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ابٕتاه  َُُِىذا الكتاب: ىو حصيلة أتمل ُب كربل األحداث السياسية اليت غٌَتت كاقعنا العريب السياسي ُب العاـ 
ر أبٌف ا١تؤلف الكتاب ٔتقالة عن انفصاؿ اٞتنوب السودا٘ب، ليذكٌ مستقبل مشرؽ تسطره الشعوب العربية إبرادهتا. بدأ 

األمل من جديد ُب  ليمنح، كختمو ٔتقالة عن بناء األمة ابلقرآف، ُب مستهٌل العاـ ا من جسد ىذه األمة قد بًتجزءن 
ىيم السياسية إمكاف توحيد ىذه األمة. كمقاالت الكتاب تًتاكح بُت التعليق ا١تباشر على اٟتدث ك نقد بعض ا١تفا

 الشائعة ك التأمل العاـ ما بُت القرآف كالكوف. الناشر
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 شكر وثناء 
اٟتمد  الذم بنعمتو تتم الصاٟتات. بعد أف بلغ الكتاب ىذه الغاية ال يسعٍت إالٌ أف أتقدـ 

ُب مساعدٌب ُب إعداد ىذا الكتاب. ُب مقدمتهم: الباحثة سارة ّتزيل الشكر إٔب عدد من أىل الفضل 
الصغَت، طالبة ا١تاجستَت ُب الفلسفة اإلسبلمية، اليت أعانت ُب مرحلة البحث ا١تساعد كالكتابة األكلية 
٢تذه ا١تقاالت؛ ٍبٌ األديبة دينا اٟتصي، اليت ساعدت ُب ٖتريرا١تقاالت، كٚتع األخبار اليت كانت سببنا 

تها؛ ٍب الباحثة خد٬تة يوسف جعفر، طالبة ا١تاجستَت ُب الفلسفة اإلسبلمية، اليت قامت ابلتحرير لكتاب
 النهائي للكتاب كإخراجو هبذه الصورة. 

 كفقنا هللا كإايىم ١تا ٭تبو كيرضاه

 طو جابر العلوا٘ب 
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 مقدمة 
. ما َُُِالعاـ ىذه ٣تموعة مقاالت كدراسات كتبت ُب ظل الظركؼ اليت أحاطت ابألمة ُب 

٬تمع بينها أهنا تعرب عن مواقف الكاتب كمن ينطلق من منطلقات ٦تاثلة ١تنطلقاتو ُب النظر إٔب ىذه 
األحداث، ْتيث نستطيع أف نقوؿ إهنا تعرب عن مواقف فصيل من فصائل األمة من تلك األحداث 

يريد كاتبها أف يقوؿ لق من رؤية قرآنية ألحداث معاصرة، تستمد أ٫تيتها من كوهنا مواقف تنط ،كالوقائع
كىو ا٢تادم للحق كا١تفسر األقول كاألدؽ كاألىدل رآف اجمليد ىو ا١تخرج ٢تذه األمة، للناس: ما زاؿ الق

ران ٚتعها كلذلك آث ؛كما كاف كذلك ابلنسبة لؤلحداث كالوقائع ا١تاضية  ،كاألحسن ألحداث اليـو كالغد
القارئ ا١تعاصر ليستفيد هبا أك ببعضها ُب النظر إٔب أحداث ما زلنا نعايشها أك  ككضعها بُت يدم

 نعايش آاثرىا.

لعوا على بعض ىذه ا١تقاالت أك الدراسات رأكا فيها كسيلة من طٌ اا من أكلئك الذين كثَتن   إفٌ 
رؤيتها الكلية كسائل إعادة بناء الوعي على الذات، كطرح رؤية البد أف تقدـ التصا٢تا بعقيدة األمة ك 

كتصورىا اإلسبلمي لتشق طريقها إٔب العقل ا١تسلم بُت سائر ما يعرض لو أك يعرض عليو من مواقف 
كآراء. نقطة القوة األساسية فيها أهنا تنطلق من مبدأ ٚتع بُت القراءتُت: قراءة الوحي بكل ما ٯتثل من 

 . قيم كمقاصد، كىداية كأىداؼ كقراءة الواقع بسائر تضاريسو

 كهللا كٕب التوفيق.      

 طو جابر العلوا٘ب 

 القاىرة 

َُُِديسمرب  َّ
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 ٔوداعا لك اي جنوب السوداف
َُُِيناير ُجريدة ا١تصريوف   

ـ، كٓب ُّٓٗفقد كنت طالبنا ُب القاىرة منذ سنة  .السوداف بلد أحببتو قبل أف أزكره بسنُتإٌف 
صر م ما زاؿ ٭تمل لقب ملك _أٛتد فؤاد_ كاف ابن فاركؽ  فقدتكن ا١تلكٌية ُب مصر أيلغيت بعد، 

قادـ من بلد ينظر  -كأان طالب عريبٌ –كاتبعت  بوه كذلك بعد إقالة أبيو كترحيلو.كالسوداف كما كاف أ
 عربو إٔب الوىحدة بُت أم بلدين عربيُت أك مسلمُت على أهٌنا ىدؼ يستحق أف يضحى من أجلو ابلغإب

فوحدة األٌمة مشتقة من التوحيد،  _عربينا كاف أك غَت عريب_ ُب قمة قيم ا١تسلم . فقيمة الوحدةكالنفيس
كالتوحيد ىو ا١تقصد القرآ٘ب األكؿ للنبوات كلها كللكتب السماكيٌة ٚتيعها، فإ٬تاد األٌمة الواحدة أمر لو 

ك قدسيتو ُب قلب أم مؤمن كضمَت أم موحد. كقد استقر ُب ذىٍت ارتباط مصر كالسوداف منذ ذل
التاريخ، ككاف يعجبٍت كثَتنا من يقوؿ: "مشاؿ الوادم كجنوب الوادم"، فمصر كالسوداف ٬تمعهما كادم 

 النيل، مصر ُب مشالو كالسوداف ُب جنوبو.

 خطوات االنفصاؿ

                                  
عدا فًتات سبلـ متقطعة، نتيجة  ََِٓحىت  ـُٔٓٗاستمرت منذ قبيل إعبلف االستقبلؿ ُب عاـ  حرابن أىليةشهد السوداف   ُ

صراعات عميقة بُت اٟتكومة ا١تركزية ُب مشاؿ السوداف )الذم تقطنو أغلبية مسلمة( كحركات متمردة ُب جنوبو )الذم تسوده الداينة 
اليت كضعت حدان للحرب األىلية بُت حكومة  اتفاقية السبلـ الشاملا١تسيحية كا١تعتقدات الية( كانتهت اٟترب األىلية بتوقيع 

حوؿ  َُُُِب عاـ  استفتاء عاـو أعقب ْتكم ذاٌبيتمتع  جنوب السوداف. كأصبح إقليم كاٟتركة الشعبية لتحرير السودافالسوداف 
ا مع السوداف أك االنفصاؿ. كجاء  ت نتيجة االستفتاء ٢تذا ا٠تيار األخَت.البقاء موحدن

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/1956
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%83%D9%85_%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1_%D8%B9%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/2011
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لوادم بشمالو كجنوبو، كانوا يتخذكف من مصر شرطة ٢تم ُب ٭تتلوف ا اإل٧تليزعندما كاف 
ا، أك موظفُت ، يستعينوف هبم كىم ٯتارسوف استعمارىم للسوداف كاستضعافهم ألىلو، السوداف، أك جندن

ك٬تعلوف ىؤالء اٞتند ا١تصريُت كالشرطة ُب الواجهة. ْتيث ينظر السودا٘ب البسيط ألخيو ا١تصرم على أنٌو 
كالسيطرة عليو، كالتهوين من شأنو. كعلى الرغم ىو من ٭تتلو أك ٭تتل ببلده، كىو من ٯتارس اضطهاده 

 مصرين على الوحدة، كحدة كادم النيل.ياسة اتل اإل٧تليزم ا٠تبيثة، ظٌل ا١تصريوف كالسودانٌيوف من س

-ـ طيلة فًتة رائسة دمحم ٧تيب ُِٓٗثورة يوليو كظٌل ىذا اإلصرار الوحدكم مستمرِّا عقب 
ا على االستمرار ُب كحدة مصر كالسوداف بو السودانيوف حبنا شديدن أيقيل  كلكن حُت. -الذم كاف ٭تي

"كىحدة الوادم" أم كىحدة مصر ٧تيب ابلطريقة اليت أيقيل هبا، كتفرد الرئيس انصر ابلسلطة كانت 
كيبدك أٌف العسكريُت بطبيعتهم حُت ٭تكموف كيدخلوف ُب اجملاؿ السياسي  ة األكٔب.الضحيٌ كالسوداف 

كموا السيطرة التاٌمة على كيافو ٤تٌدد، ْتيث ال ٮترج عن ق بضتهم شيء فيو أك منو؛ ألٌف يفضلوف أف ٭تي
العقلٌية العسكريٌة لدل "االنقبلبيُت العرب" ال تعرؼ إال مبدأ القيادة كاٞتنديٌة، فمن تبٌوأ موقع القيادة فبل 

ا كمباركة ١تا يقولو  خرين إال أف يكونوا جنودنا فحسب.يرضى من اآل فبل ٣تاؿ للشورل إال إذا كانت أتييدن
يس لو إال أف ينٌفذ، كإذا كاف لديو ما يقولو، فليقلو إف شاء بعد التنفيذ. فأيككل أك يراه القائد، فاٞتندم ل

أمر متابعة كحدة كادم النيل إٔب "الصاغ صبلح سآب"، كظٌن الصاغ كما ظٌن البكباشي ... كالفريق ... 
على اإلقليم  أفَّ السوداف عبء، كأفَّ ثورة يولية إذا منو فإٌف ذلك قد ٬تعلها أقدر على إحكاـ سيطرهتا

 ا١تصرم كحده، كالتخلص من عبء االمتداد ابٕتاه عمقو اسًتاتيجٌي خطَت. 

كانفصلت السوداف عن مصر. ككقع القدر ا١تقدكر، كاستقلت السوداف كمٌر األمر بيسرو على 
د إٔب الشعبُت ا١تصرم كالسودا٘ب، كمن كرائهما سائر العرب كا١تسلمُت ككأٌف شيئػػػنا ٓب ٭تدث، كٓب ينتبو أح
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أٌف ذلك سيكوف لو ما بعده، كسوؼ يشٌكل خطورة كبَتة على مستقبل مصر كعلى مستقبل السوداف 
 معنا. 

ك١تا ٖتٌوؿ عبد الناصر إٔب كىٍحدىكمٌو يدعو إٔب الوىٍحدة العربٌية، كينادم ابلػ"كحدة كاٟتريَّة 
ُب كحدة طبيعٌية كانت ٢تا كل  وطتفرينسيى أك تناسى  كسار ُب طريق الوحدة مع سورية، كاالشًتاكيَّة"

مقومات الوحدة مع بلد متصل ٔتصر ملتصق هبا، كليس ىناؾ أم فواصل طبيعية بينو كبينها، ٬تمع بينو 
ركابط اليت ٕتمع بُت كبُت مصر ا١تاء كالًتاب كالدين كالثقافة كالتاريخ، كسائر الركابط، كىي أضعاؼ ال

ييثر أحد ُب تلك ا١ترحلة سؤاالن ١تاذا فٌرط مىن فٌرط ُب كحدة أنشأ كحدتو مع سوريٌة، كٓب مصر كسوريٌة. ك 
الركابط بُت مشاؿ الوادم  مصر كالسوداف ٍب ٭تيث على كحدة أخرل مع قطرو ٥تتلف قبل إعادة بناء

 كجنوبو.

 ثورة اإلنقاذ واستمرار خيار االنفصاؿ 

كحُت قامت "ثورة اإلنقاذ" ُب السوداف كاف ىناؾ أمل أف يكوف من بُت أىداؼ ىذه الثورة  
إعادة بناء كحدة كادم النيل على أسس إسبلمٌية سليمة، كخاٌصة أٌف مرشد ثورة اإلنقاذ أ.د:حسن الًتايب 

يدرؾ أٌف مصَت  ،مٌيةالثقافة الواسعة الغربٌية كاإلسبل مٌي ا١تعركؼ كاإلخوا٘ب القدٙب، ذاالسياسي اإلسبل
ككاف ا١تتوقع من ثورة  ياىنا كإنساانن كأىدافنا كسياسةن.مصر كالسوداف يتوقف على كحدة الوادم تراابن كم

أعلنت انتساهبا إٔب االٕتاه اإلسبلمي كتبنيها لئلسبلـ أف تبادر إٔب العمل على إعادة توحيد مصر 
تلك الوحدة، فوحدة كهذه سوؼ تكوف ال ُب مصلحة  كالعمل على إقناع ليبيا ابالنضماـ إٔب ،كالسوداف

بل ُب مصلحة العرب كلهم كا١تسلمُت كاٌفة، ككذلك ُب مصلحة أفريقيا   ،البلداف الثبلث كشعوهبا فقط
 كلها.

 ثورة اإلنقاذ واستمرار خيار االنفصاؿ
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تبٍت  تستطيع أف -بدالن من ذلك-لكٌن ثورة اإلنقاذ اٗتذت لنفسها مسارنا آخر، كظنت أهٌنا 
٪توذجنا لدكلة إسبلمٌية حديثة تقدمو لآلخرين ليقتدكا هبا. كمن ا١تؤسف أف نراىا بعد أف دخلت العقد 

و جنوابن لوادم النيل الثالث من سنُت حكمها تسٌلم بتقسيم البلد إٔب مشاؿ كجنوب، ككاف السوداف كلٌ 
 كمصر مشالو.

رئيس البشَت ترحيبو ابنفصالو ٍب ال ٬تد من كبدالن من الوحدة رأينا ٘تزقنا، فهذا اٞتنوب يعلن ال 
ينكر عليو، أك يقوؿ لو: إٌف التسليم ابالنفصاؿ مثل الدعوة إليو أك العمل على ٖتقيقو، كىو ُب نظر 

كال أدرم كيف  بقطع النظر عن السياسات كاألسباب.اإلسبلـ خيانة لوحدة األٌمة كجرٯتة ال تغتفر 
ائج حىت أكصلتها إٔب لنفسها كأبم دليلو شرعي تقبلت ىذه النت سوغت اٟتركة اإلسبلمٌية ُب السوداف

إٌف أم ٙتن يدفعو السودانيوف للمحافظة على كحدهتم ىو أرخص بكثَت من الثمن الذم  ىذه النهاية.
 سيدفعو ٢تذا االنفصاؿ النكد.

كال على العرب كال على  فهذا االنفصاؿ لن تقتصر أضراره على مشاؿ السوداف كال على مصر
كلو أٌف  ا ٘تثل كإٔب مستقبل اإلسبلـ فيها.بل سيتعدل ضرره إٔب أفريقيا كلها بكل م ا١تسلمُت فقط؛

رخص بكثَت من ذلك حكومة اإلنقاذ تنازلت عن السلطة أك خسرهتا أك حدث ٢تا أم شيء فإنٌو أ
اإلسبلمي لكٌن شعار آخر خليفة عباسي يبدك ال يزاؿ مسيطرنا على العقل السياسي  االنفصاؿ النكد.

كغَته، فخليفة بٍت العباس البلعب ابلطيور كا١تنشغل فيها كاف يقوؿ كلما تقدـ التتار خطوة ابٕتاه 
لي إذا نزلت ٢تم عن ابقي الببلد، كال يهجموف علي كأان هبا، عأان بغداد تكفيٍت كال يستكثركهنا " بغداد: 

: كيبدك أٌف زعماء دكلة اإلنقاذ شعارى ،"كىي بييت كدار مقامي ا٠ترطـو تكفيٍت كال يستكثركهنا "م اليـو
 ."علٌي إف أان تركت ٢تم األطراؼ

 احلكاـ ادلستبدوف وتطبيق الشريعة 
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الرئيس البشَت أف حاكؿ  حكومة اإلنقاذ ابنفصاؿ اٞتنوب السودا٘ب بتلك البساطة. ككسٌلمت 
يعوض الشعب ا١تسكُت ُب السوداف كُب مصر كُب العآب العريب كاإلسبلمي عن جنوب السوداف ٔتا ٝتاه 

ككأٌف تطبيق الشريعة رشوة تقدـ للتكفَت عن التسليم ّترٯتة االنفصاؿ، كلعل فيها أيضنا "تطبيق الشريعة". 
كذلك سيتيح لنا  إذا انفصل اٞتنوب "فمع السبلمة". أنٌوٗتديرنا لعواـ ىذه األٌمة كبسطائها، كإذا بو ييعلن 

الشريعة كاملة"، كحُت طبق ٪تَتم الشريعة كٟتق بو صداـ بعد ذلك   گفرصة تطبيق الشريعة "كسنطبػ
كنت أعترب أٌف إعبلف اٟتاكم عن تطبيق الشريعة ىو دليل على إفبلسو السياسي، فهو بعد أف يفلس 

لو، كتفشل سياساتو، كيقود ببلده ٨تو ا٢تلكة فإنٌو يعلن عن تطبيق الشريعة، سياسينا كال يبقى لديو ما يفع
كيقصد ىؤالء ابلشريعة اإلسبلمٌية حُت يعلنوف عن تطبيقها العقوابت أك النظاـ العقايب ُب الفقو 

 اإلسبلمٌي مثل قطع يد السارؽ، كرجم الزا٘ب كما إٔب ذلك.

إٔب تطبيق الشريعة من اٟتٌكاـ ُب الباكستاف  كأيقسم غَت حانث أٌف كل ىؤالء الذين دعوا  
كموا قبضتهم  كالسوداف كالعراؽ كنيجَتاي كغَتىا ما فعلوىا إال لييداركا فسادىم كيغطوا على ا٨ترافاهتم، ك٭تي

فعلها ٪تَتم كفعلها صداـ كفعلها آخركف، كىا ىو السيد البشَت   .على الناس ابسم الشريعة كابسم الدين
ؽ كالعتاؽ كٚتيع اإلٯتاف ا١تغلظة أنٌو لن يتنازؿ عن أم حكمو من أحكاـ الشريعة بعد أف حلف ابلطبل

كيذكران ٔتا قاؿ أبو  كىا ىو يعلن التمسك هبا مرة أخرل.تنازؿ عنها إلرضاء اٞتنوبيُت كقاـ ابلتجميد، 
 الطيب ا١تتنيب عن جهلنا حُت قاؿ:

 لها األممأغاية الدين أف ٖتفوا شواربكم *** اي أٌمةن ضحكت من جه

ا كاتريخ ا١تنطقة من  كنا نتمٌت على البشَت كاإلنقاذيُت كمن حو٢تم أف يدرسوا اتريخ ببلدىم جيدن
عصر الفراعنة حىت يومنا ىذا، فإٌف السوداف دائمنا كانت عمقنا اسًتاتيجينا ١تصر، كمصر عمق اسًتاتيجي 

 للسوداف، كمن فرط بوحدة الوادم فإنٌو يهوف عليو تسليم الببلد:
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 كمن أخذ الببلد بغَت حربو *** يهوف عليو تسليم الببلد 

كيبدك أفَّ كرسٌي اٟتكم ُب بلداننا عدٯتة الشورل كالدٯتوقراطية كالبعيدة عن كل ما يتعٌلق بتداكؿ 
من الدين، كمن الوطن، كمن  صبح عنده أغلى من أم شيء:السلطة إذا ما جلس عليو جالس فإنٌو ي

الدنيا، كمن اآلخرة. كليت البشَت كمىن حولو أدركوا أٌف أىم شيءو ُب الشريعة "كىحدة األيمَّة" كأفَّ أمَّ نيلو 
من ىذه الوىحدة يعترب نيبلن من العقيدة كمن التوحيد، كأفَّ األرض بعد أف تصبح جزءنا من دار اإلسبلـ ال 

منها دكف رضا كتشاكر مع ا١تسلمُت كافة، فاألمر ال يتعلق إبقليم منفرد بل  ينبغي ألحدو أف يفٌرط بشربو 
أبٌمة كاملة. كلن يغٍت عن الشعب الذم يفٌرطوف بوحدتو ك٭تٌولونو إٔب ٣تموعة من ا١تزؽ، ك٭تٌولوف أرضو 

 رجم الزا٘ب أك قطع يد السارؽ ال عند هللا كال عند الناس. ،إٔب مقاطعات ٦تزقة منفصلة

ل كنشهد ُب كل ٟتظة جرٯتة التسليم ككيف تتم بسبلسة، كبتدخل أجنيب مباشر ٓب ك٨تن نر 
يستطع أف يستفز من طاقات األٌمة ا١تهدىرة كلو ٣تموعة متظاىرين ُب ا٠ترطـو أك ُب جواب أك ُب غَت٫تا 

جو هللا، كإذا كنت أقو٢تا اليـو فوهللا ما قلتها إال لو  من حواضر العآب اإلسبلمي ليقوؿ: ال لبلنفصاؿ.
 كرغبة فيما عنده، كلئبل ٬تعل هللا منا أٌمة من القردة كا٠تنازير ساكتة عن اٟتق خرساء عمياء عنو.

 مع حسن الرتايب يف بداية التسعينيات 

كن  بعيدة عن ذىٍت منذ ٓب ت _أم نتيجة االنفصاؿ_ كأكد أف أقوؿ: إٌف ىذه النتيجة
السودانٌية" السيد حسن الًتايب ُب منزؿ انئبو السيد إبراىيم  كأذكر لقاء ٚتعٍت "ٔترشد الثورة التسعينيات.

ككاف قادة ثورة اإلنقاذ  يد، الذم استشهد ُب جنوب السوداف.السنوسي الذم زرتو معزاين بولده الشه
ٚتيعنا ُب ذلك العزاء يتقدمهم البشَت، قلت ألخي الًتايب كقد عهدتو صاحب فكر: اي أخ حسن إٌف 

كلة اٞتنوب، كأٌف ىؤالء الشهداء الذين ييقتلوف ُب اٞتنوب من أبناء الشماؿ، القتاؿ لن يعاِب مش
كتيضفوف عليهم صفات شهداء الصحابة، كيركج خطباؤكم على ا١تنابر ١تنامات مفتعلة: "فهذا ًغٌسيل 
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 ا١تبلئكة" "كذاؾ رؤم ُب ا١تناـ فسئل عن الصحة كاألحواؿ فقاؿ كذا ككذا ككذا" كما فعل عبد هللا عزٌاـ
-مع شهداء األفغاف ُب كتابو الشهَت "آايت الرٛتن ُب جهاد األفغاف" ككاف فيما اٌدعاه  -يرٛتو هللا-

أٌف األذاف كاف ييسمىع من بعض القبور متجاىبلن أفَّ الشهيد قد خرج من دار التكليف إٔب دار  -يرٛتو هللا
لب عليكم ُب ا١تستقبل فإٌنكم التشريف. كأضفت: اي أخي اي دكتور حسن إٌف ىذه األمور أخشى أف تنق

 .لن تستطيعوا استئصاؿ ثورة اٞتنوب، كما فشل العراقٌيوف ُب القضاء على ثورات األكراد ُب مشاؿ العراؽ
كبقيت الثورة الكرديٌة كسيلة لتأديب اٟتكومات العراقٌية ا١تتعاقبة، فكلما غضب الغرب من حكومة عراقٌية 

خر بُت جيب ١تطالبو، فتهدأ اٟتركة كتوٌقع ىدنة حىت خبلؼ آجلدىا بسوط اٟتركة الكرديٌة حىت تست
كىكذا قضية اٞتنوب ابلنسبة لكم، فابذؿ كل جهدؾ ١تعاٞتة األمور سلميٌػػػنا،  الغرب كاٟتكومة العراقٌية.

كإال فإٌف ىذا التحريض على اٞتهاد سوؼ ٬تعل الناس بعد غد حينما توقفوف القتاؿ كتذىبوف إٔب طاكلة 
٭تقدكف عليك كعلى اٟتركة اإلسبلمٌية، كيعتربكنكم قد غٌررًب هبم كقتلتم أبنائهم ٍب جلستم ا١تفاكضات 

  تتفاكضوف مع قاتليهم.

، -رٛتو هللا-كال أنسى يومنا حاكؿ صديق ٕب أف ٬تمعٍت مع العميد الركن عبد العزيز العقيلي 
حتو ابتسم العقيلي ابتسامة كحينما كافقت كذىبت مع ذلك الصديق لزايرة العقيلي كمددت يدم ١تصاف

خاٌصة كقاؿ: "أريد أف أأتكد أٌف آاثر مصافحتك للبارزا٘ب قد زالت من يدؾ؛ ألسلم عليك، فقد بلغٍت 
كيداه كأيدم أبيو كأىلو ملوثة بدماء إخوانك الضباط  ،أٌنك التقيت إبدريس البارزا٘ب كرحبت بو

ٛتل نفس ا١تشاعر ألٌف يديك أيضنا قد صافحت كالعسكريُت من اٞتيش العراقي، فقلت لو: رٔتا ٕتد٘ب أ
لقتاؿ، كجلسنا كٓب ايدم كثَتة ملوثة بدماء أبرايء األكراد من نساء كأطفاؿ كمدنيُت ال عبلقة ٢تم ابأ

للًتايب، كلكٌن الًتايب كاف ُب كادم آخر، فهو مرشد الثورة ككاف  ىذا ا١توقفذكرت  نستطع التفاىم.
ا ذىب بو كرٔت -صلى هللا عليو كآلو كسٌلم–دينة ا١تنورة ُب عهد رسوؿ هللا ينظر إٔب ا٠ترطـو ككأهٌنا ا١ت
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سيا كأفريقيا آليجد الدكلة اإلسبلمٌية كعاصمتها ا٠ترطـو قد امتدت لتشمل خيالو إٔب نواحي أخرل، 
 سيا كما شاء هللا أف تشمل.آكجنوب شرؽ 

مداىا كليغضب الشيخ، قلت ُب نفسي ما دمت قد فجرت األمور مع الشيخ فؤلذىب هبا إٔب 
فقلت لو: بلغٍت اي  ا، فإف ٮترجوا منها فإاٌن داخلوف.فأان لن أعود إٔب السوداف بعد ذلك حىت ٮترجوا منه

أٌنك تعتـز استَتاد مليوف صيٍت؛ ليزرعوا لك اٞتزيرة ُب  -كىي كنيتو اليت أحب مناداتو هبا-أاب صٌديق 
: كماذا عن جَتانك كإخوانك ا١تصريُت، أليس األكٔب السوداف، فهل ىذا ا٠ترب صحيح؟ قاؿ: نعم، قلت

أف أتٌب ٔتليوف مصرم؛ ليزرعوا كٯتتلكوا أرضنا ىي أرضهم أيضنا كما ىي أرضكم، بدالن من ذىابك إٔب 
كالدين كاٞتذكر كاللغة ككل شيء، كىل درست اآلاثر الثقافٌية كالدينٌية؟ قاؿ:  الصُت، مع اختبلؼ الثقافة

شعبنا يستطيع أف يتحدل السودانيُت، كٮترجهم من دكائر الكسل اليت يعيشوف  درسنا كل شيء كأريد
رة آالؼ أكالن للتجربة فيها، كما كجدت غَت الصينيُت ُب ذىٍت كسنبدأ اب٠تطوات العملٌية، كرٔتا أنٌب بعش

بلؿ قلت لو اي أاب صٌديق: من الواضح أٌف لديك عقدة من ا١تصريُت قد تعود إٔب عهد االحتٍب نواصل. 
، فأنتم تنظركف للمصريُت ىذه النظرة كبعضهم ينظركف إليكم أيضنا نظرة قد  اإل٧تليزم للوادم جنوابن كمشاالن
ال تقل عن ىذه، فأنت ُب نظرىم بعمامتك ىذه "عم عثماف النويب" الذم ال يصلح إال أف يكوف بواب 

حات نفسٌية كبَتة تتسع . كقد يكوف من ا١تفيد لكم ك٢تم أف يكوف ىناؾ مصچعمارة أك سايس جرا
عادة التأىيل لشعوب البلدين، كذلك أبف يوضع كله من الشعبُت ُب مصح خاص؛ لعمل نوع من إ

لكن الدكتور الًتايب  اٌل فائدة من مواصلة الكبلـ فسكت.قلتها متضاحكنا ٍب عرفت أ كا١تراجعة النفسٌية.
ش ُب أمريكا، كقد بعد العهد بينو كبُت بعض حوارييو كقاؿ ٢تم: إٌف الدكتور طو يعي آب يسكت بل دع

ا إٔب اٞتبهة؛ لَتل اٞتهاد كاجملاىدين بنفسو، كأعيدكه إٔب ا٠ترطـو بعد أسبوع، فإٌف  ا١تنطقة فخذكه غدن
ذلك كفيل أبف يغٌَت نظرتو ككثَتنا من آرائو، فقلت لو: لقد رأيت ُب مشاؿ العراؽ ما يكفي كال أريد أف 

ا إٔب أمريكا كالسبلـ عليكم كرٛتة هللا أرل ُب جنوب السوداف مآسي ٦ت ا أك بعد غد عائدن اثلة، كأسافر غدن
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كبركاتو.كانوا يسموف ليإب العزاء ُب الشهداء بليإب أعراس الشهداء، فبل يقولوف: إنٌنا ذاىبوف لنعزم 
 بفبلف بل لنشهد عرس الشهيد فبلف.

 كلمة أخرية

ينبغي أف يعترب جرٯتة كخطنا أٛتر ال ينبغي إٌف أم تفكك أك انفصاؿ أك ٘تزيق ألم بلد موحد 
اللهٌم إ٘ب أبرأ إليك من جرائم  ق الذم حدث على يدم "سايكس بيكو".االقًتاب منو، إذ يكفينا التمزي

التمزيق ُب العراؽ، كالتفريق القومي كالطائفي، كأبرأ إليك من جرٯتة االنفصاؿ ُب السوداف، ك٤تاكالت 
ككتاب هللا القائل:  -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص–، كإٌنٍت ألرجو كل موحد  مؤمن برسوؿ هللا االنفصاؿ ُب اليمن كُب غَتىا

يًعا َواَل تَػَفرَُّقوْا َواذُْكُروْا نِْعَمَة اّللِّ َعَلْيُكْم ِإْذ ُكنُتْم َأْعَداء فَأَ ﴿ لََّف بَػْْيَ قُػُلوِبُكْم َواْعَتِصُموْا ِبَْبِل اّللِّ رتَِ
ُ اّلّلُ َلُكْم آايَ فََأْصَبْحُتم بِنِ  َها َكَذِلَك يُػبَػْيِّ نػْ َن النَّاِر فَأَنَقذَُكم مِّ تِِو ْعَمِتِو ِإْخَواًًن وَُكنُتْم َعَلَى َشَفا ُحْفَرٍة مِّ

، كالتفريق بُت أف ينضٌم إٌٕب ُب استنكار التمزيق العرقي كالطائفي( ٖٓٔ)آؿ عمراف: ﴾َلَعلَُّكْم تَػْهَتُدوفَ 
  عباد هللا.

نَساَف لََيْطَغى ﴿ال أيٌب ٓتَت أاين كاف مصدره  بداداالست إفٌ   ﴾َأف رَّآُه اْستَػْغَن  *َكَّلَّ ِإفَّ اإْلِ
فما ضر عمر البشَت كاإلنقاذيُت لو أقاموا الشورل كأنصفوا اٞتنوب "جنوب السوداف" ( ٚ -ٙ)العلق:

كمشالو، كأقاموا العدؿ كضربوا للبشريٌة ا١تثل ُب عدؿ اإلسبلـ كحرصو على اٟترايت كحساسيتو للظلم، 
ضياعنا، ٠تشيت الذم كاف يقوؿ: "لو أٌف ٚتبلن على شط الفرات زلق فهلك  -هنع هللا يضر–كذٌكركا الناس بعمر 

 أف يسأؿ عنو عمر ١تا ٓب يعٌبد لو الطريق".

ىيئ ٢تذه األٌمة أمر ريشد يعز بو أىل طاعتك كيذؿ بو ربنا ال تؤاخذان ٔتا فعل السفهاء مٌنا ك  
 أىل معصيتك، كتعلو فيو كلمتك، كييؤمر فيو اب١تعركؼ كيينهى فيو عن ا١تنكر إٌنك على ذلك قدير.
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 ٕكنائسفتنة االعتداء على ال
َُُِيناير ّجريدة ا١تصريوف   

ىو ُب حاجةو  ،كيضفي عليو سامي عواطفو، كٚتيل مشاعره ،بو٭تي  كما ٭تتاج إٔب مىنٍ  فَّ اإلنسافإ
 .الرذائل، كينسب كل الرذائل إليو كينسبو إٔب كل ،عليو جاـ غضبو كشديد بغضو إٔب مىن يبغضو كيصبٌ 

عليو غضبنا، كسائر ا١تشاعر  ا نصبٌ خذ الشيطاف عدكِّ نتٌ  أفأمران  -تبارؾ كتعأب-إفَّ هللا ف ،كلذلك
ضنا عليو كيدعوان أيمران ابلسوء ك٭ترٌ  فهو مىنٍ  .كمصدر كل رذيلة ،و أصل كل منقصةة لدينا؛ ألنَّ السلبيٌ 

كىذا العدك اآلخر قد يكوف ٦تٌن ال  آخر، ا فبلبد لو من عدكٌو خذ الشيطاف عدكِّ ٓب يتٌ  نٍ للوقوع فيو. كمى 
 داكتو، كال ينبغي لو أف ييفرغ مشاعره السلبٌية عليو، كلكن تلك طبيعة اإلنساف.يستحق ع

كالغلو أف يبالغ اإلنساف ُب شيء  .«الغلو»كمن أكسع أكدية الباطل كا٠تصومات بُت الناس 
كيغلو بو، فإذا بلغ اإلنساف ُب شيءو مستول ا١تغاالة فإنَّو يرمي كل مىٍن أنكر عليو أك حاكؿ رٌده إٔب 

ىذا النوع من الغلو كانتشر ُب أيمَّةو فإنَّو  ا، كإذا فش«اٗتذه عدكِّا»عتداؿ، أك دعاه إٔب الرجوع إٔب اٟتق اال
يسوقها ٨تو ا٢تبلؾ. إفَّ ا١تغإب ال يطيق ٝتاع كلمة االعتداؿ أك اٟتق أك الوسط، إنَّو ييسمع نفسو ما تريد 

ض اإلنصات إٔب أٌم أحدو آخر، كا١تعتدلوف قد فيمىٍن ٭تب، كييسمع نفسو ما تريد فيمىٍن يبغض، كيرف
٬تدكف ُب جرأة أىل الغلو كسبلطة ألسنتهم كإقدامهم على ٕتريح ٥تالفيهم ما يدعوه إٔب االنكماش 

                                  
ٔتنطقة  كنيسة القديسُت مار مرقص الرسوؿ كالبااب بطرس خاًب الشهداء تفجَتكيتبت إثر تفجَت كنيسة القديسُت، استهدؼ ال  ِ

 .رأس السنة ا١تيبلديةعشية احتفاالت  َِ:ُُِب الساعة  َُُِ يناير ُصباح السبت  ا١تصرية اإلسكندريةٔتدينة  سيدم بشر

ٕتـز بضلوع كزير الداخلية ا١تصرم  -ٓب يتسٌن التأكد من صحتها-ظهرت على صفحات اٞترائد ا١تصرية مستندات  الثورة ا١تصريةكبعد  
 ُب التفجَت. حبيب العادٕب -آنذاؾ-
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كاالنطواء، كييثٌبطو عن اإلنكار؛ كآنذاؾ ٮتلو اٞتو للشيطاف ليلعب ُب عقل ذلك ا١تغإب كقلبو كنفسو، 
 قٌومات االعتداؿ كالوسط ُب ٣تتمعو كُب أيمَّتو.كيسوقو ٨تو ا٢تبلؾ ك٨تو تدمَت م

 وحدة الكياف االجتماعي يف فرتة الغزو 

 ُب العراؽ كُب الشاـ كُب مصر كالسوداف كالبلداف ا١تغاربيَّة كغَتىا عاشوا ُت كا١تسيحيٌ ُتا١تسلمإٌف 
ا أثناء حركب الفر٧تة  .مع ا١تسلمُت جنبنا إٔب جنب كلقد اخترب ا١تسلموف ُب منطقتنا كزلزلوا زلزاالن شديدن

اليت استمرت مئيت عاـ، كمع أفَّ الفر٧تة قد ٌٝتوا تلك اٟتركب ابٟتركب الصليبيَّة؛ طمعنا ُب كسب نصارل 
 .قة رفضنالكٌنهم ٓب يفلحوا ككجدكا من نصارل ا١تنط -كما ييقاؿ-ا١تنطقة، كٖتويلهم إٔب طابورو خامس 

كا ؤ بل زادىم ذلك التصاقنا اب١تسلمُت جَتاهنم كإخواهنم، كقاتل كثَتكف مع ا١تسلمُت أكلئك الغزاة الذين جا
بوا العباد كيسيطركا على القدس كما جاكرىا من أرضو ابرؾ هللا حو٢تا. كا١تسلموف لليحتلوا الببلد كيس

نتمُت إٔب ىذه الداير إال نظرة إخاء كمودة، فبادلوىم عرفوا ٞتَتاهنم ذلك اٟتق، كاعتزكا بو، كٓب ينظركا للم
الوحدة قائمة رغم تلك األعاصَت كذلك بذلك صداقة بصداقة، ككالء بوالء، ككفاء بوفاء. كاستمرت 

التحدم الكبَت. كحُت حدث االستعمار، كانتيهكت داير ا١تسلمُت، حاكؿ ا١تستعمركف أف ٬تدكا ثغراتو 
ٓب ٬تدكا إال عددنا قليبلن كُب بلدافو معٌينة، ليس منها مصر كال  .نفذكا منهالي -مثل ثغرة اختبلؼ الدين-

  . ببلد الشاـ

كعلى الرغم من الوحدة االجتماعية اليت أثبتها ا١تسلموف كا١تسيحيوف ُب فًتة الغزك ا٠تارجي، سواء 
 كاآلخر ُب ظركؼو أدبٌيات تظهر بُت اٟتُتكانت ىناؾ   فقد ُب اٟتركب الصليبية أك االستعمار اٟتديث. 

زرع  . أٌدت إٔب اترٮتٌية معٌينة يغلب أف تكوف ظركؼ حركب كتوتر كاختبلؼ ال ٗتلو من ثقافة كراىية
ْتيث يبدأ األخ ُب اٟتذر من أخيو كالشك فيو، كتبدأ الركابط اليت كانت كثيقة ؼ  .اٟتظر كا٠توؼ

الثقة كمشاعر الشك، لتحقق للشيطاف  االهنيار كالتآكل؛ لتفسح مكاهنا ألنواعو من البغضاء كانعداـ
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. ففي مرحلةو من ا١تراحل كتب هم اآلخركأعوانو أىدافهم ُب تفكيك الركابط كإغراء بعض الناس ُب بعض
، ككتب بعض الناس «اقتضاء الصراط ا١تستقيم ٥تالفة أىل اٞتحيم»كتابو   -يرٛتو هللا-الشيخ ابن تيمٌية 

النهي عن االستعانة كاالستنصار ُب »، ككتب اثلث «تابالصواب ُب قبح استكتاب أىل الك»كتاب 
كقد عينيتي ُب فًتةو زمنٌية معٌينة بتتبع ىذا النوع من الكتاابت،  .«أمور ا١تسلمُت أبىل الذمة كالكفار

فوجدهتا كتاابتو كأدبٌياتو تصدر عن كٌتاب من ٥تتلف الطوائف داخل الكياف االجتماعي الواحد؛ 
ئف األخرل، أك بذر بذكر الشك كإ٬تاد أزمة ثقة بُت مكٌوانت كيافو كاحد؛ لتحذير طائفة من الطوا

سواء صدرت عن علماء مسلمُت أك كٌتاب من النصارل -كلذلك فقد اعتربت تلك الكتب كالدراسات 
أدبيٌات مرحلة معٌينة أملتها ظركؼه جعلت كل طائفة ٖتاكؿ أف ٖتيط نفسها ْتاجز نفسي  -أك غَتىم

حُت تيقرأ ىذه األدبيٌات خارج سياقها الزمٌٍت كالتارٮتٌي  . كطوائف ا١تواطنُت األخرل يفصل بينها كبُت
فإهٌنا تؤدم إٔب إ٬تاد ثقافة غلوٌو كرفض الفئات الغالية ٔتا يسوٌغ ٢تا غلٌوىا فيما ىي عليو، كرٔتا يسوٌغ ٢تا 

له بتفكيك الكياانت، أف تضطهد الطوائف األخرل كٕتور عليها إذا كانت ُب موضع القدرة، كذلك كفي
 كتدمَت الدكؿ، كإعانة الشيطاف على اإلنساف بدفعو إٔب الفتنة كالدخوؿ ُب ٣تاالت االحًتاب.

