م��ن أعظم أس��باب اخت��ال األمن، 
وانتش��ار الفس��اد، والتط��اول عل��ى حقوق 
الناس، والعبث بمقدرات األمة العامة: غياب 
العدل ف��ي القضاء، إما بتحكي��م القوانين 
الوضعي��ة واأله��واء البش��رية، أو بانتش��ار 

المحاباة ومداهنة ذوي الجاه أو القرابة
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]اإلس���راء:70[، ثم ظهرت الطبقية ف���ي املجتمعات، 
ومتايز الناس بحس���ب أنس���ابهم وأموالهم، وتسلط 

بعضهم على بعض ظلًما وعلّوًا.

ومن ذلك ما س���اد املجتمع العربي في اجلاهلية من 
تأسيسه على العنصرية والتفاخر باألنساب، فالقبيلة 
هي عصب القوة وميزان الش���رف، وحني جاء اإلسالم 
أقام بنياًنا جديًدا يقوم أساسه على العدل، فسوَّى بني 
جميع الناس، وجعل معيار التفاضل ميزان التقوى، وليس 
باألحس���اب أو األنساب أو املنازل املادية أو العنصرية؛ 

كما قال – س���بحانه وتعالى -: } ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  
ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ    ڍ  ڍ  

ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ{ ]احلجرات: )1[.
وذلك هو ما ش���يَّد النبي # 
بنيان املجتمع اإلس���المي عليه؛ 
إذ أعلى # ي���وم فتح مكة على 
التي  القيمة األخالقية  تلك  املأل 
تأسست عليها هذه األمة، فخطب 
الناس،  أيها  »ي���ا  قائاًل:  بالناس 
إنَّ الله قد أذه���ب عنكم ُعبِّيَّة)1( 
بآبائها،  وتعاظمه���ا  اجلاهلي���ة، 

الناس رجالن: برٌّ تقي كرمي على الله ، وفاجر ش���قي 
هنيِّ عل���ى الله. والناس بنو آدم، وخل���ق الله آدم من 

تراب، قال الل���ه: } ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  
چ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  

ڎ  ڈ   ڈ  ژ{ ]احلجرات: )1[.)2(
وفي حج���ة الوداع؛ حي���ث اجتمع الن���اس من كل 
رح  د النبي # ميزان العدل، واطَّ األجناس والقبائل، أكَّ
قي���م العنصرية والتظالم االجتماعي، فقال: »إنَّ ربكم 
واح���د، وأباكم واحد، أال ال فضل لعربي على عجمي، 
وال لعجم���ي على عربي، وال ألس���ود على أحمر، وال 

)1( الُعبِّيَّة: الكبر والفخر. لسان العرب مادة عبب: 8/9.
)2( أخرجه الترمذي في كتاب تفسير القرآن، رقم 270).

أحمر على أسود، إال بالتقوى«.))(

2- العدل األسري:

فاألسرة هي نواة املجتمع، فإذا أُحيطت بنور العدل؛ 
حتققت الطمأنينة واألنس، وحصل االستقرار والرضا، 
���س أركانه على العش���رة  وعق���د الزوجية إمنا تَُؤسَّ

تعالى -: }ۉ   باملعروف، امتث���االً لقول���ه – 
ۉ{ ]النس���اء: 19[، وم���دار ذلك على العدل، 
تعال���ى -: }ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱڱ{  كما قال – 

]البقرة: 228[.

وحف���ظ كرامة املرأة، والعدل ف���ي رعاية حقوقها، 
ا تواترت به النصوص الش���رعية، واستقرت عليه  ممَّ
قواعد اإلسالم، فعن أبي هريرة 
– رضي الله عن���ه – قال: قال 
»اس���توصوا   :# الله  رس���ول 
بالنساء خيًرا، فإن املرأة ُخلقت 
من ضلع أعوج، وإن أعوج ما في 
الضلع أعاله، فإن ذهبت تقيمه 
كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج؛ 

فاستوصوا بالنساء«.)4(

ومن رعاية الوصية بالنساء أنه ال يجوز أبًدا السكوت 
عن بعض املمارس���ات االجتماعية املنحرفة التي قد 
تؤدي إلى ظلم املرأة، أو استحقارها، أو التطاول على 
مالها، أو عضلها ... ونحو ذلك من العادات البغيضة 
التي تنتش���ر في بعض املجتمعات بسبب غياب الرؤية 
اإلس���المية التي تُعلي من ش���أن املرأة، وحتفظ لها 

كيانها وكرامتها.

ومن العدل األَُسِرّي: العدل بني الزوجات، كما قال – 
تعالى -: }گ  گ  ڳ   ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  
ں  ڻ  ڻ { ]النساء: )[. وقال – عز وجل–: }ڄ  
چ   چ   ڃچ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ     ڄ   ڄ   

))( أخرجه أحمد 141/5، رقم 6)5)2.
)4( أخرج���ه البخاري في كتاب أحاديث األنبياء، رقم 1))). ومس���لم في 

كتاب الرضاع، رقم 1468.

في حجة الوداع؛ حيث اجتمع الناس من كل 
د النب��ي # ميزان  األجن��اس والقبائ��ل، أكَّ
رح قي��م العنصري��ة والتظالم  الع��دل، واطَّ
االجتماع��ي، فقال: »إنَّ ربك��م واحد، وأباكم 
واح��د، أال ال فض��ل لعرب��ي عل��ى عجمي، وال 
لعجم��ي على عربي، وال ألس��ود على أحمر، 

وال أحمر على أسود، إال بالتقوى«
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 ،]129 ]النس���اء:  ڇ{  ڇ   ڇ        چ  
والوعيد ش���ديد من النبي # ملن ال يعدل بني نسائه، 
فقد جاء في حديث أبي هريرة – رضي الله عنه - أن 
رس���ول الله # قال: »من كان ل���ه امرأتان، فمال إلى 

إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل«.)1(

ومن ذلك أيًضا: العدل بني األوالد، فعن النعمان بن 
بشير – رضي الله عنهما – قال: »أعطاني أبي عطية، 
فقالت عمرة بنت رواحة: ال أرضى حتى تُشهد رسول 
الله #، فأتى رسول الله # فقال: إني أعطيت ابني 
من عمرة بنت رواحة عطية، فأمرتني أن أش���هدك يا 
رسول الله، فقال: »أعطيت س���ائر ولدك مثل هذا؟« 
قال: ال، قال: »فاتقوا الله واعدلوا بني أوالدكم«. قال: 

فرجع أبي فرد عطيته.)2(

والقاعدة اجلامعة في هذا الباب بيَّنها رسول الله # 
في احلديث الذي مر آنًفا، وهو قوله: »إن املقس���طني 
عند الل���ه على منابر من نور ع���ن ميني الرحمن عز 
وج���ل  – وكلتا يديه ميني – الذي يعدلون في حكمهم 

وأهليهم وما ُولُّوا«.))(

ا أن يرتدي مسوح الدفاع عن حقوق  ومن احملزن حّقً
املرأة واألس���رة والطفل بعض أدعياء العلمانيني وأهل 
األهواء، الذين يتشدقون بش���عارات حقوق اإلنسان، 
ويرّوجون ملواثيق األمم املتحدة، ويسّوقون لقيم الغرب، 
في الوقت الذي ينحسر فيه دور املصلحني من العلماء 

والدعاة ويتركون امليدان لغيرهم!

 3- العدل مع األيتام:

فاليتيم لضعفه وقلة حيلته مظنة أن يجور عليه من 
ن ال يخشى الله – عز وجل –، ولهذا  له والية عليه ممَّ

)1( أخرجه أب���و داود في كتاب النكاح، رق���م ))21، والترمذي في كتاب 
النكاح، رقم 1141، وابن ماجه في كتاب النكاح، رقم 1969، والنسائي 
في كتاب عشرة النس���اء 2/)15، وصححه األلباني في إرواء الغليل، 

رقم 2017.
)2( أخرجه البخاري في كتاب الهبة، رقم 2587، ومسلم في كتاب الهبات، 

رقم )162.
))( أخرجه مسلم في كتاب اإلمارة، رقم 1827.

ذمَّ الله املشركني لظلمهم لأليتام، فقال: } ٹ  ٹ  
ڦ   ڦ   ڤ   ڤ    ڤ   ڤ   ٹ   ٹ  
ر  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ{ ]املاع���ون: 1-)[، وحذَّ

من التطاول على أموالهم، فقال – سبحانه -: } ٱ  
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ { ]األنع���ام: 152[. 

وقال: }ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  
 ،]10 ]النس���اء:  ک{  ک   ڑ  کک   ڑ   

وق���ال: }ڦ  ڦ  ڄڄ   ڄ   ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ   
چ  چ  چ  چڇ  ڇ      ڇ  ڇ  ڍ{ ]النس���اء: 2[. 
ج حق  وأك���د النبي # ذل���ك بقوله: »اللهم إن���ي أحرِّ

الضعيفني: اليتيم واملرأة«.)4(

 4- العدل مع العمال:

العدل مع العمال من الواجبات املقررة في ش���ريعة 
اإلس���الم، وال يجوز التهاون في حقوقه���م أو اجَلْور 
عليهم، أو استغالل حاجتهم وضعفهم، فهذا من الظلم 

املنهي عنه.

وقد أسَّ��س اإلس��ام ملنظوم��ة قيمية متكامل��ة، حتفظ 
للعمال مجيع حقوقهم، وتنصفهم يف مجيع شئوهنم، ومن 

معامل ذلك:

   أ- عدم تكليفهم ما ال يطيقون:

فع���ن أبي ذر – رضي الله عنه – قال: قال رس���ول 
الل���ه #: »إخوانكم َخَولُُكم، جعلهم الله حتت أيديكم، 
فمن كان أخوه حتت يده؛ فليطعمه مما يأكل، وليلبسه 
مم���ا يلبس، وال تكلفوهم ما يغلبه���م، فإن كلفتموهم؛ 

فأعينوهم«.)5(

ب- تعزيز كرامتهم:

تعزيز كرام���ة العام���ل، واحلذر م���ن حتقيره؛ أو 
االس���تهانة به، أو التعالي عليه بقول أو فعل، ليس من 

)4( أخرجه: أحمد 416/15، رقم 9666، وقوى إسناده األرناؤوط.
)5( أخرجه: البخاري في كتاب اإلميان، رقم 0). ومسلم في كتاب اإلميان، 

رقم 1661. وخولكم: أي خدمكم. وقيل: حشم الرجل وأتباعه.
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أخالق أهل املروءة التي شرف الله – تعالى – بها أهل 
اإلسالم، فعن عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما -: 
أن رجاًل أتى رس���ول الله # فقال: يا رسول الله إني 
لي خادًما يسيء ويظلم، أفأضربه؟ قال: »تعفو عنه كل 

يوم سبعني مرة«.)1(

ج� - إعطاؤهم حقوقهم:

أمر النبي # باملب���ادرة في إعطاء العّمال حقوقهم 
ر من مماطلتهم أو بخسهم ما  كاملة غير منقوصة، وحذَّ
يس���تحقون، فقال: »أعطوا األجير أجره قبل أن يجف 

عرق���ه«)2(، وقال #: »قال الله: 
القيامة:  يوم  أنا خصمهم  ثالثة 
رج���ل أعطى بي ثم غدر، ورجل 
ا فأكل ثمن���ه، ورجل  ب���اع ح���ّرً
منه  فاستوفى  أجيًرا  اس���تأجر 

ولم يُعط أجره«.))(

وليس من الشرع وال من العقل 
أن ينظ���ر املصلح���ون إلى ذلك 

الظلم املتجذر في أنحاء بالد املسلمني، ثم يغفلوا عنه، 
أو يتهاونوا في إنكاره.

5- العدل مع الضعفاء:

فالضعفاء مهما بلغ ضعفهم وعجزهم ال يجوز اجلور 
عليهم، أو التعدي على حقوقهم، بل إن هذا من الظلم 
املستبني املوجب لس���خط الله – عز وجل – وعقابه، 
وقد ثبت من حديث أبي س���عيد اخلدري – رضي الله 
ست أمة ال  عنه – أن رس���ول الله # قال: »إنه ال ُقدِّ

يأخذ الضعيف فيها حقه غير متعتع«.)4(

وع���ن جابر بن عبد الله – رضي الله عنهما – قال: 

)1( أخرجه أحمد 9/)45، رقم 5)56. وصححه األرناؤوط.
)2( أخرجه ابن ماجه في كتاب الرهون، رقم )244. وصححه األلباني في 

إرواء الغليل، رقم )149.
))( أخرجه البخاري في كتاب البيوع، رقم 2227.

)4( أخرج���ه ابن ماجه في كتاب الصدقات، رقم 2426، وصححه األلباني 
في صحيح اجلامع رقم 2417.

ملا رجعت مهاجرة احلبش���ة إلى رس���ول الله # قال: 
»أال حتدثوني بأعجب ما رأيتم بأرض احلبشة؟«، قال 
ت  فتية منهم: يا رس���ول الله! بينم���ا نحن جلوس مرَّ
علينا عجوز من عجائزهم حتمل على رأس���ها ُقلَّة من 
ماء، فمرت بفًتى منهم، فجعل إحدى يديه بني كتفيها، 
ثم دفعها على ركبتيها، فانكسرت ُقلَّتها، فلما ارتفعت 
التفتت إليه، ثم قالت: س���تعلم ي���ا ُغَدر إذا وضع الله 
الكرس���ي، وجمع األولني واآلخري���ن، وتكلمت األيدي 
واألرجل مبا كانوا يكسبون، فسوف تعلم أمري وأمرك 
عنده غًدا. فقال رسول الله #: »صدقت، ثم صدقت، 
س الل���ه قوًما ال يؤخذ  كيف يُقدِّ

لضعيفهم من شديدهم؟!«.)5(

الضعفاء،  بحقوق  التفريط  إن 
والتهاون في قطع أبواب التظالم 
والبغي، من أخطر العوامل التي 
متّزق املجتم���ع، وتقّوض أركانه، 
وحتيي فيه دواعي األثرة والبغي. 
وتأكي���ًدا حلق���وق الضعفاء كان 
النبي # يق���ول: »ابغوني ضعفاءك���م، فإمنا تُرزقون 

وتُنصرون بضعفائكم«.)6(

إن ثم���ة حقيقة مهم���ة، وهي أنه مرَّ عل���ى العالم 
اإلس���المي س���نوات عجاف احتكر احلديث فيها عن 
قيم العدال���ة االجتماعية، وحقوق العمال والفالحني: 
األحزاُب الش���يوعية، ثم اس���تلم ل���واء دعاوى حقوق 
اإلنس���ان الغرُب مبدارس���ه الليبرالية املادية، واغتر 
بعض املستغفلني بتلك الش���عارات، وظنوا أن قوانني 

الغرب ونظمه الفكرية والقانونية هي معيار العدل!