 كلكم آلدـ وآدـ من تراب

 .إنَّو ما من بلدو من بلداننا العربٌية كاإلسبلمٌية إال كفيو أقلٌياته دينٌية أك مذىبٌية أك ًعرقٌية أك سواىا
الة "كلكم آلدـ، كآدـ من تراب"، ك"ال فضل لعريب على أعجمي إال ابلتقول"، ٬تمع اٞتميع ُب ىذه اٟت

فتصبح األٌمة مطالبة إب٬تاد ثقافةو تثٌقف أجيا٢تا هبا من رايض األطفاؿ إٔب أعلى ا١تستوايت، تقـو على 
"، كمبدأ مبدأ "كلكم آلدـ كآدـ من تراب"، كعلى مبدأ "اي أيها الناس..."، كمبدأ "ادخلوا ُب السلم كافة

رج الناس من  -ٔتا تشتمل عليو من مكٌوانت-ثقافة تستطيع  ."دعوا العصبيات فإهٌنا منتنة" أف ٗتي
ثقافة تنظر لئلنساف على أنٌو كفؤه ألٌم إنساف آخر  .ظلمات الغلٌو كالتعصُّب إٔب نور االعتداؿ كالتآخي
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رافاتو األخبلقٌية كالسلوكٌية، كطرائق تعاملو مع ُب اإلنسانٌية كاآلدمٌية، كأنٌو ال يقلل من قيمة اإلنساف إال ا٨ت
فإذا ٓب يكن على ىذه الصورة فاختبلفاتنا  .اآلخرين كنظرتو إليهم، كاستعبلؤه عليهم كاستبداده بشأهنم

ا من  -ُب اللغة أك العرؽ أك ا١تذىب أك الدين-األخرل معو  اختبلفات تنوٌع ال تضاد، تقتضي مزيدن
ا من التقول كالرب.الفهم من كلو لسواه، كمز  ا من الوعي، كمزيدن  يدن



 ٕٓ  
 

 كياف غريب يهدد كياننا االجتماعي

إٌف منطقتنا العربٌية ابلذات تواجو ٖتداين ُب غاية ا٠تطورة، كىو ٖتدو ٭تتاج إٔب طاقات األيمَّة كلها 
اؾ كييهيأ ٢تا، فهناؾ كيافه غريب ًب زرعو ُب ىذه ا١ت نطقة كرىنا، فحيًمل  ككعي األيمَّة ٚتيعها ٔتا ييدبٌر ك٭تي

ىذا الكياف قد كيًلد كالدةن قيصرية شائهة، كيًلد كىو يعتقد أفَّ أمنو  .كرىنا ككيًلد كرىنا كعاش كرىنا
كسبلمتو، بل كحياتو ككجوده، ال ٯتكن ٖتققها، أك ٛتايتها بعد ٖتققها، إال بتفريق مىٍن حولو ك٘تزيقهم، 

فتلك كلها ابلنسبة لو  .«ا٠تبٌلقة»، خاصةن تلك اليت ييسٌميها بػكإاثرة الفنت بينهم، كإ٬تاد الفوضى أبنواعها
أموره البد منها لكي يستطيع أف ٭تيا حياةن تستجيب لطموحاتو كتليٌب لو احتياجاتو، فإف ٓب يًع اٞتَتاف 

ا١تشكلة  -أبخبث الوسائل كأخطر األساليب-ايطوف هبذا الكياف ٢تذه اٟتقيقة فسوؼ ييصٌدر إليهم 
خرل، مستغبلن أجواء التوتر، مسٌخرنا الغلو كاألحقاد كالغفلة عن الشياطُت لينفث ٝتومو ٖتت تلو األ

 شعارات ٥تتلفة كأبٝتاء ٥تتلفة. 

إٌف كياانتنا االجتماعٌية ىذه أحوج ما تكوف إٔب ٖتصُت جبهاهتا الداخلٌية، كٛتايتها من أم 
ٌي، يتعاكف مع شيطاف آخر ليفسد كل اخًتاؽ خارجي مهما يكن، كا١تخًًتؽ ىذه ا١ترة شيطافه إنس

ا آمننا  شيء، فهم يسعوف ُب األرض فسادنا، ال يرقبوف ُب أحدو إالِّ كال ذٌمة، ٓب يتػركوا لنا كطننا كاحدن
مستقرِّا، يسعوف لتدمَت اٞتميع، كال ٯتكن مواجهة ىذا ا٠تطر إال إبعادة بناء كياانتنا االجتماعٌية كتعزيز 

 ا كلها، كاٟتيلولة دكف أيٌة عملٌية اخًتاؽ يريد ىؤالء القياـ هبا كاستثمارىا.كحدهًتا، كٖتصُت جبهاهت

 ادلصدر صاحب ادلصلحة

سكندريٌة، كما قد ٭تدث ُب أم بلدو آخر اإلإفَّ ما حدث للكنائس العراقٌية، كما حدث ُب 
ٌجو صادره عن مصدرو كاحد ىو صاحب ا١تصلحة ُب كل ما حدث كما قد ٭تدث؛ كلذلك ينبغي أف تو 

 ٚتيع ا١تشاعر السلبٌية ٨تو ذلك ا١تصدر اٟتقيقٌي.
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إفَّ ا٢تياج لن ينفع ُب معاٞتة ىذه األحواؿ، فا٢تياج ٭تٌوؿ األمر إٔب نوعو من مصارعة الثَتاف، 
ْتكم إتقانو ١تصارعة الثَتاف -كلكٌن ا١تصارع  .فالثور قومّّ كال شك، كىو أقول من ا١تصارع دكف ريب

الثور بعد أف ييهٌيجو كيتجو ٨تو ا٠ترؽ اليت يفردىا أمامو، كىي خرؽه ال قيمة ٢تا، ٬تعل  -كخربتو كٕتاربو
سوؼ  -ُب النهاية-كا١تصارع  .كال يستطيع الثور أف ينتقم من ا١تصارع بنطح تلك ا٠ترؽ اليت ينشرىا

من -ور ٬تعل قول الثور ٗتور، كيوٌصلو إٔب مستول االهنيار، ٍب ٬تهز عليو كيعلن انتصاره، مع أٌف الث
أف نوٌجو  -ُب ظركؼ ان كتلك-أقول بكثَت من ذلك ا١تصارع، فلو استطعنا  -حيث القوة اٞتسديٌة

ال ابٕتاه ا٠تًرىؽ اليت يفردىا ُب كجو -ا٢تياج كالغضب ابٕتاه مىن يستحقو، كابٕتاه مىن دبٌر الفتنة كأاثرىا 
ء األعداء كا٠تصـو من أف يسٌجلوا علينا الستطعنا أف نوقف ىذه ااكالت، ك٨تـر ىؤال -الثور لينطحها

أم انتصار ال يستحقونو. إفَّ ا١تستفيد من تدمَت الركابط بُت ا١تسلمُت كالنصارل ُب ببلدان العربية ىو 
الكياف الطارئ، ا١تزركع كرىنا، كا١توجود كرىنا، فبل ينبغي أف ٩تسر عٌدة مرات؛ فنخسر كحدتنا ك٩تسر ُب 

 م الفتنة كمدبرم ا١تشكبلت لكياانتنا العربٌية ا١تسلمة.عملٌية االىتداء إٔب مثَت 

 توقيت شيطاين

سكندرية توقيت ُب إلإٌف التوقيت الذم اختاره الشياطُت ا١تدبركف لبلعتداء على الكنيسة ُب ا
فالتوقيت ٬ترم قبل استفتاء جنوب السوداف  .هتاءغاية ا٠تطورة، كفيو رسالة كامنة ال بٌد أف ٨تسن قرا

على االنفصاؿ أبايـ قبلئل كالطبوؿ تدؽ لتحقيق انفصاؿ لن يكوف ُب مصلحة أحد ال ُب السوداف كال 
ُب خارجو؛ إال ذلك الكياف ا١تزركع كرىنا، ككأنٌو يقوؿ ألتباع الكنيسة ا١تصريٌة القبطٌية الذين اٗتذت 

مشرفنا يريد أف يقوؿ ٢تم: انظركا إٔب ما ٭تدث ُب السوداف كإٌنكم مهما قيادهتم من ذلك الكياف موقفنا 
قد ٕتدكف أنفسكم مقتنعُت أبٌف ىؤالء ا١تسلمُت ال ٯتكن التعايش معهم، كأف االنفصاؿ عنهم  ،فعلتم
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كالبعد عنهم غنيمة كحٌل ٢تذا النوع من ا١تشكبلت، فاستوعبوا الدرس كخذكا األمر من بدايتو لتتجٌنبوا 
ا من ا٠تسائر. فهي ٟتظة اترٮتٌية خطَتة أراد ىؤالء الشياطُت أف يوٌجهوا فيها ىذه الرسالة. مزي  دن

إٌف ٚتيع أبناء مصر كمؤسساهتا الدينٌية كا١تدنٌية مطالبة برفع درجة الوعي ُب ىذه اللحظات 
حصُت للحيلولة دكف التارٮتٌية كٖتصُت اٞتبهة الداخلٌية كتدعيم الوحدة الوطنٌية بكل كسائل التدعيم كالت

 ىؤالء الشياطُت كاخًتاؽ ىذه اٞتبهة. 

ٌنب  تعازينا إٔب ذكم الضحااي ُب بغداد كا١توصل كاإلسكندرية كغَتىا. سائلُت العلٌي القدير أف ٬تي
 مصر العزيزة كسائر ببلد ا١تسلمُت كسائر الببلد العربٌية الفنتى كانى كعوامل التمٌزؽ، إنٌو ٝتيعه ٣تيب.

 

 ٖلطغاة: حتية لتونس اخلضراء وأىلهاهناية ا
َُُِيناير  ُٕ موقع أكف إسبلـ  

 ُهْم يَُذبُِّح أَبْػَناَءُىْم ِإفَّ ِفْرَعْوَف َعَّل يف اأَلْرِض َوَجَعَل َأْىَلَها ِشيَػًعا َيْسَتْضِعُف طَائَِفًة ِمنػْ
( َونُرِيُد َأْف ظَلُنَّ َعَلى الَِّذيَن اْسُتْضِعُفوا يف اأَلْرِض َٗوَيْسَتْحِيي ِنَساَءُىْم ِإنَُّو َكاَف ِمَن اْلُمْفِسِديَن )

                                  
التنحي عن السلطة على  -سنة ِّالذم كاف ٭تكم تونس بقبضةو حديدية طيلة -كيتبت ا١تقالة بعد أف أيجرب زين العابدين بن علي    ّ

 ََُِديسمرب ُٕمعة يـو اٞت دمحم بوعزيزمـ. كانت بداية األحداث عندما قاـ الشاب َُُِيناير ُْكا٢تركب من الببلد خلسةن 
كات، ٦تا أدل ُب اليـو التإب إٔب اندالع شرارة إبحراؽ نفسو غضبنا لتعدم شرطية عليو ابلصفع كمصادرة عربتو اليت يبيع عليها ا٠تضرا

كخركج آالؼ التونسيُت الرافضُت ١تا اعتربكه أكضاع البطالة كعدـ كجود العدالة االجتماعية كتفاقم الفساد داخل النظاـ  اتا١تظاىر 
 كأدت إٔب سقوط العديد من القتلى كاٞترحى من ا١تتظاىرين تونسمشلت عدة مدف ُب  انتفاضة شعبيةاٟتاكم. ٖتولت ا١تظاىرات إٔب 

 ٟتركؽ.نتيجة ا َُُِ يناير ْنتيجة تصادمهم مع قوات األمن، ك٦تا زاد ُب تفاقمها كفاة الشاب دمحم البوعزيزم الثبلاثء 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/17_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/17_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/4_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/2011
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ُهْم َما  َ٘لُهْم أَِئمًَّة َوصَلَْعَلُهُم اْلَوارِِثَْي )َوصَلْعَ  ( َوظُلَكَِّن ذَلُْم يف اأَلْرِض َونُِرَي ِفْرَعْوَف َوَىاَماَف َوُجُنوَدعُلَا ِمنػْ
 (. ٔ-ْ)القصص: َكانُوا ػَلَْذُروفَ 

إذا  «فبلفاستبد أبمر »إذا تفرد بو دكف غَته كيقاؿ:  «ااستبد ابألمر يستبد بو استبدادن »يقاؿ: 
ىو التفريق  «التبديد»غلبو على أمره فلم يقدر ا١تغلوب على ضبط من استبد بو أك إيقافو عند حده. ك

ن من البقاء ُب قهم ليتمكٌ ؽ أكال بينو كبُت اآلخرين فيجعل من نفسو أعلى منهم كيفرَّ ا١تستبد يفرٌ  فكأفَّ 
 دين.مبدَّ  قُتموقع علوه كاستعبلئو كليظلوا ُب مواقع ا٠تضوع لو مفرَّ 

 طبائع االستبداد 

طبائع »علينا أخبارىم من ا١تستبدين توضح لنا  -تبارؾ كتعأب–كمبلحظة من قص هللا 
لنا ُب القرآف أمثلة عديدة منها مىثىل فرعوف الذم أكٌب القوة  -تبارؾ كتعأب-كلقد ضرب هللا  «االستبداد

ِإفَّ ِفْرَعْوَف َعََّل يف اأْلَْرِض فة منهم كالسلطاف، فعىبل ُب األرض كجعل أىلها شيعنا يستضعف طائ
ُهْم يَُذبُِّح أَبْػَناءُىْم َوَيْسَتْحِيي ِنَساءُىْم ِإنَُّو َكاَف ِمنَ  نػْ   اْلُمْفِسِدينَ َوَجَعَل َأْىَلَها ِشيَػًعا َيْسَتْضِعُف طَائَِفًة مِّ

كف الذم كاف من قـو موسى كضرب لنا مثل العلو كاالستعبلء كالطغياف اب١تاؿ كالعلم بقار  (ٗ)القصص:
فاستبد على بٍت إسرائيل كبغى عليهم ٔتا أكتيو من ماؿ كعلم جعبله يتوىم أنو قد انفصل عن البشر 

َا ُأوتِيُتُو َعَلى ِعْلٍم ِعنِدي َأَوَلَْ يَػْعَلْم َأفَّ اّللََّ َقْد  ا ال ٬تمع بينو كبينهم جامع فقاؿ:كصار فريدن  قَاَؿ ِإظلَّ
ًة َوَأْكثَػُر رَتًْعا َواَل ُيْسَأُؿ َعن ُذنُوِِبُِم اْلُمْجرُِموفَ َأْىَلَك ِمن قػَ   ْبِلِو ِمَن الُقُروِف َمْن ُىَو َأَشدُّ ِمْنُو قُػوَّ
ْن ِإلٍَو كنسي هللا ُب حُت قاؿ فرعوف  (ٛٚ)القصص: َوقَاَؿ ِفْرَعْوُف اَي أَيػَُّها اْلَمََلُ َما َعِلْمُت َلُكم مِّ

كلمة شديدة الفجور تكاد السموات يتفطرف منها كتنشق األرض كٗتر اٞتباؿ    (ٖٛ)القصص: َغرْيِي
 اعًتاض. ٍب تظاىر ابٞتد كقاؿ: منهم أمٌ  ا، كمع ذلك تلقاىا ا١تؤل ابإلقرار كالتسليم كٓب يصدر عن أمٌ ىدن 
 َباَب السََّماَواِت فََأطَِّلَع ِإََل ِإلَِو َأسْ * َوقَاَؿ ِفْرَعْوُف اَي َىاَماُف اْبِن ِل َصْرًحا لََّعلِّي أَبْػُلُغ اأْلَْسَباَب
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َعْوَف ِإالَّ يف ُموَسى َوِإيّنِ أَلَظُنُُّو َكاِذًًب وََكَذِلَك زُيَِّن ِلِفْرَعْوَف ُسوُء َعَمِلِو َوُصدَّ َعِن السَِّبيِل َوَما َكْيُد ِفرْ 
و متواضع كمتألٌ  وضوعيٌ و إنساف مليوىم أكلئك األغبياء ا١تستضعفُت أبنٌ ( ٖٚ-ٖٙ)غافر: تَػَبابٍ 

  يبحث عن اٟتقيقة بوسائلها كال يقوؿ إال عن علم كْتث.

هم ا لكنٌ ا كفرقن فحُت استبد فرعوف بقومو استعلى عليهم كجعل أعزة القـو أذلتهم كجعلهم شيعن 
ا يدكركف حولو كقد بلغ بو استبداده كاستعبلؤه أف رفض مبدأ كجود إلو بكل قوة، كبكل ما أكٌب من ٚتيعن 

ْن ِإَلٍو َغرْيِيوة، كبكل ما أكٌب من طاقة فأعلن ُب قومو ق كحُت  (ٖٛ)القصص: َما َعِلْمُت َلُكم مِّ
َأًَن رَبُُّكُم أ كقاؿ لو: أبف ىناؾ آ٢تة أك أرابب آخرين قاؿ ُب منتهى االستهتار: أ منهم من ٕترٌ ٕترٌ 

 و ال رب للناس غَته. كلو فرض أفٌ أنٌ  األصل كذلك يعٍت ُب زعمو كدعواه أفٌ  (ٕٗ)النازعات: اأْلَْعَلى
 و رهبم األعلى فكل أكلئك الذين لو فرض كجودىم فهم دكنو.  سواه فهو يدعي أنٌ ٢تم رابن 

ا آخر من ٪تاذج ا١تستبدين ٧تد ذلك الذم حاج إبراىيم ُب ربو مغركرا ٥تدكعنا كحُت نراجع ٪توذجن 
الَِّذي َحآجَّ ِإبْػَراِىيَم يف رِبِِّو َأْف آََتُه اّلّلُ اْلُمْلَك ِإْذ قَاَؿ َأَلَْ تَػَر ِإََل ٔتا أكتيو من ملك قاؿ تعأب: 

َ الَِّذي ػُلِْيي َوؽُلِيُت قَاَؿ َأًَن ُأْحِيي َوأُِميُت قَاَؿ ِإبْػَراِىيُم فَِإفَّ اّلّلَ َيَِْت ًِبلشَّ  ْمِس ِمَن اْلَمْشِرِؽ ِإبْػَراِىيُم َريبِّ
االستبداد  إفٌ  (ٕٛ٘)البقرة: فَػُبِهَت الَِّذي َكَفَر َواّلّلُ اَل يَػْهِدي اْلَقْوـَ الظَّاِلِمْيَ  فَْأِت ِِبَا ِمَن اْلَمْغِربِ 

ة كاالستعبلء كالشعور ابلقدرة كاالستنكاؼ من احًتاـ آراء ا ابلغركر كاإلحساس ابلفوقيَّ ٬تعل ا١تستبد مليئن 
ليها، كيورثها الشقاء، كيلغي حقوقها، اآلخرين أك نصائحهم، فيستقل برأيو كيستبد أبمتو، كيستعلي ع

ؿ إٔب إنساف مصادر لكل حقوؽ كيناؿ من قيمها. كا١تستبد حُت يعايش االستبداد فًتة من الزمن يتحوٌ 
 و فوؽ البشر يقوؿ أحدىم:اآلخرين ال يفكر بعاقبة، كال ٮتشى تبع،ة كقد شعر ُب قرارة نفسو أبنَّ 

 ف أف تسكن اللحم كالعظم ١تن قـو كأف نفوسهم   ***   هبا أنكإ٘بٌ 
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 كيقوؿ آخر:

 *** ٗتر لو اٞتبابر ساجدينا إذا بلغ الفطاـ لنا صيبّّ 

 كنشرب إف كردان ا١تاء رنقا *** كيشرب غَتان كدرا كطينا

، يستعلي بو كيستكرب عن  ىذا اإلحساس ابلنسبة للمستبد ك١تن حولو يعد إحساسنا عادايِّ
 «من قاؿ ٕب: اتق هللا قطعت عنقو»لن ُب الناس قولة فاجرة: النصيحة؛ حىت بلغ أبحد ا١تستبدين أف أع

كيقوؿ  « لصاحبها ألرل رؤكسنا قد أينعت كحاف قطافها كإ٘بٌ إ٘بٌ »كيقوؿ مستبد آخر ُب خطابو العاـ: 
 «ابٞتعد بن درىم  مضحٌو ا أان فإ٘بٌ قوموا إٔب أضاحيكم أمٌ »مستبد آخر ُب هناية خطبتو لعيد األضحى: 

 نافقي ا١تستبدين للمستبد اٟتاكم أبمر هللا الفاطمي:كيقوؿ آخر من م

 ما ًشٍئتى ال ما شاءت األقدار *** فاحكم فأنت الواحد القهار

 كيقوؿ شاعر آخر ١تستبد معاصر سقط قبل سنوات قبلئل:

 فينا *** كوجو هللا ينضح ابٞتبلؿ تبارؾ كجهك القدسيٌ 

كٯتكن أف يٌدعي علم الغيب، كٯتكن أف يٌدعي  ةا ٯتكن أف يدعي األلوىيٌ ىنا يصبح ا١تستبد متأ٢ٌتن 
كا١تستبد ال يرضيو أف ٗترج  حياة شعبو ال قيمة ٢تا بدكنو. ؿ لو نفسو أفٌ و من يرزؽ شعبو. كقد تسوٌ أبنٌ 
–ة سلطة من السلطات عن قبضتو فهو اٟتاكم الفرد كىو القائد األعلى كىو ا١تسئوؿ عن ا١تؤسسات أيٌ 

: ُب لفحة  حكى ٕب كزير أحد ا١تستبدين أفٌ  ينشؤىا كيلغيها. كلقد -ةكافٌ  رئيسو ا١تستبد سألو ذات يـو
نعم اي سيادة الرئيس إذا بلغ مالك النصاب، فهز الرئيس »ين أصابتو  إٔتب علي الزكاة فقاؿ لو: تدُّ 

فهذا الدكتاتور  « أطعم ٚتيع ا١تبليُت من أبناء الشعب؟رأسو كقاؿ: أال يكفي أك يغٍت عن الزكاة أ٘بٌ 
ط كاالستبداد ابلسلطة ال يكاد ٯتلك قوت يومو، صار ينظر إٔب ا قبل التسلٌ ستبد، كالذم كاف معدمن ا١ت
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ا يسرؽ ثركات و إ٪تٌ م ٣تموعة من األفواه اآلكلة اليت يطعمها ىو دكف أم إحساس أك شعور أبنٌ شعبو أهنٌ 
 ىؤالء كيستبد هبم كيلقي إليهم الفتات. 

وسى لفرعوف كىو يعدد ما اعتربه مكاـر لو عليو ُب قولو: كاالستبداد استعباد؛ يقوؿ سيدان م
 َقَاَؿ َأَلَْ نُػَربَِّك ِفيَنا َولِيًدا َولَِبْثَت ِفيَنا ِمْن ُعُمِرَؾ ِسِنْي :أجابو موسى بقولو: (ٛٔ)الشعراء  َوتِْلَك

 . يتٍتستعبدت قومي كتبنَّ أم: ا (ٕٕ)الشعراء: نِْعَمٌة دَتُنػَُّها َعَليَّ َأْف َعبَّدتَّ َبِِن ِإْسَرائِيلَ 

كا١تستبد إنساف ضعيف ٭تمل ٣تموعة من األمراض النفسية تكمن كراء طغيانو كاستبداده كتكوف 
تصرفاتو الطاغية ا١تستبدة ستارا ألمراضو كمكوانت ضعفو اليت ٭تاكؿ تغطيتها بذلك االستبداد كما فيو 

عن طبقة ا١تستضعفُت الذين ٭تكمهم. كمن من تظاىر ابلقدرة ا١تطلقة كاالستعبلء التاـ كاالنفصاؿ 
م بشر ٦تن خلق هللا ة كا١ترض ك٨توه أف يشعركا أبهنٌ الصعب على ىؤالء حىت حُت تفاجؤىم أعراض بشريٌ 

أمتهم ٯتكن أف تعيش  تهم كال يركف أفٌ يعتَتيهم ما يعًتم البشر من ضعف فبل يسلموف ْتقيقة بشريٌ 
 بدكهنم. 

و ٣ترد ي على بصره كقلبو فبل يستطيع أف يرل أنَّ كحاشيتو كتغشٌ  إف ا١تستبد ٗتدعو قوتو كسطوتو
بشر ٦تن خلق هللا أكلو نطفة مذرة كآخرة جيفة قذرة تنتهي إٔب حفرة تضم رفاتو إٔب أف أيذف هللا ببعثو. 
لقد خدع االستبداد الفراعنة كأكجد ُب نفوسهم رفضا للدفن ُب ابطن األرض فجعلوا قبورىم عليها 

 ابطنها فهل أغٌت ذلك عنهم شيئا؟  كما ابتكركا التحنيط كبنوا األىراـ كاخًتعوا مراكب كفوقها ال ُب
َوَجَعْلَناُىْم أَِئمًَّة الشمس فما أغٌت ذلك عنهم شيئا حُت أخذ هللا بعضهم كجنودىم كنبذىم ُب اليم 

نْػَيا َلْعَنًة َويَػْوـَ اْلِقَياَمِة ُىْم ِمَن ( َوأَتْػبػَ َٔٗيْدُعوَف ِإََل النَّاِر َويَػْوـَ اْلِقَياَمِة ال يُػْنَصُروَف ) ْعَناُىْم يف َىِذِه الدُّ
َما َعِلْمُت  (، كتلك ىي عاقبة االستبداد فهل أغٌت عن فرعوف قولو:ِْ-ُْ)القصص: اْلَمْقُبوِحْيَ 

ْن ِإَلٍو َغرْيِي ٓب تغن ىذه  (ٕٗازعات:)الن فَػَقاَؿ َأًَن رَبُُّكُم اأْلَْعَلى أك قولو: (ٖٛ)القصص: َلُكم مِّ
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الدعاكل عنهم شيئا كٓب يستطيعوا أف يغنوا عن ٚتاىَتىم الغافلة ا١تذعنة ا١تنقادة ا٠تانعة ا١تستسلمة اليت 
ٖتمل جزءنا كبَتنا من مسئولية ا٩تداع الطغاة كاستبدادىم. فما ٮتدع الطغاة شيء مثل ما ٗتدعهم غفلة 

 كىتافها كثناؤىا. اٞتماىَت كذلتها كطاعتها كانقيادىا كمد٭تها

 أسطورة الفراغ 

كلقد ابتكر سدنة االستبداد ا١تعاصركف خاصة مصطلحات تعزز نزعة االستبداد كتدعمها من ىذه 
زعيم »أك  «ةالتارٮتيٌ » «اختفى زعيم اللحظة» «خوؼ الفوضى» «الفراغ السياسي»ا١تصطلحات 

كغَت ذلك، كلقد عشت ُب العراؽ زمنا كاف الناس يتصوركف فيو أنو ٔتجرد موت نورم السعيد  «الضركرة
أك سقوطو فإف العراؽ سوؼ يعيش ُب فراغ يؤدم بو إٔب التحطم كالتفكك. كمات نورم السعيد كجاء 

قاسم: مستبدكف آخركف كملؤكا الفراغ بشكل استبدادم، كجاكزكا استبداد السعيد .كقيل عن عبد الكرٙب 
لو حدث لو شيء فسينتهي العراؽ لضخامة الفراغ الذم سيًتكو. كقتل عبد الكرٙب كربط جسده ُب 
قضيب من قضباف السكة اٟتديد، كألقي بليل ُب هنر دجلة طعاما لسمكها كٓب ٭تدث فراغ، كجاء 

 مستبدكف آخركف كملؤكا الفراغ بشكل أك آبخر   كىكذا دكليك. 

َما َعِلْمُت و ا١تستبد كانت حاضرة ُب ذىن فرعوف حُت اندل ُب قومو كأسطورة الفراغ الذم يًتك
ْن ِإَلٍو َغرْيِي على ضحااي االستبداد من  كحواشي ا١تستبدين أشد خطورة (ٖٛ)القصص: َلُكم مِّ

ا١تستبدين أنفسهم فهم يتلونوف تلوف اٟترابء كٮتٌذلوف الناس عن مقاكمة االستبداد مرة بنسبة ا١تستبد إٔب 
ا ضعيفة ذليلة ة كالتفوؽ الذم ٬تعلو فوؽ البشر، كمرة ابٟتط من أقدار الشعوب كإشعارىا أبهنٌ بقريٌ الع

 عاجزة لن تكوف قادرة لو زاؿ ا١تستبد على تدبَت أمورىا أك تنظيم شئوهنا. 

كلقد عاصرت بعض ا١تستبدين كمنهم عبد الكرٙب قاسم الذم حكم العراؽ ٔتفرده على سبيل 
وف من حاشيتو بكل أكصاؼ التعظيم اليت عرفتها وف كالنفعيُّ وات كنصف كصفو االنتهازيُّ اٟتقيقة أربع سن
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تو كتفوقو. فحُت ٭تتفل ا١تعلموف بيـو ة، كٓب يًتكوا مناسبة من ا١تناسبات إال كظفوىا إلبراز عبقريَّ البشريَّ 
غافبل أك متغافبل عن  «سمبعاش ا١تعلم األكؿ عبد الكرٙب قا»لُت من يهتف: ا١تعلم ينربم من أكلئك ا١تطبٌ 

ا إذا احتفل فبلسفة اليوانف قد منحوا لقب ا١تعلم األكؿ قبل العديد من القركف ألرسطو. أمٌ  أفَّ 
 «مونت جومر أك ركمل»األكؿ الذم لو تتلمذ عليو  و العسكرمٌ وف فذلك أمر ال نزاع فيو أنٌ العسكريٌ 

ُت ُت سياسيٌ تو   كلقد ٝتعت مرة قادة قوميٌ عبقريٌ ة كال٨تٌت أماـ لعجز عن ٣تاراتو ُب علومو العسكريٌ 
ُب العراؽ كقد استوزر٫تا عبد الكرٙب قاسم  -آنذاؾ–كاألحزاب  ُت من قيادات العمل السياسيٌ مدنيٌ 

يقوالف لو كقد كجو إليهما سؤاالن: حوؿ مدل دستورية قرار كاف يريد أف يتخذه فأجاابه معا اي سيادة 
ؽ ا١تسكُت ىذه مض إٔب ما تريد كال تلتفت إٔب شيء أبدا. كقد صدٌ كبلمك دستور فا  الزعيم: إفٌ 

إنٍت قوة منطلقة ُب التاريخ يستمد الشعب »ة فقاؿ ُب خطبة من خطبو الشهَتة: اٟتاشية ا٠تبيثة االنتهازيٌ 
ككيف ال يقوؿ  «القوة مٍت ُب حياٌب كبعد ٦تاٌب يستمدىا من خطيب ككلماٌب كبياف الثورة األكؿ   العراقيٌ 

اٟتاكم ا١تطلق ىذا كحاشيتو تطلق عليو من األلقاب ما ال يكفي لكتابتو ثبلثة أسطر فهو الزعيم األكحد 
ا. بل ابتكر بعضهم لو صفة يعرفها إخواننا ا١تتصوفة كىي نن كا١تسلم الذم يقطر تديػٌ  كا١تلهم كالدٯتقراطيٌ 

–س؟  ٓب يكن الرجل يصلي كأشاعوىا بُت النا «الكشف كقطع ا١تسافات الطويلة ٓتطوة كاحدة»صفة 
ة منهم أبف الزعيم ال نراه يصلي ألنو ال يريد أف لكن اإلعبلـ كاٟتاشية ا١تتملقة أقنعت السنٌ  -فيما نعلم

يراه أحد كىو يفعل، فيحسبو على السنة إذا كضع يديو على بعضهما، أك من الشيعة إذا أرسلهما 
وضأ من زمـز   أما إخواننا الشيعة فقد يسيطر فيذىب إٔب الصبلة ُب الكعبة ٓتطوة كاحدة كيعود كيت

اٟتماس على بعضهم فيقوؿ: شاىدانه ُب حضرة اٟتسُت ُب كرببلء يصلي العصر أك الظهر أك ٬تمع 
بينهما، كبعضهم يذىب بو إٔب النجف ليصلي ا١تغرب كىكذا كالرجل كاف يرل الصبلة ٣ترد نظافة قلب 

 كنقاء كجداف فقط ال غَت   
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 فلة تصنع ادلستبد اجلماىري الغا
ا ىي اٞتماىَت الغافلة الذلوؿ اليت . إ٪تٌ فما الطاغية ُب اٟتقيقة إال فرد ال ٯتلك قوة كال سلطاانن 

أحنت لو ظهورىا فركب، كمدت بُت يديو أعناقها فجر كسحب كأحنت لو رؤكسها فاستعلى، كتنازلت 
مستبد  . كاٞتماىَت حُت تفعل ذلك مع أمٌ عن حقوقها ُب العزة كالكرامة كاٟترية كالعدالة كا١تساكاة فطغى

ا تفعلو بدكافع األكىاـ اليت يصنعها ُب عقو٢تم إعبلـ الطاغية كتدبَتات اٟتاشية، مرة على كجو األرض إ٪تٌ 
اب٠توؼ على الشعب كاثنية اب٠توؼ من اجملهوؿ، كاثلثة اب٠توؼ من الفراغ   كذلك كلو على منافاة 

ة كالتدبَت ة كالربوبيٌ تو كتفرده ابأللوىيٌ إلحساس بوجود ا٠تالق ككحدانيٌ التوحيد كمناقضة اإلٯتاف كعدـ ا
و أقول من ا١تبليُت من أبناء كالتقدير. فاألكىاـ اليت يصنعها اإلعبلـ كاٟتواشي تصور الطاغية كىو فرد أبنٌ 

تها كعي ٯتكن أف ٭تررىا من ا٠توؼ ألهنا لو زايلها ا٠توؼ لشعرت إبنسانيَّ  شعبو كٖتوؿ بينها كبُت أمٌ 
تها كلشعر كل فرد منها أنو كفء للطاغية من حيث القوة كمساك لو من حيث ككرامتها كعزهتا كحريٌ 

ا إال ما شاء هللا، كإف حاكؿ إعبلمو ا كال نفعن و أم الطاغية ا١تستبد ال ٯتلك لنفسو ضرن ة، كأنٌ البشريٌ 
 ا١تستبد ٯتلك ٢تا شيئا.  حاشيتو خداعها كإيهامها أبفٌ ك 

كما يقلق الطغاة شيء مثل ما تقلقهم كحدة أمتهم كتكاتف شعوهبم. كلذلك جعل الفراعنة أىل 
مصر شيعا كطبقات مستعلية كمستضعفة؛ إذ ال ٯتكن لبلستبداد كالطغياف أف يستقر ُب أمة كرٯتة أبدا أك 

كرشد، إذ يستحيل أف يطغى فرد ُب أمة راشدة تعرؼ رهبا كتؤمن بو يستمر ُب أمة موحدة ذات كعي 
كتوحده كأتىب أف تستعبد لواحد من خلقو ال ٯتلك ٢تا ضرا كال رشدا. كقد يستمر ا١تستبد ُب استبداده 
كتستمر األمم ُب خضوعها كخنوعها كذلتها كانسحاقها فبل تتقبل الوعي إال ُب حياة أخرل حُت ال ينفع 

َوقَاَؿ ٬تدم الندـ فيقف ا١تستبد إٔب جانب الشيطاف ليقوؿ لقومو مثل ما قاؿ الشيطاف: الوعي كال 
َعَلْيُكم مِّن الشَّْيطَاُف َلمَّا ُقِضَي اأَلْمُر ِإفَّ اّلّلَ َوَعدَُكْم َوْعَد احْلَقِّ َوَوَعدتُُّكْم فََأْخَلْفُتُكْم َوَما َكاَف ِلَ 

ُتْم ِل َفََّل تَػُلوُموين َوُلوُموْا أَنُفَسُكم مَّا َأًنَْ ِبُْصرِِخُكْم َوَما أَنُتْم ِبُْصرِِخيَّ ُسْلطَاٍف ِإالَّ َأف َدَعْوُتُكْم  فَاْسَتَجبػْ
 -آنذاؾ–كال ينجو  (ٕٕ)إبراىيم: ِإيّنِ َكَفْرُت ِبَآ َأْشرَْكُتُموِف ِمن قَػْبُل ِإفَّ الظَّاِلِمَْي ذَلُْم َعَذاٌب أَلِيمٌ 

ا ُب ذاتو كُب صفاتو كُب أفعالو ا متفردن  كخالقن ا كرابن حدكف الذين آمنوا اب كرضوا بو إ٢تن إال ا١تقاكموف ا١تو 
* فَػَوقَاُه اّللَُّ َسيَِّئاِت َما َمَكُروا َوَحاَؽ ِِبِؿ ِفْرَعْوَف ُسوُء اْلَعَذاِب  ىؤالء الذين يقاؿ فيهم يـو القيامة:
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َها ُغُدوِّا َوَعشِ  َوِإْذ  *يِّا َويَػْوـَ تَػُقوـُ السَّاَعُة َأْدِخُلوا آَؿ ِفْرَعْوَف َأَشدَّ اْلَعَذاِب النَّاُر يُػْعَرُضوَف َعَليػْ
َن يَػَتَحاجُّوَف يف النَّاِر فَػيَػُقوُؿ الضَُّعَفاء لِلَِّذيَن اْسَتْكبَػُروا ِإًنَّ ُكنَّا َلُكْم تَػبَػًعا فَػَهْل أَنُتم مُّْغُنو  َف َعنَّا َنِصيًبا مِّ

َوقَاَؿ الَِّذيَن يف النَّاِر خِلََزنَِة  *لَِّذيَن اْسَتْكبَػُروا ِإًنَّ ُكلّّ ِفيَها ِإفَّ اّللََّ َقْد َحَكَم بَػْْيَ اْلِعَباِد قَاَؿ ا *النَّاِر 
َن اْلَعَذاِب  قَاُلوا َأَوَلَْ َتُك ََتْتِيُكْم ُرُسُلُكم ًِبْلبَػيَِّناِت قَاُلوا بَػَلى  *َجَهنََّم اْدُعوا رَبَُّكْم ؼُلَفِّْف َعنَّا يَػْوًما مِّ
نْػَيا َويَػْوـَ  *قَاُلوا فَاْدُعوا َوَما ُدَعاء اْلَكاِفرِيَن ِإالَّ يف َضََّلٍؿ  ِإًنَّ لََننُصُر ُرُسَلَنا َوالَِّذيَن آَمُنوا يف احْلََياِة الدُّ

سينصر  -تبارؾ كتعأب–لقد أعماىم الطغاة كحواشيهم عن أف هللا  .(ٔ٘-٘ٗ)غافر: يَػُقوـُ اأْلَْشَهادُ 
رسلو ُب اٟتياة الدنيا كيـو يقـو األشهاد، فاستهًتكا بوعد هللا كتقبلوا أكىاـ اإلعبلـ كحواشي الطغاة 

وا كا١تستبدين فلم يثقوا بنصر هللا فاهنزموا أماـ الطغاة كاندحركا أماـ ا١تستبدين فخسركا دنياىم اليت أك٫ت
م سوؼ ٭تافظوف عليها اب٨تيازىم للمستبدين كاستزالمهم للطغاة كخسركا اآلخرة فبل نفعهم االستبداد أبهنٌ 

   ُب اٟتياة الدنيا كال أغٌت عنهم شيئا ُب الدار اآلخرة اليت ىي اٟتيواف لو كانوا يعلموف. 
كدقيقا، فذلك الوعي ىو  كعينا كامبلن شامبلن  «ابلتوحيد»كال عبلج لبلستبداد إال كعي األمة      

التوحيد أىم ما اشتملت  -تبارؾ كتعأب–الضمانة اٟتقيقية لرفض االستبداد كمقاكمتو. كلذلك جعل هللا 
َوَلَقْد بَػَعثْػَنا يف ُكلِّ أُمٍَّة رَُّسواًل َأِف اْعُبُدوْا اّلّلَ عليو رساالت األنبياء كأىم ما قامت عليو دعواهتم 

ُهم مَّْن َحقَّْت َعَلْيِو الضََّّلَلُة َفِسريُوْا يف اأَلْرِض فَانظُُروْا  َواْجَتِنُبوْا الطَّ  ُهم مَّْن َىَدى اّلّلُ َوِمنػْ اُغوَت َفِمنػْ
كاالستبداد قد يقع بقوة اٟتكم كالسلطاف كقد يقع بقوة ( ٖٙ)النحل: َكْيَف َكاَف َعاِقَبُة اْلُمَكذِِّبْيَ 

 عأب. ا١تاؿ كالعلم إذا خبل من مراقبة هللا ت

 ثورة  تونس اخلضراء

تونس ضعف الطغاة كذلتهم ككذب نفختهم كانتفاشهم ا٠تادع، فطاغية تونس  ثورةلقد أثبتت 
كعشرين عاما أف  ةها كأذ٢تا كركب على أعناقها ثبلثلقاه يتوسل اٞتماىَت اليت ضللأكقف ُب آخر خطاب 