وق���د آن األوان ليقظة األمة اإلس���المية، وإدراكها 
ملنظوم���ة القيم العقدي���ة واألخالقية الش���املة التي 

)5( أخرج���ه ابن حبان في كت���اب القضاء رقم 2058، وق���واه األرناؤوط 
بشواهده.

)6( أخرجه الترمذي في كتاب اجلهاد رقم 1702، وقال: حس���ن صحيح، 
وأب���و داود في كتاب اجلهاد، رقم 2594. والنس���ائي في كتاب اجلهاد 
45/6-46. وصححه األلباني في صحيح سنن الترمذي، رقم 1702.

مرَّ على العالم اإلسامي سنوات عجاف احتكر 
الحديث فيه��ا عن قيم العدال��ة االجتماعية، 
وحقوق العمال والفاحين: األحزاُب الشيوعية، 
ثم اس��تلم لواء دعاوى حقوق اإلنسان الغرُب 
بمدارس��ه الليبرالي��ة المادي��ة، واغت��ر بعض 
المس��تغفلين بتل��ك الش��عارات، وظن��وا أن 
قوانين الغ��رب ونظم��ه الفكري��ة والقانونية 

هي معيار العدل!
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ش���ّرفهما الله – جل وعال – بها، إن تلك املنظومة لتؤس���س ملجتمع تسوده العدالة واإلنصاف واملساواة، ويتحرر 
فيه اإلنسان من ربقة العبودية والظلم، ويشعر فيه بكرامته وإنسانيته. وما أجمل قول الصديق – رضي الله عنه 
– ملا تولى اخلالفة: »الضعيف فيكم قوّي عندي حتى أُريح عليه حقه إن ش���اء الله، والقوي فيكم ضعيف عندي 

حتى آخذ احلق منه إن شاء الله«.)1(

اخلامتة:

إن مش���روعنا السياس���ي والفكري يجب أن يتصدى بوعي ملش���كالت األمة، والتحديات التي تواجهها. وعلى 
ا علمّيًا وعملّيًا لتأصيل ثقافة العدل واإلنصاف، التي تعّزز كرامة اإلنس���ان، وتبني  املصلحني أن يرفعوا لواء جاّدً

مجتمًعا تسوده قيم الطمأنينة والتالحم املجتمعي.

وال شك أن تأسيس بيئة عادلة يُحَكم فيها باإلنصاف، ويتساوى الناس فيها في احلقوق والواجبات، يحتاج إلى 
جهد كبير وعمل دءوب؛ فتخلُّف عقود طويلة في عاملنا اإلسالمي ال ميكن أن يُغيَّر في وقت قصير، لكن املهم أن 

نؤسس لهذا البناء.

وليعلم الدعاة واملصلحون أن رفع لواء العدل بكل ميادينه ليس اشتغاالً بأمور ثانوية أو جزئية؛ وإمنا هو اهتداء 
مبنهج األنبياء عليهم الصالة والسالم، وذلك هو طريق اإلصالح والتجديد. 

واألمة التي ال تس���تطيع أن تقيم صروح العدل، وتواجه طغيان الفس���اد والظلم؛ ل���ن تقوى على النهوض من 
مستنقع التخلف والتبعية. 

اللهم إّنا نسألك كلمة احلق والعدل في الغضب والرضا، وصلى الله على محمد وآله وسلم.

)1( ابن كثير، البداية والنهاية: 415/9. والسيوطي، تاريخ اخللفاء: ص 72.
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معلومات إضافية

بعض معامل عدالة اإلسالم يف جانبها العملي وميدانها التطبيقي:

أواًل: عدالة الرسول # : 
)1( عن أبي هريرة -رضي الله عنه - َقاَل: »كان لرجل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم – سنٌّ )1( فجاءه 
يتقاضاه)2( وإنه أغلظ له في القول حتى همَّ به بعُض القوم))(، فَقاَل #: »َدعوه)4(؛ فإن لصاحب احلق مَقاالً، ثم 
ُجل: أوفيتني أوفاك الله  َقاَل : »أعطوه« فطلبوا ِس���نَّه فلم يجدوا إال س���ًنّا فوقها)5( فَقاَل #: »أعطوه«، فَقاَل الرَّ

تعالى، فَقاَل #: »إّن خيركم أحسنكم قضاًء«)6(.

)2( عن النعمان بن بشير – رضي الله عنهما – قال: نحلني أبي نحاًل، فقالت أمي َعْمَرة بنت رواحة: ال أرضى 
حتى تُشهد رسوَل الله صلى الله عليه وسلم. فجاءه ليُْشِهده على صدقتي؛ فقال : »أكّل ولدك نحلَت مثله؟« قال: 
ال . ق���ال : » اتق���وا الله ، واعدلوا في أوالدكم« . وقال : » إني ال أش���هد على جور« . قال : فرجع أبي فَردَّ تلك 

الصدقة.)7(

ا، وإن لقريش عليكم  ))( عن أبي هريرة – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله #: )إن لي على قريش حّقً
ا ما حكموا فعدلوا، وائتمنوا فأدوا، واسترحموا فرحموا(.)8( حّقً

)4( وعن أبي هريرة – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله #: )كل سالمي من الناس عليه صدقة، كل يوم 
تطلع فيه الشمس.. يعدل بني الناس صدقة(.)9(

)5( وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله #: )إذا حكمتم فاعدلوا()10(.

ثانًيا: عدالة اخللفاء الراشدين ومن بعدهم: 

 )1( مل���ا تول���ى أبو بكر – رضي الله عنه – اخلالفة خطب في الصحابة – رضي الله عنهم – وكان مما قال: 
)فإن أحس���نُت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني، الصدق أمانة، والكذب خيانة، والضعيف فيكم قوي عندي حتى 
أزيح علته إن ش���اء الله. والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ احلق منه إن ش���اء الله، ال يدع قوم اجلهاد في 
س���بيل الله إال ضربهم الله بالذل، وال تشيع الفاحشة في قوم قط إال عّمهم الله بالبالء، أطيعوني ما أطعت الله 

ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله فال طاعة لي عليكم( )11(.

)1( أي: دابة ذات سن وُعمر من اإلبل.
)2( أي يطلب منه قضاء حقه ووفاء دينه.

))( أي هّم بعض الصحابة بضربه؛ ملا أغلط على النَِّبّي # في القول.
)4( أي: اتركوه.

)5( أي أحسن من الّسن التي له على الرسول #.
)6( رواه البَُخاِرّي في َصِحيْحه في االستقراض، باب حسن القضاء، )809/2-82-85-920-921(، ومسلم في كتاب املساقاة ))/1225(.

)7( أخرجه: البخاري في كتاب الهبة )2586(، ومسلم في كتاب الهبات ))162(.
)8( أخرجه أحمد ))91/1( رقم ))765(، وصححه األرناؤوط في حتقيقه للمس���ند، وصححه أحمد شاكر في حتقيقه للمسند )72/14(، وقال الهيثمي 

في مجمع الزوائد )192/5(: رجال أحمد رجال الصحيح.
)9( أخرجه: البخاري في كتاب الصلح )2707(، ومسلم في كتاب الزكاة )1009(.

)10( رواه الطبراني في األوسط، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد )197/5(: رجاله ثقات، وحسنه األلباني في السلسلة الصحيحة )469(.
)11( السيرة النبوية البن هشام )2-661(، وطبقات ابن سعد )182/ )-8)(، والبداية والنهاية )5/27-280(، وقال: هذا إسناده صحيح.
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)2( عن عمرو بن ميمون قال: )رأيت عمر بن اخلطاب – رضي الله عنه – قبل أن يصاب بأيام باملدينة، ووقف 
لتما األرض ما ال تطيق؟)1(  على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف، قال: كيف فعلتما؟ أتخافان أن تكونا قد حمَّ
قال: حملناها أمًرا هي له مطيقة، ما فيها كبير فضل، قال: انظرا أن تكونا حملتما األرض ما ال تطيق. قاال: ال. 

فقال عمر: لئن سلمني الله ألََدَعنَّ أرامل أهل العراق ال يحتجن إلى رجل بعدي أبًدا(. )2(

))( مرَّ عمر بن اخلطاب - رضي الله عنه - بباب قوم وعليه س���ائل يسأل؛ شيخ كبير ضرير البصر، فضرب 
عضده من خلفه، وقال: من أّي أهل الكتاب أنت؟ فقال: يهودي. قال: فما أجلأك إلى ما أرى؟ قال: أسأل اجلزية 
واحلاجة والس���ن. قال: فأخذ عمر بيده وذهب به إلى منزله، فرضخ له بش���يء من املنزل، ثم أرسل إلى خازن 
َدَقاُت  بيت املال، فقال: انظر هذا وضرباءه فوالله ما أنصفناه أن أكلنا ش���بيبته ثم نخذله عند الهرم )إمنا الصَّ
ِللُْفَقَراِء َوامْلََساِكني( )التوبة: 60(، والفقراء هم: املسلمون، وهذا من املساكني من أهل الكتاب، ووضع عنه اجلزية 

وعن ضربائه.))(

)4( عن عبد الرحمن بن شماسة، قال: أتيت عائشة - رضي الله عنها - أسألها عن شيء فقالت: ممن أنت؟ 
فقلت: رجل من أهل مصر. فقالت: كيف كان صاحبكم لكم في غزاتكم هذه؟ - تعني عمرو بن العاص - فقال: 
ما نقمنا منه ش���يًئا، إن كان ليموت للرجل منا البعير فيعطيه البعي���ر والعبد فيعطيه العبد، ويحتاج إلى النفقة 
فيعطيه النفقة، فقالت: أما إنه ال مينعني الذي فعل في محمد بن أبي بكر أخي أن أخبرك ما سمعت عن رسول 
الله # يقول في بيتي هذا: )اللهم! من ولي من أمر أمتي ش���يًئا فش���ّق عليهم؛ فاشقق عليه، ومن ولي من أمر 

أمتي شيًئا فرفق بهم؛ فارفق به(.)4(

)5( عندم���ا تولى عمر ب���ن عبد العزيز – رحمه الله - اخلالفة أمر مناديه فن���ادى: أال من كانت له مظلمة؛ 
ي من أهل حمص، فقال: يا أمير املؤمنني! أس���ألك كتاب الله قال: ما ذاك؟ قال:  فليرفعه���ا، فقام إليه رجل ذمِّ
العب���اس بن الوليد بن عبد امللك اغتصبني أرضي، والعباس جالس فقال له عمر: يا عباس! ما تقول؟ قال: نعم، 
أقطعنيها أمير املؤمنني الوليد، وكتب لي بها سجاًل. فقال عمر: ما تقول يا ذمي؟ قال: يا أمير املؤمنني! أسألك 
كت���اب الله - تعالى -، فقال عمر: نع���م ، كتاب الله أحق أن يُتبع من كتاب الوليد، قم فاردد عليه ضيعته فردها 

عليه.)5(

)6( وذكر اإلمام املاوردي في األحكام السلطانية أن اخلليفة املأمون بن هارون الرشيد كان يجلس للمظالم في 
يوم األحد، فنهض ذات يوم من مجلسه، فلقيتْه امرأة في ثياب رثَّة فَقالَت:

َشُد      ويا إماًما به قـد أشـرَق البلـُد يا خري منتصف ُيهدى لـه الرَّ

تشكو إليَك عميَد امُللـِك أرمـــــــلٌة       عدا عليها فما تقـوى به أسـُد

فابتز منها ضياًعا )6( بعد مَنعِتهـا      ملـا تفـرق عــنها األهل والولـُد 

)1( قال ابن حجر: )األرض املشار إليها هي أرض الواد، وكان عمر بعثهما يضربان عليها اخلراج وعلى أهلها اجلزية(، فتح الباري )62/7(.
)2( أخرجه: البخاري في كتاب املناقب، رقم )700)(.

))( أبو يوسف، في كتاب اخلراج ص )9)1(.
)4( أخرجه: مسلم في كتاب اإلمارة رقم )1828(.