جاىل ال يعرؼ الذكاء سبيبل إٔب عقلو، فلم  و غيبّّ فقد اعًتؼ أبنٌ  .كا لو جهلو كغباءه كانعداـ ذكائويغفر 
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مو كحكم جنوده يفهم إال كىو يرل شباب البلد يفضلوف ا١توت حرقا أبيديهم على أف يستمر حك
ا كانت تضللو يتو كاهتمها أبهنٌ شل من حام ُب خطبتو الثانية تنصٌ ز ىذا ا١توقف ا١تخ .كحاشيتو كأىل بيتو

كلكن  .ركفركهنم إال ما يى لوف شعوهبم كال يي م ىم الذين يضلٌ ة أهنٌ كال تريو حقيقة األمر، كيفًتض ابلطغا
ُب الشارع  لكن استمرار الزخم الثورمٌ  (َُِْ)الرجل كاف يريد أف أيخذ فرصة أخرل كلو إٔب عاـ 

ر أف يتقبل ا٢تزٯتة طكاض ،ٓب يعطو ىذه الفرصة، فاضطرت حاشيتو أف تزين لو االنسحاب التونسيٌ 
طعم ٢تا بعد ذلك العز، فبعد  ٓب يعد ٢تابقاء على حياتو اليت يفًتض أنو ىي اإل كينسحب بشركط اتفهة

ُب خطبتو األخَتة كاف يناشد يبحث عن ملجأ آمن    أف كاف السيد ا١تطاع يصبح ٣ترد الجئ طريد
عاما  (ِّ)كىو اعًتاؼ صريح أبنو حكم  «ف فهمتكم كفهمت ما تريدكفآلا»اٞتماىَت كيقوؿ ٢تم 

كذلك  .ا ىي ُب حاجة إليؤتكن يعرؼ عنها شيئا فلم يعرؼ ماذا تريد كٓب يشعر آبالمها كال ٚتاىَت ٓب ي
ف الطغاة، يشعركف ابالستغناء عن ٚتاىَتىم كاالستعبلء على شعوهبم فيطغوف كىم طائركف ّتناحي أش
 .«االستعبلءك االستغناء »

ك قد إذا حسبت أنَّ  :رسالة تقوؿ لوا ٛتلت للطاغية إف جوىر ثورة الشارع التونسي كانتفاضتو أهنٌ 
ىا أنت تزكر الشاب الذم أقدـ على  .اا فقد أخطأت، فأنت ُب حاجة إٔب كل فرد منٌ استغنيت عنٌ 

إحراؽ نفسو بعد أف صادرت الوالية العربة اليت اضطر إٔب العمل عليها لكسب لقمة عيش، فحينما 
رفض الطغاة الصغار أف يعرفوا ٢تذا كأمثالو حيل بينو كبُت لقمة العيش حىت ُب ىذا العمل اجملهد ك 

لقد كاف ُب سرير  .ك ْتاجة إٔب أف تزكره بنفسك كتقف أمامو ذليبلحقوقهم أحرؽ نفسو فشعرت أنَّ 
السرير نت تقف كقد تكتفت ككضعت يدا على أخرل أماـ ذلك أموتو كلفافات حركقو أعز منك ك 

كي يتنازلوا عن طغياهنم أف ٖترؽ شعوهبم نفسها بعد أف ينتظر الطغاة ل ذا١تا .الذم يناـ عليو جسد ٤تًتؽ
ٍت ال أرل لكنٌ  ؟ أحرقوىا ُب أفراف الذؿ كاٟترماف كتسليط األشرار كاالستبداد أبمورىا كاالستعبلء عليها

ما كقع لو ال ٯتكن أف يقع  و غَته كأفٌ أنٌ على  «ابن علي»الطغاة يتعظوف، فكم من طاغية اليـو ينظر إٔب 
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فالطاغية اآلخر ٯتكن أف يتبلَب ذلك أك ٭تتويو أك يفعل أك يقدـ أك يؤخر، كم كنت  .خرللطاغية اآل
لقد اقتنعت  :كما كقف ُب ا١ترات الثبلث قبل مغادرة تونس ليقوؿ لشعبو  «ابن علي»أ٘تٌت أف يقف 

ألف أحكمكم  كن أىبل كلو ليـو كاحدأ ٓب كقد اقتنعت أب٘بٌ  ،ٍت الفقَت إٔب رضاكمنٌ  كأأبنكم األغنياء عٌٍت 
، كليتو فعل ذلك ٍب فسا٤تو٘ب عناقكم كٖتكمت فيكمأا كاستغللت الظركؼ كركبت على ٍت كنت غبيِّ لكنٌ 

 قد قررت االنسحاب من حياتكم كإيكاؿ أموركم إليكم تنظموهنا كما كأما اآلف فإ٘بٌ  و:لو قأتبع ذلك ب
ن؟ من أكلئك ن مى ًتقب، خائفا مً لكنو ٓب يفعل كخرج منها خائفا ي .تشاؤكف سا٤تو٘ب كأستودعكم هللا

ا كنضعهم ُب ع األموات يوميِّ ، فهل من مدكر؟  ال أظن، فنحن نشيٌ اخافهم سنُت كاستذ٢تم أعوامن أالذين 
كلكن ترل الناس . وضع ُب القربع ك٨تن من يي شيَّ ا ال بد أف أيٌب سنكوف ٨تن من يي يومن  قبورىم كنوقن أبفٌ 

ا أك هم أيخذكف درسن ككذلك الطغاة ال أظنٌ  ،اا أك يدفنوا عزيزن عوا ميتن م ٓب يشيٌ يعودكف إٔب حياهتم ككأهنٌ 
د األحاسيس كانعداـ الفهم كالذكاء فضبل عن انعداـ ا٠توؼ من د ا١تشاعر كتبلُّ لتبلَّ ؛ يتعلموف من بعضهم

 .تعأب هللا

ٚتبل على شط الفرات زلق فهلك ضياعا ٠تشيت أف  لو أفَّ »عمر بن ا٠تطاب كاف يقوؿ  إفٌ 
ة ا١تسلمة ُب شرؽ مٌ ا من أبناء األكٯتوت من اٞتوع عشرات يوميِّ  «ٓب ٯتهد لو الطريق ٓبى سأؿ عنو عمر يي 

لئ الشوارع اب١تشردين كالفقراء كالذين تعراض ك٘تكال يهز ذلك من الطغاة شعرة كتنتهك األ، األرض كغرهبا
 ا مدللة أكثر من اإلنساف كقد قاؿ شاعر ٭تيوف حياة دكهنا حياة اٟتيواانت ال أقوؿ اٟتيواانت األليفة ألهنٌ 

 عُت الكبلب كاآلدمي منسي ** نفسي أدخل ُب جنس الكبلب كالعن أبو جنسياي مدلٌ 

ة أك غَت مدللة على أف ٖتيا اٟتياة اإلنسانيٌ  ةللٌ دم ىؤالء الذين جعلوا شعوهبم تتمٌت أف تكوف كبلابن 
 اف.ة ُب ظل االستبداد كالطغياليت ٓب تعد حياة إنسانيٌ 
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 كاف ال ٯتكن أف ينسب إٔب ُب قلب كاحد، كا١تستبد أايِّ  «التوحيد»االستبداد ال يعيش مع  إفٌ 
فبل  -شأنو جلٌ –و شريك  نٌ أا١تستبد إنساف يعلن  و مسلم، إفٌ نٌ أإٯتاف أك إسبلـ كإف صاـ كصلى كزعم 

 تكوف من عبيده أك جنوده.ف أينبغي للجماىَت أف تقبل االستبداد أك ترضى بو أك تنخدع بوعوده فضبل 

اي شيخ ككاف اٟتجاج ٭تكم العراؽ كعبد  :للحسن البصرم كىو يلقي درسو فقاؿ لو كقف شرطيٌ 
اي شيخ أترا٘ب من الذين ركنوا إٔب الذين ظلموا بكو٘ب  :فقاؿ ،ا١تلك بن مركاف خليفة على ا١تسلمُت

لك ثيابك أك يطبخ لك طعامك أك اي بٍت أنت منهم كلكن من ٮتيط  :ا من شرطة اٟتجاج؟ قاؿشرطيِّ 
 يرعى لك دابتك يكوف من الذين ركنوا إٔب الذين ظلموا. فتأمل   

مر يرحم هللا شهداء تونس ك٭تفظ ٚتاىَتىا ك٭تميها من أم طغياف جديد أك استبداد يدٌ 
ا هم كما قدمو خواننا ُب تونس لليت ىي أحسن كلليت ىي أقـو لعلٌ إكفق هللا . شخصيتها كيذىب بر٭تها

٪توذجا ُب مقاكمة اٞتماىَت العزالء للطغياف ا١تسلح حىت النهاية أف يقدموا ٪توذجا لدكلة كنظاـ تعلوا فيو  
  و ٝتيع ٣تيب.إنٌ  .ةكلمة هللا كيؤمر فيو اب١تعركؼ كينهى فيو عن ا١تنكر كيسود فيو العدؿ كتنتصر فيو اٟتريٌ 

 ذنوب األمم والشعوب
َُُِيناير  ِٓموقع العلوا٘ب   

 صػارت راكػدة ميػاه ُب ألقػي حجػر مثػل فكانػت ،التحركػات مػن موجػات تػونس  ثػورة اثرتأ لقد
 بنػا يًتبصػوف الذين أفٌ  نعرؼ ك٨تن  .لشعوبل ك للحاكمُت ابلنسبة سواء عديدة دكائر ُب تنداح أمواجها
 عليػو اأطلقػو  مػا إحػداث يريػدكف ،كمسػانديها مؤيًٌػديها بػُت أك _إسػرائيل_ ا١تزركعػة الدكلة ُب سواء الدكائر

قػػة الفوضػػى» ػػ «اخلَّلَّ  عليػػو تنطػػوم مػػا سػػائر يعرفػػوا أف الفوضػػى مػػن النػػوع ذلػػك إاثرة مػػن ينتظػػركف مألهنَّ
 ابسػتمرار قػادرين ليكونوا كذلك .٣تتمعاتنا عليو تشتمل كما كابطنة، ظاىرة كإمكاانت طاقات من شعوبنا
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 موضػػػوع مػػػن ا١تبهػػػورة البلىثػػػة أنفاسػػػهم يسػػػًتدكف العػػػرب كػػػاد فمػػػا .رقابنػػػا حػػػوؿ قبضػػػتهم إحكػػػاـ علػػػى
 ٍب ،تػونس أحػداث تطورت حىت الشمالٌيُت دكف اٞتنوبٌيُت على اقتصر أعرج ابستفتاء «السوداف تقسيم»

 علػػػى كالعمػػػل العػػػراؽ احػػػتبلؿ كقبلهػػػا إسػػػرائيل، مػػػع السيػػػلطة رجػػػاؿ ػػػاداثت الفلسػػػطينيَّة الواثئػػػق دا٫تتنػػػا
 كقػػد السػػنُت، ىػػذه كػػل -قػػةا٠تبلَّ  كغػػَت قػػةا٠تبلَّ - فيػػو الفوضػػى اسػػتمرت أف بعػػد عػػدة أقػػاليم إٔب تفكيكػػو

 تعي أف ٢تا بد كال ٗتفى، ال مسؤكليَّات عليها الشعوب كلكنَّ  بعضها أك هاكلٌ  ا١تسؤليَّة ُتالدكتاتوريٌ  ل٨تيىمٌ 
 .(ٜٚ:النساء) ﴾نَػْفِسكَ  َفِمنْ  َسيَِّئةٍ  ِمنْ  َأَصاَبكَ  َوَما اّللَِّ  َفِمنَ  َحَسَنةٍ  ِمنْ  َأَصاَبكَ  َما﴿ ا١تسؤليات تلك

 عن ٧تمت سواء الفتنة، ظبلـ ُب مشعة ييوًقدي  كمن نكوف أف نرجو اجملاؿ ىذا ُب وقدمن فيما ك٨تن
 -خاصػػة– العػرب تضػع لكػي اجتمعػػت كثػَتة أسػباب عػن أك آخػر شػػئ أمٌ  عػن أك «اخلَّّلقػة الفوضػى»

 ُتالػػدكتاتوريٌ  ل٨تيىٌمػػ أف حقنػػا مػػن يكػػوف فقػػد. حػػَتاف اٟتلػػيم تػػذر الػػيت الفتنػػة ىػػذه ُب -عامػػة– كا١تسػػلمُت
– الشػعوب تعػرؼ أف بد ال كلكن بلداننا؛ ُب الدائرة الفنت من اكثَتن  إليهم ننسب كأف كثَتة، ليَّاتك مسؤ 
 ا٠تػػربات مػػن كبػػَت رصػػيد الشػػعوب أمثػػاؿ كُب .عنػػو لتػىتيػػوب فيػػو ىػػي شػػاركت كمػػا أيػػديها جنتػػو مػػا -أيضػػا
 ـعػد إفٌ . «يػردين مػن أجػد َل: قػاؿ فرعنػك  مػْي فرعػوف اي» :قػالوا ا١تثل كُب اٟتالة، ىذه عن بو تعربَّ 
 قػػػاؿ ذنػػػبه  ٍعتىػػػًدينا١ت كجػػػو َب عليػػػو ا١تٍعتىػػػدىل مػػػع كالوقػػػوؼ ا١تنحػػػرفُت كا٨ترافػػػات الظػػػا١تُت ظلػػػم الشػػػعوب رد

نَػػػةً  َواتػَُّقػػػوا﴿ فيػػػو القػػػرآف  ﴾اْلِعَقػػػابِ  َشػػػِديدُ  اّللََّ  َأفَّ  َواْعَلُمػػػوا َخاصَّػػػةً  ِمػػػْنُكمْ  ظََلُمػػػوا الَّػػػِذينَ  ُتِصػػػيَ َّ  ال ِفتػْ
 .(ٕ٘:األنفاؿ)

 -عندان-إٌف كوف الشعوب كاألمم ترتكب ذنوابن ٯتكن أف تنسب إليها بوصفها أ٦تنا كشعوابن أمر مسٌلم 
–كقد قص  .ىو كاقع كمشاىد ال ٯتكن إنكاره أك ا١تكابرة بوك جاء القرآف الكرٙب بو ُب آايت كثَتة، 

كشعوب ال ٖتصى عتت عن أمر رهبا كعصت رسلو  ،علينا ُب كتابو قصص أمم كثَتة -سبحانو كتعأب
ُهم ِبَذنِبوِ  َأَخْذًنَ  َفُكَّلِّ فعاقبها هللا عقاابن عسَتنا ﴿ ُهم َحاِصًبا َعَلْيوِ  َأْرَسْلَنا مَّنْ  َفِمنػْ  َأَخَذْتوُ  مَّنْ  َوِمنػْ
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ُهم الصَّْيَحةُ  ُهم اأْلَْرضَ  ِبوِ  ْفَناَخسَ  مَّنْ  َوِمنػْ َنا مَّنْ  َوِمنػْ  أَنُفَسُهمْ  َكانُوا َوَلِكن لَِيْظِلَمُهمْ  اّللَُّ  َكافَ  َوَما َأْغَرقػْ
 فَأُْىِلُكوا َعادٌ  َوَأمَّا*  ًِبلطَّاِغَيةِ  فَأُْىِلُكوا ذَتُودُ  فََأمَّا﴿ :شأنو جل- كقاؿ( ٓٗ:العنكبوت﴾ )َيْظِلُموفَ 
ـٍ  َوذَتَانَِيةَ  لََياؿٍ  َسْبعَ  َعَلْيِهمْ  َسخََّرَىا*  َعاتَِيةٍ  َصْرَصرٍ  ِبرِيحٍ   َكأَنػَُّهمْ  َصْرَعى ِفيَها اْلَقْوـَ  فَػتَػَرى ُحُسوًما َأايَّ
 أف ٯتكن فيما -شأنو جل- كقاؿ ،(ٛ: ٘:احلاقة﴾ )ًَبِقَيةٍ  مِّن ذَلُم تَػَرى فَػَهلْ *  َخاِويَةٍ  طَلْلٍ  َأْعَجازُ 
﴾ يَػْرِجُعوفَ  َلَعلَُّهمْ  اأْلَْكَبِ  اْلَعَذابِ  ُدوفَ  اأْلَْدنَ  اْلَعَذابِ  ِمنَ  َولَُنِذيَقنػَُّهمْ ﴿ :عامنا قانوانن  يكوف
 ٪توذجنا لنا تقدـ إسرائيل بٍت قرل من البحر حاضرة كانت اليت القرية قصة أفٌ  كما .(ٕٔ:السجدة)

 ََتْتِيِهمْ  ِإذْ  السَّْبتِ  يف  يَػْعُدوفَ  ِإذْ  اْلَبْحرِ  َحاِضَرةَ  تْ َكانَ  الَِّت  اْلَقْريَةِ  َعنِ  وَاْسَأذْلُمْ ﴿ :اجملاؿ ىذا ُب ىامنا
ُلوُىم َكَذِلكَ  ََتْتِيِهمْ  الَ  َيْسِبُتوفَ  الَ  َويَػْوـَ  ُشرَّعاً  َسْبِتِهمْ  يَػْوـَ  ِحيَتانُػُهمْ   قَاَلتْ  َوِإذَ  * يَػْفُسُقوفَ  َكانُوا ِبَا نَػبػْ

ُهمْ  أُمَّةٌ  نػْ بُػُهمْ  َأوْ  ُمْهِلُكُهمْ  اّللُّ  قَػْوًما َتِعظُوفَ  َلَِ  مِّ  يَػتػَُّقوفَ  َوَلَعلَُّهمْ  رَبُِّكمْ  ِإََل  َمْعِذرَةً  قَاُلواْ  َشِديًدا َعَذاًبً  ُمَعذِّ
َنا ِبوِ  ذُكُِّرواْ  َما َنُسواْ  فَػَلمَّا*  َهْوفَ  الَِّذينَ  َأصَليػْ  َكانُواْ  ِبَا بَِئيسٍ  ِبَعَذابٍ  ظََلُمواْ  الَِّذينَ  َوَأَخْذًنَ  السُّوءِ  َعنِ  يَػنػْ

َعَثنَّ  رَبُّكَ  َتََذَّفَ  َوِإذْ *  َخاِسِئْيَ  ِقَرَدةً  ُكونُواْ  ذَلُمْ  قُػْلَنا َعْنوُ  نُػُهواْ  مَّا َعن َعتَػْواْ  فَػَلمَّا*  يَػْفُسُقوفَ   َعَلْيِهمْ  لَيَػبػْ
 يف  َوَقطَّْعَناُىمْ *  رَِّحيمٌ  َلَغُفورٌ  َوِإنَّوُ  ابِ اْلِعقَ  َلَسرِيعُ  رَبَّكَ  ِإفَّ  اْلَعَذابِ  ُسوءَ  َيُسوُمُهمْ  َمن اْلِقَياَمةِ  يَػْوـِ  ِإََل 

ُهمُ  ُأشَلًا اأَلْرضِ  نػْ ُهمْ  الصَّاحِلُوفَ  مِّ *  يَػْرِجُعوفَ  َلَعلَُّهمْ  َوالسَّيَِّئاتِ  ًِبحْلََسَناتِ  َوبَػَلْوًَنُىمْ  َذِلكَ  ُدوفَ  َوِمنػْ
 َيَِِْتِمْ  َوِإف لََنا َسيُػْغَفرُ  َويَػُقوُلوفَ  األْدنَ  َىَذا َعَرضَ  َيَُْخُذوفَ  اْلِكَتابَ  َورِثُواْ  َخْلفٌ  بَػْعِدِىمْ  ِمن َفَخَلفَ 
يثَاؽُ  َعَلْيِهم يُػْؤَخذْ  َأَلَْ  َيَُْخُذوهُ  مُّثْػُلوُ  َعَرضٌ   ِفيوِ  َما َوَدَرُسواْ  احْلَقَّ  ِإالَّ  اّللِّ  َعَلى ِيُقوُلواْ  الَّ  َأف اْلِكَتابِ  مِّ
رٌ  اآلِخَرةُ  َوالدَّارُ   الَ  ِإًنَّ  الصَََّّلةَ  َوَأقَاُمواْ  ًِبْلِكَتابِ  ؽُلَسَُّكوفَ  َوالَِّذينَ *  تَػْعِقُلوفَ  َأَفَّلَ  يَػتػَُّقوفَ  لِّلَِّذينَ  َخيػْ
 .(ٓٚٔ: ٖٙٔ:األعراؼ﴾ )اْلُمْصِلِحْيَ  َأْجرَ  ُنِضيعُ 

 الذنوب أك األمور ا١تنكرة سواء أكانت ابٕتاه حقوؽ هللا أك حقوؽ العباد قد ال يكوف كما أفَّ 
نكار على السكوت عنها كعدـ اإل لكنٌ  ؛كقد تبدك ُب ابدئ األمر قليلة ضئيلة .مرتكبوىا ىم األكثركف
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ُب  ـت كاٞترائم سواء أكانت ُب الداخل أاين لتلك االعتداءة ٔتثابة ا١تقرٌ فاعليها ٬تعل الساكتُت من األمٌ 
نوب ٕتاه شعوهبم أك ٕتاه شعوب ت كذا على ارتكاب اعتداءاة مٌ أفراد أمٌ فرد من  اجًتاء فٌ إ ا٠تارج.
ُت ا١تعتدين على الظا١ت كاإلنكار١تظلـو كٗتليهم عن نصرة ان على تلك اٞترائم وت اآلخريسكٌٍب  ؛أخرل

ة تغيَت ُب مفاىيم سارعوا إٔب إسكاتو كمعاقبتو فتبدأ عمليَّ  امنكرن  شجاع كإذا أنكر مرتكيب تلك اٞترائم.
داء على بلداف كقد يقع االعت ا.كا١تنكر معركفن  اتلك األمم منكرن الناس كرؤيتهم حىت يصبح ا١تعركؼ ُب 

كقد يطغى حٌكاـ مستبدكف كال ٬تد ا١تعتدكف من يوقفهم كٯتنعهم من العدكاف. أخرل أك شعوب أخرل، 
 على شعوهبم فيستضعفوهنا كيسَتكف فيها سَتة فرعوف ُب بٍت إسرائيل. 

فإذا ٓب أيخذ أبناء اجملتمع أك الشعب أك األٌمة على أيدم ك١تا كانت اال٨ترافات كالذنوب تبدأ أبفراد  
أكلئك األفراد كٯتنعوىم من االستمرار فيها كأيخذكا على أيديهم فإهٌنم يستمرؤكهنا كتبدأ ابالنتشار، 

كىنا البد من أف تقـو ُب  .كيقلدىم الضعفاء فتنقلب ا١توازين كيصبح ا١تعركؼ منكرنا كا١تنكر معركفنا
َهْوَف َعِن اْلَفَساِد يف اأَلْرضِ ألٌمة اجملتمع أك ا ، كيتصدكف للمفسدين (ُُٔ)ىود: ُأوُلو بَِقيٍَّة يَػنػْ

 :أك األٌمة كلها العقاب -وكلٌ –ستحق الشعب اكٯتنعوهنم من االستمرار ُب الفساد كاإلفساد، كإال 
سواء أكانوا راضُت فالفاسقوف يستحقوف العقاب لفسقهم كلذنوهبم كما عملت أيديهم، كالساكتوف عنهم 

لكن إنكارىم ٓب يبلغ مستول الوقوؼ ُب كجوه الظا١تُت  ،ٔتا فعلوا مقرين ٢تم ٔتا صنعوا، أك كانوا منكرين
كالطغاة كالعصاة كا١تنحرفُت، ْتيث يردكهنم عن الظلم كٯتنعوهنم من البغي ك٭تولوف بينهم كبُت تغيَت مفاىيم 

م مؤاخذكف بذلك السكوت أك بذلك الضعف الذم ٝتح ألىل األٌمة كقلب ا١توازين كتدمَت القيم، فإهنٌ 
كقعت بنو إسرائيل ُب  ١تاكُب اٟتديث:  .ا١تنكر أف يستمركا ُب ذلك إٔب أف قلبوا كل شيء كغٌَتكه

ا١تعاصي هناىم علماؤىم فلم ينتهوا، فجالسوىم ُب ٣تالسهم، ككاكلوىم، كشاربوىم، فضرب هللا قلوب 
﴾ )ا١تائدة : ذلك ِبا عصوا وكانوا يعتدوفاف داكد كعيسى بن مرٙب ﴿بعضهم ببعض، كلعنهم على لس

ا فجلس فقاؿ : ال كالذم نفسي بيده حىت متكئن  -صلى هللا عليو كآلو كسٌلم-( ككاف رسوؿ هللا ٖٕ
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ا ] كُب ركاية [ ٍب يلقاه من الغد كىو على حالو فبل ٯتنعو ذلك، أف يكوف أكيلو طرن أتطركىم على اٟتق أى 
 َبِِن  ِمنْ  َكَفُروا الَِّذينَ  لُِعنَ عيده، فلما فعلوا ذلك ضرب هللا قلوب بعضهم ببعض، ٍب قاؿ : ﴿كشريبو كق
 َعنْ  يَػتَػَناَىْوفَ  ال َكانُوا * يَػْعَتُدوفَ  وََكانُوا َعَصْوا ِِبَا َذِلكَ  َمْريََ  ْبنِ  َوِعيَسى َداُودَ  ِلَسافِ  َعَلى ِإْسَرائِيلَ 
ُهمْ  َكِثريًا تَػَرى * يَػْفَعُلوفَ  َكانُوا َما لَِبْئسَ  فَػَعُلوهُ  ُمْنَكرٍ   ذَلُمْ  َقدََّمتْ  َما لَِبْئسَ  َكَفُروا الَِّذينَ  يَػتَػَولَّْوفَ  ِمنػْ

 ِإلَْيوِ  أُْنِزؿَ  َوَما َوالنَِّبِّ  ًِبّللَِّ  يُػْؤِمُنوفَ  َكانُوا َوَلوْ  * َخاِلُدوفَ  ُىمْ  اْلَعَذابِ  َويف  َعَلْيِهمْ  اّللَُّ  َسِخطَ  َأفْ  أَنْػُفُسُهمْ 
ُهمْ  َكِثريًا َوَلِكنَّ  َأْولَِياءَ  اختََُّذوُىمْ  َما كَّل وهللا لتأُمرفَّ »( ٍب قاؿ: ُٖ–ٖٕ﴾ )ا١تائدة:فَاِسُقوفَ  ِمنػْ

ًبدلعروؼ ولتنُهوّف عن ادلنكر ولتأخُذّف على يد الظاَل ولَِتأِطُرنّو على احلق أطرا، ولتقُصرنَّو على احلق 
 .«(ٗ)هللا بقلوب بعضكم على بعض، مث ليلعنَّنكم كما لعنهم قصرا زاد يف رواية أو ليضرَبنَّ 

قص علينا نبأ فرد ا٨ترؼ كٯتكن ال٨ترافو أف يشكل  ،ككما قص علينا القرآف الكرٙب نبأ تلك القرية 
َناهُ  الَِّذيَ  نَػَبأَ  َعَلْيِهمْ  َواْتلُ ظاىرة إذا ٓب ٬تد من يوقفو ﴿ َها فَانَسَلخَ  آاَيتَِنا آتَػيػْ  َفَكافَ  الشَّْيطَافُ  بَػَعوُ فَأَتػْ  ِمنػْ

َنا َوَلوْ *  اْلَغاِوينَ  ِمنَ   حَتِْملْ  ِإف اْلَكْلبِ  َكَمَثلِ  َفَمثَػُلوُ  َىَواهُ  َواتػََّبعَ  اأَلْرضِ  ِإََل  َأْخَلدَ  َوَلِكنَّوُ  ِِبَا َلَرفَػْعَناهُ  ِشئػْ
رُْكوُ  َأوْ  يَػْلَهثْ  َعَلْيوِ  بُواْ  الَِّذينَ  اْلَقْوـِ  َمَثلُ  ذَِّلكَ  يَػْلَهث تَػتػْ  يَػتَػَفكَُّروفَ  َلَعلَُّهمْ  اْلَقَصصَ  فَاْقُصصِ  ِِباَيتَِنا َكذَّ
بُواْ  الَِّذينَ  اْلَقْوـُ  َمَثَّلً  َساء*   فرد فهذا( ٚٚٔ: ٘ٚٔ:األعراؼ﴾ )َيْظِلُموفَ  َكانُواْ  َوأَنُفَسُهمْ  ِِباَيتَِنا َكذَّ

 الشيطاف فتعقبو ،اآلايت تلك من فانسلخ عليو بو هللا أنعم ما قيمة يدرؾ فلم آايتو كآاته عليو هللا أنعم
 كبٌُت  .فيو سقط عما للرجوع قدرة لديو يعد كٓب الغاكين من صار حىت يفارقو ال كظٌلو معو كصار كتبعو

 اإلنساف ىذا أنسى الذم األرض إٔب اإلخبلد ذلك ىو اال٨تراؼ سبب أفٌ  -شأنو جل– قصتو ُب لنا

                                  
( ُْٗ/ُالصفحة أك الرقم: ) - اآلداب الشرعيةا١تصدر: ك  -ابن مفلح الراكم من الصحابة: عبدهللا بن مسعود، كادث:   (ْ)

 قات، كأبو عبيدة ٓب يسمع من أبيو عندىم. خبلصة حكم ادث: إفَّ سلسلة إسناده ث

http://www.dorar.net/mhd/763
http://www.dorar.net/book/4163&ajax=1
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َنةً  َواتػَُّقواْ : ﴿شأنو جل– هللا يقوؿ األنفاؿ سورة كُب .فيها هللا كلقاء اآلخرة الدار  الَِّذينَ  ُتِصيَ َّ  الَّ  ِفتػْ
 .(ٕ٘:األنفاؿ﴾ )اْلِعَقابِ  َشِديدُ  اّللَّ  َأفَّ  َواْعَلُمواْ  َخآصَّةً  ِمنُكمْ  ظََلُمواْ 

  منكر ادلنكر عن السكوت

 إٔب تتحوؿ أف قبل مهدىا ُب توأد كال ٣تتمع ُب كتنتشر تشيع حينما انوعه كاف أاين  الفتنة إفٌ 
 ذلك ساحة من كالقيم كا٠تَت ا١تعركؼ كتطرد كتستفحل النفوس كضعاؼ اإلٯتاف ضعاؼ ُب تؤثٌر ظاىرة
 كالشعب ،أمَّتهم كظلموا أنفسهم ظلموا الذين مرتكبيها على ضررىا يقتصر فبل ٤تلها، لتحل اجملتمع
 يستمركا كأف يظلموا أف للظا١تُت ٝتحوا الذين كأكلئك الظا١تُت كضررىا شرىا يعم بل ،إليو ينتموف الذم

 األمم أك الشعوب فذنوب .ا١تستغرب أك الغريب ىو العدؿ كيصَت أصبلن  يصَت الظلم كأفٌ  حىت الظلم ُب
 أك ٣تموعة أك أفراد أك فرد أيدم على تظهر لكٌنها ارتكاهبا على كتتواطأ كلها األٌمة تتشاكر ذنوابن  ليست

 فتستفحل انتشارىا دكف كاٟتيلولة أصحاهبا على كاإلنكار ،مقاكمتها ُب يًتددكف أك الباقوف كيضعف ٩تبة
 .األمم أك الشعوب لتلك عاديٌة ٦تارسة تصبح حىت كتعلو

حُت ٭تدث ذلك كينعدـ ا١تنكركف للمنكر رغم أهٌنم ٓب يشاركوا فيو، كٓب يرتكبوا ما ارتكبو اآلخركف، 
الوصف أبهٌنم مذنبوف كإف اختلفت ا١تستوايت كمستحقوف للعقاب كال ينجو من  -آنذاؾ–فيعمهم 

فلم يوجد  -هالٌ ك–العقاب ُب ىذا اٟتالة إال أكلئك الذين كانوا ينهوف عن السوء، فإذا توقفت األٌمة 
بل انزكل ىؤالء كانكمشوا كتشبَّػثوا بعزلتهم كخافوا أف يقولوا للظآب: أنت ظآب  ،فيها من ينهى عن السوء

َظَهَر اْلَفَساُد يف اْلبَػرِّ َواْلَبْحِر ِبَا َكَسَبْت أَْيِدي النَّاِس لُِيِذيَقُهم بَػْعَض الَِّذي ﴿كللمنحرؼ أنت منحرؼ 
: ﴾ْم يَػْرِجُعوفَ َعِمُلوا َلَعلَّهُ  الذم خلق السموات  -سبحانو كتعأب–٧تد أٌف هللا  -آنذاؾ– (ٔٗ)الرـو

كٯتسك السماء أف  ،كىو الذم ٯتسك السموات كاألرض أف تزكال ،كاألرض كالقوانُت اٟتاكمة ٢تذا الكوف
–ٮتلي  ا١تسافات بُت ا١تخلوقات ك٭تفظ ا١تقادير كالنسب فإنٌو قد -جل شأنو–تقع على األرض ك٭تفظ 

بُت تلك السنن كالقوانُت اليت قامت على اٟتق كتعرفو كبُت أكلئك الذين مردكا على الظلم  -جل شأنو
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ٮتلي بُت تلك القوانُت كبينهم، فيحدث ٢تم  -جل شأنو–كالكفر كاٞتور كالتمرد على اإللو ا٠تالق 
باطل الذم سلكتو تلك ذلك االضطراب قائم على تصادـ بُت ال .اضطراب ُب حياهتم ٔتا كسبت أيديهم

األمم كالشعوب كبُت اٟتق الذم خلق هللا بو السموات كاألرض كسخر الشمس كالقمر، فتضطرب 
حياهتم كٗتتل شئوهنم كتضطرب النسب كا١تسافات بُت خلق كخلق، فتحدث كثَت من االضطراابت اليت 

يقصدكا إفساد حياهتم،  نعم ىم ٓب ا من كسب أكلئك ا١تنحرفُت.نستطيع عند التحقيق أف نقوؿ: إهنٌ 
لكٌنهم تو٫توا أهٌنم ابنغماسهم ُب تلك الذنوب كا١تعاصي ٯتتعوف أنفسهم ك٭تققوف ٢تا رغباهتا كينغمسوف 

 .ُب شهواهتم كيرضوف أنفسهم، كىم ال يركف ُب ذلك ما يصادـ نظم الكوف
 

 ادلعصية إخَّلؿ أبمانة االستخَّلؼ
جل –على أف يطيع هللا  -جل شأنو–كبُت خالقو اإلنساف رـب بينو ا١تتفاؽ الاب بلؿخعصية إا١تإٌف  
كيتقبل ما ٬ترم فيسخر هللا لو الكوف كيعينو على كشف قوانينو كالسنن اٟتاكمة لو فيتعايشاف  -شأنو

كتسبيح  ،فتسبيح يقـو بو اإلنساف ا١تستخلف -جل شأنو–ابعتبار٫تا معنا قافلة من قوافل التسبيح  
يكوف  -آنذاؾ–على تلك السنن كالقوانُت اليت أكدعها هللا فيو، كحصوؿ التصادـ يقـو بو الكوف بقيامو 

يؤدم إٔب ذلك فذلك  ،لعدـ بناء العبلقة السليمة بينهما «قواعد االستخَّلؼ وسنن التسخري»بُت 
 ا٠تلل الواضح.

الراب  فحُت تظهر الفاحشة كيفشو ا١تنكر كيسود االستبداد كتنهار الشورل كتستحل الفركج  كيصبح 
، كالزكاة مغرمنا كاألمانة مغنمنا، كيشرد اآلالؼ  نصَتنا  فبل ٬تدكف كلينا كالأك ا١تبليُت مغنمنا كا١تغنم دكالن

كيستبد السفهاء ابألمواؿ، كيستبد ا١تنافقوف كا١تنحرفوف  ،كيستبد ابلسلطاف من يستبد من األراذؿ
ٗتتل ا١توازين  :-آنذاؾ–ا ٔتصائر الشعوب كالعصاة كا١تفسدكف كالذين يريدكف علونا ُب األرض كفسادن 

كتضطرب ا١تقاييس كال ٯتكن ١تن ٯتلك شيئنا من االحًتاـ لنفسو أف يستمرئ تلك اٟتالة، ىنا يبدأ ا٠تلل 
؛ كلذلك فإٌف بعض الصاٟتُت كاف «قوانْي االستخَّلؼ مع قوانْي التسخري»كاالضطراب ُب تصادـ 

ا َل أرتكب معصية ولو كانت من قبيل التفريط بوردي يف إيّن ألعرؼ معصيت بداّبت، فإذ»يقوؿ: 
ذلك اليـو فإّف دابَّت تكوف سلسة القياد ال تتعبِن، وحْي حَتِرُف دابَّت أعرؼ أّنِن قد فرطت بواجب 
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 ا أف ٨تمل األمانة كأف نفي ابلعهد، فالطبيعة إ٪ٌتا سخرت لنا ألنٌنا أبرمنا مع هللا عهدن «أو قارفت ذنًبا
ـَ ِمن ظُُهورِِىْم ُذرِّيػَّتَػُهْم َوَأْشَهَدُىْم َعَلى أَنُفِسِهْم أََلْسَت ِبَربُِّكْم قَاُلوْا َوِإْذ ﴿ بَػَلى َأَخَذ رَبَُّك ِمن َبِِن آَد

َا َأْشَرَؾ آًَبُؤًنَ   ِمن قَػْبُل وَُكنَّا ُذرِّيًَّة َشِهْدًَن َأف تَػُقوُلوْا يَػْوـَ اْلِقَياَمِة ِإًنَّ ُكنَّا َعْن َىَذا َغاِفِلَْي * َأْو تَػُقوُلوْا ِإظلَّ
ِإًنَّ َعَرْضَنا ﴿ جل شأنو:–كقاؿ ( ٖٚٔ: ٕٚٔ)األعراؼ: ﴾مِّن بَػْعِدِىْم َأفَػتُػْهِلُكَنا ِبَا فَػَعَل اْلُمْبِطُلوفَ 

َها وَ  نَساُف ِإنَُّو َكاَف اأْلََمانََة َعَلى السََّماَواِت َواأْلَْرِض َواجْلَِباِؿ فَأَبَػْْيَ َأف ػَلِْمْلنَػَها َوَأْشَفْقَن ِمنػْ زَتََلَها اإْلِ
ىنا ىي أمانة االستخبلؼ مع حريٌة االختيار، فإذا كانت  «واألمانة»( ٕٚ)األحزاب: ﴾ظَُلوًما َجُهواًل 

السموات كاألرض كاٞتباؿ قد أبُت أف ٭تملن أمانة االستخبلؼ كحريٌة االختيار كآثرف التسخَت على 
لكوف ا١تبثوثة ُب السموات كاألرض كاٞتباؿ كالبحار كالودايف ذلك فليس من ا١تمكن أف تكوف قوانُت ا

قوانْي االستخَّلؼ مع »كما إليها طائعة إلنساف قد خاف العهد كخاف األمانة فتصادمت ُب حياتو 
، فبل تصبح عنده قدرة على أف يقيم اٟتياة الطيبة؛ ألٌف اٟتياة الطيبة بكل ما فيها من «قوانْي التسخري
تبطة بشبكة من السنن كالقوانُت ا١تبثوثة ُب األنفس كاآلفاؽ اليت مؤداىا أف يكوف اإلنساف معا٘ب الطيبة مر 

متبعنا ألكامره ٣تتنبنا لنواىيو، فهبوطو إٔب األرض كاف بعد أف تلقى كلمات اتب  -تبارؾ كتعأب-طائعنا  
ذلك فإفَّ سلوكو كسَتتو كصحح عبلقتو اب بعد أف أزلو الشيطاف كزكجو؛ كل -جل شأنو-هبا إٔب هللا 

ا١تستقيمة ُب ىذا الوجود ينبغي أف تكوف مرتبطة بذلك العهد مع هللا كابًٟتكىم اليت اقتضت كجوده كنزكلو 
على األرض كىبوطو إليها ليؤدم مهاـ االستخبلؼ إبعمارىا كإقامة اٟتق كالعدؿ فيها. كىنا تتحق ٢تذا 

َمْن َعِمَل َصاحِلًا مِّن ذََكٍر َأْو أُنَثى َوُىَو ُمْؤِمٌن ﴿قولو:  اإلنساف اٟتياة الطٌيبة اليت ذكرىا تعأب ُب
فاٟتياة الطيبة ُب ( ٜٚ)النحل: ﴾فَػَلُنْحِييَػنَُّو َحَياًة طَيَِّبًة َولََنْجزِيَػنػَُّهْم َأْجَرُىم أبَِْحَسِن َما َكانُوْا يَػْعَمُلوفَ 

ساف أف يقـو بو من جهد ُب استثمار ما أكدع اٟتياة الدنيا ترتبط ابلعمل الصاّب إضافة إٔب ما على اإلن
هللا ُب ىذا الكوف كاستعماره كإعماره، كمن أعرض عن ذكر هللا فإنٌو ال يتوقع منو أف ٭تسن ا٠تبلفة أك 

َوَمْن َأْعَرَض َعن ﴿ جل شأنو:–القياـ ٔتهاـ االستخبلؼ ابلشكل الذم يرضي هللا كرسولو كيدؿ لو قولو 
ِعيَشًة َضنًكا َوضَلُْشُرُه يَػْوـَ اْلِقَياَمِة َأْعَمى * قَاَؿ َربِّ َلَ َحَشْرَتِِن َأْعَمى َوَقْد ُكنُت َبِصريًا ِذْكِري فَِإفَّ َلُو مَ 

ن ِِباَيِت * قَاَؿ َكَذِلَك أَتَػْتَك آاَيتُػَنا فَػَنِسيتَػَها وََكَذِلَك اْليَػْوـَ تُنَسى * وََكَذِلَك صَلِْزي َمْن َأْسَرَؼ َوَلَْ يُػْؤمِ 
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فهنا ٬تمع هللا بُت اإلسراؼ كبُت الكفر،  (ٕٚٔ: ٕٗٔ)طو: ﴾ِو َوَلَعَذاُب اآْلِخَرِة َأَشدُّ َوأَبْػَقىرَبِّ 
كمعركؼ أٌف اإلسراؼ إ٪ٌتا يكوف ُب ما نسميو اليـو بتبديد ا١توارد كالتبذير فيها كتدمَت الطبيعة كالقضاء 

َوِإف مِّن ﴿ ، كقيادهتا ُب قافلة التسبيحعلى عناصرىا كالدخوؿ ُب صراع معها بدالن من االنتماء إليها
 (.ٗٗ)اإلسراء: ﴾َشْيٍء ِإالَّ ُيَسبُِّح ِبَْمَدِه َوَلِكن الَّ تَػْفَقُهوَف َتْسِبيَحُهْم ِإنَُّو َكاَف َحِليًما َغُفورًا

 منهج النظر يف احلالة الثورية العربية
َُُِمارس  ٔموقع أكف إسبلـ   

 اٞتزء األكؿ 

رصينة لتقييم ىذه الظاىرة اليت تعم ا١تشهد العريب اآلف تثور لدينا عدة  عندما نتقدـ بعقلية
تساؤالت البد كأف ٧تيب عنها بُت يدم ٤تاكلة بناء فقو الثورات الشعبية. كمن قبيل األسئلة اليت تثور 
؟ أمامنا: كيف ٯتكن أف نعرؼ كنصٌنف الثورات الشعبية؟ كىل ٯتكن النظر إليها ٔتعيار التمييز عن الفنت

 كما ىي مبلمح الفارؽ بُت الثورة الشعبية كالفتنة؟ أين يلتقياف؟ كأين يفًتقاف؟
ككذا تثور تساؤالت حوؿ: ما الفركؽ بُت الثورات الشعبية كاالنقبلابت العسكريٌة؟ كىل ٯتكن 

اليت النظر إليها ُب إطار فضاء العصياف ا١تدٌ٘ب؟ كمىت يصبح العصياف ا١تدٌ٘ب ثورة شعبٌية؟ كما األسباب 
تؤدم إٔب احتقاف الشعوب كتوترىا ُب أجياؿ ٥تتلفة لتنفجر فيما بعد فيما يعرؼ ابلثورات الشعبٌية؟ كما 

ىي الشركط اليت تتوافر ُب الشعوب اليت تفٌجر ثورات شعبٌية؟ كما أتثَت العوامل التالية ُب هتيئة الناس 
 لبل٩تراط ُب ثورات شعبٌية؟

م عملٌيات ا١تشاركة ُب ٥تتلف العناصر ُب الثورات الشعبٌية؟ كأخَتا تثور التساؤالت: كيف نقيٌ 
كىل ٯتكن لثورات شعبٌية أف تفرز قيادهتا ُب الثورة كُب البديل الًَّذم تقدمو ١تن اثرت عليو من بُت 

صفوفها؟ أـ أهٌنا مهٌددة دائمنا ابقتناص بعض االنتهازيُت كالطامعُت فيها ُب مراحلها األخَتة كٖتويل 
 إٔب مصاٟتهم؟ كىل ٯتكن ٢تذا اظور ا١تظنوف أف ٮتٌذؿ عن ا١تشاركة ُب ىذه الثورات؟إتاىها 

 ما ادلراد ًبلثورة الشعبية 
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الثورة الشعبية ىي ثورة كانفجار يقـو بو شعب مظلـو مضطهد سلبو مستبد أك مستبدكف حقوقو 
أصحاهبا منها، كسلبوا مع ذلك ا٠تاصة كالعامة، أك تدخلوا فيها بشكل يؤدم إٔب مصادرهتا كحرماف 

خصوصيات أبناء الشعب، كانتهكوا حرماتو، كجعلوا منو كلِّ على ا١تستبد؛ يتبلعب بو كيف يشاء، 
يستعلي عليو كحاشيتو، كيتسلطوف على مالو كبشرتو كسائر حقوقو كشخصيتو. كليس لو أف يرفض أك 

عرضو ككل مقدراتو ًملك خاص للمستبد، يستنكر أك ٬تًتئ ابلشكول؛ ألف ا١تستبدين يركف أنو كمالو ك 
 لو أف يتصرؼ بو كيف يشاء.

كحُت ٬تد اإلنساف أنو قد فقد كيانو كحقيقة إنسانيتو كاستلب لصاّب ا١تستبد كسٌخر لصاّب أعوانو 
كنظامو ٭تتقن كل ما لديو من عوامل غضب كرفض لينتظر ٟتظة اترٮتية أك ٟتظة فارقة ينفجر فيها بوجو 

 ف مبإب بتهديداتو كال هتديدات أعوانو.ذلك الطاغية دك 
كمن أىم ٪تاذج الثورات الشعبية اليت سجلها القرآف الكرٙب ٪توذج ثورة بٍت إسرائيل ٦تثلُت ابلسحرة 

ُب كجو فرعوف حُت خركا ساجدين، كقالوا آمنا برب موسى كىاركف، فدىش الطاغية كفقد صوابو، 
تيٍم لىوي قػىٍبلى أىٍف آذىفى لىكيٍم كنسي أهنم من أعوانو الذم كاف يعتمد عليهم  قبل ٟتظات، فإذا بو يقوؿ: "آمىنػٍ

يصىلًٌبػىنَّ  ؼو كىألى يقىطًٌعىنَّ أىٍيًديىكيٍم كىأىٍرجيلىكيٍم ًمٍن ًخبلى ٍحرى فىؤلى كيٍم ُب جيذيكًع النٍَّخًل ًإنَّوي لىكىًبَتيكيمي الًَّذم عىلَّمىكيمي السًٌ
( قىاليوا لىٍن نػيٍؤثًرىؾى عىلىى مىا جىاءىانى ًمنى اٍلبػىيًٌنىاًت كىالًَّذم فىطىرىانى فىاٍقًض مىا ُٕاابن كىأىبٍػقىى )كىلىتػىٍعلىمينَّ أىيػُّنىا أىشىدُّ عىذى 

نٍػيىا ) ًذًه اٟتٍىيىاةى الدُّ انى كىمىا أىٍكرىٍىتػىنىا عىلى ِٕأىٍنتى قىاضو ًإ٪تَّىا تػىٍقًضي ىى ٍيًو ًمنى ( ًإانَّ آمىنَّا ًبرىبًٌنىا لًيػىٍغًفرى لىنىا خىطىاايى
يػٍره كىأىبٍػقىى" )طو: ٍحًر كىاَّللَّي خى (، فًتل ذلك ا٠تانع الذم كاف يسًتضى فرعوف بشىت الطرؽ ّٕ-ُٕالسًٌ

كيسألو عن األجر الذم سيتقاضاه إذا ىـز موسى إذا بو يتحوؿ إٔب إعصار ُب كجو فرعوف، كمثل ذلك 
 ثورة أصحاب الربكج.

ة كال طبقية كال فئوية ألف ا١تفركض هبا أف تضم سائر كالثورات الشعبية ليست بطائفية كال حزبي
الفئات الشعبية ا١تضطهدة دكف نظر إٔب انتماء طبقي أك حزيب أك طائفي أك ما إليها، فإف ىي ٓب تتصف 

تسمى انتفاضة حزبية أك طائفية أك عمالية أك ما إٔب   هبذه الصفة فيمكن أف يطلق عليها اسم آخر،
 ذلك.

 ء للثورة.. َتريخاإلطار العريب كوعا
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ببلدان العربٌية ايطة بػ"إسرائيل" كانت تعيش ُب ظٌل نظاـ عثماٌ٘ب أنقذ بقاايىا من غزكات 
متصلة من الصليبٌيُت ٍب ا١تغوؿ، كأعاد ٚتعها ٖتت رايتو موظفنا االنتماء ا١تشًتؾ إٔب اإلسبلـ، كبعد عقود 

 الداخل كا٠تارج أماـ ا١تٌد األكركيٌب؛ بعد اكتشاؼ أربعة من حكم العثمانٌيُت كتراجع الدكلة العثمانٌية ُب
طرؽ ا١تواصبلت اٟتديثة الربيٌة كالبحريٌة، كقبلهما اكتشاؼ الباركد، حاكلت الدكلة العثمانٌية الٌلحاؽ 

أبكركاب أبشكاؿ ٥تتلفة لكنها كانت متأٌخرة، كلذلك فقد أصبحت ٤تاكالت التحديث ابلدكلة العثمانٌية 
عوامل إفشاؿ كفشل ٓب تسمح ٢تا أبف تؤٌب نتائج مثل النتائج اليت حصلت أكركاب عليها ٤تاطة ابستمرار ب

 أك أقل منها بكثَت.
كاألكثر من ذلك، أف أدت تلك ااكالت إٔب بركز إشكاالت جديدة عديدة أدت إٔب تعميق 

مكن من نقل اٟتداثة التفكك ُب اجملتمعات التقليديٌة كبناىا التحتٌية كصناعاهتا التقليديٌة؛ دكف أف تت
كدخوؿ العصر كٖتديث الببلد، فبل ىي حافظت على مكاف كال حصلت على مىا تطلعت للحصوؿ 

عليو. كقد فشلت ٤تاكالت ٤تيىمَّد علي ُب مصر، كإصبلحات خَت الدين التونسٌي، كما فشلت ٤تاكالت 
 سليم الثا٘ب ك٤تاكالت أخرل أب٨تاء ٥تتلفة من العآب اإلسبلمي.

لق ابلنظاـ العريٌب؛ كانت اٟترب العا١تٌية األكٔب كانضماـ تركيا العثمانٌية إليها ٔتثابة الرمق فيما يتع
األخَت الًَّذم لفظت ا٠تبلفة العثمانٌية أنفاسها بعده، كبعد أف انتصر اٟتلفاء على أ١تانيٌا كحلفائها كمنهم 

يد ُب ظٌل نظاـ دكٌٕب تولت ( لتمٌهد لقياـ نظاـ عريٌب جدُُٔٗشعباف  ٗاألتراؾ، كجاءت ثورة )
قيادتو بريطانيا كفرنسا كٖتٌوؿ العآب العريٌب إٔب دكيبلت مستقلة أك ٖتت اٟتماية أك االنتداب أك النفوذ 

لربيطانيا أك فرنسا، فأقيمت ٦تالك كسلطاانت كحكومات ىٌشة كزٌع عليها التاريخ العريٌب كما كٌزعت من 
ىائل من مشكبلت حدكديٌة، كخبلؿ ذلك أعطى كزير خارجٌية  قبل ذلك عليها اٞتغرافٌيا، كلو مع كمٌ 

ا لقياـ ُُٕٗبريطانيا بلفور عاـ ) ( كعده لقيادات اٟتركة الصهيونٌية بفتح أبواب ا٢تجرة لفلسطُت ٘تهيدن
 دكلة إسرائيل فيها.

حكومة كمنذ ذلك التاريخ كما عيرؼ ابلنظاـ العريٌب الرٝتٌي الًَّذم تقاٝتتو اثنتاف كعشركف دكلة ك 
من صغَتة إٔب كبَتة، كمن فقَتة إٔب غنٌية يعا٘ب من ٣تموعة من التناقضات كا١تشكبلت كاألزمات اليت 
حرمتو رغم ا١توارد البشريٌة كا١تاديٌة كا١تواقع اٞتغرافٌية ا١تتميزة من أبسط اٟتقوؽ اليت يستحقها، كمع ذلك 
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أتخذ أشكاؿ الدكلة كأف تصنع ٣تموعة فقد حاكلت تلك اٟتكومات ا١تنضوية ُب إطار ذلك النظاـ أف 
مؤٌسسات تشَت إٔب أهٌنا دكلة ابلفعل، ملك أك رئيس أك شيخ أك سلطاف كدستور ك٣تلس أٌمة أك شورل 

أك كبل٫تا، كجيش كشرطة ككزراء ك٣تالس كزاريٌة ييبالغ ُب أعدادىا أحياانن كيقتصد ْتسب ظركؼ كل بلد 
 ياـ هبا.كا١توازانت كالًتضيات اليت ٭ترص على الق

أٌما اٞتيوش فقد أقبلت على تشكيلها اٟتكومات، كأحسنت الشعوب استقبا٢تا كأيدهتا كشٌجعتها 
على ذلك؛ ألٌف هبا تعبَت عن ذكرايت كامنة ُب الثقافة تشَت إٔب معا٘ب القوة كا١تنعة كما إٔب ذلك، ككاف 

عض الضباط أك الرجاؿ الذين الناس يشعركف ابلسعادة حينما يكونوا لدل األسرة كالعشَتة أك اٟتي ب
 ينخرطوف ُب السلك العسكرٌم.

كابلنسبة للغرب كاف حريصنا أف ال أتخذ ىذه اٞتيوش مداىا ُب البناء كالتنظيم كالتسليح؛ ألنٌو ٓب 
يكن كاثقنا من أٌف الشعوب العربٌية لن أيتيها يومنا تسًتد فيو كعيها كتنتبو لتميز ىويٌتها، كآنذاؾ قد تصبح 

وش خطرنا على الوجود الغريٌب، كمصاّب الغرب كنفوذه ُب ا١تنطقة، كلذلك حرص الغرب على أٌف ىذه اٞتي
تكوف ىذه اٞتيوش دائمنا ُب حاجة إليو ُب تسليحها كتدريبها كتكوينها، فذلك ىـر يضمن لو منع أٌم 

كسيلة انجحة  ضرر ٤تتمل قد أيتيو من انحيتها. بل إٌف الغرب اعترب كجود تلك اٞتيوش ُب بعض البلداف
 انفعة لو لتغريب عناصر ال ٯتكن للنظم التعليمٌية أف تقـو بتغريبها أك هتيئتها لدخوؿ العصر.

إف القطاع الغالب من أبناء القبائل ُب بعض البلداف كرثوا نفرة كرفضنا لبل٩تراط ُب اٞتيش 
يبتعدكف عن قبوؿ تقاليد ألسباب عديدة. كىؤالء قد ٭تافظوف على تقاليدىم القبلٌية كأ٪تاط حياهتم، ك 

اٟتداثة الغربٌية. كالقبائل ُب بعض البلداف مثل العراؽ كانت بطبيعتها تعيش حالة ٖتالف بُت القيادات 
القبلٌية كعلماء الدين كالقادة السياسٌيُت. كىذا التحالف كثَتنا مىا يؤٌدم إٔب متاعب للدكؿ الراغبة ُب 

اننا العربٌية، فكانت عملٌية فك االرتباط بُت زعماء القبائل بسط نفوذىا على ىذا البلد أك ذاؾ من بلد
كرجاؿ الدين ىدفنا يسعى إليو اتلوف أك أصحاب النفوذ ُب بعض ا١تمالك اٞتديدة، فشعركا أهنم بذلك 
سيتمكنوف من تغيَت الوالءات. فبدال من أف يكوف كالء أبناء القبائل لشيوخ عشائرىم أك قبائلهم؛ يكوف 

ضباط كالقائد، كتكوف اجملموعة العسكريٌة فوجنا أك فصيلة أك سريٌة ًىيى البديل عن القبيلة، كُب الوالء لل
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الوقت نفسو يكوف اٞتيش مستودعنا قادرا على أف يقدـ بدائل عن اٟتكاـ الذين يفشلوف ُب ا٢تيمنة على 
 ات النفوذ ُب بلداننا.شعوهبم أك تنفيذ السياسات ا١تختلفة ا١تتفق عليها مع تلك الدكؿ اٟتليفة أك ذ

 رؤية يف ادلشهد العريب ادلعاصر
كبعد إنشاء اٟتركة الصهيونية دكلة لليهود فعبل ُب فلسطُت اتلة، أخذ بعض الضباط مواقعهم 

ُب قصور اٟتكم بدال من الثكنات العسكريٌة، كذلك ابنقبلابت عسكريٌة ٓب يكن من ا١تمكن لسواىم أف 
ابت العسكريٌة قبل انتهاء النصف األكؿ من القرف ا١تاضي، كاستمرت حىت يفعلها، كبدأت سلسلة االنقبل

( تفٌجرت ثورة إيراف، ككانت أٌكؿ ثورة شعبٌية، لكٌنها جاءت ُب ُٕٗٗهناية السبعينات. كُب عاـ )
أعقاب ٤تاكالت كثَتة سبقتها ٓب تنجح، ك٧تحت ًىيى بقيادة رجاؿ دين استطاعوا توظيف التطورات 

ا١ترحلة إٔب أف بلغوا مستول القدرة على تفجَت ثورة شعبٌية عارمة انتهت إبسقاط الشاه؛  البلحقة لتلك
 بعد بدء اندالع تلك الثورة الشعبٌية ْتوإب شهرين.

كا١تبلحظ أف موجة االنقبلابت العسكريٌة قد توقفت، كمؤشرىا قد كقف عند ضباط جاءكا بعد 
طٌي الرتب يصلوف إٔب سيٌدة اٟتكم كٯتسكوف هبا بيد سلسلة من االنقبلابت جعلت أكلئك الضباط متوس

من حديد، كيقيموف نظمنا مشولٌية ك٭تكموف الشعب بنوع من الصرامة كالقوة اليت تضمن ٢تم السيطرة 
على شعوهبم كسائر مناطق القوة فيهم، كبعد أف استمرأ أكلئك اٟتياة ُب قصور اٟتكم، كفٌضلوىا على 

ٖتوؿ بعضهم إٔب مىا يشبو ا١تلوؾ؛ فنادكا ابلبقاء ُب السلطة مدل اٟتياة؛  العيش ُب الثكنات العسكريٌة،
بل أطمع استسبلـ الناس ٢تم كترؾ السلطة ُب أيديهم طويبل أف الناس قد ًب تركيضهم كتقبلوا األكضاع  
إف كما ًىيى كٓب يعد لدل الكثَتين منهم اعًتاض على بقاء ىؤالء مدل اٟتياة كال على توريثها ألبنائهم 

 شاءكا بعد ذلك.
حدث ذلك ُب سوراي، كقد كاف ىناؾ ترتيب أف ٭تدث مثل ذلك ُب مصر كاليمن كليبيا، كقبل 

ذلك ُب العراؽ، كإذا بلحظة فارقة تطٌل على العرب تبٌشر ٔتوجة جديدة للتغيَت بعيدة كل البعد عن 
لشعبٌية، بدأهتا تونس اليت ا١توجات اليت سبقت العشائريٌة، ٍب العسكريٌة؛ أال كىي موجات الثورات ا

ا يزيد عن ثبلثُت عامنا، منذ أف  حكمها ابن علي بعد أىبيو رقيبة الًَّذم فرض على التونسيُت حكمنا مستبدن
تسٌلم راية اٟتكم من فرنسا بعد دماء كثورات كثَتة من الشعب التونسٌي الًَّذم فرض على فرنسا أف 
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ستقبلؿ كاف أداة بيد أىبيو رقيبة إلخضاع الشعب التونسٌي تنحٍت أمامو كتعطيو االستقبلؿ، لكن ىذا اال
ٟتكم كهتميش سائر القيادات األخرل اليت لوالىا ١تا حدث االستقبلؿ ك١تا كقع، حدثت تلك الثورة بعد 

أف أخليت الساحة من ا١تعارضة كا١تعارضُت الذين نثركا بُت ا١تناُب كالسجوف كطاؿ عليهم األمد حىت 
 كتناسوا البعض اآلخر.نسى الناس بعضهم 
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 يف ادلشهد الثوري العريب الراىن
بدأت تلك الثورة بشاب ٓب ٬تد مىا يفعلو لبلحتجاج على حرمانو من العمل، أك مضايقتو حينما 
ترؾ التفكَت بعمل لدل الدكلة أك بواسطتها، فحمل بعض ا٠تضر كالفاكهة ككضعها على عربة خشبٌية 

لو بقوهتم، كحُت ٓب تسمح لو عناصر البلديٌة أبف يبيع على تلك العربة، يدفعها بيديو لعٌلو يرجع إٔب أى
لكي ال يشٌوه الشارع ٔتنظرىا كمنظر البضائع اليت عليها، فصادرهتا، كىي كل مىا ٯتلك كيضع فيها آمالو 

كطموحاتو، فصار ٖتت نوع من الضغوط النفسٌية ا٢تائلة أدت بو إٔب إحراؽ نفسو أماـ بلديٌة ٓب ير 
سها أك يقابلو لعلو يرأؼ ْتالو كيسمع شكواه، كأيمر إبعادة عربتو ا١تتواضعة إليو، فلما ٓب يستطع رئي

 أصيب بنوع من جنوف كقيت دفعو إٔب إشعاؿ النار ُب نفسو أماـ تلك البلديٌة.
سرل دخاف جسد دمحم البوعزيزم اًتؽ سرايف النار ُب ا٢تشيم ليدخل إٔب كل رئة تونسٌية ال ُب 

تو كحدىا؛ بل ُب تونس كلها كُب ا١تهجر، فكاف كبت السنُت الًَّذم كانت الصدكر ال تستطيع منطق
إظهاره أك التعبَت عنو أبم شكل من أشكاؿ التعبَت، فإذا برائحة اٞتسد اًتؽ ٖتٌولت إٔب مىا يشبو الغاز 

، كإذا بتونس كٌلها اًتؽ الذم أشعل كوامن الغضب ا١تكبوت ُب تلك النفوس اليت طاؿ عليها األمد
تتقدـ ىاتفة بسقوط الطاغية كحياة صاحب اٞتسد اًتؽ، حىت كجد الطاغية نفسو ُب كضع ال ٭تسد 
عليو، كٖتٌوؿ إٔب مىا يشبو جندم إطفاء مستجد حديث ال خربة لو ٭تاكؿ إطفاء اٟترائق من حولو؛ لكٌنو 

ًتؽ ُب مستشفاه كىو غَت مصٌدؽ أٌف ال يعرؼ كيف يفعل، كماذا يفعل، فذىب لزايرة البوعزيزم ا
 شاابن عاطل عن العمل يهٌز العرش من ٖتتو كىو كارث لعرش فرعوف أىبيو رقيبة من قبلو.

٣ترد شاب بسيط من منطقة فقَتة من مناطق تونس كاف كل طموحو أف تًتؾ لو عربتو الصغَتة 
ككقف ابن علي خاشعنا كاضعنا يده على لَتجع ببعض أرغفة من ا٠تبز يطعم هبا األفواه اٞتائعة من أسرتو، 

األخرل يتأمل ذلك اٞتسد الًَّذم كاف ٤تاطنا بلفافات غمرتو حىت ٓب يكد يظهر منو غَت جزء يسَت من 
الوجو، ٓب نسمع من الطاغية أم تعبَت عن مشاعره، كال ماذا كاف يعتمل ُب نفسو كىو كاف يتأمل ىذا 

عامنا(، كٓب ٘تض سول  ِّلتهمت قوائم عرشو الًَّذم استمر يعتليو )اٞتسد اًتؽ الذم كاف احًتاقو انرنا ا
أايمنا قليلة فنجده يستدعي أسرة ذلك الشاب الًَّذم عجز عن مقابلة رئيس بلديٌة، كإذا ابلقصر يفتح 

أبوابو ٭تاكؿ اسًتضائها كتعويضها عن ذلك اٞتسد الذم احًتؽ كأشعل األرض التونسٌية ٖتتو، ٍب ٓب ٬تد 
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ا من الفرار، ففٌر ُب ليلة سوداء يبحث كىو ُب الطائرة عن ملجأ أيكم إليو، فتجهمو  الطاغية بدن
األصدقاء، كتنٌكر لو اٟتلفاء، كبدأت اللحظات اٟترجة اليت يواجو الطاغية فيها نفسو فقط دكف حاجز 

 أك مرآة.
سيهرب بعد  بعد أف ا٨تسر ا١تشهد التونسٌي عٌما ا٨تسر عنو، كاف الناس ينظركف مندىشُت مىنٍ 

ابن علي من الدكتاتورٌيُت الذين احًتؼ الشعب العريٌب كالدهتم كتصنيعهم منذ عهد معاكية بن أيب سفياف 
ككلده يزيد، فهي الصناعة الوحيدة اليت أتقنها العرب كاختصوا هبا كببضاعتها ا١تزجاة، ىي ا١تنتج الوحيد 

نصاؼ مثقفُت كأرابع متعلمُت تنتجو كٖتاكؿ الًَّذم أنتجتو أيديهم، كما تزاؿ أيدم منافقيهم من أ
 تصديره، فبل ٕتد من يرغب ُب تلك البضاعة فًتتٌد بو خاسئة.

كاف إعبلف الرئيس مبارؾ الًَّذم جاكز بو الثالثة كالثمانُت كحكم ثبلثُت عامنا كبدأ يفٌكر ُب 
أس النظاـ كالراغبُت ُب توريث كلده ٚتاؿ كيعٌده لذلك، ككأنٌو يرٌد على ىواجس نفسٌية برزت ُب نفس ر 

كراثتو لتقوؿ: إفَّ مصر ٗتتلف عن تونس، كأفَّ فرعوف مصر غَت فرعوف تونس كأٌف ما حدث ُب تونس ال 
ٯتكن بل يستحيل أف ٭تدث مثلو ُب مصر، كقبل أف ٯتضي شهر على انتصار الثورة التونسٌية إذا بثورة 

ؽ؛ بل فجرهتا أجساـ ١تعتقلُت عٌذبوا حىت ا١توت؛ شعبٌية ُب مصر ٓب تفٌجرىا ىذه ا١ترة دخاانت جسم ٤تًت 
 ٓب يكن آخرىم خالد سعيد بل كاحد منهم.

كانت األجهزة الرىيبة اليت خطفت لقمة الفرد ا١تصرٌم العادم من فمو لتوضع ُب أفواىهم؛ ال 
كالقادرين على ألهٌنم شرفاء، كال ألهٌنم سيقٌدموف للشعب ا١تصرٌم خدمات، كلكن ألهٌنم حرٌاس الطاغية 

منحو طاقات االستمرار، كإذا هبذه األعداد ا٢تائلة من األجهزة تزيد النظاـ خباال على خباؿ، كاضطراابن 
 على اضطراب.

كمنذ اليـو الثالث النطبلؽ الثورة الشعبٌية، ثورة يهيئ ٢تا شباب متعلم ينتمي إٔب الطبقة ا١تتوسطة 
التكنولوجيا اٟتديثة كيعرؼ كيف يوظفها، فإذا هبم يشعلوف ال الطبقة ا١تطحونة، يعرؼ كيف يتعامل مع 

ثورة ٓب أيخذ هبا أحد مأخذ اٞتٌد إال بعد انطبلقها. إذا، ىناؾ تغيَت قد حدث ليعلن سقوط نظاـ عريٌب، 
كسقوط عدة مراحل اترٮتٌية ارتبطت هبذا النظاـ، فلم يكن ىناؾ شيء اٝتو االنقبلابت العسكريٌة، 

ضابط من اٞتيش ٮتالف سيده فيقرر السطو على اٟتكم، كإذا هبذه الثورة الشعبية  فينتظر الناس خركج
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ا شكليا شائها  تعلن سقوط النظاـ اٟتزيٌب الًَّذم قاـ ُب إطار مىا يسمى ابلتعٌدديٌة كتداكؿ السلطة تقليدن
 للغرب ُب ليربالٌيتو.

كما يطرح بعض   فهل ىذا الذم حدث ُب تونس كمصر يصنف ُب إطار الثورات الشعبية أـ
 العلماء الشرعيُت ُب بعض البلداف من أنو من قبيل الفنت اليت تذر اٟتليم حَتاان؟

اٟتق أٌف الفرؽ كبَت جدا بُت ىذه الثورات الشعبية بقطع النظر عما سيحدث فيما بعد كبُت 
قلنا كيتنب لك الفنت اليت تذر اٟتليم حَتاف، كُب الصفحات التالية ستجد أيها القارئ العزيز مصداؽ ما 

الفرؽ الدقيق بُت ما يسمى ابلثورة الشعبية كبُت الفتنة، كأٌف من حاكلوا أف يستوردكا من التاريخ كالًتاث 
مصطلح الفتنة ليسموا هبا ىذه الثورات كينفركا الناس من ا١تشاركة فيها أك اإلقداـ عليها أخطأكا ُب 

 فيما ذىبوا إليو. ا١تنطلق كُب الفهم كُب التحليل كٓب ٭تالفهم الصواب
 اٞتزء الثا٘ب 

ىناؾ تفسَتات غيبيَّة للفتنة، تعمل على إحالة سائر مىا ٭تدث إٔب أسباب غيبيَّة؛ لتعفيى تلك 
ا كمىٍن يتبنَّاىا من أعباء التحليل كالنقد كا١تراجعة، كمن معاانة فهم الواقع، كمن ٖتليل  التفسَتات أصحاهبى

 من عناصر الواقع ابآلخر. عناصره كمعرفة صلة كل جانب أك عنصر
اإلحالة على الغيب لدل ىؤالء ليست بدافع اإلٯتاف، بل بدافع العجز عن تقدٙب تفسَتات منطقيَّة 

معقولة متَّصلة بواقع الناس، ك٨تن ال ننفي صلة الغيب ٔتا ٭تدث نفينا مطلقنا، بل ننفي مبدأ إعفاء الناس 
نا نرل أفَّ أمَّ حدث تلتقي ُب عمليَّة صياغتو كإخراجة ُب من مسؤكليَّتهم عٌما ٭تدث إعفاءن اتمِّا؛ ألنَّ 

ىي الزماف كا١تكاف كاإلنساف،  -ُب أتثَتاتو« التدبَت اإل٢تٌي الغييبٌ »يشملها -الواقع عناصر ثبلثة 
 ٔتستوايت عديدة ٥تتلفة، بسطناىا ُب مواضع أخرل.

 التفسريات الغيبيَّة واالستقالة العقليَّة
طبيعة ا١تسٌخرة، كما تقٌدمو من أسباب كتيسَتات كتسهيبلت كقواعد كمقٌومات كىناؾ البيئات كال

، اليت تربز الفعل اإلنساٌ٘ب إٔب «الفعل كا١تمارسة اإلنسانٌية»، ٍب أيٌب دكر «الفعل اإلنسا٘بٌ »إلنتاج 
  تنفيذه.، ٍب«النية»انطبلقنا من التفكَت فيو ٍب الدكاعي لو، ٍب العـز على إ٬تاده ُب ا٠تارج؛   الوجود
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كقد يغفل اإلنساف عن فعل الغيب، كعن مواقع الطبيعة من الفعل، فبل يرل إال اٞتانب اإلنساٌ٘ب 
(، فإذا أراد ا١تكر إلبعاد ا١تسئولٌية عن نفسو أك ٖٕمنو، فيغًت "ًإ٪تَّىا أيكتًيتيوي عىلىى ًعٍلمو ًعٍنًدم" )القصص:

ؤيانى كىال حىرٍَّمنىا ًمٍن شىٍيءو" )األنعاـ: نفيها، قاؿ: "لىٍو شىاءى اَّللَّي مىا أىٍشرىٍكنىا (، أٌما عباد هللا ُْٖكىال آابى
 الصاٟتوف فهم على إدراؾ دقيق لتعٌدد األدكار مع التفاعل بينها.

كلذلك فإهٌنم إذا علموا شيئنا قالوا: "ال ًعٍلمى لىنىا ًإال مىا عىلٍَّمتػىنىا ًإنَّكى أىٍنتى اٍلعىًليمي اٟتٍىًكيمي" 
اانى اَّللَّي ِّ:)البقرة ا كىمىا كينَّا لًنػىٍهتىًدمى لىٍوال أىٍف ىىدى اانى ٢ًتىذى " (، كإذا فعلوا خَتنا قالوا: "اٟتٍىٍمدي َّللًًَّ الًَّذم ىىدى

ا كىمىا كينَّا لىوي  -تعأب-(، كإذا انتفعوا ٔتا سٌخر هللا ّْ)األعراؼ: ٢تم قالوا: "سيٍبحىافى الًَّذم سىخَّرى لىنىا ىىذى
(، كإذا أخطأكا ُب شيء: "فىاٍستػىٍغفىريكا اَّللَّى كىاٍستػىٍغفىرى ٢تىيمي الرَّسيوؿي لىوىجىديكا اَّللَّى تػىوَّاابن ُّ")الزخرؼ:ميٍقرًًنُتى 

نىا ًإٍصرنا كىمىا ٛتىىٍلتى ْٔرىًحيمنا" )النساء: وي عىلىى (، "رىبػَّنىا ال تػيؤىاًخٍذانى ًإٍف نىًسينىا أىٍك أىٍخطىٍأانى رىبػَّنىا كىال ٖتىًٍمٍل عىلىيػٍ
ٍلنىا مىا ال طىاقىةى لىنىا ًبًو كىاٍعفي عىنَّا كىاٍغًفٍر لىنىا كىاٍرٛتىٍنىا أىنٍ  تى مىٍوالانى فىاٍنصيٍرانى عىلىى الًَّذينى ًمٍن قػىٍبًلنىا رىبػَّنىا كىال ٖتيىمًٌ

" )البقرة: اًفرًينى  (.ِٖٔاٍلقىٍوـً اٍلكى
، كيقوؿ «عمبلن صاٟتنا»د بو، بل يفعل حُت يفعل كالعبد الصاّب يتحرَّل أال يفعل أك يقوؿ قوالن يستب

ُب الوقت -، فهو على ذًٍكر لنعمة ربو فيما أعطاه كمٌكنو كاستخلفو فيو، كىو «قوالن سديدنا»حُت يقوؿ: 
إذ ٓب يتأكد من موافقة قولو أك فعلو  -تعأب-يتحٌمل مسؤكلٌية مىا يفعل أك يقوؿ، فيستغفر هللا  -نفسو

 تعأب.١تراد هللا سبحانو ك 
 مفهـو الفتنة يف لساف القرآف اجمليد

؛ لتظهر جودتو من رداءتو، كإلزالة مىا يكوف «فنت»من «: الفتنة» ، أصلها إدخاؿ الذىب النارى
(؛ تشبيهنا ألىل النار بو، حيث ُّقد خالطو من معادف أخرل: "يػىٍوـى ىيٍم عىلىى النَّاًر يػيٍفتػىنيوفى" )الذارايت:

نىتهم على النار ٕتعلهم أكثر أسفنا كألػمنا على خالط فطرىىم نزغ  الشيطاف، فأبعدىم عن الصراط، كًفتػٍ
 إتٌباعهم ٢تمزات الشياطُت، كٗتٌليهم عن نداءات الفطرة السليمة.