)5( ابن كثير، في البداية والنهاية: 9/)21.
)6( الّضيعُة : األرض املغلُّة ، والعمل النافع املربح، وتُطلق على الّربح نفسه. املعجم الوسيط ، ص)547(. 
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 فأطرق املأمون يس���يًرا، ثم رفع رأس���ه وطلب منها الصبر حتى أوان مجلسه فانصرفت، وحضرت يوم األحد 
ف���ي أول الناس، فَقاَل لها املأمون: »من خصمك؟« فَقالَت: القائم على رأس���ك الَعبَّاس ابن أمير املؤمنني، فَقاَل 
املأمون لقاضيه يحيى بن أكثم، وقيل لوزيره أحمد بن أبي خالد: »أجلسها معه« ، ونظر بينهما بحضرة املأمون، 
ابه، فَقاَل له املأمون: »دعها، فإن احلق أنطقها، والباطل أخرسه« وأمر برد  وجعل كالُمها يعلو، فنهرها بعض ُحجَّ

ضياعها عليها.)1(

)1( املاوردي، في األحكام السلطانية )85-84(.
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ملخص الدراسة

اعتبر الغرب أن أحداث احلادي عشر من سبتمبر »انتفاضة إسالمية« على مسيرة احلضارة الغربية التي 
تسود العالم، وتنتشر قيمها في كل بقعة وصقيع، وظنت أنها حسمت منذ فترة طويلة صراعها مع املسلمني 
أو بدا لها ذلك. وإذا كان السياس���يون والعس���كريون قد ش���رعوا في إعداد االستراتيجيات للرد العسكري 
والسياس���ي على تل���ك الهجمات، فإن املفكرين االس���تراتيجيني والباحثني الغربي���ني وخاصة في الواليات 
املتحدة أخذوا يفندون خلفيات وجذور الفكر الذي اس���تقى منه هؤالء املهاجمون قيمهم وأفكارهم ليصيغوا 
اس���تراتيجيات جديدة للمواجهة الفكرية مع العالم اإلس���المي؛ لتتبلور فيما بعد في شكل سياسات يحاول 
التنفيذيون تطبيقها في الواقع. وكان أكثر هذه االس���تراتيجيات خطورة ما اصطلح في األدبيات األمريكية 
على تس���ميته ب�»إعادة بناء اإلسالم«. فبعد أن كان الغزو الفكري يحاول تقريب اجتاهات الفكر الغربي إلى 

عقول املسلمني جاءت حرب األفكار لتتجه إلى الصحوة اإلسالمية في محاولة لتغيير اإلسالم نفسه.
واإلسالم الذي يريده الغرب يتمتع بعدة صفات ال بد لهذا الدين أن يتصف بها منها: العلمانية والدميقراطية 

والليبرالية والتعايش مع اآلخر. 
وقد تنوعت استراتيجيات الغرب لتطبيق هذه املبادئ التي يريدها لإلسالم اجلديد لتأخذ أبعاًدا كثيرة من 
أهمها إيجاد شبكات من املعتدلني � باملفهوم األمريكي � الذين ينتمون إلى العالم اإلسالمي ليحملوا املفاهيم 

اجلديدة لعامة املسلمني، وانتقاء منوذج إسالمي قابل لتعديل مفاهيمه.
ومن االس���تراتيجات األخرى التي يعتمد عليها الغرب دعم الدميقراطية املتدرجة؛ فالدميقراطية الكاملة 
بتطبيق آلياتها س���يصل اإلس���الميون للحكم، وهؤالء إن لم يتم تعديل أفكارهم فس���يصبحون خطًرا على 
الغرب كما يعتقد. كما يتحدث كثير من املفكرين واحملللني في الغرب عن ضرورة استخدام أدوات ما يعرف 

بالدبلوماسية العامة لتحقيق اإلسالم اجلديد الذي يصبو إليه الغرب. 
ورغم أن هذه االس���تراتيجيات لم تنجح حتى اآلن؛ فإن الغرب لن يتوقف عن تلك احلملة، لذا فإن العودة 
للجوه���ر الثابت والنظرة األصيلة لإلس���الم مطلب تاريخي واقعي، فضاًل عن كونه مطلًبا ش���رعّيًا، ولفهم 
اإلس���الم على حقيقته يجب الرجوع إلى نبعه الصافي من الكتاب والس���نة بفهم الس���لف الصالح في خير 

القرون ومن تبعهم بعد ذلك على ذات املنهج.

م. حسن الرشيدي

مدير املركز العربي للدراسات اإلنسانية

محلة للرتويج إلسالم جديد
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»املعركة الكربى اآلن تدور حول روح اإلسام«

    هذا النص مقتبس من تقرير ملعهد الس���الم األمريكي)1( ليحدد طبيعة املعركة التي يقودها الغرب وطليعته 
أمريكا في مواجهة تفسير اإلسالم وقيمه ومعانيه.. تلك التفسيرات التي جعلت العالم اإلسالمي حتى يومنا هذا 

يأبى التطويع والدخول في الفلك الغربي. 

    لم تكن نظرة الغرب ألحداث احلادي عش���ر من س���بتمبر أنه مجرد مجموعة من الشباب العرب املسلمني 
الغاضبني قد هاجموا بعض املنشآت االقتصادية السياسية في الواليات املتحدة: طليعة الغرب وزعيمته ومنوذجها 
املبهر للعالم كله، ولكن الرؤية لتلك األحداث كانت أعمق من هذا بكثير، بل كانت ما اعتبروه انتفاضة إس���المية 
على مسيرة حضارة غربية مظفرة تسود العالم، وتنتشر قيمها في كل بقعة وصقيع، وظنت أنها حسمت منذ فترة 

طويلة صراعها مع املسلمني أو بدا لها ذلك.

   ولذلك جاءت هذه الضربة مبثابة صدمة اس���تدعت ذاكرة تاريخية وعقائدية ملواجهات مع العالم اإلسالمي 
ف���ي ق���رون ماضية؛ فكان أول تعبير يخ���رج تلقائّيًا من فم بوش هو أن الرد على تلك الضربات يس���تلزم حملة 

صليبية.

ويقول كبير الباحثني في مؤسس���ة الدفاع عن الدميقراطيات، واألس���تاذ احملاضر في مدرسة األمن القومي 
في جامعة الدفاع الوطني بواش���نطن وليد فارس: »إن العقل اجلماع���ي الدولي قد فقد القدرة على معرفة ما 
ا في العالم العربي واإلس���المي، وتشكيل الرؤية الصحيحة للتاريخ واحلقائق واألهداف واملواقف  كان يحدث حّقً

احلقيقية لهذه القوى املتطرفة«.)2(

   وإذا كان السياسيون والعسكريون قد شرعوا في إعداد االستراتيجيات للرد العسكري والسياسي على تلك 
الهجمات؛ فإن املفكرين االستراتيجيني والباحثني الغربيني، وخاصة في الواليات املتحدة أخذوا يفندون خلفيات 

(1) Special Report by Abdeslam M. Maghraoui -American Foreign Policy and Islamic Renewal-June 2006-The United 
StatesInstitute of Peace
http://www.usip.org/resources/american-foreign-policy-and-islamic-renewal
(2) Raymond Ibrahim, The War of Ideas: Jihadism against Democracy, American Thinker, April 17, 2010
http://www.americanthinker.com/2010/04/the_war_of_ideas_jihadism_agai.html

م. حسن الرشيدي
مدير املركز العربي للدراسات اإلنسانية
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وجذور الفكر الذي استقى منه هؤالء املهاجمون قيمهم 
وأفكارهم؛ ليصيغوا اس���تراتيجيات جديدة للمواجهة 
الفكرية مع العالم اإلسالمي لتتبلور فيما بعد في شكل 

سياسات يحاول التنفيذيون تطبيقها في الواقع.

وكان أكثر هذه االس���تراتيجيات خطورًة ما اصُطلح 
ف���ي األدبيات األمريكية على تس���ميته بإع���ادة بناء 

اإلسالم.

تقول ش���يريل برنارد واضعة تقرير راند: »إذا كان 
بناء األمم مهمة شاقة؛ فإن بناء الدين مبا ال يُقاس هو 

أكثر خطورة وتعقيًدا«)1(.

ثم جتددت اجلدلية حول طبيعة 
اإلسالم في الفترة األخيرة بشدة 
مع صدور تشريعات منع النقاب 
في أوروبا، واالستفتاء حول حظر 
بناء املآذن على مساجد سويسرا، 
املاضية  القليل���ة  األش���هر  وفي 
تصاع���د احلديث عن اإلس���الم 
في أمريكا، مع اكتشاف محاولة 
تفجير ميدان تاميز سكوير، وبناء 

مسجد مانهاتن في نيويورك.

وفي هذا الس���ياق يؤكد تقري���ر أمريكي)2( على أن 
هدف عمليات اإلصالح في العالم اإلس���المي ينبغي 
أن يترك���ز على تكيي���ف املبادئ والقيم واملؤسس���ات 

اإلسالمية مع ظروف العالم احلديث. 

لذلك حتاول هذه الورقة البحثية اإلجابة على إشكالية 
حماوالت الغ��رب طرح مفاهيم جديدة لإلس��ام من خال 

عدد من األسئلة الفرعية:
- ما ماهية هذه احلملة التي حتاول حتريف معاني 

(1) Cheryl Benard-Civil democratic Islam: Partners, 
Resources, and Strategies - The RAND Corporation
http://www.rand.org/pubs/monograph_reports/MR1716/
MR1716.pdf
(2) American Foreign Policy and Islamic Renewal-op

اإلسالم عن حقيقتها؛ لتقدمه في قالب جديد يناسب 
أهداف الغرب وتوجهاته واستراتيجياته؟

- وما أسباب تلك احلملة؟ وما استراتيجيتها؟ 
- ما مدى ما حققته؟ وماذا عن مستقبلها؟

- هل اإلسالم له قواعد ثابتة، وشكل منوذجي محدد، 
وإطار معلوم مقنن؛ نس���تطيع به أن نقيس أي منوذج 

َعى أنه اإلسالم، وأن غيره ليس من اإلسالم؟ يُدَّ

املبحث األول: اجلذور والتحوالت
لم يكن املس���لمون يتصورون في ي���وم من األيام أن 
متتد احلملة ضد اإلسالم واملسلمني من قبل أعدائهم 

لتشمل محاولة تغيير مفاهيم اإلسالم ذاته.

التي ش���ّنها  فحروب األفكار 
الغ���رب، عندم���ا اس���تتب له 
احتالله ملناطق العالم اإلسالمي 
منذ أواخر القرن التاسع عشر؛ 
كان���ت حمل���ة لف���رض أفكاره 
وتوجهات���ه، ولذلك أطلق عليها 
املفك���رون املس���لمون في هذه 
العصور الغزو الفكري، وشرعوا 
في تسطير األدبيات في مواجهة 
الفكر الغربي، وبيان ج���ذوره، وإظهار عواره وضرره 

على األمة واإلنسانية.

كان ما اصُطلح على تس���ميته الغزو الفكري موجًها 
لألمة بعمومها، وهو أخطر من الغزو العس���كري؛ ألن 
الغزو الفكري ينحو إلى الس���رية وس���لوك املس���ارب 
اخلفية في بادئ األمر؛ فال حتس به األمة املغزوة، وال 
تس���تعد لصّده والوقوف في وجهه؛ حتى تقع فريسًة 
ل���ه، وتكون نتيجته أن هذه األمة تصبح مريضة الفكر 
واإلحساس حتب ما يريده لها عدوها أن حتبه، وتكره 

ما يريد منها أن تكرهه.

يقول الش���يخ محمود ش���اكر))(: »حاول نابليون في 
محمود ش���اكر، رسالة في الطريق إلى ثقافتنا، الهيئة املصرية العامة   )((

للكتاب، مكتبة األسرة، 1997م، ص: 108.

كان ما اصُطلح على تس��ميته الغزو الفكري 
موجًه��ا لألم��ة بعمومه��ا، وه��و أخط��ر من 
الغزو العسكري؛ ألن الغزو الفكري ينحو إلى 
الس��رية وسلوك المس��ارب الخفية في بادئ 
األمر؛ فا تحس به األمة المغزوة، وال تس��تعد 
لصّده والوقوف في وجهه؛ حتى تقع فريسًة 
له، وتكون نتيجته أن هذه األمة تصبح مريضة 
الفكر واإلحس��اس تحب ما يريده لها عدوها 

أن تحبه، وتكره ما يريد منها أن تكرهه.
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غزوه ملصر أن يعّزز غزوه بغسل العقول، وتبديل املبادئ 
اإلسالمية بأفكار ومبادئ غربية؛ فبعد أن غادر مصر 
أرس���ل رس���الة إلى خليفته كليبر يخاطبه فيها: كنت 
قد طلبَت مني مراًرا جوقة )فرقة( متثيلية، وس���أهتم 
ا بإرس���الها لك؛ ألنها ضرورية للجيش،  اهتماًما خاّصً

وللبدء في تغيير تقاليد البالد.

هكذا كانت البداية ... 

كانت مخطط���ات الغزو الفك���ري منوًطا بتنفيذها 
بشكل أساسي بعض من أبناء األمة اإلسالمية؛ وذلك 
بعد أن زرع الغرب بينهم بذور الفساد، وأعد فئة منهم 
إعداًدا جيًدا للقيام مبا يريد أن يقوم هو به؛ حتى تقل 

التكلفة عليه، ويحمل املسلمون التكلفة كاملة.

ولكن مبرور الوقت، وتعاقب األزمان؛ ظهرت الصحوة 
اإلس���المية، وتصدت لهذه احملاوالت حتى أصبحت 
هذه الفئة العلمانية معزولة عن اجلماهير؛ ال تستطيع 
التوغ���ل في األمة بأفكاره���ا ومعتقداتها، وخاب ظن 
الغرب في شأن هذه الطائفة بتراجع االهتمام مبنطقة 
الشرق األوسط عموًما، ولكن مع جتدد االستراتيجيات 
التغريبي���ة بذراعه���ا األمريكي، خاص���ة بعد أحداث 
احلادي عشر من سبتمبر، واصطدام اجليوش الغربية 
باملقاومة اإلس���المية في مناطق عديدة؛ بدأ التفكير 
م���ن جديد في مرحلة أخرى من الغزو الفكري أصبح 

يطلق عليها حرب األفكار.

ويفس��ر البعض)1( ذل��ك بأن هناك ثاث��ة اجتاهات يف 
حرب األفكار: 

االجتاه األول: عّبر عنه وزير الدفاع األمريكي السابق 
دونالد رامس���فيلد حينما دعا في أكتوبر )200م إلى 
تشكيل وكالة جديدة تس���اعد على مواجهة ما أسماه 
حرب األف���كار اخلاصة باإلره���اب الدولي، ويقصد 
بهذه احلرب معركة الفك���ر مع أولئك الذين جتندهم 

الشبكات اإلرهابية في كافة أنحاء العالم. 

زكي ميالد، الغد األردنية، 2005/1/22م.  )1(

ويعلّل ذلك بأن في مقابل كل إرهابي يعتقله التحالف، 
حسب قوله، أو يقتله أو يردعه أو يثنيه هناك آخرون 
يتدرب���ون. لذلك ال بد من خوض ح���رب األفكار ملنع 

اجليل اجلديد من اإلرهابيني من تنظيم صفوفه. 