نػىتىكيٍم" )الذارايت: -جٌل شأنو-كيقوؿ هللا  (؛ أم: جزاء تعذيبكم عبادم ُب ٢ُْتم: "ذيكقيوا ًفتػٍ
نىةى ًمٍن قػىٍبلي كىقػىلَّبيوا لىكى األيميورى  الدنيا؛ لصٌدىم عن السبيل. كقد قاؿ تعأب ُب ا١تنافقُت: "لىقىًد ابٍػتػىغىويا اٍلًفتػٍ

نىًة سىقىطيوا كىًإفَّ حىىتَّ جىاءى اٟتٍىقُّ كىظىهىرى أىٍمري اَّللًَّ كىىيٍم كىارًىيوفى*كىًمنػٍهيٍم مىٍن يػىقيوؿي اٍئذىٍف ٕب كىال تػىٍفًتٍتًٌ أىال ُب  اٍلًفتػٍ
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" )التوبة:جىهى  اًفرًينى اطب هللا موسى ْٗ-ْٖنَّمى لىميًحيطىةه اًبٍلكى كىو يصنعو على  -عليو السبلـ-(. كٮتي
نػي  ٍعنىاؾى ًإٔبى أيمًٌكى كىٍي تػىقىرَّ عىيػٍ هىا كىال ٖتىٍزىفى عينو: "ًإٍذ ٘تىًٍشي أيٍختيكى فػىتػىقيوؿي ىىٍل أىديلُّكيٍم عىلىى مىٍن يىٍكفيليوي فػىرىجى

نىاؾى ًمنى اٍلغىمًٌ كىفػىتػىنَّاؾى فػيتيوانن فػىلىًبٍثتى ًسًنُتى ُب أىٍىًل مىٍديىنى ٍبيَّ ًجٍئتى عىلىى قىدىرو ايى كىقػىتػىٍلتى نػىفٍ  يػٍ سنا فػىنىجَّ
(؛ أم: اختربانؾ اختبارنا لتكوف خالصنا ١تا اخًتانؾ للقياـ بو من ٖترير بٍت إسرائيل، َْميوسىى")طو:

 إٔب عٌز العبوديَّة لنا. كإخراجهم من ذٌؿ العبوديَّة لفرعوف مصر
نىا «فتنة»كالدنيا  نىةن كىإًلىيػٍ ؛ أم: دار فتنة كاختبار: "كُّل نٍفسو ذىائًقىةي اٍلمىٍوًت كىنػىبػٍليوكيٍم اًبلشَّرًٌ كىا٠تٍىٍَتً ًفتػٍ

نىةي أىشىدُّ ًمنى (، ك: "اقػٍتػيليوىيٍم حىٍيثي ثىًقٍفتيميوىيٍم كىأىٍخرًجيوىيٍم ًمٍن حىٍيثي أىٍخرىجي ّٓتػيٍرجىعيوفى" )ألنبياء: وكيٍم كىاٍلًفتػٍ
ذىًلكى جىزىاءي اٍلقىٍتًل كىال تػيقىاتًليوىيٍم ًعٍندى اٍلمىٍسًجًد اٟتٍىرىاـً حىىتَّ يػيقىاتًليوكيٍم ًفيًو فىًإٍف قىاتػىليوكيٍم فىاقػٍتػيليوىيٍم كى 

")البقرة: اًفرًينى ل. كشرع القتاؿ (؛ أم: تعذيب ا١تؤمنُت إلكراىهم على تغيَت دينهم أشد من القتُُٗاٍلكى
نىةه كىيىكيوفى  دفاعنا عن حريَّة العقيدة، ك١تنع ىذا النوع من الفتنة، قاؿ تعأب: "قىاتًليوىيٍم حىىتَّ ال تىكيوفى ًفتػٍ

" )البقرة: ٍوا فىبل عيٍدكىافى ًإال عىلىى الظَّاًلًمُتى ال (، كقاؿ تعأب: "فىمىا آمىنى ًلميوسىى إً ُّٗالدًٌيني َّللًًَّ فىًإًف انٍػتػىهى
كىًإنَّوي لىًمنى اٍلميٍسرًًفُتى" ذيرًٌيَّةه ًمٍن قػىٍوًمًو عىلىى خىٍوؼو ًمٍن ًفٍرعىٍوفى كىمىلىًئًهٍم أىٍف يػىٍفًتنػىهيٍم كىًإفَّ ًفٍرعىٍوفى لىعىاؿو ُب األىٍرًض 

 كىاٍلميٍؤًمنىاًت ٍبيَّ ٓبىٍ (، أم: أف ييعٌذهبم إلكراىهم على العودة إٔب عبادتو "ًإفَّ الًَّذينى فػىتػىنيوا اٍلميٍؤًمًنُتى ّٖ)يونس
 (.َُيػىتيوبيوا فػىلىهيٍم عىذىابي جىهىنَّمى كى٢تىيٍم عىذىابي اٟتٍىرًيًق" )الربكج:

ٔتعٌت اإلٞتاء إٔب االنصراؼ عن شيء ابإلكراه أك ابلتزيُت كاإلغراء: "كىًإٍف كىاديكا « الفتنة»كأتٌب 
نىا إًلىٍيكى  يػٍ نىا غىيػٍرىهي كىًإذنا الٗتَّىذيكؾى خىًليبل" )إسراء:لىيػىٍفًتنيونىكى عىًن الًَّذم أىٍكحى (، "كأًف اٍحكيٍم ّٕلًتػىٍفًتىًمى عىلىيػٍ

ٍرىيٍم أىٍف يػىٍفًتنيوؾى عىٍن بػىٍعًض مىا أىنٍػزىؿى اَّللَّي  نػىهيٍم ٔتىا أىنٍػزىؿى اَّللَّي كىال تػىتًَّبٍع أىٍىوىاءىىيٍم كىاٍحذى ا  إًلىٍيكى فىًإٍف تػىوىلٍَّوا فىاٍعلىٍم أى٪تَّى بػىيػٍ
ًثَتنا ًمنى النَّاًس لىفىاًسقيوفى" )ا١تائدة: ُب « النقم»ك« النعم»(. كْٗييرًيدي اَّللَّي أىٍف ييًصيبػىهيٍم بًبػىٍعًض ذينيوهًبًٍم كىًإفَّ كى

نىةه كىأىفَّ اَّللَّى   الدنيا ٕترم ٣ترل االختبار كالتمحيص للبشر:  هي أىٍجره اٍعلىميوا أى٪تَّىا أىٍموىاليكيٍم كىأىٍكالديكيٍم ًفتػٍ ًعٍندى
 (.ِٖعىًظيمه" )األنفاؿ:

ُب ىذا اجملاؿ أٌف بعض األزكاج كاألكالد أعداء من حيث أتثَتىم السليٌب على « الفتنة»كقد تيظهر 
ذىريكىيٍم حٍ األزكاج كاآلابء كإسقاطهم ُب الفتنة: "أيىىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا ًإفَّ ًمٍن أىٍزكىاًجكيٍم كىأىٍكالدًكيٍم عىديكِّا لىكيٍم فىا

ُب ىذه اٟتياة الدنيا  -ٚتيعنا-(. كالناس ُْكىًإٍف تػىٍعفيوا كىتىٍصفىحيوا كىتػىٍغًفريكا فىًإفَّ اَّللَّى غىفيوره رىًحيمه" )التغابن:
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وا آمىنَّا (، "آب*أىحىًسبى النَّاسي أىٍف يػيتػٍرىكيوا أىٍف يػىقيولي ُِب حاؿ ابتبلء: "يػىبػٍليوىكيٍم أىيُّكيٍم أىٍحسىني عىمىبل" )ا١تلك: 
نىة" )١تائدة:ِ،ُكىىيٍم ال يػيٍفتػىنيوفى" )العنكبوت: مىٍن استجاب «: ا١تفتوف»(. كُٕ(، "كىحىًسبيوا أىالَّ تىكيوفى ًفتػٍ

 (.ٔلدعاكل الفتنة فسقط فيها: "أبًىيًٌكيمي اٍلمىٍفتيوفي" )القلم:
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 حقيقة الفتنة يف اللغة
تنٌبو إٔب أٌف مادة ىذا ا١تفهـو اللسانٌية دائرة بو بُت إٌف ىذه االستعماالت ا١تتنٌوعة ُب لساف القرآف 

االختبار، كاالبتبلء، كالتمحيص، كالصرؼ عن الشيء، كاإلضبلؿ عنو، كالعذاب، كالرخاء، كلواـز »
، كحُت نبحث عن ىذا ا١تفهـو خارج االستعماؿ «بعض ىذه الكلمات أك ا١تصطلحات كمقٌدماهتا

رضي -إٔب لواـز تلك ا١تعا٘ب، فحذيفة  -لدل ادثُت ٍب الفقهاء-تقل القرآٌ٘ب ٧تد أٌف االستعماؿ قد ان
 (.ُُب ا١تنافقُت) -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص-كاف ذا عناية ْتفظ سٌر رسوؿ هللا   -هللا عنو

؛ أم: القتل، ترد كثَتنا ُب األبواب اليت تتناكؿ «فتنة ا٢تىرٍج»، ك«ػأحاديث الفنت»كىناؾ مىا عيرؼ بػ
، كسنأٌب على ذكر بعضها،كلدل الفقهاء يكثر التعبَت بقو٢تم: "إذا خيفت «اعة كعبلماهتاأشراط الس»

الفتنة"؛ أم: االفتتاف ّتماؿ ا١ترأة الدافع إٔب الرغبة فيها. كيقوؿ بعضهم: أبفَّ على ا١ترأة اٞتميلة تغطية 
 بذلك ا١تعٌت.« الفتنة»كجهها إذا خيفت 

عر ا« الفتنة»كيكثر استعماؿ  أكسع من ذلك كأمشل « الفتنة»لعريٌب ُب الغزؿ كالنسيب. كُب الشًٌ
أبنواعو للتمحيص، كإلمضاء السنن اإل٢تيَّة، ال للجزاء؛ « االبتبلء»لكن ا١تعٌت األٚتع ىيوى  -كما تقٌدـ-

ُب ىذه الشريعة مىا عدا اٟتدكد، إذا أيقيمت ُب الدنيا على اٞتا٘ب ريفعت  -كٌلو-ألٌف اٞتزاء أخركمّّ 
 عنو ُب اآلخرة.العقوبة 

 عمـو البَّلء يف الفنت
كال  -ُب أيٌة صورة من صوره-كلذلك فإٌف اٞتماعة أك األمَّة اليت تسمح ألٌم فريق منها ابلظلم 

 -ٚتيعنا-أتخذ الطريق على الظا١تُت كا١تفسدين ك٘تنعهم منو فإهٌنا تؤخذ ّتريرهتم، كتصيبهم 
َّ ا«:)الفتنة» نىةن ال تيًصينبى (، ِٓلًَّذينى ظىلىميوا ًمٍنكيٍم خىاصَّةن كىاٍعلىميوا أىفَّ اَّللَّى شىًديدي اٍلًعقىاًب()األنفاؿ:كىاتػَّقيوا ًفتػٍ

لنأخذ منو العربة كالدرس: "كىاٍسأى٢ٍتيٍم عىًن اٍلقىٍريىًة « ػأصحاب السبت»كقد ضرب هللا لنا ُب القرآف مثبلن بػ
ٍبًتًهٍم شيرَّعنا كىيػىٍوـى ال يىٍسًبتيوفى ال  الَّيًت كىانىٍت حىاًضرىةى اٍلبىٍحًر ًإٍذ يػىٍعديكفى ُب  ٍتًيًهٍم ًحيتىانػيهيٍم يػىٍوـى سى السٍَّبًت ًإٍذ أتى

ٍتًيًهٍم كىذىًلكى نػىبػٍليوىيٍم ٔتىا كىانيوا يػىٍفسيقيوفى*كىًإٍذ قىالىٍت أيمَّةه ًمنػٍهيٍم ٓبى تىًعظيوفى قػىٍومنا اَّللَّي ميهٍ  اابن أتى  ًلكيهيٍم أىٍك ميعىذًٌبػيهيٍم عىذى
نىا الًَّذينى  ا قىاليوا مىٍعًذرىةن ًإٔبى رىبًٌكيٍم كىلىعىلَّهيٍم يػىتػَّقيوفى*فػىلىمَّا نىسيوا مىا ذيكًٌريكا ًبًو أى٧ٍتىيػٍ يػىنػٍهىٍوفى عىًن السُّوًء كىأىخىٍذانى  شىًديدن
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انيوا يػىٍفسيقيوفى*فػىلىمَّا عىتػىٍوا عىٍن مىا نػي  " الًَّذينى ظىلىميوا ًبعىذىابو بىًئيسو ٔتىا كى هيوا عىٍنوي قػيٍلنىا ٢تىيٍم كيونيوا ًقرىدىةن خىاًسًئُتى
 (.ُٔٔ-ُّٔ)األعراؼ: 

إٌف القرآف أراد أف ييوجد ٣تتمعنا متكافبلن متضامننا كالبنياف ا١ترصوص، فبل يتقٌبل القرآف اجمليد تلك 
يط بكل مىا حو٢تا فبل ٖتٌرًؾ ساكنن  ا إالٌ إذا أصاهبا النماذج القاعدة الكسلى، اليت ترل الظلم كالفساد ٭تي

 بشكل مباشر؛ خوفنا على النفس أك الرزؽ أك ا١تاؿ كالولد.
ُب ىذه اٟتياة الدنيا، « الفنت اليت يفنت الناس هبا»كُب ىذه األحواؿ تكوف ىذه األمور من 

فإنٌو أقل من ٙتن السكوت عنو،  -مهما كاف ٙتنو-فالقرآف ينٌبو على أٌف إنكار ا١تنكر كالوقوؼ بوجهو 
الذين ٓب يقعوا ُب الظلم كٓب -مقاكمتو، فيعٌم العذاب اجملتمع كٌلو، فكأٌف اآلية الكرٯتة تضع أكلئك  كعدـ

بُت خيار اإلنكار كالرفض مع ٖتٌمل مىا قد ٬تٌره ذلك عليهم، أك عدـ  -يشاركوا فيو، كلكٌنهم سكتوا عنو
قانوف اجتماعٌي »هم منو، فذلك اإلنكار كالسكوت ابنتظار العذاب الًَّذم سيعم اٞتميع، كينا٢تم نصيب

نىا الًَّذينى يػىنػٍهىٍوفى « قرآ٘بّّ  ال مفر منو، فاإلنكار يػينىٌجي ا١تٍنًكرى من عذاب هللا: "فػىلىمَّا نىسيوا مىا ذيكًٌريكا ًبًو أى٧ٍتىيػٍ
انيوا يػىٍفسيقيوفى" )األعر   (.ُٓٔاؼ:عىًن السُّوًء كىأىخىٍذانى الًَّذينى ظىلىميوا ًبعىذىابو بىًئيسو ٔتىا كى

 رلتمع اإلؽلاف
ا، مزٌكى  -تعأب-إٌف القرآف اجمليد أنبأ ٔتا عاىد عليو ا١تسلموف هللا  أف يقيموا ٣تتمعنا مؤمننا موٌحدن

طاىرنا، ييعمر األرض كييقيم فيها العدؿ كاٟتريٌة كالعمراف، ٣تتمعه كىفىلى القرآفي اجمليد بيافى منهًج إقامتو؛ 
دعائم القواعد كاألصوؿ كا١تبادئ اليت تكفل إقامتو على أقول الدعائم،  ليكوف اجملتمع النموذج، كأرسى

كأمنت األسس؛ ٟتفظو، كإ٪تاءه كتقويتو، ٣تتمع يصدر عن هللا، كيتجو إٔب هللا، كيليق بو أف ينتسب إٔب 
ع هللا. ٣تتمع تقٌي القلب، نظيف ا١تشاعر، سليم اللساف، عٌف السريرة كطاىرىا. ٣تتمع أك عآب لو أدب م

 هللا، كأدب مع رسولو، كأدب مع نفسو، كأدب مع غَته، أدب ُب ىواجس ضمَته، كُب حركات جوارحو.
كُب الوقت ذاتو لو شرائعو ا١تنٌظمة ألكضاعو، كلو نظمو القرآنيَّة اليت تكفل صيانتو، كىي شرائع 

كظاىره، كتتبلقى شرائع كنظم تقـو على ذلك اإلٯتاف اب كتوحيده كاألدب معو، فيتوافق ابطن ىذا العآب 
ىذا اجملتمع كمشاعره، كتتوازف فيو دكافعو كزكاجره، كتتناسق فيو أحاسيسو كخطاه، كىو يتجو كيتحرؾ إٔب 



 ٘٘  
 

ابٝتو، كال يوكل بناء كتنظيم ذلك اجملتمع جملرد التشريع كالتنظيم، بل يتضافر فيو اإلٯتاف  -تعأب-هللا 
 لقوانُت اٟتاكمة فيو.كيقظة الضمَت، كنظاـ اجملتمع كشرائعو، كا

فبل يسبق العبدي ا١تؤمن إ٢تىو ُب أمر أك هني، كال يقًتح عليو ُب قضاء أك حكم، كال يتجاكز مىا أيمر 
-بو كما ينهى عنو، كال ٬تعل لنفسو إرادة أك رأاين مع خالقو؛ تقول منو  كخشية كرغبة كرىبة منو لو 

يقـو على توقَته  -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص-خاص مع خطاب رسوؿ هللا كحياءن منو كأدابن معو، ٣تتمع لو أدب  -سبحانو
 كتعزيزه.

كىو ٣تتمع لو منهجو ُب التثبُّت من األقواؿ كاألفعاؿ، كاالستيثاؽ من مصادرىا، كٛتاية كصيانة 
دـ بُت شرؼ كل فرد فيو. ىذا ا١تنهج داعو إٔب تقول هللا، كإٔب الرجوع ابألمر إٔب رسوؿ هللا، ُب غَت مىا تق
بػىيػَّنيوا يديو، كال اقًتاحى ١تا ٓب يطلبو كٓب أيمر بو، كال استباؽ لو: "أيىىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا ًإٍف جىاءىكيٍم فىاًسقه بًنػىبىإو فػىتػى 

ًدًمُتى*كىاٍعلىميوا أىفَّ ًفيكيٍم رىسيوؿى  الىةو فػىتيٍصًبحيوا عىلىى مىا فػىعىٍلتيٍم انى اَّللًَّ لىٍو ييًطيعيكيٍم ُب كىًثَتو أىٍف تيًصيبيوا قػىٍومنا ًّتىهى
كيٍفرى كىاٍلفيسيوؽى كىاٍلًعٍصيىافى ًمنى األىٍمًر لىعىًنتٍُّم كىلىًكنَّ اَّللَّى حىبَّبى إًلىٍيكيمي اإًلٯتىافى كىزىيػَّنىوي ُب قػيليوًبكيٍم كىكىرَّهى إًلىٍيكيمي الٍ 

 (.ٖ-ٔكىاَّللَّي عىًليمه حىًكيم" )اٟتجرات: أيكلىًئكى ىيمي الرَّاًشديكفى*فىٍضبل ًمنى اَّللًَّ كىنًٍعمىةن 
كىو ٣تتمع بشرمّّ مهما ٝتا؛ كلذلك كانت لو نظمو كإجراءاتو العمليَّة ُب مواجهة مىا يقع فيو من 

خبلؼ كفنت كقبلقل كاندفاعات ٗتيىٍلًخل كيانو لو تيركت بغَت عبلج، كىو ييواجهها إبجراءات عمليَّة 
ة بُت ا١تؤمنُت، كمن حقيقة العدؿ كاإلصبلح، كمن تقول هللا كالرجاء ُب علميَّة منبثقة من قاعدة األخوٌ 

نػىهيمىا فىًإٍف بػىغىٍت ًإٍحدىا٫تيىا عىلىى ا تػىتػىليوا فىأىٍصًلحيوا بػىيػٍ أليٍخرىل رٛتتو كرضاه: "كىًإٍف طىائًفىتىاًف ًمنى اٍلميٍؤًمًنُتى اقػٍ
بُّ  فػىقىاتًليوا الَّيًت تػىٍبًغي حىىتَّ تىًفيءى ًإٔبى أىٍمرً  نػىهيمىا اًبٍلعىٍدًؿ كىأىٍقًسطيوا ًإفَّ اَّللَّى ٭تًي اَّللًَّ فىًإٍف فىاءىٍت فىأىٍصًلحيوا بػىيػٍ

*ًإ٪تَّىا اٍلميٍؤًمنيوفى ًإٍخوىةه فىأىٍصًلحيوا بػىٍُتى أىخىوىٍيكيٍم كىاتػَّقيوا اَّللَّى لىعىلَّكيٍم تػيٍرٛتىيوفى")  (.َُ،ٗاٟتجرات:اٍلميٍقًسًطُتى
النفسيىة ُب مشاعره ٕتاه بعضو البعض، كلو آدابو السلوكيَّة ُب معامبلتو بعضو كىو ٣تتمع لو آدابو 

يػٍرنا ًمنػٍهيٍم كىال ًنسىاءه ًمٍن  ٍر قػىٍوـه ًمٍن قػىٍوـو عىسىى أىٍف يىكيونيوا خى ا الًَّذينى آمىنيوا ال يىٍسخى ًنسىاءو مع بعض: "أيىىيػُّهى
يػٍرنا ًمنػٍهينَّ كىال تػىٍلًمزي  كا أىنٍػفيسىكيٍم كىال تػىنىابػىزيكا اًبألىٍلقىاًب بًٍئسى االٍسمي اٍلفيسيوؽي بػىٍعدى اإًلٯتىاًف كىمىٍن عىسىى أىٍف يىكينَّ خى

 (.ُُٓبٍى يػىتيٍب فىأيكلىًئكى ىيمي الظَّاًلميوفى" )حجرات:
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كىو ٣تتمع نظيف ا١تشاعر، مكفوؿ اٟترمات، ميصاف الغيبة كاٟتضرة، ال يؤخذ فيو أحد ًبظنَّة، 
لعورات، كال يتعرض أمن الناس ككرماهتم كحٌرايهتم كخصوصيَّاهتم فيو ألدٗب مساس: "أيىىيػُّهىا كال تيتبع فيو ا

ًثَتنا ًمنى الظَّنًٌ ًإفَّ بػىٍعضى الظَّنًٌ ًإٍٍبه كىال ٕتىىسَّسيوا كىال يػىٍغتىٍب بػىٍعضيكيٍم بػى  بُّ أىحىديكيٍم الًَّذينى آمىنيوا اٍجتىًنبيوا كى ٍعضنا أى٭تًي
تنا فىكىرًٍىتيميوهي كىاتػَّقيوا اَّللَّى ًإفَّ اَّللَّى تػىوَّابه رىًحيم" )اٟتجرات:أىٍف أيىٍكيلى ٟتىٍ   (.ُِمى أىًخيًو مىيػٍ

كىو ٣تتمع لو رؤيتو كفكرتو الكاملة عن كحدة اإلنسانيَّة؛ ا١تختلفة األجناس ا١تتعددة الشعوب، 
يبػى 
رٌأ من شوائب ا٢تول كاالضطراب: "أيىىيػُّهىا النَّاسي كلو ميزانو الواحد الًَّذم يقـو بو اجملتمع، إنٌو ميزاف هللا ا١ت

 أىتٍػقىاكيٍم ًإفَّ اَّللَّى عىًليمه ًإانَّ خىلىٍقنىاكيٍم ًمٍن ذىكىرو كىأينٍػثىى كىجىعىٍلنىاكيٍم شيعيوابن كىقػىبىاًئلى لًتػىعىارىفيوا ًإفَّ أىٍكرىمىكيٍم ًعٍندى اَّللًَّ 
 (.ُّخىًبَته" )اٟتجرات:

الرفيع الكرٙب النظيف السليم، ٭تٌدد معآب اإلٯتاف الًَّذم ابٝتو ديعي ا١تؤمنوف  ىو اجملتمع النموذجيٌ 
إٔب إقامة ذلك النموذج، كابٝتو ىيتف ٢تم ليلٌبوا دعوة هللا الًَّذم يدعوىم إٔب تكاليفو هبذا الوصف 

ا الًَّذينى آمىنيوا... " ذلك النداء اٟتبيب الًَّذم ٮتجل اٞتميل، الًَّذم يؤٌسس اٟتافز إٔب التلبية كالتسليم: "أيىىيػُّهى
مىٍن ييدعى بو من هللا أف ال ٬تيب النداء، كالذم يييسر كل تكليف كييهوف كل مشقة، كييشوؽ كل قلب 

 فيخبت كيلُت كيسمع كيستجيب.
إنٌو ٣تتمع كىبو هللا للبشريَّة ليكوف ٪توذجنا ٢تا، تيشعرىا رؤيتها لو بعظم تلك ا٢تبة اإل٢تٌية، كاليت 

بكل الصفات اليت ذكرىا هللا -من ىذه األمَّة خَت أٌمة أخرجت للناس، أٌمة كسطنا استحقت جعلت 
 (.ِأف تكوف كسطنا بُت األمم، شاىدة على الناس) -تعأب

 أّمة القرآف
إهٌنا أمَّة بينيت بتوجيهات القرآف الكرٙب، كابلًتبية النبويٌة اٟتكيمة إلنشاء كتربية تلك األٌمة 

مثَّلت ذلك اجملتمع الرفيع الكرٙب النظيف السليم، الًَّذم كجدت حقيقتو يومنا على ىذه ا١تسلمة، كاليت 
 األرض، فلم يعد منذ ذلك اٟتُت فكرة مثاليَّة، كال حلمنا طائرنا يعيش ُب ا٠تياؿ 

لقد ٪تىت ىذه األمَّة ٪توِّا طبيعيِّا بطيئنا، كما تنمو الشجرة الباسقة العميقة اٞتذكر، كأخذت الزمن 
البلـز لنمٌوىا، كما أخذت اٞتهد ا١توصوؿ الثابت ا١تطٌرد الضركرٌم ٢تذا النمو، كاحتاجت إٔب العناية 

الساىرة، كالصرب الطويل، كاٞتهد البصَت ُب التهذيب كالتشذيب، كالتوجيو كالدفع، كالتقويٌة كالتثبيت، 
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ة ا١تضنية، مع التوجيو لعربة ىذه كاحتاجت إٔب معاانة التجارب الواقعيَّة ا١تريرة، كاالبتبلءات الشاقَّ 
ٟتمل ىذه  -على علم-التجارب كاالبتبلءات، كُب ىذا كٌلو كانت ٘تٌثل الرعاية اإل٢تيَّة ٢تذه األمَّة ا١تختارة 

األمانة الكربل، كٖتقيق مشيئة هللا هبا ُب األرض. كذلك مع الفضائل الكامنة كاالستعدادات ا١تكنونة ُب 
أشرقت تلك -كٌلو-كُب الظركؼ كاألحواؿ ا١تهٌيأة لو على السواء، كهبذا  -«جيل التلقي»-ذلك اٞتيل 

الومضة الرائعة ُب اتريخ البشريَّة، ككيجدت ىذه اٟتقيقة اليت تًتاءل من بعيد ككأهٌنا حلم مرفرؼ ُب قلب، 
 ( ّأك رؤاي ٣تٌنحة ُب خياؿ)

 نقض ادليثاؽ
مَّة، ٓب تستقم األمَّة طويبل عليو، فاٟتوارات اليت كبُت ىذه األ -تعأب-ىذا العهد كا١تيثاؽ بُت هللا 

كانت فيها مؤشرات ٓب تظهر فيها   -إذا سلَّمنا صحة نقل ا١تؤرخُت ٢تا كما نقلوىا-جرت ُب السقيفة 
ٍم مضامُت الرسالة كالقيم اليت جاء القرآف هبا كعاىدكا هللا عليها: "ًإفَّ اَّللَّى اٍشتػىرىل ًمنى اٍلميٍؤًمًنُتى أىنٍػفيسىهي 

ا عىلىٍيًو حىقِّ  ًبيًل اَّللًَّ فػىيػىٍقتػيليوفى كىيػيٍقتػىليوفى كىٍعدن يًل كىاٍلقيٍرءىاًف كىأىٍموىا٢تىيٍم أبًىفَّ ٢تىيمي اٞتٍىنَّةى يػيقىاتًليوفى ُب سى ا ُب التػٍَّورىاًة كىاإًل٧تًٍ
 (.ُُُيػىٍعتيٍم ًبًو كىذىًلكى ىيوى اٍلفىٍوزي اٍلعىًظيمي" )التوبة:كىمىٍن أىٍكَبى ًبعىٍهًدًه ًمنى اَّللًَّ فىاٍستػىٍبًشريكا بًبػىٍيًعكيمي الًَّذم ابى 

إٌف اإلخبلؿ هبذا العهد اإل٢تٌي، كا١تيثاؽ الرابٌ٘ب، مدخل كابب كاسع للولوج إٔب تلك الفنت، 
كالتٌػردم ُب دركاهتا، فحُت يتجاىل اإلنساف ذلك ا١تيثاؽ، كينصرؼ عن الوفاء بو، تتوقف قوانُت التسخَت 

ة عن االستجابة لو، كالتجاكب معو، كتتمٌرد الطبيعة عليو كما ٘تٌرد على خالقو، كتصبح مثل خبلاي الكونيَّ 
 السرطاف، تعمل بعكس االٕتاه الطبيعٌي، فتصبح حركاهتا مصدر ضرر كتدمَت ١تا كاف عامرنا من اٞتسم.

، ال هتدأ يومنا إاٌل اليت ٘توج موج البحر« الفنت الكربل»ىذا النوع من الفنت الناجم عن ذلك ًىيى 
لك خيارىم، يكثر فيها القتل دكف معرفة األسباب، ال يدرم  لتنطلق من جديد، تستنظق العرب، كهتي

القاتل لػًمى قىتل كال ا١تقتوؿ لًػمى قيًتل؟ كقد تذكر أسباب، لكٌنها ليست أسباابن حقيقيَّة، يبدك زيفها أك 
 ضعفها عند أكؿ اختبار 

إالٌ لطمتو، ترتدم ٥تتلف األشكاؿ، فتبدك مرٌة كفتنة دينيَّة أك طائفيَّة أك  ىذه الفنت ال تدع أحدنا
مذىبيَّة، كقد تبدك بثياب اقتصاد أك ثقافة أك سياسة، أك أيٌة ثياب أخرل؛ ألٌف تلُّوهنا ذلك جزء منها؛ 

ا من اٟتَتة كاالضطراب؛ ألٌف  ة كفق منهج ميسىخَّر  -ُب ىذه اٟتالة-« الفتنة»لتورث بذلك الناسى مزيدن
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، كلتحقيق أىداؼ ٤تٌددة، فكأهٌنا تتحرؾ كفق عقل كمنطق كقدرة على االختيار، اختيار أىدافها  معُتَّ
" «تدٌمر كل شيء إبذف رهٌبا»بدقة  ، ًىيى نوع أك فصيل من جند هللا: "كىمىا يػىٍعلىمي جينيودى رىبًٌكى ًإال ىيوى

 (.ُّ)ا١تدثر:
أضمره ُب سياقو، ٨تو: كمن الذين قالوا إاٌن مسلموف أخذان إٌف مىا ٓب يذكره القرآف، بل لعٌلو 

ميثاقهم، فنقضوه كجلسوا ُب السقيفة ييساـك كل منهم اآلخر، كٓب يلبثوا إال قليبلن ٍب اقتتلوا، كاستحل 
ليوا التػَّ  ، كٛتلوه بطريقة مىٍن سبقهم: "مىثىلي الًَّذينى ٛتيًٌ ٍورىاةى ٍبيَّ بعضهم دماء بعض، كتركوا الكتاب كراءىم ظهرايِّ

ًت اَّللًَّ كىاَّللَّي  ثىًل اٟتًٍمىاًر ٭تىًٍملي أىٍسفىارنا بًٍئسى مىثىلي اٍلقىٍوـً الًَّذينى كىذَّبيوا آًبايى  ال يػىٍهًدم اٍلقىٍوـى ٓبٍى ٭تىًٍمليوىىا كىمى
وا كٓب يتوبوا، (، كنسوا حظِّا ٦تا ذيٌكركا بو ُب القرآف، فطاؿ عليهم األمد، كٓب يرجعٓالظَّاًلًمُتى" )اٞتمعة:

فقست قلوهبم، فصار يقتل بعضهم بعضنا، كييكٌفر بعضهم بعضنا، كيفنت بعضهم بعضنا، كلن تتوقف تلك 
اكىةى كىاٍلبػىٍغضىاءى  نػىهيمي اٍلعىدى  الفنت فيهم حىت يتوبوا؛ ألنٌنا أجرينا فيهم سنننا ُب الذين خلوا من قبلهم: "فىأىٍغرىيٍػنىا بػىيػٍ

انيوا يىٍصنػىعيوفى" )ا١تائدة: ًإٔبى يػىٍوـً اٍلًقيىامىةً   (.ُْكىسىٍوؼى يػينػىبًٌئػيهيمي اَّللَّي ٔتىا كى
 إحاالت مرجعية

« اٝتو حذيفة كحذٙب»( ابب من ْٗٗ/ٓ( ترٚتة ابن اليماف كهتذيب الكماؿ للتمرٌم )ٓٗ/ْراجع الواُب ابلوفيات ) -(ُ)
 ـ(.ََِٗا١تكتبة الشاملة/ االصدار الثا٘ب )( ابب حذيفة كفقنا ١تا كرد ُب ٖٗ/ُكاالستيعاب البن عبد الرب )

 بتصٌرؼ.« سورة اٟتجرات»ُب ظبلؿ القرآف، تفسَت  -( ِ) 

 ا١ترجع نفسو. -(ّ)

 اٞتزء الثالث 
ٔتعٌت الببلء كالعذاب الًَّذم « الفتنة»اليت ٨تتاج أف نتناك٢تا ُب الدراسة كالتحليل ًىيى « الفتنة»إفَّ 

َّ الًَّذينى ظىلىميوا ًمٍنكيٍم خىاصَّةن كىاٍعلىميوا أىفَّ اَّللَّى  نىةن ال تيًصينبى  شىًديدي قد يتجاكز مستحقيها إٔب سواىم:)كىاتػَّقيوا ًفتػٍ
كتشمل ا٠تاٌصة كالعاٌمة ْترائقها، كالفتنة الدائرة  -كٌلها-(، فهي فتنة تتناكؿ األمَّة ِٓاٍلًعقىاًب( )األنفاؿ:

ُب العراؽ كأفغانستاف كالصوماؿ كفلسطُت كاليمن كاٞتزائر كالباكستاف، كيوشك أف تندلع فنت ٦تاثلة 
 أسباب دنيويَّة ٥تتلفة، أخرل ُب بلداف مسلمة اتلية، ىذه الفنت كثَتنا مىا ينسبها اٌللوف السياسٌيوف إٔب
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منها أسباب طائفيَّة كاقتصاديَّة كطبقيَّة ككجود فئات مهٌمشة... إْب، كما إٔب ذلك من ظواىر، 
 كيتجاىلوف عبلقة ا٠تالق العظيم كفعل الغيب ُب الواقع، فتأٌب تلك التحليبلت قاصرة غَت مقنعة.

اابن ًمٍن فػىٍوًقكيٍم أىٍك ًمٍن ٖتىًٍت قاؿ:)قيٍل ىيوى اٍلقىاًدري عىلى  -تبارؾ كتعأب-إٌف هللا  ى أىٍف يػىبػٍعىثى عىلىٍيكيٍم عىذى
ًت لىعىلَّهيٍم  أىٍرجيًلكيٍم أىٍك يػىٍلًبسىكيٍم ًشيػىعنا كىييًذيقى بػىٍعضىكيٍم أبىٍسى بػىٍعضو اٍنظيٍر كىٍيفى نيصىرًٌؼي اآلايى

انيوا ًشيػىعنا لىٍستى ًمنػٍهيٍم ُب شىٍيءو ًإ٪تَّىا  (، كقاؿ جٌل شأنو:)ًإفَّ الًَّذينى فػىرَّقيوآٔيػىٍفقىهيوفى()األنعاـ: ًدينػىهيٍم كىكى
انيوا يػىٍفعىليوفى()األنعاـ: (، فهناؾ نسب القرآف اجمليد ٖتوؿ األمم إٔب ُٗٓأىٍمريىيٍم ًإٔبى اَّللًَّ ٍبيَّ يػينػىبًٌئػيهيٍم ٔتىا كى

انيوا « شيع»( نسب التحوؿ إٔب ُٗٓ(، كُب )ٓٔ)اآلية:« إلباس إ٢تيٌ »شيع، إٔب  إٔب الناس أنفسهم:)كىكى
: ألبسهم شيعنا، فكانوا شيعنا، أك فصاركا فرقنا  -تعأب-(، فهل يعٍت ذلك أفَّ هللا ًِّشيػىعنا()الرـك

 كمذاىب، أك أهٌنم ىم الذين ابدركا بعمل مىا يقتضي الفرقة فتفرقوا؟ 
لىقىدٍ  أىخىذى اَّللَّي ًميثىاؽى بىًٍت ًإٍسرىائًيلى  لعٌل تدبُّر مىا أيٌب ٭تمل اٞتواب أك شيئنا منو، يقوؿ سبحانو: (ى

تيٍم ًبريسيًلي كىعىزٍَّر٘تييوىيٍم كىبػىعىثٍػنىا ًمنػٍهيمي اثٍػٍتىٍ عىشىرى نىًقيبنا كىقىاؿى اَّللَّي ًإٌ٘بً مىعىكيٍم لىًئٍن أىقىٍمتيمي الصَّبلةى كىآتػىيػٍتيمي الزَّكىا ةى كىآمىنػٍ
يًٌئىاًتكيٍم كىأليٍدًخلىنَّكيٍم جىنَّاتو ٕتىٍرًم ًمٍن ٖتىًٍتهىا األىنٍػهىاري فىمىٍن كىفىرى كىأىقػٍرىٍضتيمي اَّللَّى قػىٍرضنا حىسىننا أليكى  فًٌرىفَّ عىٍنكيٍم سى

ًت اَّللًَّ ُِبػىٍعدى ذىًلكى ًمٍنكيٍم فػىقىٍد ضىلَّ سىوىاءى السًَّبيًل()ا١تائدة:  ( ٍب يقوؿ:)فىًبمىا نػىٍقًضًهٍم ًميثىاقػىهيٍم كىكيٍفرًًىٍم آًبايى
 ًإال ًلًهمي األىٍنًبيىاءى ًبغىٍَتً حىقٌو كىقػىٍو٢ًتًٍم قػيليوبػينىا غيٍلفه بىٍل طىبىعى اَّللَّي عىلىيػٍهىا ًبكيٍفرًًىٍم فىبل يػيٍؤًمنيوفى كىقػىتٍ 

 (.ُٓٓقىًليبل()النساء:
 اخلطوات ادلؤّدية إَل السقوط يف الفتنة

 ا٠تطوة التالية، حيث...نقض ا١تيثاؽ مع هللا تعأب، فإذا ٓب تتب األمَّة كترجع أتٌب  -ُ
طرد من الرٛتة، فبل ٕتد الفتنة ُب كجهها رٛتة إ٢تيَّة تعٌطل آاثرىا أك «: اللعنة»تعقبها لعنة إ٢تيَّة، ك -ِ

 تصٌدىا كتدفعها، ٔتا أخلفوا هللا مىا كعدكه بنقضهم ا١تيثاؽ، فإذا ٓب يتوبوا كيرجعوا إٔب رشدىم...
مَّة تًتتَّب على اللعنة، كتوقف الرٛتة عن العمل، كهتٌيؤىا تظهر قسوة ُب القلوب على مستول األ -ّ

يُّوفى ال  تلك القسوة لتغٌَت الرؤية، كقبوؿ التحريف، كضعف الفهم كالفقو ُب الكتاب كُب الواقع: (كىًمنػٍهيٍم أيمًٌ
 (.ٖٕيػىٍعلىميوفى اٍلًكتىابى ًإال أىمىا٘بَّ كىًإٍف ىيٍم ًإال يىظينُّوفى( )البقرة:
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ف الكلم عن مواضعو، كتغيَت ا١تفاىيم حىت ترل اٞتماىَت اٟتق ابطبلن كالباطل حقنا، كتنعدـ ٍب ٖتري -ْ
 قابلٌية الصحوة كاليقظة كالرجوع إٔب هللا.

ٍب يلي ذلك نسياف أك تناسي أك ٕتاىل جانب ٦تٌا ذيٌكركا بو، رٔتا يكوف من تلك اٞتوانب اليت ٓب  -ٓ
ر خياانهتم  كلرسولو، فيحق عليهم القوؿ، إال إذا أحدثوا توبة، يستطيعوا تغيَتىا كٖتريفها، كآنذاؾ تكث

( من السورة؛ لتيعيد مثل مىا حدث من سٌنة إ٢تيَّة مع يهود بٍت إسرائيل مع النصارل ٍُْب أتٌب اآلية )
اكىةى منهم: (كىًمنى الًَّذينى قىاليوا ًإانَّ نىصىارىل أىخىٍذانى ًميثىاقػىهيٍم فػىنىسيوا حىظِّا ٦تَّا ذيكًٌ  نػىهيمي اٍلعىدى ريكا بًًو فىأىٍغرىيٍػنىا بػىيػٍ

(، كذلك مع النصارل من ُْكىاٍلبػىٍغضىاءى ًإٔبى يػىٍوـً اٍلًقيىامىًة كىسىٍوؼى يػينػىبًٌئػيهيمي اَّللَّي ٔتىا كىانيوا يىٍصنػىعيوفى( )ا١تائدة:
 بٍت إسرائيل كمىٍن سواىم.

 اصره...ٍب تربز أنواع من الغبش كالزيف تيزاحم اٟتق كٖتي  -ٔ
يط الرين ابلقلوب، فتفقد البصائري رؤيتىها -ٕ ٍب تفتح على الناس أبواب الدنيا كالتنافس فيها، ك٭تي

 كفعالٌيتها.
 الفتنة والظلم ومشوؿ النتائج

: األصل ُب السياسة ا١تضافة إٔب أيَّة أمَّة من األمم أف تكوف رعاية لشؤكف وال: الفتنة السياسيَّة أ
ا ١تصاٟتها، كنفينا للمفاسد كا١تضاٌر عنها، كالعناية بًتقيتها، يقـو عليها ساسة متَّقوف، تلك األمَّة، كٖتقيقن 

تسديد خطاىم، كترشيد سياساهتم، ييقيموف  -سبحانو-على ٘تكينو ٢تم، كيسألونو  -تعأب-يشكركف هللا 
نكر، ال ييريدكف الصبلة كيؤتوف الزكاة، كينهوف عن الفساد ُب األرض، أيمركف اب١تعركؼ كينهوف عن ا١ت

علوِّا ُب األرض كال فسادنا؛ كلذلك بينيت عملٌية اختيار القيادة السياسيَّة على الًتاضي بُت األٌمة كمىٍن 
ٗتتارىم، فليس ألحد أف يفرض نفسو على أمَّتو دكف إرادة منها كرضا، كاٟتاكم أجَت ألٌمتو بعقد مرـب 

؛ كلذلك لعن رسوؿ هللا صلى هللا عليو كآلو كسٌلم: «البيعة» بينهما، ييبُتًٌ اٟتقوؽ كالواجبات، كذلك معٌت
ـٌ قومنا كىم لو كارىوف")  (.ُ"مىٍن أ

الف شركط  كبعض القادة قد يفرض نفسو على أمَّتو، كقد يفتئت عليها، كيستبدُّ بشأهنا، كٮتي
امو، فبل يعود ذلك بيعتو، كيرفض أٌم نصح أك دعوة إٔب التغيَت كااللتزاـ ٔتا عاىد أٌمتو عليو، كيغلق نظ

النظاـ قادرنا على استيعاب القول كالطاقات اٞتديدة اليت ييفرزىا اجملتمع، كيسد قنوات التعبَت كالتغيَت، 
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فتحدث حالة اختناؽ، أك احتقاف، يؤٌدم إٔب االنفجار كالفوضى كالفتنة كا٢تىرٍج؛ أم: القتل، فحُت 
أك األحزاب السياسٌية القادرة على إحداث التغيَت تكوف ىناؾ قول ُب اجملتمع مثل اٞتيوش أك القبائل 

يكوف االنفجار العشوائٌي؛ كلذلك ٖترص األمم ا١تتقدمة أف تكوف ٢تا على الدكاـ قنوات للتعبَت، ككسائل 
ككسائلها إاٌل ٤تاكالت إنسانيَّة لتجنُّب الوقوع ُب فوضى « الدٯتقراطٌية»كأدكات سلميَّة للتغيَت، كما 

شريعة إ٢تيَّة كفريضة الزمة إال لتحقيق ا١تشاركة اإل٬تابيَّة من « الشورل»وائٌية، كما كانت االنفجارات العش
 أبناء األٌمة كاٌفة ُب سائر شؤكهنا.