االجت��اه الث��اين: عّبر عنه الكات���ب األمريكي توماس 
فريدمان الذي نش���ر مجموعة مق���االت حاول فيها 
ش���رح وحتليل مفهوم، أو مقولة، حرب األفكار؛ حيث 
يرى أنها بصورة أساس���ية ينبغ���ي أن تكون في داخل 
املجتمعات اإلسالمية نفسها، وبإشراك املعتدلني في 
هذه املعركة؛ فهو يعتقد أن األكثر أهمية هو إيجاد سبل 
جلعل املجتمعات التي يأتي منها هؤالء األصوليون هي 
التي تردعهم أوالً؛ فهي -أي هذه املجتمعات- الوحيدة 
التي تعرف أناسها، وهي الوحيدة أيًضا حسب تقدير 
فريدم���ان القادرة على كب���ح متطرفيها. ودعا الغرب 
لتبني أس���اليب وتكتيكات تس���اهم في تعزيز مكانة 

ونشاط هؤالء املعتدلني. 

أم��ا االجت��اه الثال��ث: فقد عّبر عن���ه الكتاب الصادر 
ف���ي نيويورك عام )200م بعن���وان »النضال من أجل 
الدميقراطية.. كيف نربح ح���رب األفكار في أمريكا 
والعالم؟« وقد شارك في إعداده مجموعة من الباحثني 

وبإشراف الكاتب األمريكي جورج باكير. 

ويرى هذا االجتاه بأن االنتصار في حرب األفكار يبدأ 
من أمريكا نفس���ها، وميتد على مستوى العالم برمته. 
يبدأ من أمريكا بإصالح حضارتها ودميقراطيتها أوالً، 

وبالنضال من أجل الدميقراطية في العالم ثانًيا.

وواضح من االجتاه األول الذي مثله رامس���فيلد أنه 
ال يوضح مفهوم هذه احلرب، فقد بنيَّ الهدف من هذه 
احلرب، ولم يُظهر حقيقتها، ولكنه بنيَّ توقيت إعالنها، 

وأصل منشأها.

 أما االجتاه الثالث الذي مثله الكتاب املذكور أعاله 
فهو خلط بين���ه وبني الغزو الفك���ري، أي أن أمريكا 
تغزو العالم بفكرها.. بدميقراطيتها بعد أن تصلحها، 
ويتبقى االجتاه الثاني وهو ما شرحه توماس فريدمان؛ 
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حيث ذكر مكان تلك احل���رب، وهي مجتمعات العالم 
اإلسالمي، ثم القائمني عليها، وهم املعتدلون في هذه 
املجتمع���ات الذين يعتبرهم فريدمان األجدر على كبح 
متطرفيها، ولكن لم يوضح فريدمان أيًضا كيفية هذه 

احلرب ومفاهيمها. 

والذي ال ش���ك في���ه أن هناك مرحل���ة جديدة من 
احلرب الفكرية قد بدأت؛ فبعد أن كان الغزو الفكري 
موجًها في أساس���ه إلى عامة املسلمني؛ يختار منهم 
الغرب نخبًة يربيهم ويحتضنهم في أراضيه، ثم ينقلوا 
إلى بالد املس���لمني؛ ليتولوا نشر أفكاره بعد أن يكونوا 
ق���د تبوأوا مراكز التوجيه والتأثير، ولكن جاءت حرب 
األف���كار لتجعل تركيزها األساس���ي على نخبة األمة 
وطليعتها وقواها احلية النابضة، والتي ش���رعت في 
اس���تنهاض األمة؛ لتستيقظ من غفوتها، وبعد أن كان 
الغزو الفكري يح���اول تقريب اجتاهات الفكر الغربي 
إلى عقول املس���لمني؛ ج���اءت حرب األف���كار لتتجه 
إلى الصحوة اإلس���المية في محاولة لتغيير اإلسالم 

نفسه. 

يوضح تقرير ملؤسس���ة بروكنجز األمريكية ما تريده 
الوالي���ات املتحدة بالضبط من ه���ذه احلرب فيقول: 
»ينبغي أن تتجاوز احلكومة األمريكية مقاربتها للمشكلة 
على أنها مجرد مسابقة عاملية لتحديد مدى شعبيتها. 
فنجاح السياسة اخلارجية األمريكية يعتمد على كيفية 
تعامل الواليات املتحدة مع الش���عوب األجنبية، ومدى 
مس���اعدتها على بلورة اآلراء واملواق���ف التي تتبناها 
هذه الش���عوب. وتش���كل طريقة التواصل، باإلضافة 
إلى األشخاص الذين تتواصل معهم الواليات املتحدة، 
البيئة التي إما أن تغرق أو تعوم فيها سياساتنا. اليوم 

ولألسف سياساتنا تغرق«)1(.

فالتقرير يؤكد باحلرف: مساعدة الشعوب على بلورة 

(1) HadyAmr and P.W. Singer, Engaging the Muslim 
World: A Communication Strategy to Win the War of 
Ideas,11/4/2007.
http://www.brookings.edu/ pers/2007/0411islamicworld_
singer_Opp08.aspx?sc_lang=ar

اآلراء واملواقف التي تتبناها هذه الشعوب.

كانت البداية بالواليات املتحدة في ممارس���ة إيجاد 
شكل جديد لإلسالم؛ يحاول حتقيق ما عجز السالح 

عن حتقيقه.

بينم���ا يعتقد تقرير راند الش���هير »بناء ش���بكات 
إسالمية معتدلة« أن الواليات املتحدة اليوم تقود حرًبا 
على الصعيدين احلرب���ي والفكري؛ فهي تقود معركًة 
باألسلحة ومعركًة باألفكار؛ حيث لن تكون الغلبة على 
اجلانب اآلخر إال بتشويه األيديولوجيات املتطرفة في 

أعني معتنقيها ومؤيديها.)2(

فهذا هدف جديد حلرب األفكار: تشويه معتقدات 
اآلخرين. 

ث���م تدحرج األمر إلى ال���دول األوروبية التي بدأت 
تستشعر أن اخلطر اإلس���المي يقترب من أراضيها، 
بل يهدد وجود الثقافة األوروبية من أساسها، والقائمة 
على املزج بني العلمانية واملس���يحية، فأصبحنا نسمع 
عن اإلس���الم البريطاني واإلسالم الفرنسي إلى آخر 

هذه املسميات.

يقول رئيس الوزراء الفرنس���ي فرانسوا فيون: »إن 
النقاب الذي تريد حكومته حظره في األماكن العمومية 
انحراٌف عن الرس���الة الدينية اإلسالمية، وأكد فيون 
أمام العديد من ممثلي مس���لمي فرنس���ا، املستائني 
مما دار من نقاش���ات حول الهوي���ة الوطنية والنقاب، 
أن حقيقة إس���الم فرنسا اليوم تتمثل في إسالم ِسلْم 
وحوار، إنه دين اعتدال مُياَرس في ظل احترام مبادئ 

اجلمهورية))(.

وفي الوقت نفس���ه اعتبر أن عدو الرابطة الوطنية 
ه���و االنكفاء الطائفي، ومن أخطر أش���كاله التطرف 

الديني.. وفق قوله. 

وقال فيون: إنه بتقمصهم صورة حالكة ومتعصبة ميثل 

(2) Civil democratic Islam:op.cit.
احلياة، 2010/6/28م.  )((
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األش���خاص الذين يخفون وجوههم، بدعوى عقيدتهم، 
هم بوعي أو بدونه أعداء إسالم فرنسا الذي تساهمون 
في بنائه؛ داعًيا املس���لمني إلى الوقوف ضد ما أسماه 

االنحراف في الرسالة الدينية.

وفي سبتمبر 2002م أعلن وزير الداخلية الفرنسي 
آنذاك نيكوال س���اركوزي أن إسالم فرنسا مرحب به، 
إال أننا لس���نا مستعدين للقبول بإس���الم في فرنسا 
مع نظريات متطرفة، ويفس���ر س���اركوزي هذا النوع 
من اإلسالم بقوله: »كل أس���بوع أجد نفسي مضطًرا 
ألرف���ض دخول عدد م���ن األئمة والدع���اة الذين ال 

يتكلمون الفرنسية، ويأتون لتغذية 
عدد معني من اجلوامع، وأماكن 
العبادة بنظريات تتعارض مع قيم 

اجلمهورية الفرنسية«)1(. 

وأثناء  سنوات  بخمس  وبعدها 
توليه رئاس���ة فرنسا وفي حفل 
إفطار أقامه للمسلمني في فرنسا 
يطمئن س���اركوزي الفرنس���يني 

بقوله : »إن إسالم فرنسا يحرز تقدًما«)2(.

وتطبيًق���ا لهذه القاعدة رفضت احملاكم الفرنس���ية 
))( إعطاء إحدى الس���يدات -وهي من أصل مغربي- 

اجلنس���ية الفرنس���ية؛ ألنها وكما تبني لم تس���توِف 
ش���روط االندماج باملجتمع والدولة في فرنس���ا، كما 
أن الق���رار بُني في جانب آخر منه على أن الس���يدة 
املذكورة متش���ددة دينّيًا، وبذلك ف���إن رؤيتها الدينية 
املتشددة ال تتماش���ى مع املعايير الضرورية للمجتمع 
الفرنسي، خاصة مبدأ املساواة بني اجلنسني كما ُذكر 

في الصحافة الفرنسية. 

وامتد هذا اجلدل إلى كبرى الصحف الفرنسية، وهي 

الشرق األوسط، 2002/9/11م.  )1(

الشرق األوسط، )/2007/10م.  )2(
موقع شفاف الشرق األوسط، 2008/7/18م:  )((

 http://www.metransparent.com/spip.php?page=article&id_
article=4167&var_lang=ar&lang=ar

ليبراس���يون، والتي أبرزت في صدر صفحتها األولى 
هذا العنوان: هل اإلسالم متوافق مع العلمانية؟)4(

إذن فاإلس��ام الذي يريده الغرب يتمتع بعدة صفات ال 
بد هلذا الدين أن يتصف هبا منها: 

العلمانية، والدميقراطية، والليبرالية، والتعايش مع 
اآلخر. 

اإلسالم العلماني:

كثي���رون يظن���ون أن العلمانية ه���ي العلم أو صفة 
العلمية، ولكن مبا أن الكلمة أصلها التيني، فهي تُفهم 
ف���ي ذات اللغة، وتع���ّرف دائرة 
العلمانية  البريطانية)5(  املعارف 
حرك���ة  بأنه���ا   Secularism أو 
اجتماعي���ة ته���دف إلى صرف 
الناس عن االهتمام باآلخرة إلى 
االهتمام باحلي�اة الدنيا وحدها، 
وذلك أنه كان ل���دى الناس في 
شديدة  رغبة  الوسطى  العصور 
في العزوف عن الدنيا، والتأمل في الله واليوم اآلخر، 
وم�ن أجل مقاومة هذه الرغبة صارت العلمانية تعرض 
نفس���ها من خالل تنمية الن�زعة اإلنسانية؛ حيث بدأ 
الناس ف���ي عصر النهضة يُظهرون تعلقهم الش���ديد 
باإلجن���ازات الثقافي���ة البش���رية، وبإمكانية حتقيق 
طموحاتهم في هذه احلياة القريبة، وظل االجتاه إلى 
العلمانية يتطور باس���تمرار خالل التاريخ احلديث كله 

باعتبارها حركة مضادة للدين ومضادة للمسيحية.

ويعترف الدكتور عدنان حسني أن العلمانية مصطلح 
غامض في الفكر السياس���ي واالجتماعي، بل هي من 
أكثر املصطلح���ات غموًضا؛ ذلك أنها ليس���ت فقط 
فصل الدين عن الدولة، ويعتبر أن الغرب قد فشل في 

(4) http://www.liberation.fr/vive-la-politique/010117083-
l-islam-est-il-compatible-avec-la-laicite
(5) http://www.britannica.com/EBchecked/topic/532006/
secularism

إن العلماني��ة مصطل��ح غام��ض ف��ي الفكر 
السياس��ي واالجتماع��ي، بل ه��ي من أكثر 
المصطلح��ات غموًض��ا؛ ذل��ك أنها ليس��ت 
فق��ط فصل الدين عن الدولة، كما أن الغرب 
قد فش��ل في تطوير نموذج ش��امل ومركب 
ع��ن العلمانية في مفهومه��ا وأبعادها... 

نموذج موحد في أهدافه وأساليبه.
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تطوير منوذج شامل ومركب عن العلمانية في مفهومها 
وأبعادها.. منوذج موحد في أهدافه وأساليبه.)1( 

وكي نفهم طبيعة هذا النوع من اإلس���الم العلماني 
ننقل ما يُعرف باسم بيان سانت بطرسبرج، وهو بيان 
أصدرته مجموعة من العلمانيني في أبريل 2007م)2( 
ليش���رحوا طبيعة دينهم الذين يؤمنون به وحددوا أهم 

ما يؤمنون به فيما يلي:

- نحن العلمانيني املس���لمني نؤكد على حرمة حرية 
الضمير الفردي، ونحن نعتقد في املس���اواة بني جميع 
البش���ر، ونحن نُِص���ّر على فصل الدي���ن عن الدولة، 

واحترام حقوق اإلنسان العاملية. 

احلري���ة  تقالي���د  جن���د   -
تاريخ  في  والتسامح  والعقالنية 
اإلس���الم  قبل  ما  مجتمعاتن���ا 

واإلسالمية. 

- ه���ذه القي���م ال تنتمي إلى 
الغرب أو الشرق، بل هي تراث 
البش���رية  لألخالق  مش���ترك 

األخالقية. 

- ال نرى أي شبهة استعمار أو عنصرية عندما يتم 
انتقاد املمارسات اإلس���المية، أو إدانة انتهاك حقوق 

اإلنسان بسبب اإلسالم. 