كا١تسلموف ُب بداايت ٕتارهبم السياسيَّة ٓب يؤسسوا ا١تؤٌسسات كالقنوات الكفيلة بتنظيم ذلك 
خها، كالتأسيس لثقافتها؛ ١تعاٞتة األزمات األمر، كٓب تؤسس للشورل ا١تؤٌسسات الكفيلة بًتسي

كالتحٌدايت اليت تواجو األٌمة، فسادت الفرديٌة كاالستبداد، فوقعت بينهم الفتػن، فتنظيم شئوف األمم ال 
يعتمد على حيٍسن النوااي كصبلح بعض األفراد، بل على ا١تؤٌسسات ا١تتينة الراسخة، ا١تدعومة من األٌمة 

 يَت فيها حينما ال تكوف عن التغيَت مندكحة.القادرة على إحداث التغ
أسباب نشوء الفنت، كدكاـ الفتنة  -أك من أىم-: لعٌل االستبداد أىم اثنيا: االستبداد والفتنة

أبشكا٢تا ا١تختلفة كاستمرارىا؛ ألٌف األصل ُب السياسة أهٌنا رعاية شؤكف األمَّة كالعناية هبا، كا١تستبد ال 
األمَّة؛ ألٌف االستبداد أىم مداخل الطغياف: )كىبلَّ ًإفَّ اإًلٍنسىافى لىيىٍطغىى*أىٍف رىآهي ٯتكن أف ييعٌت بشؤكف 

( )العلق: حُت قاؿ: "ال يصلح  -كىفوات الكبار على أقدارىم-(، كلقد ىفا السيد األفغا٘ب ٕ،ٔاٍستػىٍغٌتى
ة ١تا قاؿ مىا قالو؛ ألٌف ىناؾ ىذه اآلية الكرٯت -يرٛتو هللا-(، فلو أتٌمل ِٟتكم الشرؽ إاٌل مستبد عادؿ")

تناقضنا كتنافينا بُت العدؿ كاالستبداد، كمن أمثاؿ ذلك قوؿ ابن تيمية: "ظلم سنة كال فوضى ساعة". 
كمثل ىذه األطركحات ىي اليت خٌدرت ٚتاىَت ا١تسلمُت عرب العصور، كجعلتهم ٮتضعوف للمستبٌدين، 

 أك االنتفاض عليو. ٛتاية من الثورة ضده -لنفسو-كبذلك ٬تد ا١تستبد 
كا١تستبد طاغية خدع نفسو عن نفسو، أك خدعتو ٚتاىَته الغافلة الذلوؿ عنها، فظٌن نفسو فوؽ 
البشر، فما ٮتدع الطغاة شيء مىا ٗتدعهم غفلة اٞتماىَت كًذلٌتها كطاعتها كانقيادىا، كما ا١تستبد الطاغية 

، إ٪تٌ  -ُب حقيقة األمر-إاٌل فرد ال ٯتلك  ا ًىيى اٞتماىَت الغافلة الذلوؿ، ٘تطي لو ظهرىىا قوة أك سلطاانن
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فَتكب، ك٘تد لو أعناقها فيجر، كٖتٍت لو رؤكسها فيستعلي، كتتنازؿ لو عن حقها ُب العزة كالكرامة 
 (. ّفيطغى)

كاٞتماىَت تفعل ىذا ٥تدكعة من جهة كخائفة من جهة أخرل، كىذا ا٠توؼ ال ينبعث إاٌل من 
ٯتكن أف يكوف أقول من األلوؼ كا١تبليُت، لو أهٌنا شعرت إبنسانٌيتها ككرامتها  الوىىىم، فالطاغية فرد ال

 كعٌزهتا كحريٌتها، كآمنت اب حق اإلٯتاف، ككٌحدتو حق التوحيد.
كالوقوؼ بوجوه الطغاة ينبغي أف ٭تدث قبل أف يصبح الطاغية طاغية كيستبد، كذلك بغلق منافذ 

، كجعلو الركن السادس «األمر اب١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر»ذلك بركن الطُّغياف. كقد أسس القرآف اجمليد ل
ٓب تستطع تفعيل ىذا الركن كٖتويلو إٔب مؤٌسسات  -ألسباب كثَتة-من أركاف اإلسبلـ، لكن األمَّة 

فإهٌنا ٓب تتحٌوؿ إٔب مؤٌسسة فاعلة ُب كل زماف كمكاف، كْتسب كل « اٟتسبة»قادرة، كحُت استعملت 
، فكٌلها أخذت أشكاالن «الشورل»، كالفريضة الغائبة «أىل اٟتل كالعقد»ككذلك فكرة عصر كأدكاتو، 

ليصبح كل منهما ُب  -العلماء أك النخبة كاألمراء-« أكٕب األمر»ىبلميَّة خاصَّة بعد انفراط عقد طرُب 
 شق، كيشد ابٕتاه معاكس الٕتاه اآلخر.

اتق »لفاء بٍت أميَّة أف يقوؿ: "مىٍن قاؿ ٕب كحينها بدأت ظواىر الطغياف تربز، حىت ٕترٌأ أحد خ
قطعت عنقو"؛ ألٌف اإلنكار على الطغاة ٖتٌوؿ إٔب مهمة فرديَّة، يقـو هبا عآب متطوٌع، إذا حاكؿ أف « هللا

يتجاكز حالة اإلنكار اللفظٌي اجملرد تناكلو أعواف الطاغية بكل مىا ييسكتو، كما أٌف كثَتنا من أكلئك الذين 
تبداد أخذكا يشٌجعوف مىٍن ال يستطيعوف إسكاهتم بسهولة على أف يقدموا نصائحهم إليهم مارسوا االس

ػنصائح »بشكل مباشر كُب دكاكينهم ا٠تاٌصة ا١تغلقة؛ لئبل ييثَتكا اٞتماىَت، كلقد برز عندان مىا عيرؼ بػ
 ٤تدكدة.؛ ليكوف ابابن من أبواب األدب اإلسبلمٌي ا٢تاٌمة كال شك، لكٌن آاثره كانت «ا١تلوؾ

: من أىم السلبٌيات اليت تزخر الفتػن اثلثا: منشأ فكر العزلة وحرماف األّمة من طاقات أبنائها
، أك ا١تغادرة إٔب ببلد أخرل، أك ا١تهاجرة، كحُت بدأت الفتػن «العزلة»هبا دفع عناصر األمَّة النقٌية إٔب 

سبلخ حكم الشيخُت، الذين شيغل األكؿ خاٌصة بعد ان -صلى هللا عليو كآلو كسٌلم-بعد كفاة رسوؿ هللا 
منهما ْتركب ا١ترتدين الذين شٌكلوا أخطر هتديد للجماعة ا١تؤمنة الناشئة، كانشغل ا٠تليفة الثا٘ب ابلفتوح 

كدرء األخطار، كأٌما ا٠تليفة الثالث فقد مٌرت السنوات الست األكٔب من خبلفتو دكف فتنة، كلكن سرعاف 
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كحالة االحتقاف تنمو، حىت انتهت بقتلو ُب بيتو بذلك الشكل ا١تأساكٌم،  مىا بدأت ا١تشكبلت تتػراكم،
 «.بعاـ اٞتماعة»ٍب بدأت الصراعات، كاستمرت، كٓب تتوقف حىت بعد اتفاؽ اٟتٍىسىن كمعاكية الًَّذم ٝتيٌي 

دمحم ذك »، ك«ابن الزبَت»، ك«ثورة اٟتسُت»كٓب تتحقق كحدة اٞتماعة، كتتابعت الثورات، مثل 
، فلما رأل علماء األٌمة أٌف كل تلك ااكالت قد «القراء»ك« ابن األشعث»، ٍب ثورة «الزكٌية النفس

أخفقت ُب إعادة بناء كحدة األٌمة، كتعديل نظامها، كرأكا حجم ا١تآسي ا١تتػرتٌبة على تلك الثورات اندل 
لت إٔب شعار شبو عاـ، ، اليت سرعاف مىا ٖتو «ا٠تبلؼ شر»بعضهم بقبوؿ األمر الواقع، كإشاعة مقولة 

(،  ْكسا٫تت ُب ذلك أحاديث شاعت ركايتها ُب تلك ا١ترحلة، منها حديث: "ا٠تبلفة بعدم ثبلثوف")
عليو الصبلة -(، كأحاديث أخرل تيشَت إٔب اثٍت عشر إمامنا من ذريتو  ٓ«)ْتديث الغدير»كقابلو الشيعة 

من األئمة كلهم، فيبلغ قرنُت كزايدة.أمَّا آخرىم ا١تهدم، كمٌدت الشيعة عصر النص ليشمل ز  -كالسبلـ
 سائر النظم اليت قامت فهي ابغية مفػتأتة مستبدة ُب نظرىم.

 ادلَّلحم والفنت
قد صارت مطلبنا من مطالب كثَت من ركاة اآلاثر كاألخبار « ا١تبلحم كالفنت»إفَّ أحاديث كأخبار 

، فهناؾ أحداث جساـ كثَتة ٖتدث «الًتغيب كالًتىيب»كالواعظُت كالقصاصُت كا١تشغوفُت بثقافة 
فتبهت الناس كتدىشهم، كتظل أبصارىم كبصائرىم شاخصة متقٌلبة تبحث ٢تا عن تفسَت أك مغزل أك 
دث ذلك ُب النفس  معٌت ييزيل اٟتَتة، كينفي االضطراب، كييهدئ من اثئرة التساؤؿ، كما من شيء ٭تي

ارة قرآنٌية أك حديث نبوٌم؛ كلذلك ٛتلت مدٌكانت كيتػرؾ أثره ُب الوجداف مثل أف ييربط بُت اٟتدث كإش
اٟتديث ا١تتنٌوعة أحاديث كثَتة تندرج ٖتت ىذه العناكين؛ بل كيًتبىت كيتب خاصَّة ُب ىذه الفنت، عيرفت 

الًتغيب »، كثَتنا مىا كانت فئات الواعظُت كالقٌصاصُت توظفها لتعزيز إتاىات «ػكتب ا١تبلحم كالفنت»بػ
 ناس، خاصَّة ُب األحواؿ اليت يفشو فيها التػرؼ، كتنتشر فيها الغفلة.لدل ال« كالًتىيب

كحُت تربز ظواىر ٯتكن أف تنٌبو الوعي اإلنساٌ٘ب إٔب فكرة اإلحساس ابلفتنة، كالشعور ببعض 
عنايتو ابلتوكيد على  -«مقاصده العيليا اٟتاكمة»بعد ٖتديد -مظاىرىا، فالقرآف اجمليد مىا عيٍت بشيء 

، كضركرة اافظة عليها ابالعتصاـ ْتبل هللا، كعدـ التفٌرؽ، كٕتٌنب كل مىا من شأنو «ةكحدة األمٌ »
 اإلخبلؿ بوحدة األمَّة أك هتديدىا، أك تعريضها للخطر.
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ككحدة األمَّة كبُت كحدة األمَّة كخَتيَّتها ككسطيَّتها  -سبحانو-كيربط القرآف اجمليد بُت توحيد هللا 
ٌدد مصادر كل مىا من شأنو أف ييضعف ىذه الوحدة القائمة على االعتصاـ كشهادهتا على الناس، كح

تفاصيل دقيقة لتعزيز ىذه « سورة اٟتجرات»ْتبل هللا، كااللتزاـ أبخوة اإلٯتاف كرابطة اإلسبلـ، كٛتلت 
كد الوحدة كاافظة عليها، إضافة إٔب آايت أخرل ُب ٥تتلف السور القرآنٌية بػيٌثت ُب سياقات عديدة لتؤ 

 على كحدة األٌمة كضركرة اافظة عليها.
 الفتنة يف األخبار واآلاثر َتويًَّل للقرآف اجمليد

ٓب تكن األحاديث النبويٌة الواردة ُب الفتػن مثل مىا عيرؼ ُب تراث األمم السابقة من نبوءات 
ة بُت ا١تهٌمتُت دائر  -صٌلى هللا عليو كآلو كسلَّم-تعٌددت كتنٌوعت أىدافها، بل ًىيى من رسوؿ هللا 

، كُب سائر األحواؿ كاف «النًٌذارة»ك« البشارة»ك٫تا  -صٌلى هللا عليو كآلو كسلَّم-األساسٌيتُت من مهاٌمو 
كالتحذير من الغفلة عن « تعليم الكتاب كاٟتكمة»ينطلق ُب كل منهما من  -صٌلى هللا عليو كآلو كسلَّم-
ُب االجتماع كالعمراف كما « السنن اإل٢تيَّة»قراءة ، كذلك ب«جيل التلقي»اليت ٖتققت ُب « التزكية»

 كردت ُب كتاب هللا تعأب.
بوادر أك مظاىر تيشَت إٔب ضعف ُب الوعي  -صٌلى هللا عليو كآلو كسٌلم-فقد يرل رسوؿ هللا 
الوعي بتلك السنن ابلتحذير من النتائج كا١تآالت،  -عليو الصبلة كالسبلـ-ببعض تلك السنن، فييوقظ 

 -كىي ُب بداايهتا-ككأنٌو قراءة مستقبليَّة؛ ألٌف تلك الظواىر  -صلوات هللا كسبلمو عليو-مىا قالو فيبدك 
الًَّذم  -صٌلى هللا عليو كآلو كسلم-مىا تزاؿ براعم ال يستطيع رؤية هناايهتا أك نتائجها إال النيٌب األمُت 

رسلُت الذين سبقوه، فهو بذلك قادر على تلك ينظر بنور هللا بنبٌوتو كرسالتو، كإدراكو لتجارب النبٌيُت كا١ت
الرؤية، كإدراؾ أفَّ تلك البداايت الصغَتة مثل مستصغر الشرر، إذا ٓب تيعاِب فستتحوؿ إٔب حرائق ضخمة 

 أتكل اليابس كاألخضر.
كثَتنا مىا يلجأ إٔب الدعاء لؤلمَّة من انحية، كإٔب ٖتذير   -صٌلى هللا عليو كآلو كسلَّم-لذلك نراه 

إذا قرأ  -عليو الصبلة كالسبلـ-ٌمة من انحية أخرل عندما يستشعر خطرنا من ىذا النوع، فقد كاف األ
اابن ًمٍن فػىٍوًقكيٍم أىٍك ًمٍن ٖتىًٍت أىٍرجيًلكيٍم أىٍك  يػىٍلًبسىكيٍم قولو تعأب: (قيٍل ىيوى اٍلقىاًدري عىلىى أىٍف يػىبػٍعىثى عىلىٍيكيٍم عىذى

ًت لىعىلَّهيٍم يػىٍفقىهيوفى( )األنعاـ: ًشيػىعنا كىييًذيقى بػىٍعضىكيمٍ  -( اضطرب ٓٔأبىٍسى بػىٍعضو اٍنظيٍر كىٍيفى نيصىرًٌؼي اآلايى
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: "أعوذ بوجهك" أك: "نعوذ بك نعوذ  -سبحانو-كاستغاث اب  -صلوات هللا كسبلمو عليو قائبلن
 (، ككاف يهرع إٔب الدعاء.ٔبك... ") 

صٌلى  -صٌلى هللا عليو كآلو كسٌلم-رسوؿ هللا  (، كفيو أفَّ ُّّْٔفقد أخرج الطربم اٟتديث )
-ذات يـو الصبح فأطا٢تا... فسيئل عن سبب ذلك فقاؿ: إهٌنا صبلة رغبة كرىبة كذكر، كأنٌو سأؿ هللا 

( كفيو: ُّّٖٔألمتو أف ٭تفظها كٯتنعها ٦تا جاء ُب ذلك الوعيد، كأٚتعي مىا كرد فيو اٟتديث ) -تعأب
حىت رأيت مشارقها كمغارهبا، كإٌف ميلك أميت سيبلغ ما زكم ٕب منها، كإٌ٘ب  "... إٌف هللا زكل ٕب األرض

عند أىٍٛتىد عن ثوابف( « أٌميت)»أيعطيت الكنزين األٛتر كاألبيض، كإٌ٘ب سألت ريب أف ال يهلك قومي 
قضاءن  بسنىةو عاٌمة، كأف ال يلبسهم شيعنا، كال ييذيق بعضهم أبس بعض، فقاؿ: اي ٤تيىمَّد، إٌ٘ب إذا قضيت

فإنٌو ال ييرد، كإٌ٘ب أعطيتك ألمتك أف ال أىلكهم بسنىةو عاٌمة، كأف ال أسٌلط عليهم عدكِّا ٦تن سواىم 
فيهلكوىم بعامة حىت يكوف بعضهم يهلك بعضنا، كبعضهم يقتل بعضنا، كبعضهم يسيب بعضنا.. "، ككاف 

على أٌميت األئمَّة ا١تضٌلُت، فإذا  أف قاؿ: "إٌ٘ب أخاؼ -صٌلى هللا عليو كآلو كسلَّم-تعقيب رسوؿ هللا 
يعلم أنٌو  -صٌلى هللا عليو كآلو كسٌلم-كضع السيف ُب أميت ٓب يرفع عنهم إٔب يـو القيامة"؛ ألٌف رسوؿ هللا 

 خاًب النبٌيُت، ال نيٌب بعده ٕتتمع عليو الكلمة كتوقف الفنت.
( حديث أيب العالية ُب قولو ُُّّٔكللحديث ألفاظ أخرل كثَتة، كركاايت عديدة، كأكرد الطربٌم ُب )

اابن ًمٍن فػىٍوًقكيٍم أىٍك ًمٍن ٖتىًٍت أىٍرجيًلكيٍم أىٍك يػىٍلبً  سىكيٍم ًشيػىعنا تعأب: )قيٍل ىيوى اٍلقىاًدري عىلىى أىٍف يػىبػٍعىثى عىلىٍيكيٍم عىذى
ًت لىعىلَّهيٍم يػىفٍ  (، قاؿ أىبيو العالية: ٓٔقىهيوفى( )األنعاـ:كىييًذيقى بػىٍعضىكيٍم أبىٍسى بػىٍعضو اٍنظيٍر كىٍيفى نيصىرًٌؼي اآلايى

ٓتمس  -صٌلى هللا عليو كآلو كسلَّم-"فهن أربع، ككٌلهن عذاب، فجاء مستقر اثنتُت بعد كفاة رسوؿ هللا 
 ٕكعشرين سنة، فألبسوا شيعنا، كأذيق بعضهم أبس بعض، قاؿ: كبقيت اثنتاف، فهما ال بد كاقعتاف... ")

.) 
ًت لىعىلَّهيٍم يػىٍفقىهيوفى(، فتصريف هللا ىذه اآلايت ُب أمم إٌف خا٘تة اآلية( اٍنظي  ٍر كىٍيفى نيصىرًٌؼي اآلايى

سٌنة ماضية، ال تقع ُب  -فيها من كتب -تعأب-قست قلوهبا، كنسيت كتناست مىا أنزؿ هللا -سبقت 
تو شيعنا، إجابة دعوتو ُب عدـ إلباس أمٌ  -صلى هللا عليو كآلو كسٌلم-أٌمة إال حدث فيها ذلك، كمنعو 

فالتبست عليهم األمور، كاختلفت  -تعأب-كاختبلط األمور عليهم إذا تراخت قبضتهم عن كتاب هللا 
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قلوهبم، كاختلطت أىواؤىم، كصاركا أحزاابن متفرقة ىيوى أمر منوط هبم، كبفقههم لآلايت اليت صرٌفها هللا 
 فيمن سبقهم، كىي ال بد جارية فيهم.

لكتاب ١تا فٌرطت بوحدهتا كال توحيدىا، كال رضيت بتسٌلط الظا١تُت من إٌف األمَّة لو ٘تٌسكت اب
فوقهم عليها؛ كلذلك ٓب ييبعد ابن عباس حُت قاؿ ُب قولو تعأب: )قيٍل ىيوى اٍلقىاًدري عىلىى أىٍف يػىبػٍعىثى عىلىٍيكيٍم 

اابن ًمٍن فػىٍوًقكيٍم( )األنعاـ: ٖتىًٍت أىٍرجيًلكيٍم(؛ يعٍت سفلتكم؛ ( األمراء الظلمة أك أئمة السوء أك: )ًمٍن ٓٔعىذى
منع البارم رسولو من  -صٌلى هللا عليو كآلو كسٌلم-أم: من أعواف الظلمة كأدكاهتم. كُب إعبلف رسوؿ هللا 

« التدافع»إجابة دعائو ُب ىذا األمر تذكَت بسنن هللا اليت ال تبديل ٢تا، كقوانُت هللا الثابتة، مثل سٌنة 
 بذلك.« التفريط»أك « االعتصاـ ْتبل هللا»كسٌنة 

إٌف فتنة إلباس الناس شيعنا، كإذاقة بعضهم أبس بعض سٌنة إ٢تٌية ماضية ُب أكلئك الذين أكتوا كتبنا 
-فلم يستمسكوا هبا، كأيرسل إليهم رسله فغٌَتكا ُب حياهتم؛ مثل بٍت إسرائيل، أك بعدىم؛ مثل أٌمة ٤تيىمَّد 

م  -صٌلى هللا عليو كآلو كسٌلم كفقنا لتلك السنن يذقوف من العذاب األدٗب دكف العذاب األكرب لعلهم فإهنَّ
ىيٍم فىًإانَّ عىلىٍيًهمٍ  تىًقميوفى*أىٍك نيرًيػىنَّكى الًَّذم كىعىٍدانى َّ ًبكى فىًإانَّ ًمنػٍهيٍم مينػٍ ميٍقتىًدريكفى(  يرجعوف: (فىًإمَّا نىٍذىىنبى

 (.ِْ،ُْ)الزخرؼ:
بعد نزكؿ ىاتُت اآليتُت قاـ فراجع  -هللا عليو كآلو كسٌلم صٌلى-كقد أكرد الطربم أٌف رسوؿ هللا 

 -تعأب-كقاؿ: "أٌم مصيبة أشد من أف أرل أميت يعٌذب بعضها بعضنا؟"، فأكحى هللا  -سبحانو-ربو 
ًذينى ًمٍن قػىٍبًلًهٍم فػىلىيػىٍعلىمىنَّ اَّللَّي إليو: )آب*أىحىًسبى النَّاسي أىٍف يػيتػٍرىكيوا أىٍف يػىقيوليوا آمىنَّا كىىيٍم ال يػيٍفتػىنيوفى*كىلىقىٍد فػىتػىنَّا الَّ 

( )العنكبوت: اًذًبُتى قيوا كىلىيػىٍعلىمىنَّ اٍلكى (، فأعلمو أفَّ أٌمتو ليست استثناءن من ىذه السٌنة، ّ-ُالًَّذينى صىدى
صٌلى هللا -كأهٌنا ستيبتلى كما ابتليت األمم، إذا ٓب تستمسك ٔتا أنزؿ هللا، ٍب أنزؿ سبحانو عليو معٌلمنا إايه 

كيف يدعوه ُب ىذا الشأف: (قيٍل رىبًٌ ًإمَّا تيرًيػىٍتًٌ مىا ييوعىديكفى*رىبًٌ فىبل ٕتىٍعىٍلًٍت ُب اٍلقىٍوـً   -عليو كآلو كسٌلم
 -سبحانو-فأعاذه هللا  -صٌلى هللا عليو كآلو كسٌلم-(، فتعٌوذ هبا رسوؿ هللا ْٗ،ّٗالظَّاًلًمُتى( )ا١تؤمنوف:
ىت كفاتو إال اٞتماعة كاأللفة كالطاعة، كٓب يشهد فتنتهم كاختبلفهم كفرقتهم رٛتة منو فلم يشهد ُب أمَّتو ح

 بنبٌيو الرؤكؼ الرحيم صٌلى هللا عليو كآلو كسلَّم. -سبحانو كتعأب-
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( قاؿ: "١تا نزلت: )قيٍل ىيوى اٍلقىاًدري عىلىى أىٍف ُّّٖٕكُب حديث زيد بن أسلم لدل الطربم )
اابن ًمٍن فػىٍوًقكيٍم أىٍك ًمٍن ٖتىًٍت أىٍرجيًلكيٍم أىٍك يػىٍلًبسىكيٍم ًشيػىعنا كىييًذيقى بػىٍعضىكيٍم أبىٍسى بػىٍعضو اٍنظيٍر  يػىبػٍعىثى عىلىٍيكيٍم عى  ذى

ًت لىعىلَّهيٍم يػىٍفقىهيوفى( )األنعاـ: (، قاؿ رسوؿ  صٌلى هللا عليو كآلو كسلم: "ال ٓٔكىٍيفى نيصىرًٌؼي اآلايى
بعضكم رقاب بعض ابلسيوؼ"، فقالوا مستغربُت: "ك٨تن نشهد أٌف ال إلو إال ترجعوا بعدم كٌفارنا يضرب 

ا  "، فأنزؿ هللا تعأب )..  هللا كأنَّك رسوؿ هللا؟ " قاؿ: "نعم  "، فقاؿ بعض الناس: "ال يكوف ىذا أبدن
ًت لىعىلَّهيٍم يػىٍفقىهيوفى*كىكىذَّبى ًبًو قػىٍوميكى كىىيوى  *ًلكيلًٌ نػىبىإو اٍنظيٍر كىٍيفى نيصىرًٌؼي اآلايى اٟتٍىقُّ قيٍل لىٍستي عىلىٍيكيٍم ًبوىًكيلو

(، لقد رحم هللا نبٌيو من شهود تلك ا١تواقف اٟترجة، فاستأثر ٕٔ-ٓٔميٍستػىقىرّّ كىسىٍوؼى تػىٍعلىميوفى( )األنعاـ:
، كقبل حدكث الفتنة اليت توٌعد هللا  نىةن هبا: )كىا -سبحانو كتعأب-بو كرفعو إليو قبل أف يتغٌَت القـو تػَّقيوا ًفتػٍ

َّ الًَّذينى ظىلىميوا ًمٍنكيٍم خىاصَّةن كىاٍعلىميوا أىفَّ اَّللَّى شىًديدي اٍلًعقىاًب( )األنفاؿ:  (.ٖ()ِٓال تيًصينبى
كبٌلغ الرسالة، كنصح األٌمة، كجاىد ُب هللا حٌق  -صٌلى هللا عليو كآلو كسٌلم-لقد أدل األمانة 

ن، فهناؾ فتػن ييفتنها اإلنساف ُب أىلو كمالو كنفسو، يكٌفرىا الصياـ جهاده، كبٌُت أنواع الفتػن فيما بيػٌ 
كالصدقة كاألمر اب١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر، كىناؾ فتػن كربل، ٘توج كموج البحر، تيصيب األٌمة كٌلها. 
ا إال لطمتو، كٌلما قيل انقطعت أك توقفت قامت من جديد ك٘تادت، ييصبح اإلنساف فيها  ال تدع أحدن

ا كٯتيسي كافرنا، يتمايز الناس فيها ُب األمور كالشؤكف كا١تواقف على اختبلفها، يكوف القابض فيها مؤمنن 
على دينو كالقابض على اٞتمر، كأخطر مىا فيها ذلك الغبش كالتباس األمور كالتياثها، كاضطراب 

ك مىا ٬تعل اٟتليمى ا١تفاىيم، كاختبلط األمور كالتباس اٟتق بثياب الباطل، كالباطل بثياب اٟتق، كذل
؛ كىذه الظركؼ يشهد الناس فيها تذبذابن ُب ا١تواقف كالرؤل ال عهد ٢تم بو ُب ٥تتلف فتػرات  حَتاانن

 التاريخ، كىنا ٬تد الناس أنفسهم بُت أمرين ال اثلث ٢تما؛ إٌما القرآف كإٌما الدجاجلة كالشيطاف.
 فتنة اللبس واالختَّلؼ، واضطراب الرؤى

أف يلتبس ا١تعركؼ اب١تنكر، كا١تنكر اب١تعركؼ، « اضطراب الرؤل»ك« االختبلؼ»ك« الٌلبس»
كا٠تَت ابلشر، كالشر اب٠تَت، ْتيث ييصبح من العسَت أف يتمحَّض ا١تعركؼ أك ا٠تَت خالصُت من دكف أف 

وائب من دكف أف تشوبو ش -خالصنا-تشوب كبلِّ منهما شوائب من ا١تنكر كالشر، كال يتمحض اٟتق 
من الباطل، كليس سهبلن رصد تلك الشوائب أك الدخن، كٗتليص ا٠تَت كا١تعركؼ كاٟتق منها، فذلك 
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ٌكنهم من تلك الػمىلىكة؛ فإٌف  ٭تتاج إٔب علماء راٌبنٌيُت أكٌفاء ٢تم من ا٠تربات كالتجارب كأنوار البصائر مىا ٯتي
؛ كىي قدرة «ا٠تلط»ك« التلبيس»على  أخطر طاقات شياطُت اإلنس كاٞتن تكمن ُب تلك القدرة ا٢تائلة

 تقـو على عملٌيات معٌقده نٌبو القرآف اجمليد إليها ُب قولو تعأب: )كىزىيَّنى ٢تىيمي الشٍَّيطىافي أىٍعمىا٢تىيٍم فىصىدَّىيٍم عىنً 
( )العنكبوت: انيوا ميٍستػىٍبًصرًينى ييوًحي بػىٍعضيهيٍم ًإٔبى  (، كقاؿ تعأب: )شىيىاًطُتى اإًلٍنًس كىاٞتًٍنًٌ ّٖالسًَّبيًل كىكى

ٍرىيٍم كىمىا يػىٍفتػىريكفى( )األنعاـ:  (.ُُِبػىٍعضو زيٍخريؼى اٍلقىٍوًؿ غيريكرنا كىلىٍو شىاءى رىبُّكى مىا فػىعىليوهي فىذى
 مدخل التزيْي والفتنة

اٟتقيقيَّة، كىي مىا ال ييشُت « الزينة»ىذا مدخل ُب غاية ا٠تطورة، فهناؾ « التزيُت»كمدخل 
 شيء من أحوالو، ال ُب الدنيا كال ُب اآلخرة، كىي أمر مرغوب كمطلوب فطرةن لئلنساف، اإلنساف ُب

كىناؾ مىا قد ييزٌين اإلنساف ُب حالة، كييشينو ُب حالة أخرل، كىي أمور تيدرؾ اب١تعرفة كا٠تربات 
األحواؿ  كالتجارب؛ كلذلك قيل: "حسنات األبرار سٌيئات ا١تقرٌبُت"، فتكوف زينة كشيننا نسبٌيُت ُب

قد تكوف نفسيَّة؛ كالشجاعة كالعلم كا١تعرفة كاألفكار كالتصورات « الزينة»كاألشخاص كا١تعا٘ب، ك
 كاالعتقادات اٟتٌقة.

كىناؾ زينة تتعلق ابلبدف؛ كالصحة كالقوة كطوؿ القامة كاعتدا٢تا كما إٔب ذلك. كىناؾ الزينة 
إٔب ذلك. كقولو تعأب: )كىاٍعلىميوا أىفَّ ًفيكيٍم رىسيوؿى اَّللًَّ لىٍو ا٠تارجيَّة؛ مثل ا١تاؿ كالبنُت كاٞتاه كالسلطاف كما 

كىكىرَّهى إًلىٍيكيمي اٍلكيٍفرى  ييًطيعيكيٍم ُب كىًثَتو ًمنى األىٍمًر لىعىًنتٍُّم كىلىًكنَّ اَّللَّى حىبَّبى إًلىٍيكيمي اإًلٯتىافى كىزىيػَّنىوي ُب قػيليوًبكيمٍ 
اإلٯتافى ليطفنا منو  -سبحانو-( إشارة إٔب تزيُت هللا ٕكلىًئكى ىيمي الرَّاًشديكفى( )اٟتجرات:كىاٍلفيسيوؽى كىاٍلًعٍصيىافى أي 

بًٌب لو اإلٯتاف، كيشرح صدره لو، كييكرًٌه إليو الكفر،  -سبحانو- كتفٌضبلن كمٌنة من هللا على اإلنساف أف ٭تي
 إف شئت. «الزينة النفسيَّة كالقلبيَّة»ك٭تملو على ضيق الصدر بو، كذلك من 

ًذينى آمىنيوا كُب قولو تعأب: )قيٍل مىٍن حىرَّـى زًينىةى اَّللًَّ الَّيًت أىٍخرىجى لًًعبىاًدًه كىالطَّيًٌبىاًت ًمنى الٌرًٍزًؽ قيٍل ًىيى لًلَّ 
ًت لًقىٍوـو يػىٍعلىميوفى( ) لي اآلايى نٍػيىا خىاًلصىةن يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة كىذىًلكى نػيفىصًٌ (، كىذه ُب الزينة ِّاألعراؼ:ُب اٟتٍىيىاًة الدُّ

ا٠تارجيَّة، كٯتكن أف ييراد هبا العمـو ُب غَت مىا هنى هللا عنو ككرىو. كقولو تعأب: (فىخىرىجى عىلىى قػىٍوًمًو ُب 
نٍػيىا ايى لىٍيتى لىنىا ًمٍثلى مىا أيكٌبى قىاريكفي إًنَّوي لىذيك ( )القصص: زًينىًتًو قىاؿى الًَّذينى ييرًيديكفى اٟتٍىيىاةى الدُّ (، ٕٗحىظٌو عىًظيمو
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، «ػيـو الزينة»كىي زينة خارجيَّة ٮترج هبا ا١تلوؾ كالقادة على أقوامهم ُب مناسبات كأعياد قد تيسمَّى بػ
 كمنها األعياد الدينيَّة كالقوميَّة كما إليها.

ة، كقد ٮتذؿ لعنايتو بتزيُت من ٭تلق لو زينة خارجيَّ « ا١تزيًٌن»كأيطلق على اٟتبٌلؽ ُب بعض البلداف 
بعض العصاة ٔتعاصيهم، فيكوف خذالنو ٢تم كعدـ ٛتايتهم من تزيُت الشياطُت كإضبل٢تا ٢تم  -تعأب-هللا 

 ألعما٢تم ُب أعينهم، كىو من قبيل السخريَّة هبم. -جٌل شأنو-منو « تزيُت»ٔتثابة 
-اطينهم إٔب هللا كأحياانن ينسب الضاٌلوف ضبل٢تم كعدـ استقامتهم؛ انسياقنا منهم مع كساكس شي

ؤيانى كىال حىرٍَّمنىا ًمٍن شىٍيءو كىذى   -سبحانو يػىقيوؿي الًَّذينى أىٍشرىكيوا لىٍو شىاءى اَّللَّي مىا أىٍشرىٍكنىا كىال آابى ًلكى  كأف يقولوا: (سى
جيوهي لىنىا ًإٍف تػىتًَّبعيوفى ًإال الظَّنَّ كىًإٍف كىذَّبى الًَّذينى ًمٍن قػىٍبًلًهٍم حىىتَّ ذىاقيوا أبىٍسىنىا قيٍل ىىٍل ًعٍندىكيٍم ًمٍن ًعٍلمو فػىتيٍخرً 

ءىانى كىاَّللَّي أىمىرىانى هًبىا قيٍل ًإفَّ اَّللَّى ُْٖأىنٍػتيٍم ًإال ٗتىٍريصيوفى( )األنعاـ: (، )كىًإذىا فػىعىليوا فىاًحشىةن قىاليوا كىجىٍدانى عىلىيػٍهىا آابى
مىا ال تػىٍعلىميوفى * قيٍل أىمىرى رىيبًٌ اًبٍلًقٍسًط كىأىًقيميوا كيجيوىىكيٍم ًعٍندى كيلًٌ  ال أيىٍميري اًبٍلفىٍحشىاًء أىتػىقيوليوفى عىلىى اَّللًَّ 

أىكيٍم تػىعيوديكفى( )األعراؼ:  (.ِٗ،ِٖمىٍسًجدو كىاٍدعيوهي ٥تيًٍلًصُتى لىوي الدًٌينى كىمىا بىدى
ارسوف ضبل٢تم تعبَتنا عن ٘تٌردىم كخركجهم على م  -سبحانو-شيئتو كقد يتوىم الضاٌلوف أهٌنم ٯتي
(، فهؤالء الذين ْيقوؿ سبحانو: )ًإفَّ الًَّذينى ال يػيٍؤًمنيوفى اًبآلًخرىًة زىيػَّنَّا ٢تىيٍم أىٍعمىا٢تىيٍم فػىهيٍم يػىٍعمىهيوفى( )النمل:

ْتسرة أكرب أبهٌنم ٓب ٮترجوا بكربىم كغركرىم  -سبحانو-سٌوؿ ٢تم كفرىم ككربىم أهٌنم سبقوا ييصيبهم هللا 
دائرة األلوىيَّة كالربوبٌية، فلو شاء هللا إكراىهم على اإلٯتاف بو كطاعتو ١تا استطاعوا ا٠تركج عن ككفرىم عن 

٢تم ألهٌنم نسوا هللا فنسيهم، كأنساىم أنفسهم، كزيٌنت الشياطُت ٢تم   -سبحانو-ذلك، لكن خذالنو 
و: )كىذىًلكى زىيػَّنَّا ًلكيلًٌ أيمَّةو كفرىم كمعاصيهم، كأك٫تهم أهٌنم يفعلوف ذلك إبرادهتم كاختيارىم، فقاؿ سبحان

انيوا يػىٍعمىليوفى( )األنعاـ:  -سبحانو-(، فبل ييفهم من ىذا أنٌو َُٖعىمىلىهيٍم ٍبيَّ ًإٔبى رىهبًًٌٍم مىٍرًجعيهيٍم فػىيػينػىبًٌئػيهيٍم ٔتىا كى
ريٌة، كىي على الكفر، بل كردت اآلية ُب سياؽ بياف سٌنة ماضية ُب البش -«التزيُت»بذلك -قد ٛتلهم 

 رؤية كل أمَّة حسن كصٌح مىا ًىيى عليو.
يقوؿ لنبٌيو صٌلى هللا عليو كآلو كسلم: (اتًَّبٍع مىا أيكًحيى إًلىٍيكى ًمٍن رىبًٌكى ال إًلىوى  -تبارؾ كتعأب-فا 

عىلىٍيًهٍم حىًفيظنا كىمىا أىٍنتى عىلىٍيًهٍم  ًإال ىيوى كىأىٍعًرٍض عىًن اٍلميٍشرًًكُتى * كىلىٍو شىاءى اَّللَّي مىا أىٍشرىكيوا كىمىا جىعىٍلنىاؾى 
ًلكى زىيػَّنَّ  *كىال تىسيبُّوا الًَّذينى يىٍدعيوفى ًمٍن ديكًف اَّللًَّ فػىيىسيبُّوا اَّللَّى عىٍدكنا ًبغىٍَتً ًعٍلمو كىذى ا ًلكيلًٌ أيمَّةو عىمىلىهيٍم ٍبيَّ ًإٔبى ًبوىًكيلو
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(، كما كردت ُب كعيد الشيطاف لبٍت آدـ: َُٖ-َُٔكىانيوا يػىٍعمىليوفى( )األنعاـ:  رىهبًًٌٍم مىٍرًجعيهيٍم فػىيػينػىبًٌئػيهيٍم ٔتىا
(، ك٨توه: )كىًإٍذ زىيَّنى ٢تىيمي ّٗ(قىاؿى رىبًٌ ٔتىا أىٍغوىيٍػتىًٍت أليزىيًٌنىنَّ ٢تىيٍم ُب األىٍرًض كىأليٍغوًيػىنػَّهيٍم أىٍٚتىًعُتى( )اٟتجر:

اًلبى لىكيمي اٍليػىٍوـى ًمنى النَّاًس كىًإٌ٘بً جىاره لىكيٍم فػىلىمَّا تػىرىاءىًت اٍلًفئػىتىاًف نىكىصى عىلىى الشٍَّيطىافي أىٍعمىا٢تىيٍم كىقىاؿى ال غى 
 (.ْٖ)األنفاؿ:عىًقبػىٍيًو كىقىاؿى ًإٌ٘بً بىرًمءه ًمٍنكيٍم ًإٌ٘بً أىرىل مىا ال تػىرىٍكفى ًإٌ٘بً أىخىاؼي اَّللَّى كىاَّللَّي شىًديدي اٍلًعقىاًب( 

و: )زييًٌنى لًلنَّاًس حيبُّ الشَّهىوىاًت ًمنى النًٌسىاًء كىاٍلبىًنُتى كىاٍلقىنىاًطًَت اٍلميقىٍنطىرىًة ًمنى الذَّىىًب كقاؿ جٌل شأن
هي حيسٍ  نٍػيىا كىاَّللَّي ًعٍندى )آؿ ني اٍلمىآًب( كىاٍلًفضًَّة كىا٠تٍىٍيًل اٍلميسىوَّمىًة كىاألىنٍػعىاـً كىاٟتٍىٍرًث ذىًلكى مىتىاعي اٟتٍىيىاًة الدُّ

اًفرًينى( ُْعمراف: ا٢ًتًٍم كىاَّللَّي ال يػىٍهًدم اٍلقىٍوـى اٍلكى (، كىنا بيٍت الفعل للمجهوؿ، ك٨توه: )زييًٌنى ٢تىيٍم سيوءي أىٍعمى
نٍػيىا كىيىٍسخىريكفى ًمنى الًَّذينى آمىنيوا كىالًَّذينى ّٕ)التوبة: اتػَّقىٍوا  (، ككذلك ُب قولو: )زييًٌنى لًلًَّذينى كىفىريكا اٟتٍىيىاةي الدُّ

( )البقرة: (، كقولو: (كىكىذىًلكى زىيَّنى ًلكىًثَتو ًمنى ُِِفػىٍوقػىهيٍم يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة كىاَّللَّي يػىٍرزيؽي مىٍن يىشىاءي ًبغىٍَتً ًحسىابو
ٍرىيٍم كىمىا اٍلميٍشرًًكُتى قػىٍتلى أىٍكالًدًىٍم شيرىكىاؤيىيٍم لًيػيٍرديكىيٍم كىلًيػىٍلًبسيوا عىلىٍيًهٍم ًدينػىهيٍم كىلىٍو شى  اءى اَّللَّي مىا فػىعىليوهي فىذى

(، كقولو تعأب: )فػىقىضىاىينَّ سىٍبعى ٝتىىوىاتو ُب يػىٍومىٍُتً كىأىٍكحىى ُب كيلًٌ ٝتىىاءو أىٍمرىىىا كىزىيػَّنَّا ُّٕيػىٍفتػىريكفى( )األنعاـ:
نٍػيىا ٔتىصىابًيحى كىًحٍفظنا ذىًلكى تػىٍقًديري اٍلعىزًيًز الٍ  (، كقولو تعأب: )كىلىقىٍد زىيػَّنَّا السَّمىاءى ُِعىًليًم( )فصلت:السَّمىاءى الدُّ

نٍػيىا ٔتىصىابًيحى كىجىعىٍلنىاىىا ريجيومنا لًلشَّيىاًطًُت كىأىٍعتىٍدانى ٢تىيٍم عىذىابى السًَّعًَت( )ا١تلك: نٍػيىا ٓالدُّ (، )ًإانَّ زىيػَّنَّا السَّمىاءى الدُّ
ا لًلنَّاًظرًينى( (، ًٔبزًينىةو اٍلكىوىاًكًب( )الصافات: اًء بػيريكجنا كىزىيػَّنَّاىى كقاؿ سبحانو: )كىلىقىٍد جىعىٍلنىا ُب السَّمى

 (.ُٔ)اٟتجر:
كىناؾ زينة معقولة ٮتتص ٔتعرفتها ا٠تاٌصة. كتزيُت هللا لؤلشياء قد يكوف ابلتخلية بُت شياطُت 

ا، كذكرنا للشيء ٔتا يرفع من شأنو، اإلنس كاٞتٌن كبُت الناس، فيمارسوف مىا ٯتارسوف تزكيقنا ابللساف كمدحن 
كال « ال أيمر ابلفحشاء» -سبحانو كتعأب-بذلك ا١تعٌت؛ ألنٌو  -تعأب-إٔب هللا « التزيُت»كقد ينسب 

ييزيٌنها ألحد، كقد يينسب إٔب الشيطاف، كتلك أىم كسائلو، كقد يينسب للمجهوؿ، ك٭تٌدد السياؽ 
ى الناس، فبل يتمخض الشر فيها، ْتيث يظهر شرِّا مكشوفنا ا١تراد.إٌف أخطر الفتػن تلك اليت تلتبس عل

 يستطيع الناس إدراكو، كمعرفة مىا فيو.
 فتنة احلكم
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ُب كقت مبٌكر من اتريخ اإلسبلـ؛ ُب شكلو، ككيفٌية توزيع « فتنة اٟتكم»لقد حدثت 
امة ا١تتغٌلبُت كا١تماليك الصبلحٌيات، كا١تسئوليَّات، كالواجبات، كالتعيُت، كالعزؿ، كاٟتقوؽ كالواجبات، كإم

لوجدكا اٌجة البيضاء،  -صٌلى هللا عليو كآلو كسٌلم-كإٔب الرسوؿ  -تعأب-كما إليهم، كلو رٌدكه إٔب هللا 
-كلكن بدالن من أف تؤخذ اٟتلوؿ من القرآف اجمليد، كالتفعيل كالتأكيل النبوٌم لو، ابٟتكمة اليت آاته هللا 

حدث من تراكم مشكبلت تلك الفتنة كتعٌقدىا كاستبسا٢تا، كٖتٌو٢تا لبؤرة كعندىا كانت لتمنع ما  -تعأب
كمصدر لتوليد فتػن أصغر كأكرب، فتحٌولت إٔب مطحنة تطحن األٌمة، كدٌكامة تتخبط األٌمة فيها كتتػرٌدل 

.  ُب كل عصر كمصر، كتتػراكم ظلماهتا. كٕتارب الفرؽ كالطوائف ا١تختلفة فيها ٓب تقٌدـ حلوالن
الواقع فشل تلك التجارب، ذلك كإف ٓب ٭تفز األٌمة لتجاكز تلك التجارب الفاشلة كالعودة كأعلن 

إٔب األمر األكؿ. كليت األمر كقف عند تلك اٟتدكد، لكٌنو ٓب يقف عندىا؛ بل ٕتاكزىا إٔب حد التبلعب 
حاديث اب١تصادر ا٢تادية؛ كذلك ابلتفسَت كالتأكيل ا١تنحرؼ لنصوص الكتاب الكرٙب، كإدخاؿ األ

نة كيسرة، ككثَتنا مىا ٖتسب السراب  ا١توضوعة على السنن، كبقيت اٟتركات اإلصبلحٌية ا١تختلفة تتخبط ٯتي
ليوفٌيها اٟتساب، كيعلمها حكمو فيما ٗتتلف  -عنده-ماءن حىت إذا جاءتو ٓب ٕتده شيئنا، فمىت ٕتد هللا 

 فيو؟
كد إليو، إذا ٘تٌسكنا بو أكصلنا إليو، لكن صرب إٌف هللا تعأب دلٌنا على الطريق، كمٌن علينا ْتبل ٦تد
قليل منهم مىٍن ٯتكنو الصرب عليها،  -سبحانو-البشر على ذلك ٤تدكد، كقدرة الناس على اإلمساؾ ْتبلو 
العاصم من التفرؽ اٟتامي من الفنت،  -تعأب-ك٭تتمل متطلبات ذلك االستمساؾ كاالعتصاـ ْتبل هللا 

 عأب.كالػميخرج منها إبذف هللا ت
ختاًما.. ىل تُعّد األحداث اجلارية يف البلداف العربية من قبيل الفنت كما صّرح البعض  أـ ىي شيء 

 آخر 
أمر عاـ شامل، يشمل الذين ظلموا كال يقتصر عليهم، بل « الفتنة»لقد تبٌُت ٦تا تقدـ أٌف 

أمر تلتبس فيو األمور، ال « الفتنة»كيتجاكزىم إٔب اآلخرين من أبناء األٌمة، كقد تغمر الفتنةي األمةى كٌلها، 
ييعرؼ فيها اٟتق من الباطل، كا٠تطأ من الصواب، كاالستقامة من اال٨تراؼ؛ لكثرة التأكيبلت كتشٌعب 

التفسَتات، كانتشار كتفشي الدعاكل اليت يستنصر هبا ا١تتجادلوف، كعدـ ظهور كجو اٟتق الصريح ُب أم 
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البد أف ٬ترم التفكَت فيو كفقنا ١توازين اٟتق كالباطل، كا٠تطأ  منها، فإذا ظهرت كجوه اٟتق فإٌف األمر
 كالصواب، كالضبلؿ كا٢تدل.