- ونحن ندعو حكومات العالم إلى رفض الش���ريعة 
اإلسالمية، واحملاكم الش���رعية، وحكم رجال الدين، 
وربط الدولة بالدين بجميع أش���كاله، ومعارضة كافة 
العقوبات املفروضة بس���بب الكفر والردة؛ وفًقا للمادة 

18 من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان.

وقام بالتوقيع على هذا اإلعالن مجدي عالم، ومثال 
األلوسي، وش���اكر النابلس���ي، ونوني درويش، ووفاء 

الدكتور عدنان السيد حس���ني، تطور الفكر السياسي من االشتراكية   )1(
إلى الليبرالية اجلديدة، دار أمواج، الطبعة األولى، ص:)11.

(2) http://www.secularislam.org/

سلطان، وأمير طاهري وغيرهم. 

واملثير في األمر أن هؤالء املوّقعني قد شاركوا قبلها 
في مؤمتر في فلوريدا بالواليات املتحدة عن اإلسالم 
العلماني بعنوان القمة اإلسالمية اإلصالحية، ويهدف 
املؤمتر كما يقول بيان املنّظمني))( إلى إعادة تفس���ير 
القرآن، وعلمنة اإلسالم، وبحث أسباب حتّول ثقافات 
الشرق األوس���ط من االنفتاح خالل العصور الوسطى 
إلى مجتمعات ديني���ة في الوقت احلالي. وقال البيان 
الصحافي اخل���اص مبؤمتر اإلس���الم العلماني: إن 
املؤمتر ناقش التفسيرات العلمانية لإلسالم، وأهمية 
توسيع مس���احة النقد واحلاجة 

لنقد القرآن.

يفّرقون  الباحث���ني  بعض  ولكن 
بني نوعني من العلمانية: العلمانية 
الش���املة؛  والعلمانية  اجلزئي���ة، 
دور  تلغي  الش���املة  فالعلماني���ة 
الدين في كل شيء بالنسبة للفرد 
أو احلي���اة العامة، ف���ال دين في 
أو حتى  االقتصاد،  أو  السياس���ة 
حياة الفرد الشخصية، أما العلمانية اجلزئية؛ فهي التي 
تس���مح للدين بأن ميارس دوًرا في احلياة الش���خصية 
للف���رد، وعلى هذه الهيئة ميكن أن تؤثر بش���كل ما في 

احلياة السياسية.

ويشرح الدكتور رفيق حبيب هذه العلمانية اجلزئية 
فيقول: »ال تكون العلمانية اجلزئية في حرب مع الدين، 
بل يحدث تقس���يم نفوذ بني العلمانية واإلس���المية، 
فتصبح العلمانية حاضرة في السياس���ة واإلسالمية 
حاضرة في املجال االجتماع���ي والثقافي والفردي.. 
وه���ي ال تتعارض م���ع كون الدين مكوًن���ا للهوية، وال 
تعت���رض على أن يك���ون الدين مؤث���ًرا على مصادر 
التشريع، فالدين ميكن أن يقوم بدور من خالل تأثيره 
عل���ى األفراد مما يجعله مؤثًرا على الرأي العام. وهو 

األخبار اللبنانية، 26 فبراير2007م.  )((

بع��ض الباحثي��ن يفّرقون بي��ن نوعين من 
العلمانية: العلمانية الجزئية، والعلمانية 
الش��املة؛ فالعلمانية الشاملة تلغي دور 
الدي��ن ف��ي كل ش��يء بالنس��بة للفرد أو 
الحي��اة العامة، ف��ا دين في السياس��ة أو 
االقتص��اد، أو حتى حياة الفرد الش��خصية، 
الت��ي  فه��ي  الجزئي��ة؛  العلماني��ة  أم��ا 
تس��مح للدين بأن يم��ارس دوًرا في الحياة 

الشخصية للفرد
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ما يفتح الطريق أم���ام دور معقول للدين؛ فيتم جتنب 
الصدام بني العلمانية واإلسالمية.)1(

اإلسالم الليربالي:

الليبرالية هي ُدّرة الفكر الغربي، ويحسب الغرب 
أنه قّدم لإلنسانية منوذًجا لم يسبق له مثيل؛ فهي 
في نظره أرقى مستوى الفكر اإلنساني، ويتمحور 
مصطل���ح الليبرالية حول حقوق الفرد في احلياة 

وامللكية واحلرية واملنفعة.

فأركان الليبرالية في الفكر الغربي خمسة هي: الفردية، 
واحلرية، والتعددية، والرأسمالية، والعقالنية.)2(

ولذلك؛ فإن مصطلح اإلس���الم الليبرالي الذي يكثر 
تداوله هذه األيام يَُراد به فرض هذه املكونات اخلمسة 

على اإلسالم بكل أبعادها املتضمنة.

والعجي���ب أن ش���خصيات وقيادات رس���مية دينية 
في حواضر العالم اإلس���المي أصبحت تتبنى مفهوم 
اإلسالم الليبرالي، ففي مقال كتبه الدكتور علي جمعة 
–مفتي الديار املصرية- في صحيفة الواشنطن بوست 
قال في���ه: »إنه عندما بدأ بن���اء مصر احلديثة ظلت 
القوانني إس���المية اجلوهر، وأن ذلك حوَّل مصر إلى 
دولة ليبرالي���ة يحكمها نظام دميقراطي، ولم يعترض 

عليه أحد من علماء مصر« .  

مؤك���ًدا أن املس���لمني ميتلكون مطل���ق احلرية في 
اختيار نظام احلكم الذي يرونه أكثر مالئمة ألحوالهم 
وأوضاعه���م، ويضي���ف الدكت���ور علي جمع���ة: »إن 
مب���ادئ احلرية والكرامة اإلنس���انية التي ترمز إليها 
الدميقراطية الليبرالية جزء من األس���اس الذي بُنيت 
عليه عاملية اإلس���الم، وإن الشريعة اإلسالمية تسعى 

الدكتور رفيق حبيب، اإلس���الم اجلزئي.. وتقاسم النفوذ بني اإلسالم   )1(
والعلمانية، إسالم أونالين، 2010/2/22م:

 http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C
&cid=1265890596459&pagename=IslamOnline-Arabic-
Mobile%2FWapLayoutA&zone=MDA

تطور الفكر السياسي، مصدر سابق، ص:145.  )2(

إلى حتقيق احلرية والكرامة في سياق ديني«.))( 

اإلسالم الدميقراطي: 

بات أصحاب القرار السياس���ي ف���ي الغرب عامة، 
والواليات املتحدة خاصة، بعد أحداث احلادي عش���ر 
من س���بتمبر يش���عرون أنهم دفعوا ثمًنا فادًحا لتأييد 

األنظمة السياسية العربية الديكتاتورية.

ففي يوم 11 سبتمبر 2001م)4( تخلت واشنطن عن 
اعتقادها الس���ابق بأن الطغاة الودودين يس���تطيعون 
ُصنع السالم مع إس���رائيل، وعلى سبيل املثال )مصر 
أنور الس���ادات، وأردن امللك حسني(، وأن االنتخابات 
احل���رة التي تُعقد قبل األوان قد جتلب اإلس���الميني 
الراديكاليني املعاديني للغرب إلى السلطة.. وهي قراءة 

معروفة النتخابات 1991م في اجلزائر.

حاول الغرب أن تكون الدميقراطية هي معيار تقبل 
املجتمعات اإلسالمية ألفكاره؛ فكان البحث عن صيغة 
متزج بينه وبني اإلسالم، لذلك كان عنوان تقرير راند 

الشهير اإلسالم الدميقراطي.

يقول ريتشارد هاس رئيس فريق تخطيط السياسات 
بوزارة اخلارجية األس���بق في محاضرة له في مجلس 
العالقات اخلارجية في واش���نطن: »إن تقرير التنمية 
البشرية أعطى صورة لعالم عربي متخلف في مجاالت 
احلري���ة الفردية،  واحترام املرأة،  والتنمية االقتصادية 
واالجتماعية؛   مما يعني وجود ظروف اجتماعية متفجرة  
ومشكالت ال ميكن حلها إال من خالل نظم سياسية أكثر 
مرونة وأكثر دميقراطية، واإلدارات األمريكية املتعاقبة 
نش���رت هذه التصريحات هيئة االس���تعالمات املصري���ة، وهي هيئة   )((

حكومية في موقعها على اإلنترنت على هذا الرابط:
http://www2.sis.gov.eg/Ar/EgyptOnline/Culture/000001/
0203000000000000000725.htm
(4) Patrick Clawson - The State Department>s <No 
Dominoes> Report and Prospects for Democratization in 
a Post-Saddam Middle East-The Washington Institute-
March 17, 2003 
http://www.washingtoninstitute.org/templateC05.
php?CID=1604
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لم تضع موضوع إدخال النظم الدميقراطية في الدول 
اإلسالمية في مقدمة األولويات،  وكانت أحياًنا تتجنب 
التدخل في الش���ئون الداخلية له���ذه الدول؛ حرًصا 
على املصالح األمريكية، وبهذه السياس���ة التي ميكن 
تسميتها االستثناء الدميقراطي ضّيعت الفرصة جلعل 
هذه الدول أكثر اس���تقراًرا وازدهاًرا وس���الًما  وأكثر 

قدرة على التعامل مع ضغوط العوملة« )1(. 

ويصل ريتش���ارد هاس إلى أنه س���وف نزدهر أكثر 
كش���عب وكدولة في عالم من الدميقراطيات، بدالً من 
عالم من األنظمة االس���تبدادية والفوضوية. ويش���رح 
هيس أسباب هذه اخلطوة فيقول: »العالم الدميقراطي 
هو عالم مسالم بش���كل كبير؛ فنمط الدميقراطيات 
املتأصلة الت���ي ال تتحارب مع بعضها البعض هو أحد 
أهم النتائج التي أمكن إثباتها في دراس���ات العالقات 

الدولية«.

إذن م���ا تهدف إليه أمريكا هو جعل الش���عوب التي 
تعادي أمريكا ش���عوًبا مس���املة كما ثبت في التجربة 

األملانية واليابانية.

التعايش مع اآلخر: 

يع���ّج الفكر الغربي منذ ما يس���مى بعصر النهضة 
بأدبيات تتعلق بضرورة العيش مع اآلخر من أصحاب 
الفك���ر املخال���ف، وأن مظه���ر التق���دم احلضاري 
للمجتمعات واألفراد يُقاس مبا يحققونه من تس���امح 
وتعايش مع اآلخر، س���واء كان هذا اآلخر أهل دين أو 

عرق أو لون أو لغة أخرى.

وبالرغم من أن هذا املبدأ ال يس����ري على املس����لمني؛ 
فالس����ويد مثاًل مع أنه بلد أوروبي يستش����هد به الغرب 
دائًما كقمة التسامح والتحضر والليبرالية، فماذا فعل في 

(1) Richard N. Haass-Towards Greater Democracy in the 
Muslim World-December 4, 2002- Council on Foreign 
Relations
http://www.cfr.org/publication/5283/towards_greater_de-
mocracy_in_the_muslim_world.html

مسألة مثل مآذن املساجد؟ وماذا فعلت فرنسا بالنقاب؟

ويكش���ف محمد أسد هذا التناقض فيقول)2( : »إن 
الغرب بات أكثر تس���امًحا وتس���اهاًل نحو الثقافات 
األجنبي���ة، ولكنه ل���م يصبح كذلك مع اإلس���الم بل 
نحو ثقافات ش���رقية معينة، تقدم نوًعا من اجلاذبية 
الروحي���ة املتعطش إليها الغرب، وفي الوقت نفس���ه 
بعي���دة عن النظرة الغربية العاملية؛ بحيث ال يوجد أي 

خطر حقيقي على القيم الغربية.

ولك����ن املثي����ر أن مبدأ التعايش م����ع اآلخر يحاول 
الغرب فرضه على املس����لمني ضمن سلة األفكار التي 
حتدثنا عنها س����ابًقا، والتي يقيس بها اإلسالم املعدل 

الذي يريده.

حتى إن توني بلير يطلق على الهجوم الغربي املضاد 
للتطرف مسمى التعايش السلمي.))(

املبحث الثاني: اسرتاتيجيات التطبيق
تتنوع اس���تراتيجيات تطبيق هذه املبادئ السابقة؛ 
لتأخذ أبعاًدا كثيرة ال تتسع هذه الورقة لسردها، ولكن 

سوف نأخذ بعضها لنتحدث عنه. 

إجياد شبكات من املعتدلني:

حتاول الدول الغربية، وبالتحديد الواليات املتحدة، 
تطبيق مفاهيمها لإلس���الم اجلديد من خالل انتقاء 
مجموعة من الليبرالي���ني أو العلمانيني الذين ينتمون 
إلى العالم اإلسالمي؛ ليحملوا املفاهيم اجلديدة لعامة 

املسلمني.

يق���ول تقرير ران���د)4(: »إن اخلط���وة األولى تتعلق 
بالوالي���ات املتح���دة وحلفائها؛ التخاذ قرار بإنش���اء 

محمد أسد، الطريق إلى اإلسالم، دار العلم للماليني، الطبعة التاسعة   )2(
1997م، ص:16.

موقع البي بي سي العربي   )((
http://www.bbc.co.uk/arabic/inthepress/2010/10/101006_in-
thepress.shtml
(4) Civil democratic Islam:op.cit.
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شبكات من املعتدلني، وكذلك عمل عالقة صريحة بني 
هذا الهدف واستراتيجية الواليات املتحدة وبرامجها 
بالكام���ل. إن التطبي���ق الفّعال لهذه االس���تراتيجية 
يتطلب إنشاء هيكل تأسيسي داخل اإلدارة األمريكية 
لتوجي���ه هذا اجله���د ودعمه وإدارت���ه. وداخل هذا 
اإلطار يتحتم على الواليات املتحدة أن تكتس���ب خبرة 
 ضرورية وقدرة استيعابية لتنفيذ هذه االستراتيجية، 

واليت تشمل ما يلي :

1- وضع معايير صارمة وح���ادة لتحديد املعتدلني 
احلقيقيني في العالم اإلسالمي، والتمييز بينهم وبني 
االنتهازيني واملتطرفني الذين يرّوجون ألنفس���هم على 
أنه���م معتدلون، ومتيي���ز الليبرالي���ني العلمانيني من 
العلمانيني االس���تبداديني. وحتت���اج الواليات املتحدة 
إلى القدرة على اتخاذ قرارات حاسمة لتحديد ودعم 

األفراد خارج هذا النطاق في ظروف محددة.