إٔب  -كلو على مستول اإلماء كاإلشارة-كما ٬ترم ُب الوقت اٟتاضر من الواضح أٌف فيو ما ييبٌُت أك يينٌبو 
يق متغٌلب استخدـ القوة أٌف اٟتق مع فريق ظيلم كاٍغتصب حٌقو كصيودرت حريٌتو، كأٌف مىٍن ييقابلو فر 

كالسطوة اليت ال ييفًتض أف يستبٌد هبا، كجعلها كسيلة لتمكُت لنفسو، كاالستبداد بشؤكف الناس، كابلتإب 
فمن الصعب إضفاء صفة الفتنة على تلك التحرٌكات مهما كانت ا٠تسائر، إذ إٌف االستبداد ىو أخطر 

 ستبداد فيها معٌت الدفاع عن إنسانٌيتو كعن حريٌتو ككرامتو.ما يدٌمر إنسانٌية اإلنساف، كمقاكمة اإلنساف لبل
لقد قٌص القرآف علينا من قصص بٍت إسرائيل الكثَت، كبٌُت لنا الدركس كالعرب من اترٮتهم، فهذا 
الشعب حُت أيخضع لبلستبداد الفرعو٘ب ا٪تحت إنسانٌيتو، حىت حُت حٌرره هللا تعأب من فرعوف، كأغرؽ 

ة للعادة، كمىٌن عليهم بنيٌب كرسوؿ ىو قائد قومٌي ُب الوقت نفسو، راٌبه ُب قصر فرعوف أبشكاؿ خارق
فرعوف لكي ال يكوف فيو أٌم أثر لعبوديٌة قومو لفرعوف، مع ذلك أخرجهم إٔب األرض ا١تقٌدسة، كأبد٢تم 

، كجعل  ا كنبيِّا كرسوالن ا ابٝتو من نفسو حاكمنا ٢تم ُب أرض قٌدسها التصا٢ت -جٌل شأنو-ٔتوسى قائدن
الشريف، لكن ذلك كلو ٓب يستطع أف ييطٌهر نفوسىهم من آاثر االستبداد، فكانوا ٭تٌنوف إليو كيرجعوف إليو 

من كقت آلخر؛ كلذلك عبدكا العجل، كطلبوا من موسى أف ييريهم هللا جهرة، كفعلوا كثَتنا ٦تا سٌجلو 
 القرآف اجمليد عليهم ابعتباره جزءنا من اترٮتهم الواسع.

االستبداد استعباد من اإلنساف ألخيو اإلنساف، كىذا االستعباد ٯتحق إنسانٌية ا١تستعبىد إٌف 
كا١تستعًبد، فا١تستعًبد تيزٌين لو نفسو كٗتدعو عن حقيقتو، كيرل ُب نفسو امتيازنا عن البشر ال ٯتٌت إٔب 

شيء، كبلِّ على مواله، ال اٟتقيقة بصلة، كا١تستعبىد تيسحق إنسانٌيتو ٘تامنا، فيكوف أبكمنا ال يقدر على 
سن التصٌرؼ ُب أم شيء؛ ألٌف االستبداد ٭تٌوؿ اإلنساف إٔب شيء من األشياء؛ كلذلك فإنٌو ال ٯتكن  ٭تي

لئلسبلمي أف يسوغ االستبداد مهما كاف نوعو، كال أف ييطالب الناس اب٠تضوع إٔب ا١تستًبد، كما أٌف 
( )العلق:ا١تستًبد يستحيل أف يكوف عادالن كما مر؛ ألٌف:  (، ٕ،ٔ)كىبلَّ ًإفَّ اإًلٍنسىافى لىيىٍطغىى*أىٍف رىآهي اٍستػىٍغٌتى

كاالستبداد ٬تعل ا١تستًبد يرل أنٌو مستغنو عن شهبو، ال حاجة لو فيو، كأٌف شعبو ىو اتاج إليو دائمنا. 
 كهللا أعلم.
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 إحاالت مرجعية
ـٌ قومنا كىم لو كارىوف؛ فإفَّ صبلتو »نص اٟتديث:  -( ُ) ؛ )صحيح ٔتجموع ركاية ٚتع من الصحابة أبلفاظ «ال ٕتاكز ترقوتومن أ

 .ِِّٓاأللبا٘ب، رقم  –، كانظر السلسلة الصحيحة ُ/  ُُٕمتقاربة(، انظر الًتغيب 

ال مانع من »  «:اإلصبلح كاإلسعاد على قدر االستعداد»كقد أتثر تبلميذتو هبذا حىت قاؿ رشيد رضا ُب مقالتو بعنواف  -(ِ) 
بوجود القائد الداعي لئلصبلح، ا١تستبد العادؿ، الذم يسوؽ الناس إٔب النهضة كالعلياء سوقان، لكونو ٭تكم أمة خاملة كرعية  التسليم

 «.جاىلة فيحملها ابلقهر كاإللزاـ على ما ييطلب كييراـ

 «.سورة النازعات»ُب ظبلؿ القرآف تفسَت  -( ّ) 

د اٞتوىرٌم أخربان ٛتٌاد بن سلمة عن سعيد بن جهماف: عن سفينة قاؿ: ٝتعت رسوؿ أخربان أبو يعلى حٌدثنا علٌي بن اٞتع  -( ْ) 
 «.ا٠تبلفة بعدم ثبلثوف سنة ٍبٌ تكوف ملكا»اَّلٌل صٌلى اَّلٌل عليو كسٌلم يقوؿ: 

ضي اَّلٌل عنو قاؿ: أمسك خبلفة أيب بكر رضي اَّلٌل عنو سنتُت كعمر رضي اَّلٌل عنو عشرا كعثماف رضي اَّلٌل عنو اثنيت عشرة كعلٌي ر 
 [ قاؿ علٌي بن اٞتعد: قلت ٟتٌماد بن سلمة: سفينة القائل: أمسك؟ قاؿ: نعمٕٗسٌتا. ]ص:

 (.ِّٔٔتقدـ ) -[. ]تعليق الشيخ األلبا٘ب[، حسن صحيح ّ: ٖ( ]ّْٗٔ= )

 الكتاب: التعليقات اٟتساف على صحيح ابن حباف ك٘تييز سقيمو من صحيحو، كشاذه من ٤تفوظو.

 (.َْٗٔىػ(، رقم )َُِْاٟتساف: أبو عبد الرٛتن دمحم انصر الدين، )ا١تتوَب:  مؤلف التعليقات

حدثنا دمحم بن بشار حدثنا دمحم بن جعفر حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قاؿ ٝتعت أاب الطفيل ٭تدث عن أيب سر٭تة أك زيد  -(ٓ) 
قاؿ أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب كقد ركل شعبة ىذا « موالهمن كنت مواله فعلي »بن أرقم شك شعبة عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ: 

 .اٟتديث عن ميموف أيب عبد هللا عن زيد بن أرقم عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص ٨توه كأبو سر٭تة ىو حذيفة بن أسيد الغفارم صاحب النيب ملسو هيلع هللا ىلص

 (. َِٖٔ(، ا١تشكاة )  ُُٕ(، الركض النضَت )  َُٕٖٓتقيق األلبا٘ب: صحيح، الصحيحة ) 

 (. ا١تؤلف: دمحم انصر الدين األلبا٘ب.ُّّٕالكتاب: صحيح كضعيف سنن الًتمذم، رقم )

(. كتفسَت اآلية كاآلاثر الواردة حو٢تا ِّْ-ِِْ/ُُتفسَت الطربم ٤تمود شاكر كمراجعة أىٍٛتىد شاكر. دار ا١تعارؼ ٔتصر ) -(ٔ) 
 ( من اٞتزء نفسو.ّْْ-ُْٔتبدأ بصفحة )

(. كىنا يقتضي األمر ْتواثن مستفيضة دقيقة تتتٌبع كل مىا حدث ُب جيل الصحابة بعد كفاة سيدان ُِْ/ُُا١تصدر السابق ) -(ٕ)
كرصد ٥تتلف التغٌَتات اليت طرأت، كأدت إٔب كسر األبواب كالسدكد اليت كانت قائمة ُب كجو الفتنة، كٖتديد مىا  -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص–رسوؿ هللا 

 إٔب ذلك. أدل



 ٚٗ  
 

إٌف استجابة األٌمة السلبيَّة ٢تذا التحذير اإل٢تٌي ٍب النبوٌم كانت لؤلسف استجابة عكسٌية، بل سلبيَّة الفتة للنظر، فهي بدال من  -( ٖ)
قتتاؿ أف تنهض على قدـ كساؽ الٗتاذ االحتياطات البلزمة للحيلولة دكف الطغياف كاالستبداد الًَّذم يوجد أسباب الصراع كالفنت كاال

كال تدعو ا١تتسلط لينزؿ عن سلطانو « ا٠تبلؼ شر»ذىبت تنسحب بقيم اإلسبلـ من أماـ الطغاة لتمهد ٢تم الطريق فًتفع شعار 
لصاّب األٌمة، بل تدعو األٌمة لتسكت عنو. كأخذت تشرٌع بعد ذلك إلمامة ا١تتغلب كا١تتسلط كصاحب العصبيَّة فكانت فتنة أخرل 

كجعلوه شورل حقيقيَّة بينها ٗتتار كتنظر إليهم على أهٌنم « األمَّة الشاىدة»كرٌدكا األمر إٔب  -تعأب–هللا  كلو رجع الناس إٔب كتاب
كفرضت إقامة ا١تؤسَّسات اليت تنظمها كٖتميها، « الشورل»أاٌي كاف، كأجرت على « كالية ا١تغتصب كا١تتغٌلب»أجزاء لديها. كرفضت 

مَّة كمشاركتها، كتداكؿ شئوهنا بُت ا١تتقُت األكفاء العدكؿ ا١تتميزين من أبنائها، كٖتملت األٌمة كتضمن ٢تا االستمرار لتحمي حريٌة األ
٢تم، « خوؼ الفتنة»الشاىدة مسئوليٌاهتا الكاملة ُب مراقبة حكامها بعد اختيارىا كعزؿ من يثبت خطؤىا ُب اختياره، ال االستسبلـ لو 

 ك١تا سقطت فيها، ك١تا دفعت أركاح ا١تبليُت عرب اترٮتها ٙتننا لبلستبداد كالطغياف. لو فعلت ذلك ك٘تٌسكت بو لتجنَّبت الفتنة،

« النصًٌ »إليو. فالشيعة ظنُّوا أٌف الٌلجوء إٔب « ابلفكر اإلسبلميٌ »إٌف ا١تؤسف أفَّ العودة إٔب كتاب هللا كانت آخر مىا يتجو مىا عرؼ 
ا. كحُت أرادت إيراف أف تقيم دكلتها مىا شاؤا ح« حديث الغدير»سوؼ ٭تسم ا٠تبلؼ فحٌملوا  ىت بلغ آخر شرح لو ستة عشر ٣تلدن

لتسمح لصناديق االقًتاع أف أتٌب ْتكاـ معاصرين « كالية الفقيو»بطرح « مبدأ النص على الوالية»ا١تعاصرة ٓب ٕتد إال التحايل على 
ن اإلسبلمٌيُت السٌنة أف يركبوا موجة انقبلابت عسكريٌة يستمدكف شرعيٌتهم من ٞتاف صنعوىا كصيغ ابتكركىا. ك١تا أراد بعض ا١تفٌكري

ا١تصلحة كسد الذرائع، »ليصلوا إٔب السلطة اليت عز عليهم الوصوؿ إليها بغَت ذلك الطريق نبشوا ُب الًتاث السٌٍت ليجمعوا بُت قواعد 
 -تعأب عن ذلك علونا كبَتنا–تعطش ُب نظرىم كما إٔب ذلك، كإرضاء هللا ليس مشكلة كبَتة إذ أنٌو سبحانو م« كجواز إمامة ا١تتغٌلب

لبضعة جالوانت دـ من دماء ا١ترتدين كبضعة اكف تقطع، كال مانع من قطع بعض األرجل من خبلؼ إذا اقتضى األمر إلرضائو. 
ض األحياف ُب نظر بعضهم كتطبيقها من ٤تًتُب القرصنة كالقتل من الذين قد يسٌموف أنفسهم ُب بع« تطبيق الشريعة»كذلك ىيوى 

ككذلك القتلة ا١تنتشركف ُب ٥تتلف أ٨تاء األرض «. أال ُب الفتنة سقطوا»إال أصحاب فتنة:  -كهللا–ابجملاىدين زكرنا كهبتاانن كما ىم 
٬تٌندكف ذكم العاىات من شباب ضائع أضاعتو النظم كدفعتو ٨تو كل موبقة ليهلك، ألنٌو عبء عليها فمن ىلك ابٞتنس كا١تخدرات 

افًتاءنعلى اٞتهاد كاجملاىدين. يذىب أحدىم فيقتل أىلو كذكيو بسيارة « جهػػػػاد»كاسًتاح كإال فليهلك بذلك الًَّذم يسٌمونو  فقد أراح
مفخخة أك أٌم أداة إجرامٌية أخرل، كالقاتل كا١تقتوؿ ربح إلبليس كألعواف إبليس ُب الدنيا كاآلخرة. كالقاتل كقود للنار اليت كقودىا 

 ة.الناس كاٟتجار 

 احلميد واخلبيث يف مفهـو االستقرار السياسي
َُُِإبريل  ّموقع أكف إسبلـ   

منذ فًتة طويلة قد ٘تدد إٔب خبلفة معاكية بن أيب سفياف، ٍب كلده يزيد، كاألٌمة ييرفع ُب كجهها 
دائما سيف ذك حدين، حد يسمى "االستقرار"، كآخر يسمى "اٞتماعة". أما اٟتٌد ا١تختص ابالستقرار 
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كانوا دائما ْتجاجهم كبزايد ابن أبيو   -رضي هللا تعأب عنو-فخلفاء بٍت أمٌية عدا عمر بن عبد العزيز 
كاببن أمو كغَتىم يرفعوف فوؽ رقاب األٌمة سيف االستقرار كثبات حاؿ األٌمة على مىا يكونوا عليو كفقنا 

كاألمر اب١تعركؼ كالنهي عن لصياغات ا٠تليفة كمن حولو من حاشية يقل فيها كيضعف جانب ا١تصارحة 
 ا١تنكر.

فإف جاء رجل يقوؿ للخليفة: السبلـ عليكم أيها األجَت؛ كيذٌكره أبنو أجَت لدل األمة، سارعت اٟتاشية 
ا١تتملقة إٔب ذلك اٞترمء اجملًتء على ا٠تبلفة لتقل لو بل قل: أيها األمَت. كيصٌر ذلك الرجل الًَّذم أدركتو 

تسمية ابن أيب سفياف ابألجَت كتصٌر اٟتاشية على كجوب مناداة ابألمَت  نفحة من نفحات النبوة على
 حىت يتدخل األمَت األجَت ٔتا عهد عنو من دىاء ليقوؿ: دعوا فبلانن ليخاطبنا ٔتا يراه فقد صدؽ.

 حتوؿ القدوة.. من القرآف للنموذج البيزنطي
البيزنطية كغَتىا ابعتباىا النموذج كال  ،لكن أكلئك ا٠تلفاء كانوا ينظركف إٔب الدكؿ من حو٢تم

على أنو األسوة  -صلى هللا عليو كآلو كسٌلم-ينظركف إٔب ٣تتمع ا١تدينة التوافقي الذم أسسو الرسوؿ 
كا١تثاؿ. كيركف أف أخذىم اب١تظاىر اليت أتخذ هبا تلك الدكؿ أمر تستكمل بو شكلٌيات الدكلة 

ٗتاذ القصور كاٟتٌجاب كاٟترٌاس كالتصٌرؼ ا١تطلق اب١تاؿ كما إٔب كمواصفاهتا ا١تدنٌية فيصٌوغوف ألنفسهم ا
ذلك. كٖتت عصا االستقرار كاافظة على كحدة اٞتماعة جرت عملٌيات مصادرة كقمع األصوات اٟترة 
 ،اليت ٓب تعد ٕتد ٢تا متنفسنا إال ُب قصور بعض ا٠تلفاء؛ بل ٖتت ذلك السيف قطعت رقبة اٟتسُت

كالقراء كالنفس الذكية كما إليها. كعلى أف يكوف األمر بُت ذلك العآب الناصح  كقمعت ثورات األشعت
كبُت ذلك األمَت أك ا٠تليفة نفسو، ٍب ا٠تليفة كاألمَت اب٠تيار إف شاء قبل، كإف شاء رفض كزجر ذلك 

م فمو ذىبنا كسخر منو كجفاه، حىت أنل علماء األٌمة ا١تخلصوف أبنفسه كمؤلالناصح، كإف شاء رشاه 
عن غشياف ببلطات أكلئك ا٠تلفاء كتركوىا كتركوىم هنبنا للمتملقُت كالدجالُت كا١تداحُت كالندماء 

 كا١تضحكُت كمن إليهم.
كفجأءة كجدت األٌمة نفسها دكف نظاـ سياسي، كدكف فقو سياسي يبث الوعي كيعلم كيف 

هنا، ككم من عآب عامبل كرع تكوف التنشئة السياسٌية كيساعد على ٛتاية كحدة األٌمة كحسن تدبٌر شئو 



 ٚٙ  
 

تقي تيرد بل اهتم ُب دينو كرٔتا ألقي ُب السجن أك شرد بو أك ٛتل على ا٢تجرة إٔب أقاصي األرض، ١تنعو 
من قوؿ كلمة حق أماـ أكلئك الذين رفعوا ُب كجو اٞتميع سيف الفتنة كعدـ االستقرار كتفريق اٞتماعة 

أصل ٢تا، كقوكا مأثورات ضعيفة ال سند ٢تا، كصححوا كما إٔب ذلك، بل فربكوا أحاديث موضوعة ال 
 . كبذاقولتهم تلك، كسياساهتم ا١تستبدةكحٌسنوا بسرو انقص كثَتنا من تلك األخبار؛ ليجعلوا منها سندا ١ت

ًب التأصيل لبلستبداد كاٟتكم ا١تطلق كصيدرت الشورل كحرية التعبَت اليت أمر هللا تعأب أبف تتاح، كجعلها 
ٍليوكنا الى يػىٍقًدري عىلىى شىٍيءو كىمىٍن رىزىقػٍنىاهي ًمنَّا رًٍزقنا حىسىننا من صفات عب ا ٦تى اده ا١تؤمنُت "ضىرىبى اَّللَّي مىثىبل عىٍبدن

ثىبل رىجيلىٍُتً ( كىضىرىبى اَّللَّي مى ٕٓفػىهيوى يػيٍنًفقي ًمٍنوي ًسرِّا كىجىٍهرنا ىىٍل يىٍستػىويكفى اٟتٍىٍمدي َّللًًَّ بىٍل أىٍكثػىريىيٍم الى يػىٍعلىميوفى )
ٍهوي الى أيىًٍت ًٓتىٍَتو ىىٍل يى  هي أىيٍػنىمىا يػيوىجًٌ ٍستىًوم ىيوى كىمىٍن أىحىدي٫تيىا أىٍبكىمي الى يػىٍقًدري عىلىى شىٍيءو كىىيوى كىلّّ عىلىى مىٍوالى

" )النحل: لتعبَت ال يتصف ( فاألبكم ارـك من حريٌة إٔ-ٕٓأيىٍميري اًبٍلعىٍدًؿ كىىيوى عىلىى ًصرىاطو ميٍستىًقيمو
 ابلعبوديٌة الصادقة  تعأب.

 قمع ثقافة احلرية بثقافة االستقرار
إف حجب ىذه اٟتريٌة عن اإلنساف يرده إٔب العبوديٌة إٔب إنساف مثلو كىو الًَّذم أعطى لنفسو 
حق حجب اٟتريٌة عن الناس أك منحهم إايىا، كمن ا١تؤسف أٌف ا١تسلمُت إٔب يومنا ىذا هتيمن على 

 .وعو حىت كإف كاف استقرار األمواتثقافة االستقرار أايِّ كاف ن ؛وؿ كثَت منهم تلك الثقافة ا١تريضةعق
كاٞتماعة أايِّ كاف نوعها حىت كلو كانت مثل ٕتمعات الغثاء عندما ٬ترفو السيل، كما أراد هللا سبحانو 

لك األٌمة اليت أعدت على عُت هللا ذلك ٔتا أمر بو من االلتزاـ ابٞتماعة، فاٞتماعة ُب نظر القرآف ًىيى ت
كصنعت بعنايتة كبنيت لبناهتا بوحيو فصارت خَت أٌمة أخرجت للناس كخَت ٚتاعة عرفتها  -جٌل شأنو-

البشريٌة أتمر اب١تعركؼ كتنهى عن ا١تنكر كتؤمن اب، كىذه اٞتماعة ال استقرار ٢تا إال كاٟتق منتصر ككلمة 
يى السفلى، كال ٯتكن ألٌمة كهذه أف تعرؼ االستقرار كالناس يفتك هبا الظلم هللا ًىيى العليا ككلمة الكفر ىً 

 كاالستبداد كالديكتاتوريٌة كاٞتهل كا١ترض كالفقر كسوء التوزيع كاستباحة ا١تاؿ العاـ كما إٔب ذلك.
كىًلمىةو نفس ا١تنطق السابق ينطبق على مفهـو االستقرار؛ فاالستقرار من القرار أال كىو الثبات )كىمىثىلي  

ًبيثىةو اٍجتػيثٍَّت ًمٍن فػىٍوًؽ اأٍلىٍرًض مىا ٢تىىا ًمٍن قػىرىار( )إبراىيم: ًبيثىةو كىشىجىرىةو خى  ( أم: مىا ٢تا من ثبات.ِٔخى
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كاالستقرار ال ٯتكن أف يتحقق دكف اٟتق كالعدؿ كالتزكية كالعمراف؛ كلذلك فإٌف مبلحظة ىذا األمر قد 
جُت الغريبة عن ركح الوحي كأىداؼ الرسالة كالدين القيم، كقيم الدين، ٗترج ا١تسلمُت من تلك الثقافة ا٢ت

نريد استقرار؛ نعم. كلكنو استقرار األحرار األخيار الذين ينتموف إٔب خَت أٌمة، استقرار الذين أيمركف 
ةى كىآتػىويا الزَّكىاةى كىأىمىريكا اب١تعركؼ كينهوف عن ا١تنكر، يقوؿ تعأب: "الًَّذينى ًإٍف مىكَّنَّاىيٍم ُب اأٍلىٍرًض أىقىاميوا  الصَّبلى

ٍوا عىًن اٍلميٍنكىر" )اٟتج:  (.ُْاًبٍلمىٍعريكًؼ كىنػىهى
 بْي احلفاظ على اجلماعة واالستبداد

إف القاتل كىو يىقتل يتمٌت أف ال يقاكمو القتيل، كأف يستسلم القتيل لو، لكي يقتلو كىو مسًتيح 
جسد القتيل أك تناثر دمو على ثياب القاتل، فذلك مزعج دكف مقاكمة كدكف أف يعكر صفوه ابىتزاز 

 ابستقراره كيتمٌت لو ثبت ىذا ا١تقتوؿ كاستقر كي يسهل عليو مهمتو. لّّ للقاتل ٥ت
كااللتزاـ ابٞتماعة كعدـ التفرؽ يصبح كذلك من أىداؼ ذلك الًَّذم تغٌلب على اٞتماعة كاستبد هبا 

، كال ينكر كتصرؼ هبا كيف يشاء، كزعم أٌف اافظة  على اٞتماعة ىيوى أال ييقاـك فسقو كفجورة مقاـك
عليو منكر، ىذه ثقافة بعيدة عن اإلسبلـ كا١تسلمُت أٌصل ٢تا أئمة اٞتور من طاغة بٍت أمٌية كبٍت العباس 
كمن جاء بعدىم من الذين أخرجوا رسالة اإلسبلـ من طريقها الًَّذم رٝتو هللا كنفذه رسولو، كىو طريق 

ٔب طريق الفتح كإقامة الدكؿ كالسلطنات كاٟتكومات كمشاهبة دكؿ اٞتور فيما قامت عليو انسُت الدعوة إ
 أك متناسُت أٌف ىذه األٌمة ًىيى أٌمة دعوة كرسالة، ال أٌمة فتح كقهر.

كم نتمٌت على تلك األصوات اليت ترتفع كٌلما قاـ مصلح يدعو إٔب اإلصبلح، فأزعج حاكم من 
اكم إٔب اإلصبلح، فيسارع ا١تتملقوف إٔب رمي الداعي بكل مىا ُب قواميسيهم من اٟتكاـ بدعوة تلك اٟت

 ببلاي كرفع سيف اٞتماعة كالفرقة كهتديد االستقرار كضماف األمن.
إٌف ا١توت استقرار كثبات كال شك كلكنو موت، أٌما اٟتياة فهي بطبيعتها متحركة دائمة التحرؾ 

ربو فمبلقيو، كسائر إٔب األماـ للقاء ربو، فهل بعض ىؤالء يربعوف  سائرة إٔب األماـ، كاإلنساف كادح إٔب
على أنفسهم كيتوقفوف عن إطبلؽ ىذين السهمُت ُب كجوه ا١تصلحُت كالدعاة إٔب ا٠تَت كيكونوا إٔب 

 جانب األٌمة كقضاايىا ال إٔب جانب السلطاف عدؿ أك فجر؟ 
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 القرآف اجمليد وسؤاؿ الثورة 
 َُُِمايو  ٓموقع العلوا٘ب 

إٌف القرآف اجمليد كتاب هللا ٥تػرج مػن الفػنت، مزيػل للشػبهات، منػَت، مشػرؽ، ال أيتيػو الباطػل مػن بػُت 
يديو كال من خلفو، ال تزيغ بو األىواء، فيو خرب من قبلنا كنبأ من بعدان كحكم ما بيننػا، ىيػوى الفصػل لػيس 

مػن أمػوران أك أم شػأف مػن شػئوننا ٢تػداان للػيت  اب٢تزؿ من تركو من جبار قصمو هللا، كلو رددان إليو أم أمػر
  .ًىيى أقـو كلقاد خطاان إٔب اليت ًىيى أىدل كأسلم

تو كقػػد يتػػوىم أبٌف القػػرآف اجمليػػد ال ٬تػػد فيػػو ضػػالَّ قػػد  ٍبٌ  ،كال شػػك أٌف بعضػػنا يرجػػع إٔب القػػرآف اجمليػػد
ذلك صحيحا؛ ألٌف القرآف اجمليػد  بو، كليس ليس فيو مىا يبحث عنو كٓب يتطرؽ أك يتعرض إٔب مىا ىيوى معٍتّّ 

كلذلك فقػد رأيػت أف أقػٌدـ  .ه كيثٌوره كيتحاكر معوؤ ال يقصر عن اإلجابة عن سؤاؿ سائل عرؼ كيف يقر 
  ، كمساءلتو كالبحث فيو  لنفسي كللقراء ىذه التجربة ُب حوارم مع القرآف

طوا علػػػيهم فضػػػربوا إذا تسػػػلَّ  الَّػػػًذم تػػػراه اي قػػػرآف ُب ثػػػورة ا١تظلػػػومُت علػػػى الظػػػا١تُت مػػػن حكػػػامهممىػػػا 
ٮتػالفوىم ن ٭تاسػبوف مىػ ،كاسػتبدكا بشػؤهنم ،كأفسػدكا حيػاهتم ،حػراٌيهتمكقيػدكا  ،كاسػتباحوا أمػوا٢تم ،أبشارىم

ة، كىػػم ُب الوقػػػت كال ذٌمػػػ يعارضػػػهم كينتهكػػوف حريٌػػػة مػػن يعػػاديهم، ال يرقبػػػوف ُب مػػؤمن إالٌ كيفتكػػوف ٔتػػن 
كلكػنهم كمػا يػرل  -صػلى هللا عليػو كآلػو كسػٌلم-سػٌنة نبيػو ب يسػتٌنوا كٓب -تعػأب–نفسو ٓب يطبقوا شػريعة هللا 
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بعػض أكجدكا حالة من السكوف أك مىا يسميو البعض ابالستقرار، كحققوا بعض ا١تكاسػب ُب ٣تػاؿ  بعضه 
التنميػة كمػا إليهػا، فهػل ٕتػوز الثػورة علػيهم كالعمػل  مشػركعاتمظاىر اٟتيػاة، كبعػض مىػا يطلػق عليػو قشور 

  ؟بقوة؟ كما قد يستتبع ذلك من إراقة دماء كهتديد استقرار كما إٔب ذلك ىمَت على تغي

٬تب أف يعلم كل إنساف أٌف ا١تلك  ابتػداءن كصػَتكرة كانتهػاءن كعاقبػة، كأٌف هللا جػٌل شػأنو ىيػوى مالػك 
ْلُمْلَك َمْن َتَشاُء َوتَػْنزُِع ُقِل اللَُّهمَّ َماِلَك اْلُمْلِك تُػْؤِت اا١تلك يؤٌب ا١تلك مىن يشاء كينزع ا١تلك ٦تن يشاء )

ُر ِإنََّك َعَلى ُكػلِّ َشػْيٍء قَػِديرٌ  ( )آؿ عمػراف: اْلُمْلَك شلَّْن َتَشاُء َوتُِعزُّ َمْن َتَشاُء َوُتِذؿُّ َمْن َتَشاُء بَِيِدَؾ اخْلَيػْ
خػذه علػى ا١تلػك فيأ ذك٭تاكؿ أف يسػتحو  ،(، فإذا علمت ىذا فذلك يعٍت أف ليس ألحد أف يبادر ربؤِ

، ألٌف ا١تلػػك فيػػو -تعػػأب-و ٣تػػاؿ حػػر ال تػػدخل  لنفسػػو كينزعػػو مػػن غػػَته أك يتصػػٌرؼ ُب ىػػذا اجملػػاؿ ككأنٌػػ
، ىػذه كأخَتنا كالبشر مسػتخلفوف فيػو   لػيس ٢تػم ا٠تػركج عػن شػرائعو كمػا رسػم ٢تػم ُب ذلػك كلٌػو ملكو أكالن 

 ىي ا١تسٌلمة األكٔب. 

كأٌف كػل مىػا جػاكز  ،ا خلػق السػموات كاألرض إال ابٟتػقمىػ -تعػأب–أٌف هللا  يىناؾ مسػٌلمة اثنيػة كىػ
 مػػن عبػػاده، اٟتػػق فمآلػػو إٔب السػػقوط كإٔب االنػػداثر، كأٌف العاقبػػة للمتقػػُت كأٌف األرض  يوريثهػػا مػػن يشػػاء

  ُب هناية ا١تطاؼ. كأٌف حكمتو قد اقتضت أٌف األرض يرثها عباده الصاٟتوف

نظريٌتػػو ُب عمليٌػػة اإلصػػبلح »ف ا١تسػػلم أف يبػػدأ بتأسػػيس انطبلقنػػا مػػن ىػػاتُت ا١تسػػلمتُت علػػى اإلنسػػا
كقػوانُت ال تتبػدؿ كال تتغػَت،  اُب ىذا الكوف سػننن  -تعأب–. فيعلم أٌف  «عند اال٨تراؼ كالتغيَت السياسيٌ 

( ُْ)ا١تلػك: (َوُىَو اللَِّطيُف اخْلَِبري َأاَل يَػْعَلُم َمْن َخَلقَ بعلمػو: )بناىا ا٠تالق العظيم  كىذه السنن كالقوانُت
آدـ كنفػػخ فيػػو مػػن ركحػػو كأسػػجد لػػو  -تعػػأب–اقتضػػت مشػػركعُت يتصػػارعاف منػػذ خلػػق هللا  كتلػػك السػػنن

( أََأْسػػػػُجُد ِلَمػػػػْن َخَلْقػػػػَت ِطينًػػػػابلػػػػيس اسػػػػتكرب كعصػػػػى كرفػػػػض السػػػػجود آلدـ كقػػػػاؿ: )إمبلئكتػػػػو، كلكػػػػن 
َعثُػػوَف )قَػػاَؿ َربِّ فَػػأَْنِظْرين ِإََل ) -جػػل شػػأنو–( ٍب سػػأؿ هللا ُٔ)اإلسػػراء:  ( قَػػاَؿ فَِإنَّػػَك ِمػػَن ٖٙ يَػػػْوـِ يُػبػْ
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( قَػػػػػاَؿ َربِّ ِبَػػػػػا َأْغػػػػػَويْػَتِِن أَلُزَيِّػػػػػَننَّ ذَلُػػػػػْم يف اأْلَْرِض ٖٛ( ِإََل يَػػػػػػْوـِ اْلَوْقػػػػػِت اْلَمْعلُػػػػػوـِ )ٖٚاْلُمْنظَػػػػػرِيَن )
ُهُم اْلُمْخَلِصػػػْيَٜٖوأَلُْغػػػوِيَػنػَُّهْم َأرْتَِعػػػَْي ) (، ٍب أدخػػػل آدـ اٞتنػػػة، َْ-ّٟٔتجػػػر: ( )ا( ِإالَّ ِعبَػػػاَدَؾ ِمػػػنػْ

–كٔتقتضى الوعد اإل٢تٌي إلبليس ابإلنظار أعطاه فرصة دخولو كرائهما فوسوس ٢تما بعد أف عرؼ أٌف هللا 
الشجرة، فظل يوسوس حىت استغل فرصػة نسػياف آدـ  ها إال ىذهاألكل من اٞتنة كلٌ  اقد أابح ٢تم -تعأب

ـَ ِمْن قَػْبُل فَػَنِسَي َوََلْ صلَِػْد لَػُو َعْزًمػاَوَلَقْد َعِهْدًَن ِإََل عهد هللا لػو ) َُمػا الشَّػْيطَاف((؛ ُُٓ( )طػو:  آَد  )فََأَزذلَّ
–رغبتهمػػػا ُب ا٠تلػػػد كملػػػك ال يبلػػػى، كبعػػػد ذلػػػك رحػػػم هللا  أم: أزٌؿ آدـ كزكجػػػو مسػػػتغبلن (؛ ّٔ)البقػػػرة:

ـُ ِمْن رَبِِّو َكلِ آدـ كذريتو، فعٌلم آدـ كلمات ) -تعأب ( َماٍت فَػَتاَب َعَلْيِو ِإنَُّو ُىَو التػَّوَّاُب الػرَِّحيمُ فَػتَػَلقَّى آَد
ٍب  -جػػػػٌل شػػػػأنو–كأانب كتػػػػذٌكر عهػػػػده مػػػػع هللا  -تعػػػػأب–(، ًىػػػػيى كلمػػػػات اتب هبػػػػا إٔب هللا ّٕ)البقػػػػرة: 

َهػا أف ينزؿ اٞتميع إٔب األرض؛ آدـ كزكجو كعدك٫تا إبليس ) -تعأب–اقتضت حكمة هللا  قُػْلنَػا اْىِبطُػوا ِمنػْ
كزايدة  .(ّٖ( )البقػرة: يًعا فَِإمَّا َيَْتِيَػنَُّكْم ِمِنِّ ُىًدى َفَمْن تَِبَع ُىَداَي َفََّل َخْوٌؼ َعَلْيِهْم َواَل ُىْم ػَلَْزنُوفرتَِ 

ُب لطفو جٌل شأنو اقتضت مشيئتو أف يعزز آدـ ابلوحي كابلنبوات ا١تتتابعة ليعينو أكثر على معرفة أحابيل 
، فصػار كما فعػل مػع أبػويهم مػن قبػل  ة ك٬تنبو أف يستغل منو غفلة مرة أخرلالشيطاف كطرائقو ُب الوسوس

ا مذ كمنا مدحورنا ٭تمل حسده كحقػده آلدـ كبنيػو كال ٯتلػك إال ذلػك، كإف كػاف ٭تػاكؿ دائمػا ؤ إبليس كحيدن
ُب يػـو ال  أف ٮتٌيل لبٍت آدـ أنٌو ٯتلك شيء مػن سػلطاف، كىػو ال ٯتلػك شػيئا مػن ذلػك كسػيعلنو علػى ا١تػؤل

ػا ُقِضػَي اأْلَْمػُر ِإفَّ اّللََّ َوَعػدَُكْم َوْعػَد احْلَػقِّ َوَوَعػْدُتُكْم فَػَأْخَلْفُتُكْم َوَمػا  نفع الندـ فيػو )ي َوقَػاَؿ الشَّػْيطَاُف َلمَّ
ُتْم ِل فَػػػََّل تَػُلوُمػػػوين َوُلوُمػػػوا أَنْػُفَسػػػ ُكْم َمػػػا َأًَن َكػػػاَف ِلَ َعلَػػػْيُكْم ِمػػػْن ُسػػػْلطَاٍف ِإالَّ َأْف َدَعػػػْوُتُكْم فَاْسػػػَتَجبػْ

( )إبراىيم: اٌب أَلِيمٌ ِبُْصرِِخُكْم َوَما أَنْػُتْم ِبُْصرِِخيَّ ِإيّنِ َكَفْرُت ِبَا َأْشرَْكُتُموِف ِمْن قَػْبُل ِإفَّ الظَّاِلِمَْي ذَلُْم َعذَ 
ػُذوُه َعػُدوِّاآلدـ كبنيو: ) -تعأب–(، كقاؿ هللا ِِ َػا يَػْدُعو ِحْزبَػُو لَِيُكونُػوا  ِإفَّ الشَّْيطَاَف َلُكػْم َعػُدوّّ فَاختَِّ ِإظلَّ

ـَ َأْف اَل تَػْعُبُدوا الشَّْيطَاَف ِإنَُّو (، كقاؿ تعػأب: )ٔ( )فاطر: ِمْن َأْصَحاِب السَِّعريِ  َأََلْ َأْعَهْد ِإلَْيُكْم اَي َبِِن آَد
َقػػْد َأَضػلَّ ِمػػْنُكْم ِجػِبَّلِّ َكثِػػريًا َأفَػلَػػْم ( َولَ ٔٙ( َوَأِف اْعبُػػُدوين َىػَذا ِصػػَراٌط ُمْسػَتِقيٌم )َٓٙلُكػْم َعػػُدوّّ ُمبِػٌْي )
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ُتْم ُتوَعػُدوَف )َٕٙتُكونُوا تَػْعِقُلوَف ) ػُتْم َتْكُفػُروفَ ٖٙ( َىِذِه َجَهنَُّم الَِّت ُكنػْ ( )يػس: ( اْصػَلْوَىا اْليَػػْوـَ ِبَػا ُكنػْ
َٔ-ْٔ .) 