2- عمل قاعدة بيانات دولية عن شركائها )األفراد، 
اجلماعات، املؤسسات، والهيئات واألحزاب ... إلخ(.

)- عم���ل آليات إلدارة وتنقيح البرامج واملش���اريع 
والقرارات. ويش���مل ذلك حلقة اس���ترجاعية إلدخال 

بيانات، وعمل تصحيحات تأتي من ِقبل هؤالء الشركاء 
الذين مت حتديدهم على أنهم مصادر موثوق فيها.

إن جهود إنش���اء الشبكات يركز مبدئّيًا على جماعة 
رئيسة من الشركاء املوثوق فيهم، واملعروف توجهاتهم 
الفكرية، ويعملون بش���كل خارجي ف���ي هذا الهدف 
)مثل اتباع منهج املؤسس���ات السرية( وبعد التأكد من 
أيديولوجية املؤسس���ات اجلديدة التي مت استهدافها 
تق���وم الواليات املتح���دة مبنح مس���تويات أعلى من 

االستقاللية.

وقد آتت تلك اجله���ود املتعلقة بالش���بكات أُُكلها، 
وس���اعدت على قيام مجموعة العلمانيني املس���لمني، 
مع أن بعضهم قد ارتد على اإلس���الم نفسه، وعقدوا 
مؤمتًرا في عام 2007م في والية فلوريدا خرجوا فيه 
ببعض التوصيات التي س���بقت معن���ا في بداية هذه 

الدراسة.

انتقاء منوذج إسالمي قابل لتعديل مفاهيمه:

ه���ذا النموذج قد يكون حزًبا، أو وقد يكون فرًدا، أو 
داعية، وهذا يختلف عن البند السابق في أن من توجه 
إليهم هذه االس���تراتيجية هم من اإلس���الميني الذين 
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يصّنفون غربّيًا باسم اإلسالميني املعتدلني.

فعلى مس���توى األش���خاص يبدو أن الداعية عمرو 
خالد مرش���ح بقوة ليكون أحد ه���ؤالء الذين يحملون 
هذا املفهوم)1( فقد نش���رت صحيفة الصنداي تاميز 
البريطاني���ة)2( أن وزارة اخلارجية البريطانية وضعت 
مذكرة حتت عنوان )عملية املسابقة(، وهي عبارة عن 
خطة لقمع التطرف اإلسالمي من خالل إنشاء ورش 
عمل إسالمية، واتخاذ خطوات أكثر حدة جتاه األئمة 

األصولي���ني، والترويج ألصحاب 
وقابلية  مرون���ة  األكثر  اخلطاب 
املذكرة  تتضمن  حي���ث  للتعامل؛ 
اسم عمرو خالد كأحد القيادات 

اإلسالمية التي ينبغي دعمها.

ونشرت واحدة من أهم الصحف 
تاميز،  نيويورك  وهي  األمريكية، 
دراس���ة مطولة عن���ه في ملحق 
األس���بوع الذي تصدرته صورة له 

حتت عنوان مد يد العون ملسلم متطلع لألمام))(، وتبلور 
الهدف من الدراس���ة في توجيه الدعوة لعمرو خالد 
إلقامة حوار مع اإلدارة األمريكية من خالل مس���ئول 

بارز في اخلارجية األمريكية رفض ذكر اسمه.

والدراس���ة املثيرة للجدل قدمته���ا كاتبة زائرة على 
الصحيفة األمريكية اس���مها س���امنتا ش���ابيرو وهي 
يهودية أمريكية، يحرص األستاذ عمرو خالد على أن 
تالزم���ه في رحالته بأوروبا، كم���ا تقول املجلة، وهي 
دراسة مكونة من جزئني: األول يوضح بإسهاب احلجم 

بالطبع نحن لسنا بصدد تقومي منهج عمرو خالد، ولكن ننقل هنا ماذا   )1(
يريد الغرب من دعوته.

(2) http://www.timesonline.co.uk/tol/news/uk/art -
cle542420.ece
(3) SAMANTHA M. SHAPIRO, Ministering to the U -
wardly Mobile Muslim, The New York Times, April 30, 
2006.
h t t p : / / w w w . n y t i m e s . c o m / 2 0 0 6 / 0 4 / 3 0 
magazine/30televangelist.html?_r=2

اإلعالمي لعمرو خال���د، وتأثيره داخل وخارج مصر، 
والثاني هو بيان الظروف التي ساعدت على انتشاره.

وأكدت الباحثة ش���ابيرو في دراستها على مالزمتها 
لعمرو خالد نفسه في كل حتركاته على امتداد األشهر 
املاضي���ة، كما اس���تندت أيًضا إل���ى آراء أتباعه من 
الشباب ومن العاملني في مؤسساته، واستعانت كذلك 
باملقارنة بني عمرو خالد ومعاصريه من اإلس���الميني 
- ليس���وا بالضرورة مش���ايخ أو دعاة- الذين يتبنون 
نف���س النه���ج اإلس���المي في 
مواجهة القرضاوي ومعس���كره 
دراستها  وفي  اإلسالميني،  من 
التحليلي���ة رص���دت ش���ابيرو 
ما أس���مته بالطبع���ة اجلديدة 
لإلسالم، والتي يرّوج لها عمرو 
خال���د، وتقول عندما تس���تمع 
لعمرو خالد؛ فإنه يتعذر عليك 
غالًبا أن تقطع إلى أّي اجلانبني 
مييل، فهو يقول: إن الكفار اس���تولوا على فلس���طني، 
وهو يعني اليهود اإلسرائيليني، ولكنه في املقابل يقول: 
إن األسلوب األفضل لتحريرها ليس العنف وإمنا من 
خالل جناحك في دراس���تك، وجناح���ك في حياتك 

عموًما، ومساعدة اآلخرين على التدين.

وتنتقل س���امنتا ش���ابيرو إلى نقطة أكثر خطورة، 
وه���ي ما قالت عنه: إن عمرو خالد في النهاية يوّظف 
االنش���قاق احلالي داخل اإلس���الم لصاحله، ونتيجة 
لذلك فهو ي���ؤدي بالطرفني - املعتدلني واملتطرفني - 
إلى اخلروج عن شعورهما، وتستشهد الكاتبة في ذلك 
بواقعة مؤمتر الدامنرك التي أثارت عليه رجال الدين 
احملافظني، وكذلك ُكتاب الصحف الذين ينتمون لنفس 
التيار بالش���رق األوس���ط، ولكنه في املقابل استعدى 

كذلك الليبراليني واملنتمني للتيار املعتدل.

وتصدر الكاتب���ة - الزائرة على نيويورك تاميز 
- مقالها باإلش���ارة إلى حضوره���ا أحد دروس 
عمرو بدعوة من فتاة مس���لحة في درس مصور 

نشرت صحيفة الصنداي تايمز البريطانية أن 
وزارة الخارجي��ة البريطاني��ة وضعت مذكرة 
تحت عنوان )عملية المس��ابقة( وهي عبارة 
عن خط��ة لقمع التطرف اإلس��امي من خال 
إنش��اء ورش عمل إس��امية، واتخاذ خطوات 
أكثر ح��دة تجاه األئم��ة األصوليين والترويج 
ألصح��اب الخط��اب األكث��ر مرون��ة وقابلي��ة 

للتعامل.
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تلفزيونّيًا في اإلس���كندرية، ولم يَُفْت شابيرو أن 
تبدي مالحظاته���ا على لغة عمرو خالد املطّعمة 
مبصطلحات أوروبية وغربية عصرية منها متكني 

املرأة وتخويل السلطة لها.

وإذا كان هذا النموذج هو منوذج فردي يجري تسويقه 
باعتباره -كما تقول الكاتبة- منوذًجا معدالً لإلسالم؛ 
فإنه يجري تس���ويق منوذج مؤسسي يتمثل في أحزاب 

وتيارات وجماعات مختلفة.

ويعترف تقرير معهد السالم األمريكي سالف البيان 
أن األحزاب اإلس���المية في املنطق���ة برمتها ظهرت 
كفاعلني رئيسني وكفائزين محتملني عند السماح لهم 
بالتنافس بدون قيود ويطبق بعض هذه األحزاب برامج 
محافظة، ويعد بتطبيق الشريعة، بينما البعض اآلخر 

أكثر حترًرا وينادي ببرنامج اجتماعي حديث. 

ومع ذلك فإن معظمها عملي ولديها استعداد للتوصل 
إلى حل وسط بشأن احلد الذي يجب الذهاب إليه في 

تطبيق الشريعة اإلسالمية.

ويالحظ التقري���ر أن اإلفراط في ف���رض القيود 
اإلجرائي���ة والترتيبات املبرمة مس���بًقا ميكن أن تنزع 
رداء الشرعية عن العملية الدميقراطية، وحينما تقدم 
احلوافز لإلس���الميني املعتدلني؛ ف���إن ذلك قد يدفع 
مؤيديهم احملافظني وشعبيتهم إلى التمرد، وهكذا فإن 
القيود املؤسس���ية التي حُتّد من نفوذ اإلسالميني أو 
احلوافز التي تتخذ ش���كل إجراءات تعاونية؛ قد تأتي 

في حقيقة األمر بنتائج عكسية.

فبدالً من اإلكراه أو املناصرة يدعو التقرير األمريكي 
إلى استخدام اس���تراتيجية التخاطب املعياري، وهذا 
يعني أن النقاش مع اإلسالميني يجب أن يحدث حول 
قضايا جوهرية، مثل احلريات املدنية، وحرية العبادة، 
واالستقالل الذاتي الشخصي، وحقوق املرأة، وحقوق 
األقليات، والتعددية السياسية، وحدود سلطات الدولة، 

وغيرها من القضايا. 

دعم الدميقراطية املتدرجة:

بالدميقراطية الكاملة –عب���ر تطبيق كافة آلياتها- 
سيصل اإلس���الميون للحكم، وهؤالء إن لم يتم تعديل 

أفكارهم فسيصبحون خطًرا على الغرب.

يروي أحد الدبلوماسيني األمريكيني في جلسة على 
هامش إحدى الن���دوات أن حكومة عربية حذرتنا من 
ا على مطلبنا بتطبيق املزيد  خطر اإلخوان املسلمني؛ رّدً
من اإلجراءات الدميقراطية في احلريات واالنتخابات، 
فقلنا لها: حذرمتونا من الش���يء نفس���ه قبل عشرين 
عاًما، ولم يتحس���ن الوضع، بل ازدادوا عدًدا ونفوًذا؟ 
فاعترف مسئول احلكومة: كنا في املاضي نقولها من 
قبيل التخويف، أما اليوم فنحن نعنيها؛ ألن اإلسالميني 

على األبواب.)1(

ولكن ماذا تفعل أمريكا مع هذا الوضع؟

 يقول داني���ل بابيس: »لقد ح���ان الوقت ألن تقوم 
واشنطن بتشجيع التقدم الدميقراطي، ولكن بخطوات 
تدريجية صغي���رة. هذا يعني بن���اء مجتمعات مدنية 
يس���ود فيها حكم القانون، وتتحسن فيها حرية الكالم 
واالجتماع، وتأخذ في���ه االنتخابات مجراها وهكذا. 
س���تكون االنتخابات الوطنية ذروة ه���ذه التغيرات.. 
فإن عكس هذا الترتيب.. أي التحرك بشكل حاد من 
السلطوية القاس���ية إلى االنتخابات الوطنية دون بناء 
مجتمع مدني أوالً.. يثير خطًرا تقوم القوى اإلسالمية 

باختطاف االنتخابات، كما حدث في اجلزائر«.)2(

ولكن في نفس التقرير؛ فإن جراهام فوللر -بصفته 
خبيًرا اس���تخبارتّيًا ومالمًس���ا أكثر للواقع- بخالف 
بايب���س املفك���ر املتط���رف - كان ل���ه رأي آخر أكثر 
عملية بالنس���بة لتطبي���ق الدميقراطية فهو يقول: إن 

الشرق األوسط، 2007/4/8م.  )1(
(2) Daniel Pipes and Graham Fuller, Combating the Id -
ology of Radical Islam, The Washington Institute, April 
10, 2003
http://www.washingtoninstitute.org/templateC05.
php?CID=1624
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الدميقراطية هي اخليار األفضل للعالم اإلس���المي. 
وإن وض���ع نهاية حلكم القادة من غير ذوي الش���عبية 
س���يكون ذا مصلحة فضلى للواليات املتحدة. فهؤالء 
القادة يوجهون العدائية بش���كل مستمر ضد الواليات 
املتح���دة، بدالً من اتخاذ إجراء ضد مش���اعر كهذه.. 
وكنتيجة؛ فإنهم أهداف س���هلة لإلس���الميني الذين 
بون  يقارنون ضعف هؤالء احلكام بتصرفاتهم، هم ينصِّ
أنفسهم على أنهم الوحيدون الذين يبدو أنهم قادرون 
على عمل ش���يء جتاه اإلمبريالية الغربية. إن عملية 
الدمقرطة ستكون عملية طويلة، وهذا هو السبب الذي 
يتوجب على واش���نطن ألجله أن تبدأ العمل عليها من 
اآلن، بدالً من أن تفعل ذلك في وقٍت ما نهاية الطريق. 
لقد ُحبست الشعوب اإلسالمية لسنوات، وعندما تفتح 

البوابات؛ فسيكون الطريق وعًرا. 

س���يفوز اإلسالميون باالنتخابات األولى، ولكنهم لن 
يف���وزوا بالثانية، وإذا لم يصل اإلس���الميون مرة إلى 

السلطة؛ فإنهم سيفشلون.

الدبلوماسية العامة:

تع���ّرف وزارة اخلارجية البريطانية الدبلوماس���ية 
العام���ة بأنها: املصطلح الذي نس���تخدمه لكي نحقق 
أهدافنا السياسية من خالل ما نقوم به من تعاون مع 

عامة الناس في اخلارج.)1(

ويصدر مكتب احملاس���بة األمريك���ي - وهو هيئة 
أمريكي���ة فيدرالية مس���تقلة عن احلكوم���ة، وتعمل 
باألس���اس كأداة في يد الكوجنرس األمريكي؛ لتقييم 
برامج الس���لطة التنفيذية، لتحدي���د ما إذا كانت تلك 
مت من أجل  البرام���ج تصّب في األهداف الت���ي ُصمِّ
حتقيقها، وما إذا كان���ت برامج ناجحة أو غير ذلك- 
تقريًرا س���نوّيًا عن جهود الواليات املتحدة لتحس���ني 

صورتها في العالم اإلسالمي.)2(

(1) http://www.fco.gov.uk/ar/21654403/about-the-fco/
what-we-do/funding-programmes/public-diplomacy/

http://www.gao.gov موقع التقرير على اإلنترنت  )2(

ويتحدث كثير من املفكرين واحملللني في الغرب عن 
ضرورة اس���تخدام أدوات هذه الدبلوماس���ية لتحقيق 

اإلسالم اجلديد الذي يصبو إليه الغرب.

ويريد املفكر األمريكي مارتن كرمير في محاضرة له 
أُلقيت في معهد واش���نطن ))( من الواليات املتحدة أن 

تتجنب ثاثة أخطاء دبلوماسية حمتملة:

 أوالً: ال ينبغي التش���ويش على الدبلوماسية العامة 
بقرارات سياس���ية، ويش���رح ذلك املعنى بانتقاده من 
يق���ول: بأن أفض���ل طريقة ملتابعة دبلوماس���ية عامة 
ناجح���ة هي عن طري���ق تغيير السياس���ة األمريكية 
جلعلها أسهل للتسويق. ويقول: إن هذا االقتراح يخلط 
الغايات بالوسائل. فلن تكون هناك حاجة للدبلوماسية 
العامة إذا كانت السياسات األمريكية سهلة التسويق. 
إن هدف الدبلوماسية العامة هو إقناع األجانب بتأييد 
أو على األق���ل اإلذعان للسياس���ات التي مييلون في 
العادة إلى عدم تأييدها أو معارضتها، فعمل مسئولي 
الدبلوماس���ية العام���ة ليس التعويل عل���ى نتاج هذه 

العملية، بل تسويق هذا املنتج.

أما ثان���ي هذه األخطاء الدبلوماس���ية؛ فهي أنه ال 
ينبغي أن تتحول الدبلوماسية العامة إلى أداة للترويج 
الداخلي ملثالي���ات تعدد الثقافات، فالهدف األول ألي 
برامج دبلوماس���ية ينبغي أن يكون تس���ويق السياسة 

األمريكية، ال تعزيز التنوع. 

ثالًث���ا: ينبغي أن تبن���ي الواليات املتح���دة حملتها 
الدبلوماس���ية العامة عل���ى اإلقناع، أكث���ر منه على 
االستماع. رغم أن االستماع مهم؛ إال أن هناك أجهزة 
معدة لهذه املهمة، أعني السفارات األمريكية ووكاالت 
االس���تخبارات؛ فإذا عدلت حملة الدبلوماسية العامة 
األمريكية ببساطة إلى قناة أخرى لتقدمي التقارير عن 

(3) Martin Kramer, Battling for the «Hearts and Minds» 
of Middle Easterners, Post–September 11: A Year-End 
Assessment, The Washington Institute, September 23, 
2002 http://www.washingtoninstitute.org/templateC05.
php?CID=1540
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ال���رأي األجنبي؛ فإنها س���تكون لذلك فرصة مهدرة. 
ستكون دائرة الدبلوماس���ية العامة مختلفة فقط إذا 
أخذت على عاتقها مسئولية القيام بتبليغ ال تواني فيه 

لرسالة موحدة للعاملنْي: العربي واإلسالمي.

وفي نفس هذا الس���ياق يرى جيمس غالس���مان)1( 
-وكيل وزارة اخلارجية األمريكية لشئون الدبلوماسية 
العامة والش���ئون العامة في عه���د بوش االبن، والذي 
يصف نفس���ه بأنه القائد األعلى ف���ي حرب األفكار 
م���ن اجلانب األمريك���ي- أنه من اخلطأ اس���تخدام 
الدبلوماس���ية العامة لتحسني صورة الواليات املتحدة 
عند املس���لمني، ولكن يجب استخدامها لكي تقول: إن 
اخلطأ عندكم وليس عندنا... فهدفنا يجب أن ينصّب 
على توضيح أن املشكلة هي داخل املجتمعات املسلمة؛ 
حيث يدور صراع بني املس���لمني يتمثل في صورتني: 
األولى صورة املتطرفني الذين يقولون: إن اإلسالم له 
مفهوم واس���ع وش���امل، وهؤالء يجب عزلهم عن بقية 

املسلمني، وبيان أن اإلسالم غير ذلك.

أما الصورة الثانية فتتمثل في صراع هذه املجتمعات 
عل���ى الدميقراطي���ة، وه���ذا يعالج مبناص���رة قيم 
الدميقراطية، وليس صندوق االنتخابات، وضرب املثل 

بنماذج إندونيسيا وتركيا. 

تنمية اجملتمع املدني:

تبنى البنك الدولي تعريًفا للمجتمع املدني أعده عدد 
من املراكز البحثية الرائدة جاء فيه:)2( يش���ير مصطلح 
املجتمع املدني إلى املجموعة واسعة النطاق من املنظمات 

(1) JAMES K. GLASSMAN, How to Win the War of 
Ideas, MARCH 10, 2010
http://www.foreignpolicy.com/articles/2010/03/10/
how_to_win_the_war_of_ideas?print=yes&hidecommen
ts=yes&page=full

موقع البنك الدولي على اإلنترنت:  )2(
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EX-
TARABICHOME/EXTTOPICSARABIC/EXTCSOARA
BIC/0,,contentMDK:20581116~menuPK:1410494~page
PK:220503~piPK:220476~theSitePK:1153968,00.html

غير احلكومية واملنظمات غير الربحية التي لها وجوٌد في 
احلياة العامة، وتنهض بعبء التعبير عن اهتمامات وقيم 
أعضائها أو اآلخرين؛ استناًدا إلى اعتبارات أخالقية أو 

ثقافية، أو سياسية أو علمية، أو دينية أو خيرية. 

ومن ثم يش���ير مصطلح منظم���ات املجتمع املدني 
إلى مجموعة عريضة من املنظمات تضم: اجلماعات 
املجتمعي���ة احمللي���ة، واملنظم���ات غي���ر احلكومية، 
والنقاب���ات العمالية، وجماعات الس���كان األصليني، 
واملنظم���ات اخليرية، واملنظم���ات الدينية، والنقابات 

املهنية، ومؤسسات العمل اخليري.

بينما تقرير راند الش���هير))( يفّسر املجتمع املدني 
في تعريفه بأنه مجموعة من املؤسسات والقيم التي 
تعم���ل كحائط عازل، وفي الوق���ت ذاته حلقة وصل 
جوهري���ة بني الدولة واألفراد واألس���ر والعش���ائر، 
ويتضح دورها عندما تتمك���ن املنظمات االجتماعية 
واملدنية مثل املنظمات غيراحلكومية من الوقوف في 

وجه قوى الدولة. 

ولكن هل جنحت هذه االستراتيجيات؟

يعت���رف رئيس ال���وزراء البريطاني األس���بق توني 
بلي���ر، واملبعوث اخل���اص للرباعية الدولي���ة املعنية 
بعملية السالم في الش���رق األوسط، ومدير مؤسسة 
للحوار ب���ني األديان، في كلمة أمام معهد واش���نطن 
لسياس���ات الش���رق األدنى، ومقره نيويورك بفش���ل 
الغرب في حرب األفكار بقوله: »التطرف اإلس���المي 
العنيف يفوق حترك ال���دول الغربية؛ ألن هذه الدول 
 فش���لت ف���ي مواجهة األف���كار التي يس���تند إليها«.
وأضاف بلي���ر: »انظ���روا إلى حج���م التمويل الذي 
يتلقاه باحثو النظم التعليمية التي يوفرها، ثم قيس���وا 
على مدار س���نوات قلة هجومنا املضاد حتت مسمى 
التعايش السلمي، لقد تفوق علينا في اإلنفاق واحلركة 

واالستراتيجية«)4(.

(3) Civil democratic Islam :op.cit
(4) http://www.bbc.co.uk/arabic/inthepress/2010/10/101006_inthepress.shtml
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ولكن الغرب لن يتوقف عن تلك احلملة، يقول الدكتور 
رفيق حبيب: »كل التيارات الغربية تبحث في النهاية عن 
اإلسالم اجلزئي، فيصبح املسجد بال مئذنة، واملسلمة 
ب���ال حجاب أو بال نقاب، واحلركة اإلس���المية بدون 
هدف توحيد األمة، واملشروع اإلسالمي بدون الدولة 
احلضاري���ة العابرة للقوميات، واخلطاب اإلس���المي 
بدون تطبيق الشريعة اإلسالمية. وهكذا يبحث الغرب 
عن إس���المي جديد بالقوة الناعم���ة أحياًنا، وبالقوة 
اخلش���نة أحياًنا، ولكنه لن يتوقف عن احملاولة حتى 

يحافظ على سيادته الكونية«.)1(

وال بد من االعتراف أن هناك تيارات وأفراًدا تبنوا 
املبادئ  أو بأخرى بعض  بصورة 
التي ينادي بها الغرب؛ ليسّوقها 
على أنها اإلسالم؛ فأصبح بعض 
الدعاة يسرف في احلديث عن 
وأضحت  اآلخ���ر،  مع  التعايش 
تيارات وجماع���ات تتحدث عن 
الدول���ة املدني���ة، وأولوياته���ا، 

وشروطها.

ويؤكد حبي���ب على أن الغرب يش���ّجع أي توجهات 
إسالمية متيل لألخذ بفكرة الدولة القومية الُقْطرية، 
والتي تسمى أحياًنا بالدولة احلديثة، أو الدولة املدنية 
احلديثة. فكلما عملت احلركة اإلسالمية داخل حدود 
فكرة الدولة القومية القطري���ة؛ كلما أصبحت أقرب 

لتبني القيم السياسية الغربية املركزية)2(.

خامتة: حنو عودة لإلسالم األول:

يكاد رضوان السيد يالمس تلك احلقيقة عندما ينقل 

د. رفي���ق حبي���ب، اإلس���الم املف���رغ.. مش���روع الق���رن اجلديد،   )1(
2010/1/10م:

http://www.onislam.net/arabic/madarik/politics/122493-2010
-01-10-151349

املرجع السابق.  )2(

عن املستشرق الغربي إرنستجلنر أن اجلوهر األصلي 
لإلس���الم أنه دين نصي أخروي يتميز بنزوع طهوري 
ش���ديد.. وفي األزم���ات االجتماعية أو السياس���ية، 
وعندم���ا تصل األزمة إلى الثقافة، يعود النص للبروز، 
ويظهر علماء منشقون أو متشددون يتسلحون بالنص 

من أجل استعادة الطهورية أو البراءة األولى.))(

ويش���رح الس���يد هذا املعنى أكثر فيقول: إن وجهة 
نظر جلنر هي أن اإلس���الم ميلك جوهًرا ثابًتا تتوالى 
عليه الدهور؛ فيتغير املظهر دون اجلوهر، ومعنى ذلك 
أن األصولية أصيلة في���ه، وفي ظروف األزمات تعود 

للظهور باعتبارها اجلزء األصيل من ماهيته.)4(

وه���ذا ما يح���دث حالًيا على 
أرض الواقع؛ فاملسلمون يتجهون 
فعاًل له���ذا الفهم م���ن جديد، 
ويؤكد حس���ام مت���ام على هذه 
احلقيقة، فهو يعتبر أن مؤش���ر 
العالم اإلسالمي دخل في الزمن 
الس���لفي، وأن السلفية ستكون- 
إن لم تعد بالفعل- سيدة الزمن 
الس���لفية  لقد صارت  الق���ادم، 
الدينامية األقوى واألكثر اشتغاالً في عاملنا اإلسالمي، 
وق���درة عل���ى التأثير فيه، وهي تتم���دد في كل فراغ 

تنسحب منه الديناميات األخرى. 

ويقارن متام بني الس���لفية وغيرها من املناهج في 
العالم اإلس���المي قائ���اًل: »قراءة س���ريعة تقول: إن 
املش���روعات اإلصالحية املختلفة في عاملنا اإلسالمي 
متعث���رة، ب���ل ومتراجعة، وإن كل تعثر ميد الس���لفية 
بأسباب من القوة لم تكن لها من قبل، وإن كل الطرق 
التي يسير فيها عاملنا اإلسالمي تؤدي به إلى السلفية، 

رضوان الس���يد، الصراع على اإلس���الم، دار الكتاب العربي، الطبعة   )((
األولى، 2004م، ص:110.

رضوان الس���يد، السياسة األمريكية جتاه اإلسالم و املسلمني، سلسلة   )4(
محاضرات حوار احلضارات –كلية االقتصاد والعلوم السياسية جامعة 

القاهرة، 2002م، ص:84.

يق��ول الدكت��ور رفي��ق حبي��ب: كل التيارات 
الغربي��ة تبح��ث ف��ي النهاي��ة عن اإلس��ام 
مئذن��ة،  ب��ا  المس��جد  فيصب��ح  الجزئ��ي 
والمس��لمة ب��ا حجاب أو با نق��اب، والحركة 
األم��ة،  توحي��د  ه��دف  ب��دون  اإلس��امية 
والمشروع اإلسامي بدون الدولة الحضارية 
اإلس��امي  والخط��اب  للقومي��ات،  العاب��رة 

بدون تطبيق الشريعة اإلسامية. 
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ا باملش���روعات  التراجع لم يعد رهًنا مبش���روعات اإلصالح العلمانية، إن صح التعبير فحس���ب؛ هذا ليس خاّصً
العلمانية فحسب، بل ينطبق أكثر على املشروعات اإلسالمية التي تصدرت الواجهة حيًنا من الدهر«.)1(

ف���أي محاولة م���ن البعض للوصول إلى الس���لطة بغير هذا الطريق؛ فإنه س���يفقد -بال جدال- مش���روعه 
وأهدافه.

وفي ذلك االجتاه ينتقد الدكتور رفيق حبيب االجتاهات التي حتاول التوفيق بني اإلسالم والعلمانية بقوله: »إنها 
ال تقدم مرونة تطبيقية بقدر ما تغير من طبيعة املش���روع اإلس���المي، حتى يتكيف مع النظام العلماني املفروض 

على الدول العربية واإلسالمية، وحتى يتم قبول وصولها للسلطة«.)2(

فالعودة للجوهر الثابت والنظرة األصيلة لإلسالم مطلب تاريخي واقعي، فضاًل عن كونه مطلًبا شرعّيًا؛ ففهم 
اإلسالم على حقيقته يوجب الرجوع إلى نبعه الصافي من الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح في خير القرون، 
ومن تبعهم بعد ذلك؛ ألنه في خضم تعدد الصور التي يريد كل طرف فيها أن يفهم اإلسالم بتصوراته وبثقافته؛ 
فهذا إسالم أمريكي، وآخر إسالم فرنسي، وذاك بريطاني، بل نسمع عن إسالم معتدل، وإسالم متطرف، وإسالم 

صوفي، وآخر شيعي..

 كل ذلك يُلِزم املس���لمني بأن يعودوا إلى املعني النقي لإلس���الم، الذي يشمل ويغّطي جميع مناحي احلياة، من 
قواعد ومناهج تسير عليها، وحدود تقف عندها، والذي قدمه فهم السلف له بغض النظر عن تصرفات، وأفعال 
وأقوال من يطلق عليهم اإلعالم اليوم وصف »الس���لفيني«، فهؤالء قد يحملون أجزاء من الفهم الس���لفي الشامل 

لذلك املنهج الصافي العظيم.

حسام متام، أسئلة الزمن السلفي، 2007/5/18م:   )1(
http://www.onislam.net/arabic/islamyoon/salafists/110035-2007-05-18%2000-00-00.html

د. رفيق حبيب، العلمنة اإلسالمية.. تنازل أم مرونة؟ موقع املصريون، 2010/5/11م:  )2(
http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=30074
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معلومات إضافية

مراكز الفكر األمريكية واملعركة الفكرية مع العامل اإلسالمي )راند منوذًجا(:

تس���عى املراكز الفكرية األمريكية املهتمة بالشرق األوسط إلى تقدمي العديد من التوصيات لإلدارة األمريكية 
لتوجيه املعركة الفكرية مع العالم اإلس����المي. وتب�رز مؤسسة راند RAND Corporation، كأحد أهم املؤسسات 
الفكرية األمريكية املؤثرة على صناعة القرار في اإلدارة األمريكية احلالية، خاصة فيما يتعلق مبنط�قة الش����رق 

األوسط.

وقد اهتمت مؤسس���ة راند مبا يس���مى باخلطر اإلس���المي منذ أكثر من 12 عاًما، وصدر عنها العديد من 
الدراس���ات والتقارير التي حتدد األطر الفكرية للمواجهة مع العالم اإلس���المي، وخاصة في الفترة التي أعقبت 

أحداث سبتمبر، وفيما يلي أهم هذه التقارير، وأكثرها تأثيًرا على اإلدارة األمريكية:

- في عام 1999م أصدرت مؤسس���ة راند كتاًبا بعن���وان )مواجهة اإلرهاب اجلديد(، وهو من إعداد مجموعة 
م���ن اخلبراء األمريكيني، وصدر الكتاب في )15 صفحة، وهو خالصة أفكار وأبحاث أهم خبراء )اإلرهاب( في 
الواليات املتحدة، سواء في دوائر البحث واألكادمييات، أو دوائر السياسة واالستراتيجيات، من أمثال: إيان ليسر، 
وب���روس هوفمان، وديفد رونفلت، وجون أركويال، ومايكل زانيني؛ كما يذكر مركز كمبريدج بوك ريفيو الذي قام 

بإعداد قراءة متزنة لهذا التقرير.

 حاول الكتاب أن يجيب عن س���ؤال عّما إذا كان )اإلرهاب اجلديد( يشّكل خط�ًرا استراتيج�ّيًا عل�ى الواليات 
املت�حدة حت�ديًدا أم ال؟ وأش���ار الكتاب إلى أن خطر اإلرهاب اجلديد س���يتركز في منطقة الش���رق األوس���ط، 

وسيهدد مصالح كل من الواليات املتحدة األمريكية والكيان الصهيوني. 

- بعد أحداث س���بتمبر قامت مؤسس���ة راند في عام 2004م بإصدار تقرير بعنوان )العالم املسلم بعد 9/11( 
في أكثر من 500 صفحة لبحث التفاعالت والديناميات املؤدية إلى حدوث التغيرات )الدينية - السياسية( التي 
يشهدها املسرح اإلسالمي الراهن بهدف إمداد صانعي السياسة األمريكية برؤية شاملة عن األحداث والتوجهات 

الواقعة حالًيا في العالم اإلسالمي.

 قدم البحث في محوره األول خريطة شاملة للتوجهات األيديولوجية في املناطق املختلفة في العالم اإلسالمي، 
مشيًرا إلى أن املسلمني ال يختلفون فقط في الرؤى الدينية، بل يختلفون أيًضا في الرؤى السياسية واالجتماعية، 

مثل: احلكومة، والقانون، وحقوق اإلنسان، وحقوق املرأة، والتعليم.

 ويصنع البحث مساواة مفتعلة بني اإلسالم )املعتدل( وبني )الَعلْمانية(، ويقسم العالم اإلسالمي تقسيًما قسرًيا؛ 
حيث يتم � مثاًل � تعريف منطقة معينة في العالم املسلم بكونها )سلفية(، وأخرى )راديكالية(، وثالثة )معتدلة(.

 وتن���اول اجلزء الثاني من البحث اخلالفات القائمة بني املس���لمني بعضهم مع بعض، مع تركيزه على خالفني 
أساس���يني هما )اخلالف السني - الش���يعي( و )اخلالف العربي - غير العربي(؛ حيث يخلص إلى أن الواليات 

املتحدة يجب أن تثبت والءها للشيعة العراقية لصدِّ املد الشيعي اإليراني رغم صعوبة ذلك. 
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- في فبراير من عام 2005م أصدرت مؤسس���ة راند تقريًرا بعنوان )اإلس���الم املدني الدميقراطي: الشركاء 
واملوارد واالس���تراتيجيات(، ويرى التقرير أنه ال ميكن إحداث اإلصالح املطلوب من دون فهم طبيعة اإلسالم في 
ا منيًعا أمام محاوالت التغيير، وأّن احلل يكمن في النظر إلى املسلمني عبر أربع فئات،  املنطقة؛ الذي يقف س���ّدً

هي: مسلمني أصوليني، مسلمني تقليديني، مسلمني حداثيني، ومسلمني علمانيني.

فيم���ا يتعلّق باألصوليني تقول )راند(: يجب محاربتهم واس���تئصالهم والقضاء عليه���م، وأفضلهم هو مّيتهم؛ 
ألّنهم يعادون الدميقراطية والغرب، ويتمس���كون مبا يس���مى اجلهاد وبالتفسير الدقيق للقرآن، وأنهم يريدون أن 
يعيدوا اخلالفة اإلسالمية، ويجب احلذر منهم؛ ألّنهم ال يعارضون استخدام الوسائل احلديثة والعلم في حتقيق 
ن في احلّجة واملجادلة. ويدخل في هذا الباب الس���لفيون الس���نة، وأتباع تنظيم القاعدة  أهدافهم، وهم ذوو متكُّ

واملوالون لهم واملتعاطفون معهم، و)الوّهابيون(، كما يقول التقرير. 

وفيم���ا يتعلق بالتقليديني تقول )راند(: يجب عدم إتاحة أي فرصة لهم للتحالف مع األصوليني ويجب دعمهم 
وتثقيفهم؛ ليش���ككوا مببادئ األصوليني، وليصلوا إلى مس���تواهم في احلّج���ة واملجادلة، وفي هذا اإلطار يجب 
تشجيع االجتاهات الصوفية، ومن ثم الشيعية )يقول ابن خلدون: لوال التشيع ملا كان التصوف(، ويجب دعم ونشر 
الفتاوى )احلنفية( لتقف في مقابل )احلنبلية( التي ترتكز عليها )الوهابية( وأفكار القاعدة وغيرها، مع التشديد 

على دعم الفئة املنفتحة من هؤالء التقليديني. 

وأوص���ى التقرير بأهمية أن )ندعم التقليديني ضّد األصوليني لنظهر جلموع املس���لمني واملتدينني وللش���باب 
والنساء من املسلمني في الغرب ما يلي عن األصوليني: دحض نظريتهم عن اإلسالم وعن تفوقه وقدرته، إظهار 
عالقات واتصاالت مشبوهة لهم وغير قانونية، الكشف عن العواقب الوخيمة ألعمال العنف التي يتخذونها، إظهار 
هشاش���ة قدرتهم في احلكم وتخلّفهم، تغذية عوامل الُفْرق���ة بينهم، دفع الصحفيني للبحث عن جميع املعلومات 
والوس���ائل التي تشوه سمعتهم وفسادهم ونفاقهم وسوء أدبهم وقلّة إميانهم، وجتنب إظهار أي بادرة احترام لهم 
وألعمالهم أو إظهارهم كأبطال وإمنا كجبناء ومخبولني وقتلة ومجرمني؛ كي ال يجتذبوا أحًدا للتعاطف معهم(. 

- في عام 2006م صدر ملؤسسة راند دراسة بعنوان )ما بعد القاعدة(، وهي تقع في مجلدين: األول حول حركة 
اجلهاد العاملية، والثاني عن احللقات اخلارجية لعالم اإلرهاب.

تبحث الدراس���ة في أربعة مباحث رئيس���ة، املبحث األول عن القاعدة: العقيدة، واالس���تراتيجية، والتكتيك، 
والتمويل، والعمليات، وتغير األشخاص، واملستقبل احملتمل.

 أما املبحث الثاني فهو عن اجلماعات اجلهادية التي تبنت نظرة القاعدة العاملية، والتي ليست مرتبطة رسمّيًا 
بتنظيم القاعدة.

واملبحث الثالث حول اجلماعات اإلرهابية اإلس���المية وغير اإلس���المية، والت���ي ليس لها أي صالت معروفة 
بالقاع���دة، ولكنها تهدد املصال���ح األمريكية واألصدقاء واحللفاء؛ كحماس وحزب الل���ه، وغيرهما. أما املبحث 
األخير فه���و عن الرابطة بني اإلرهاب واجلرمية املنظمة، ويتضمن ذلك طرق اس���تعمال اإلرهابيني للمنظمات 

اإلجرامية في متويل نشاطاتهم. 

تدعو الدراسة الواليات املتحدة األمريكية إلى توسيع اجلهود بشكل كبير لتقويض الدعم للقاعدة وخاصة من 
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داخل الدول اإلسالمية.

- في نهاية ش���هر مارس من عام 2007م أصدرت راند تقريًرا بعنوان )بناء ش���بكات مسلمة معتدلة(، اجلديد 
ف���ي هذا التقرير أنه يقدم توصيات محددة وعملية للحكومة األمريكية: أن تعتمد على اخلبرات الس���ابقة أثناء 
احلرب الباردة في مواجهة املد الفكري الش���يوعي، وأن تس���تفيد من تلك اخلبرات في مواجهة التيار اإلسالمي 

املعاصر. 

كما يوصي التقرير أن تدعم اإلدارة األمريكية قيام شبكات وجماعات متثل التيار العلماني والليبرالي والعصراني 
في العالم اإلسالمي؛ لكي تتصدى تلك الشبكات واجلماعات ألفكار وأطروحات التيارات اإلسالمية التي يصنفها 
التقرير باملجم���ل بأنها )تيارات متطرفة(. كما يؤكد التقرير على احلاجة ألن يكون مفهوم االعتدال ومواصفاته 
مفاهيم أمريكية غربية، وليس���ت مفاهيم إسالمية، وأن يكون هناك اختبار لالعتدال باملفهوم األمريكي يتم من 

خالله حتديد من تعمل معهم اإلدارة األمريكية وتدعمهم في مقابل من حتاربهم وحتاول حتجيم جناحاتهم. 

يوصي التقرير أن تدعم اإلدارة األمريكية قيام ش���بكات وجماعات متثل التيار العلماني والليبرالي والعصراني 
في العالم اإلسالمي؛ لكي تتصدى تلك الشبكات واجلماعات ألفكار وأطروحات التيارات اإلسالمية التي يصّنفها 
التقرير باملجم���ل بأنها )تيارات متطرفة(. كما يؤكد التقرير على احلاجة ألن يكون مفهوم االعتدال ومواصفاته 
مفاهيم أمريكية غربية، وليس���ت مفاهيم إسالمية، وأن يكون هناك اختبار لالعتدال باملفهوم األمريكي يتم من 

خالله حتديد من تعمل معهم اإلدارة األمريكية وتدعمهم في مقابل من حتاربهم وحتاول حتجيم جناحاتهم.

املصدر: 
املفهوم األمريكي لالعتدال اإلسالمي.. قراءة في تقرير راند 2007م،  د. ب�اس�م خ�ف�اج�ي، مجلة البيان ، العدد 6)2، ربيع 

اآلخر 1428ه�، أبريل 2007م.