ف، مشػػركع أسسػػو كمنػػذ ذلػػك الوقػػت كاألرض كمػػا عليهػػا كمىػػن عليهػػا تسػػود فيهػػا فكػػراتف كمشػػركعا
، كعمػػراف  -تعػأب–ه كركسػلو كالصػػاٟتوف مػن عبػػاده لًتسػيخ توحيػػد هللا ؤ يقػوده أنبيػػا -جػٌل شػػأنو–الػرٛتن 
إذا دار حػوؿ ىػذه ا١تقاصػد كالقػيم العليػا الػيت ال بػد  ال خَت ُب فعػل إنسػاٌ٘ب إالٌ ، كتزكية لئلنساف. ك لؤلرض

 أف ينشغل اإلنساف هبا، فهي اٟتق كما بعد اٟتق إال الضبلؿ. 

يعمػػل  ، كىػػو مشػػركعكا١تشػػركع الشػػيطاٌ٘ب يقػػوده إبلػػيس كالشػػياطُت؛ شػػياطُت األنػػس كشػػياطُت اٞتػػن
اإلنسػػػاف كتدنيسػػػو كدفعػػػو ٨تػػػو  ٢تػػػة كاألرابب ا١تتفػػػرقُت كتدسػػػيةآلعلػػػى اسػػػتبداؿ التوحيػػػد ابلشػػػرؾ كتعػػػدد ا

كدفعو إٔب االغًتار هبذه األرض كابٟتياة الدنيا كإقناعو أبف مىا يفوتو من اٟتياة الدنيا من  ،الفساد كاإلفساد
نْػَيا ظَلُػػوُت َوضَلْيَػػا َوَمػػا ضَلْػػُن ملػػذات فإنػػو يفوتػػو إٔب األبػػد كأنػػو ال حيػػاة أخػػرل إ٪ٌتػػا ) ِإْف ِىػػَي ِإالَّ َحَياتُػنَػػا الػػدُّ

ُعػػوِثْيِبَِ  تزكيػػة أك ب( كيصػػٌور لػػو مشػػركع الشػػيطاف أنٌػػو غػػَت مطالػػب ُب ىػػذه اٟتيػػاة الػػدنيا ّٕ( )ا١تؤمنػػوف: بػْ
مػػن الشػػهوات كأف يزجػػي أايمػػو كشػػهواتو بلهػػو كابطػػل العمػػل  بػػل ىيػػوى مطالػػب أف يعػػبٌ  ؛عمػػراف أك توحيػػد
ُ اَل ػلُِػبُّ اْلَفَسػاَد َوِإَذا تَػػَوَلَّ َسػَعى يف اأْلَْرِض لِيُػْفِسػَد ِفيَهػا وَ كمػا إٔب ذلػك ) يُػْهِلػَك احْلَػْرَث َوالنَّْسػَل َواّللَّ

مثِْ َفَحْسػُبُو َجَهػنَُّم َولَبِػْئَس اْلِمَهػاُد )ٕ٘ٓ) ( َوِمػَن النَّػاِس ٕٙٓ( َوِإَذا ِقيَل َلُو اتَّػِق اّللََّ َأَخَذتْػُو اْلِعػزَُّة ًِبإْلِ
ُ رَُءوٌؼ ًِبْلِعَبادَمْن َيْشِري نَػْفَسُو اْبِتَغاَء َمْرَضاِت اّللَِّ وَ   (. َِٕ-َِٓ( )البقرة: اّللَّ

كٓب ينخػػدع بشػػيء منهػػا  ،يقابػػل ىػػذا الفريػػق فريػػق آخػػر اسػػتطاع أف يتغلػػب علػػى كسػػاكس الشػػيطاف
كىم الذين يشػركف أنفسػهم ابتغػاء  ،بقطع النظر عٌما إف كانت صدرت عن شياطُت إنس أك شياطُت جن

َوِعبَػاُد نػدكىا ١تشػركع الػرٛتن، فكػانوا حػزب هللا كأكليػاء الػرٛتن )فبػاعوا أنفسػهم لػو كج -تعأب–مرضاة هللا 
( ال ّٔ( )الفرقػػػاف: الػػػرَّزْتَِن الَّػػػِذيَن ؽَلُْشػػػوَف َعلَػػػى اأْلَْرِض َىػػػْوًًن َوِإَذا َخػػػاطَبَػُهُم اجْلَػػػاِىُلوَف قَػػػاُلوا َسػػػََّلًما
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ك٭تولػػوف دكف انتصػػار  ،لشػػيطافُب األرض كال فسػػادا، ٭تػػاربوف الفسػػاد كيرفضػػونو ك٭تػػاربوف ا ايريػػدكف علػػوِّ 
 .مشركعو بكل مىا آاتىم هللا من ىداية ككسائل

الػػيت تقػػػـو علػػى دفػػػع هللا  «ة التػػدافعسػػػنٌ »كقواعػػػد، فهنػػاؾ  اكقػػد اقتضػػت حكمػػػة هللا أف يضػػع سػػننن  
كيهـز أعواف الشيطاف ّتهود كجهػاد أكليػاء  ،الناس بعضهم ببعض، فيدفع مشركع الشيطاف ٔتشركع الرٛتن

عليػو حػىت تفػٌت اٟتيػاة الػدنيا علػى انتصػار كأقػاـ ملكػو  -عػٌز كجػل–فٌصػل كستبقى اٟتاؿ على مىػا  .الرٛتن
 األرض للصاٟتُت.  توريثشامل للمتقُت كعاقبة للمؤمنُت ك 

نفوسػػػهم لكػػػي تكػػػوف نفوسػػػهم كرغبػػػاهتم  حظػػػوظكأكليػػػاء الػػػرٛتن ىػػػؤالء مػػػن شػػػأهنم أف يتجػػػردكا مػػػن 
 -جػػػٌل شػػػأنو–٨تػػػو البػػػارم سػػػبحانو كتعػػػأب كانتصػػػار مشػػػركعو  كىػػػواىم كتطلعػػػاهتم كأشػػػواقهم كلهػػػا متجهػػػة

 كىزٯتة إبليس كدحره. 

حػػػُت فسػػػد ُب  وف الػػػذين اٗتػػػذكا مػػػن قػػػاركف مػػػثبلن كاٟتكػػػاـ ا١تسػػػتبدكف كاألغنيػػػاء البػػػاخلوف كالقػػػاركنيُّ 
ا جػػػاءه مػػػن كػػػده كجهػػػده مػػػن مػػػاؿ ليفنيػػػو اعتػػػربه مكسػػػبن  -تعػػػأب–أف كػػػل مىػػػا أعطػػػاه هللا  كظػػػنٌ  ،األرض

َػا ُأوتِيتُػُو َعلَػػى ِعْلػٍم ِعْنػِدي َأَوََلْ يَػْعلَػْم َأفَّ اّللََّ قَػػْد َأْىلَػَك ِمػْن قَػْبِلػِو ِمػػَن اْلُقػُروِف َمػكعبقريٌتػو ) ْن ُىػػَو قَػاَؿ ِإظلَّ
ًة َوَأْكثَػُر رَتًْعا َواَل ُيْسَأُؿ َعْن ُذنُوِِبُِم اْلُمْجرُِموفَ  ء الفػراعُت (، فيصػيب ىػؤالٖٕ( )القصػص: َأَشدُّ ِمْنُو قُػوَّ

ك٬تعلهػػػم مػػػع  -جػػػٌل شػػػأنو–كأمثػػػا٢تم مػػػن الغػػػركر كالكػػػربايء كاالعتػػػداد ابلػػػنفس مىػػػا ينسػػػهيم هللا  ُتكالقػػػاركنيٌ 
 .(ّٔ( )الزخرؼ: َوَمْن يَػْعُش َعْن ِذْكِر الرَّزْتَِن نُػَقيِّْض َلُو َشْيطَاًًن فَػُهَو َلُو َقرِينٌ و )الشيطاف دائما ألنَّ 

كىػؤالء الػذين يبتلػى  .كصػادقو كاسػتؤب علػى عقلػو كلبػو كقلبػو فقػد ىلػك كإذا قارف الشيطاف إنساانن  
هللا هبػػم عبػػاده مػػن الػػذين إذا تولػػوا سػػعوا ُب األرض ليفسػػدكا فيهػػا كابتغػػوا العلػػو فيهػػا كطغػػوا كبغػػوا كاسػػتبدكا 

ء ال يعػٍت كنسوا هللا فاستدرجهم كأنساىم أنفسػهم، ىػؤال ،وا أنفسهم كشياطينهمكأ٢تَّ  ،كتعالوا على عباد هللا
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كلكػػن تكػػوف ىنػػاؾ سػػنن مسػػٌخرة  ،أهٌنػػم قػػد خرجػػوا عػػن ٤تػػيط السػػنن اإل٢تيٌػػة كدكائرىػػا ايطػػة بكػػل شػػيء
أدت إٔب غفلػػة النػػاس كٕتػػاكزىم أسػػباب التقػػول، فحػػُت يفعلػػوف ذلػػك قػػد يتسػػلط األشػػرار علػػى األخيػػار، 

ة كدعاة التخريب كاالستكبار ُب كا١تشركوف كالكفار على ا١تؤمنُت ا١توحدين، كأىل التدسية على أىل التزكي
األرض كٕتاىػػل حقػػوؽ هللا فيهػػا علػػى أكلئػػك الصػػاٟتُت، فتحػػدث الفتنػػة؛ أم: االختبػػار كاالبػػتبلء هبػػوالء 

نَػًة اَل ُتِصػيَ َّ الَّػِذيَن ظََلُمػوا ؛ يقػوؿ هللا تعػأب: )«سػنة الفتنػة»يفنت النػاس كفػق سػنة أخػرل ًىػيى  َواتػَُّقػوا ِفتػْ
رضػي هللا تعػأب -(؛ بل تعم كمػا ُب حػديث أـ ا١تػؤمنُت زينػب بنػت جحػش ِٓاألنفاؿ: ( )ِمْنُكْم َخاصَّة

(ٓ)(() نعم إذا كثر ا٠تبث :قالت: )أهنلك كفينا الصاٟتوف؟ قاؿ -عنها
 . 

سػيحدث ُب ىػذه األٌمػة دكف ٖتديػد أف يكػوف ىػذا  (ٔ)اكقػذفن  اكمسػخن  اكُب حديث عائشة أف خسفن 
قػػد فهمػػت أف  -رضػػي هللا تعػػأب عنهػػا-شػػة ئبعامػػة، ككػػأف أـ ا١تػػؤمنُت عاُب ىػػذه أك غَتىػػا أك ُب األرض 

صػػلى هللا عليػػو -قػاؿ « أهنلػك كفينػػا الصػػاٟتوف»لت: اءىػذه األمػػور سػتكوف ُب األٌمػػة ا١تسػػلمة كلػذلك تسػػ
نعم إف كثر فيكم ا٠تبث، كىػذه األحاديػث ينبغػي أف تػربط آبايت الكتػاب الكػرٙب كمػا يتعلػق  -كآلو كسٌلم

                                  
ثػىنىا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عػركة بػن الػزبَت أف زينػب بنػت أيب سػلمة حدثتػو عػن أـ  -(ٓ) ثػىنىا ٭تِت بن بكَت حىدَّ حىدَّ

)ال إلػو إال هللا كيػل للعػرب  حبيبة بنت أيب سفياف عن زينب بنت جحش نهنع هللا يضر؛ أف النيب صلى هللا عليػو ك سػلم دخػل عليهػا فزعػا يقػوؿ
مػن شػر اقػًتب فػػتح اليػـو مػن ردـ أيجػػوج كمػأجوج مثػل ىػػذه (. كحلػق إبصػبعو اإلهبػاـ كالػػيت تليهػا قالػت زينػػب بنػت جحػش فقلػػت اي 

 [. ُٕٔٔ، َٓٔٔ، َّّْرسوؿ هللا أهنلك كفينا الصاٟتوف؟ قاؿ ) نعم إذا كثر ا٠تبث (. صحيح البخارم ككذلك رقم ]

ثػىنىا صفي بن ربعي عن عبد هللا بن عمر عن عبيد هللا بن عمر عن القاسم بن ٤تيىمَّد عن عائشة قالت:  (ٔ) ثػىنىا أىبيو كريب حىدَّ حىدَّ
قاؿ رسوؿ هللا صلى هللا عليو ك سلم يكوف ُب آخر ىذه األٌمة خسف كمسخ كقذؼ قالت قلت اي رسػوؿ هللا أهنلػك كفينػا الصػاٟتوف؟ 

 بث. قاؿ نعم إذا ظهر ا٠ت

قاؿ أىبيو عيسى ىذا حديث غريب من حديث عائشة ال نعرفو إال من ىذا الوجو ك عبد هللا بن عمر تكلم فيو ٭تِت بػن سػعيد  
 من قبل حفظو. سنن الًتمذم. قاؿ الشيخ األلبا٘ب: صحيح 



 ٛٗ  
 

ألدٗب دكف العذاب األكرب الًَّذم ىدفو التذكَت اب كٖتذير النػاس مػن االسًتسػاؿ ُب ا١تخالفػات ابلعذاب ا
 كردىم إٔب هللا ردا ٚتيبل. 

ألىل اٟتػق مػن أف  ال بدٌ  يقتضي أنَّو ، فالقضاء على فتنة ىؤالء«سنة الفتنة سنة التدافع»كأتٌب مع 
َمْت َصػػػَواِمُع َوبِيَػػػٌع َولَػػػْواَل ينهضػػػوا بواجبػػػاهتم كيقومػػػوا ٔتػػػا علػػػيهم ) َدْفػػػُع اّللَِّ النَّػػػاَس بَػْعَضػػػُهْم بِػػػبَػْعٍض ذَلُػػػدِّ

ُ َمػػْن يَػْنُصػػُرُه ِإفَّ اّللََّ َلَقػػِويّّ  ( )اٟتػػج:  َعزِيػػزٌ َوَصػػَلَواٌت َوَمَسػػاِجُد يُػػْذَكُر ِفيَهػػا اْسػػُم اّللَِّ َكثِػػريًا َولَيَػْنُصػػَرفَّ اّللَّ
يظهػر الباطػل كيسػود، فػإذا عجػز ا١تؤمنػوف بعػد الصػدؽ كبػذؿ   فقػد(، فإف ٓب يقم أىػل اٟتػق ٔتػا علػيهم َْ

 (. كقػػد ٮتضػػعُّ)ا١تػػدثر: )َوَمػػا يَػْعلَػػُم ُجنُػػوَد رَبِّػػَك ِإالَّ ُىػػو(جنػػودنا غػػَتىم،  -تعػػأب-كػػل اٞتهػػود فػػإٌف  
ت عليهم، فا١تقصركف ستمضي اأىل الباطل فسيخضعوف لسنة االستئصاؿ كالتدمَت كتسليط شىت االبتبلء

ُ ِبَقْوـٍ ػلُِبػُُّهْم َوػلُِبُّونَ ستبداؿ فيهم )سنة اال ُو اَي أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َمْن يَػْرَتدَّ ِمْنُكْم َعْن ِديِنِو َفَسْوَؼ َيَِْت اّللَّ
َمػَة اَلئِػٍم َذلِػَك َفْضػُل اّللَِّ َأِذلٍَّة َعَلى اْلُمْؤِمِنَْي َأِعزٍَّة َعَلى اْلَكاِفرِيَن غُلَاِىُدوَف يف َسػِبيِل اّللَِّ َواَل ؼَلَػاُفوَف َلوْ 

ُ َواِسػػٌع َعِلػػيمٌ  ػػرَُكْم مثَّ اَل َيُكونُػػوا (، )ْٓ( )ا١تائػػدة: يُػْؤتِيػػِو َمػػْن َيَشػػاُء َواّللَّ َوِإْف تَػتَػَولَّػػْوا َيْسػػتَػْبِدْؿ قَػْوًمػػا َغيػْ
 (. ّٖ( )دمحم: َأْمثَاَلُكمْ 

ُب األرض، كالذين يستذلوف عبػاد هللا  اا كيريدكف علوِّ فمن اعترب مقاكمة من يسعوف ُب األرض فسادن 
 و يكوف قد ابتعد عن الوعي هبذه اآلايت كحيسن فهمها. فإنَّ  فتنةن تهم تهم كٯتحقوف إنسانيٌ كيصادركف حريٌ 

سنة التدافع ىذه تقـو على كجود أقواـ مػن ا١تتقػُت يتحركػوف ال ١تصػلحتهم ىػم بػل إلرضػاء هللا  لكنٌ 
بو السموات كاألرض، فهػم يسػَتكف علػى خطػى األنبيػاء  -تعأب–ق هللا إلحقاؽ اٟتق الًَّذم خل -تعأب–

بػل يريػدكف  ؛ال يريدكف أف ٮتلفوا الظا١تُت كال أف يسكنوا مساكنهم كال أف يرثوا مىا تركوا من جنات كعيوف
كأف ينصػػػر هللا كيهػػػػـز الشػػػيطاف لتكػػػػوف كلمػػػػة هللا ًىػػػيى العليػػػػا ككلمػػػػة  ،أف تعلػػػو كلمػػػػة هللا علػػػى كػػػػل كلمػػػػة

شػػػيطاف كأعوانػػػو ًىػػػيى السػػػفلى، كال يهمهػػػم أف يكػػػوف التمكػػػُت بعػػػد ذلػػػك ٢تػػػم أك لغػػػَتىم؛ ألٌف التمكػػػُت ال
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ػػػوى ٘تكػػػُت لكلمػػػة هللا كلتوحيػػػد هللا جػػػٌل شػػػأنو كمػػػا أمػػػر بػػػو اإلنسػػػاف مػػػن التزكيػػػة، كمػػػا  كاٟتالػػػة ىكػػػذا إ٪ٌتػػػا ىي
ف و لدين، دين اٟتق فبل تكاستخلفو من أجلو أال كىو إعمار األرض ابٟتق كالعدؿ كا٢تدل كإعبلء كلمة ا

عمليٌػػػة تغيػػػَت أشػػػخاص أبشػػػخاص، كال طائفػػػة بطائفػػػة، بػػػل تغيػػػَت علػػػى مسػػػتول القػػػيم عمليٌػػػة اإلصػػػبلح 
ػػػوى إظهػػػار ديػػػن هللا اٟتػػػق القػػػائم علػػػى  ،كا١تفػػػاىيم كاألفكػػػار كالغػػػاايت كاألىػػػداؼ كا١تقاصػػػد كيكػػػوف اػػػور ىي
 ،كرسػػالتو -تعػػأب–١تسػػاكاة بػػُت البشػػر كإقامػػة شػػرع هللا ا٢تػدل كالتوحيػػد كالتزكيػػة كالعمػػراف كالعػػدؿ كاٟتريٌػػة كا

بعػد ذلػك يكػوف اٟتكػم لؤلكفػأ كاألقػدر علػى القيػاـ  ٍبٌ  .ف اٟتيػاة كشػجوهناك ؤ كىيمنة القرآف اجمليد علػى شػ
ا ْتيػث يكػوف نيِّػرابٌ  أتىػيبلن  كيؤىلهػا سن التمكُت ٢تا، فكأف ا١تػؤمن كاٟتالػة ىػذه يعػد نفسػوهبذه األمور كحي 

الَّػػػػِذيَن ِإْف َمكَّنَّػػػػاُىْم يف اأْلَْرِض َأقَػػػاُموا الصَّػػػػََّلَة َوآتَػػػػػُوا الزََّكػػػػاَة َوَأَمػػػػُروا كمػػػن أكلئػػػػك الػػػذين ) مػػػن ا١تتقػػػػُت
 (. ُْ( )اٟتج: ًِبْلَمْعُروِؼ َونَػَهْوا َعِن اْلُمْنَكِر َوّلِلَِّ َعاِقَبُة اأْلُُمور

ا مػن ا١تقػدمات قػد سػنُت ككثػَتن ات قد سػبقت األحػداث فيمػا مضػى مػن صاىمن اإلر  اإٌف ىناؾ كثَتن 
أثَتت فيما مضى، كىناؾ دراسات كتصر٭تات ككقائع تكاد تكوف ٔتثابة األحرؼ ا١تتقاطعة اليت ٖتتػاج إٔب 

مفهومػػة تسػػاعد علػػى فهػػم الواقػػع كتسػػاعد ا١تتػػدبٌر علػػى تنزيػػل  اٚتػػع كٖتليػػل كتفكػػَت لتصػػبح كلمػػات كأمػػورن 
  .كما أكثرىا أحكاـ القرآف عليو كا١تيز بُت ا١تختلطات فيو

–ا ٖتدث لدل اال٨تػراؼ عػن كتػاب هللا أبهنَّ  «الفتنة»نقطة أخرل كانت كاضحة جدِّا كىي ٖتديد 
فقػػد يكػػوف اإلنسػػاف علػػى جانػػب مػػن اإلٯتػػاف   .كاسػػتبداد اإلنسػػاف بشػػأنو ،كٕتنػػب االلتػػزاـ التػػاـ بػػو -تعػػأب

سػو، كتلػك أمػور كػاف اٞتهابػذة مػػن كبػَت، كلكنػو قػد يلػبس إٯتانػو بظلػم أك يػؤمن اب كيشػرؾ ُب الوقػت نف
القػرآف الكػرٙب كحػده  مضػنية ١تيػز ىػذه األمػور كعػدـ السػقوط فيهػا، لػذلك فػإفَّ  اأىل اإلٯتاف يبذلوف جهودن 

لفػػنت ا٢تػػادم للػػيت ًىػػيى أقػػـو كىػػو حبػػل هللا ا١تتػػُت الَّػػًذم نػػدعو أٌمتنػػا إٔب التشػػبث بػػو كالتمسػػك ا مػػن ا١تخػػرج
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راء كمواقػػػف نبنيهػػػا بتصػػػوراتنا القاصػػػرة كرؤاان آلاذه شػػػواىد كمعضػػػدات أبىدابػػػو، كعػػػدـ االنسػػػياؽ كراء اٗتػػػ
 الكليلة. 

ا من ىؤالء الػذين ال ٬تػدكف مناسػبات كهػذه إال  كلعٌل ٕب ك٨تن ُب ىذا األمر أف أحذر ٖتذير شديدن
خ ، فػذلك يصػر مػن إرابؾ كقلػق كيلقوف ُب ركع األٌمة من ا١تخاكؼ كعوامل القلػق كمػا ال ًقبػل ٢تػا ابحتمالػو

٥تططػات الكفػر كراء كػػل شػيء كأٌف كػػل مىػا ٭تػػدث  هبيسػًتاي شػديدة أبٌف اليهػػود قػادموف، كاثف يصػػرخ أبفٌ 
ىػػؤالء ال يقلٌػػوف  .ُب بلػػداننا كتقػػـو بػػو شػػعوبنا إ٪ٌتػػا ىيػػوى مػػن كحػػي تلػػك ا١تخططػػات كنتػػائج تلػػك ا١تػػؤمرات

تقضػي  قػد ايىم ًىػيى مػدمرةخطرنا عن أعػدل أعػداء األٌمػة ُب ىػذه الظػركؼ كأصػواهتم بقطػع النظػر عػن نػوا
علػػى مىػػا بقػػِت مػػن طاقػػات األٌمػػة كتعمػػل علػػى تكػػريس ىزائمهػػا النفسػػٌية كإشػػعارىا أبف األمريكػػاف كاليهػػود 

كىػػم الَّػػًذين ٯتلكػػوف الػػتحكم فيػػػو  -تبػػارؾ كتعػػأب-كأعػػداء اإلسػػبلـ ىػػم الػػذين يسػػٌَتكف الكػػوف كلػػػيس هللا 
لػػػى ضػػػعف ُب الػػػوعي كىػػػزاؿ ُب اإلٯتػػػاف كعػػػدـ إدراؾ كىػػػذا دليػػػل ع .كلػػػيس هللا، كهللا ال يتػػػدخل ُب شػػػيء

القػػػدرة كػػػل القػػػدرة ًىػػػيى ُب الكػػػافر  لسػػػنن القػػػرآف االجتماعيٌػػػة كالكونيٌػػػة كلسػػػنن هللا ُب كونػػػو كىػػػم يػػػركف أفٌ 
كأٌما هللا تبارؾ كتعأب ففي أنظار ىؤالء قد سٌلم الكوف ألمريكا كإلسػرائيل كتنػازؿ عنػو ٢تػم كعػن  ،ا١تستعمر
 كف األٝتاع بو ليل كهنار. ؤ عن ىذا ا٢تراء الذم ٯتل ا. فليتق هللا ىؤالء كيتوقفو ١تكرىم كسلطانوتو حاكميٌ 

لقػػد رحبػػت ابلثػػورات الشػػعبٌية كرحبػػت ٔتػػا حػػدث؛ ألٌف اإلسػػبلـ أمػػر٘ب أف أرفػػض االسػػتبداد بكػػل  
عػآب كتػرٌجح لػدل قػادة فػإذا تبينػت ا١ت. ا إلنسػانٌية اإلنسػافأشكالو كألٌف القرآف علمٍت أٌف ُب االستبداد ٤تقنػ

األٌمػػة كقػػادة الػػرأم فيهػػا كأىػػل العلػػم كاٟتكمػػة مػػن أبنائهػػا أنٌػػو ال بػػٌد مػػن الثػػورة ضػػد ىػػذا ا١تسػػتبد أك ذاؾ 
فآنػػذاؾ تتخػػذ الثػػورة صػػفة اٞتهػػاد كٕتػػرم أحكػػاـ القػػرآف ُب اٞتهػػاد، أك التخلػػي عنػػو علػػى األفػػراد كفقنػػا ١تػػا 

 د. كهللا تعأب أعلم.كصلت األٌمة إليو من موقف ٕتاه ذلك ا١تستب
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أرجو هللا تعأب كأ٘تػٌت مػن اٞتميػع أف يتػدبٌركا القػرآف كأف يتػأملوا ُب الوقػائع كاألحػداث كمػا لػو عبلقػة 
 هبا من بداية كصَتكرة كمآالت. 

 الكنيسة وادلسجد 
 َُُِمايو  ٓموقع العلوا٘ب 

ب اعتقػادىم كْتسػب ليس من شأف ا١تؤمن أف يهدـ أك يضر أبٌم مكػاف اٗتػذه أىلػو للعبػادة ْتسػ
ديػػنهم، كمىػػن ٮتػػالفهم ُب الػػدين كاالعتقػػاد، لػػيس لػػو أف يهػػدر حرمػػة ا١تكػػاف ابعتبػػاره مكػػاانن أعػػٌده أصػػحابو 

 . ليعلنوا أهٌنم مؤمنوف بوجود رٌب كإلو كدين

لػػوا مسػػئولٌية ٛتايػػة مسػػاجدىم   كا١تسػػلموف ابلػػذات ْتكػػم كػػوهنم األٌمػػة الوسػػط كالسػػائدة كا٠تػػٌَتة ٛتي
خرين كما لو كانت مساجد، كحُت أذف هللا تعأب للمسلمُت ابلقتاؿ بعد أف كانوا ٦تنوعُت منػو كمعابد اآل

 -تعػػأب–(، جعػػل هللا ٕٕ( )النسػػاء:ُكفُّػػوا أَيْػػِدَيُكْم َوَأِقيُمػػوا الصَّػػََّلَة َوآتُػػوا الزََّكػػاةُب مكػػة بقولػػو تعػػأب: )
ىم ككنػائس النصػارل كبيػع اليهػود كسػائر عٌلة اإلذف ابلقتاؿ أف يدافع ا١تسلموف عن أنفسهم كعن مسػاجد

ُأِذَف لِلَّػِذيَن يُػَقػاتَػُلوَف أِبَنػَُّهػْم ظُِلُمػوا َوِإفَّ اّللََّ أماكن العبادة لسائر األمم ككافة األدايف؛ فقاؿ جل شػأنو: )
ُ َولَػْواَل َدْفػُع اّللَِّ  ( الَِّذيَن ُأْخرُِجوا ِمْن ِداَيرِِىػْم ِبغَػرْيِ َحػقٍّ ِإالَّ َأفْ َٜٖعَلى َنْصرِِىْم َلَقِديٌر ) يَػُقولُػوا رَبػُّنَػا اّللَّ

َمْت َصَواِمُع َوبَِيٌع َوَصَلَواٌت َوَمَساِجُد يُْذَكُر ِفيَها اْسُم اّللَِّ َكِثريًا وَ  ُ النَّاَس بَػْعَضُهْم بِبَػْعٍض ذَلُدِّ لَيَػْنُصَرفَّ اّللَّ
كؿ عػػن ٛتايػػة دكر العبػػادة كٌلهػػػا ؤ ذف مسػػػإفا١تسػػلم  .(َْ-ّٗ( )اٟتػػج:َمػػْن يَػْنُصػػُرُه ِإفَّ اّللََّ َلَقػػِويّّ َعزِيػػػز

لسػػائر األمػػم كلكافػػة األدايف؛ ألنٌػػو صػػاحب رسػػالة عا١تيٌػػة يفػػًتض أف تسػػتوعب سػػائر األمػػم ككافػػة األدايف 
 . كٖتمي األدايف كلها ٔتا ُب ذلك األدايف الصر٭تة ُب الكفر كالشرؾ مثل الزرادشتٌية كاجملوسٌية
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 اترٮتهػػػم رمػػوز األدايف، كلقػػد بلػػغ مػػػن حػػرص ا١تسػػلمُت علػػى ذلػػػك أٌف قػػد ٛتػػى ا١تسػػلموف عػػربل 
التػػاريخ قػػد سػػٌجل ٔتختلػػف األصػػوؿ كقػػائع قاتػػل ا١تسػػلموف كدافعػػوا فيهػػا عػػن بيػػوت النػػار للمعظمػػُت ٢تػػا، 

طاكس »في مشاؿ العراؽ مىا يزاؿ الذين يعٌظموف الشيطاف كيسمونو ف .كبلداف ا١تسلمُت شاىدة على ذلك
ة ا١تسػػلمُت قػػركانن عديػػدة كمػػا تػػزاؿ، كقػػاـ ا١تسػػلموف يػػاكن عبػػادهتم الػػيت عاشػػت ُب ظػػل ٛتاك٢تػػم أمػػ« ملػػك

ْتماية معابد أكلئك كرموزىم كٓب يًتددكا بتسوية ذلك ُب مساجدىم كدكر عبادهتم كٓب يسٌجل التاريخ طيلة 
أك اسػتهانة ٔتقدسػاهتم فًتات العيش ا١تشًتؾ بُت ا١تسلمُت كغَتىم هتاكانن من ا١تسلمُت ٔتخالفيهم ُب الدين 

إال ُب أشد فًتات التاريخ تراجعنػا كظبلمنػا كجهػبل؛ بػل كػاف ا١تسػلموف ٭ترصػوف اٟتػرص كلٌػو  ،كدكر عبادهتم
على أف توجد ُب بلداهنم سائر الرموز، كيرل بعضهم أف أم مدينة من ا١تدف اإلسبلمٌية ال يكتمل فخارىا 

لكػػن حػُت يسػود اٞتهػػل كينحسػر العلػػم كتسػود العقليٌػػات  .لػكإال بػذلك التنػوٌع الػػديٌٍت كا١تػذىيٌب كمػػا إٔب ذ
السكونٌية ا١تاضويٌة ا١تتعصبة اليت ٖتاكؿ التعويض ابلتشبث ابلقشور عػن القيػاـ اب١تهػاـ كابألصػوؿ فينصػرؼ 

منها قضٌية تسوٌغ ٢تم كجودىم كنفوذىم كرٔتػا بعػض رسػومهم  ك٬تعلوفا وهنضخميإٔب أمور ساذجة ك الٌناس 
 كمناصبهم. 

ىؤالء ا١تاضويٌوف ٭تاكلوف العيش ُب اتريخ صنعوه كفقنا ٢تػواىم، كتػراث أرسػوه كفقنػا ١تػزاجهم، ْتيػث 
يسػػػتجيبوف لنزغػػػات الشػػػيطاف كنزعػػػاهتم، فيصػػػنعوف مػػػن ا١تعػػػارؾ الو٫تيٌػػػة الدكنكيشػػػوتٌية معػػػارؾ ضػػػخمة مػػػع 

يػػػنعش خيػػػاالت طػػػواحُت ا٢تػػػواء كالػػػذابب الطػػػائر كمػػػا إليػػػو. فػػػذلك قػػػد يشػػػيع نزعػػػات مريضػػػة مكبوتػػػة أك 
سقيمة، فتتطلع إٔب أف تكوف ٢تا أدكار ٕتعلها تعيش ا١تاضي، فتجد من يعُت ىػؤالء، مػن يػوزٌع ا١تنشػورات 

كدخلػػت اإلسػػبلـ كاٝتهػػا كػػذا كسػػنها   ،ُب مصػػر كغَتىػػا حػػوؿ األخػػت ا١تسػػلمة فبلنػػة الػػيت تركػػت ا١تسػػيحٌية
ذىنػػو بصػػور  ؤلع ا١تناشػػَت ىػػذا كقػػد مػػزٌ فيػػأٌب مػػو  .كػػذا، كأخػػذهتا الكنيسػػة كقتلتهػػا أك فعلػػت هبػػا مىػػا فعلػػت

ا٠تليفػػػة ا١تعتصػػػم الَّػػػًذم اسػػػتغاثت بػػػو امػػػرأة مسػػػلمة مػػػن عموريٌػػػة أك ٛتػػػص يعيشػػػوف علػػػى ٗتومهػػػا، فػػػنهض 
ا٠تليفػػة هنضػػة األسػػد انتصػػارنا لتلػػك ا١تػػرأة ا١تظلومػػة كقػػاد اٞتػػيش الَّػػًذم هنػػض لفػػتح عموريٌػػة، ٍب أيٌب خيػػاؿ 
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وٌم ُب إتاىو السكوٌ٘ب ُب نزعتو فيلبس المة حرب ا١تعتصم كيػذىب ليجنػد األخ الًَّذم يوزٌع ا١تناشَت ا١تاض
كال  .كينادم ابلويل كالثبور كعظائم األمور إلنقػاذ تلػك األخػت الػيت ال يعػرؼ أحػد مىػن ًىػيى ، ن يستطيعمى 

  يهمو آنذاؾ كحدة مصر كا١تصرٌيُت، كال مستقبل ىذه الببلد كال مىا سيحدث

منهمػا حقنػا اثبتنػػا  بلِّ قػد مػنح للنػػاس حريٌػة التػدين كحريػة العبػادة، كجعػػل كػ -تبػارؾ كتعػأب-هللا  فٌ إ
لئلنساف ليس ألحد أف يستلبو أك يصادره منو كأنو ال إكراه ُب الػدين، كأٌف ا١تسػلمُت ُب مصػر لػن يزيػدىم  

أك آخػر كثَتنا إسبلـ سيدة أك سيد من أخواننا كأخواتنا األقباط، كلن ينقص النصػارل كثػَتنا مغػادرة كاحػد 
إٔب دين آخر أك إٔب كنيسػة أخػرل، كأٌف األمػر أكال كأخػَتنا داخػبل ُب إطػار اٟتريٌػة الشخصػٌية، كال إكػراه ُب 

َأفَأَنْػػَت صػػلى هللا عليػػو كآلػػو كسػػٌلم: )-(، كقػػاؿ لنبيػػو ِٖ( )ىػػود:أَنُػْلزُِمُكُموَىػػا َوأَنْػػػُتْم ذَلَػػا َكػػارُِىوفالػػدين )
َُّ َيُكونُػػوا  ( فقضػػٌية اإلٯتػػاف كالكفػػر كالتػػدين كالتعبػػد ًىػػيى مػػن صػػميم ٗٗ( )يػػونس:ُمػػْؤِمِنْيُتْكػػرُِه النَّػػاَس َحػػ

خػر ُب آ أف يدخل ا١تسلموف كاألقباط عند انتقػاؿ أم مػواطن مػن دينػو إٔب ديػنو  كبدالن  .اٟتقوؽ الشخصٌية
لػػى صػراعات كمشػاكل هتػٌدد الوحػدة الوطنيٌػة، فػإٌف مػن ا١تمكػن يكػوف ىنػاؾ توافػق بػُت الكنيسػة كاألزىػر ع

حرية اختيار الدين، كأف يكوف للمسلم أك ا١تسػلمة اٟتػق ُب أف يغػٌَت دينػو إذا كجػد ُب نفسػو مىػا ٭تػوؿ بينػو 
م كأخػػػذ كأعطػػػى معهػػػم كٓب يقتنػػػع، فليػػػذىب إٔب هكذىػػػب إٔب أىػػػل العلػػػم كانقشػػػ ،كبػػػُت االسػػػتمرار ُب دينػػػو

 الدين الًَّذم اختاره.

ركسٌية اللينينٌية، كىي ترل أٌف الػدين أفيػوف الشػعوب، ٖتٌوؿ اآلالؼ من أبناء ا١تسلمُت إٔب ا١تا لقد 
.  أم دين، كٓب تقػم قيامػة ا١تسػلمُت كال النصػارل كٓب يعلنػوا اٟتػرب علػى ركسػيا كال علػى األحػزاب الشػيوعٌية

ٖتػػٌوؿ آالؼ مػػن أبنػػاء ا١تسػػلمُت إٔب العقيػػدة البعثيٌػػة، كحكػػم البعثيٌػػوف عاصػػميت األمػػوٌيُت كالعباسػػٌيُت كمػػا 
يلػػة، كقػػاد ميشػػيل عفلػػق آالؼ الشػػباب ا١تسػػلمُت للػػدخوؿ ُب العقيػػدة البعثيٌػػة كأحػػدث تغػػٌَتات عقػػودنا طو 

ا١تاضويٌوف كال غَتىم؛ بل ٓب ٭تتٌجوا، كأيد بعضهم البقاء ٖتت سػلطاانت تتبػٌت  يثرجذريٌة ُب معتقداهتم كٓب 
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ػا علػى أئمػة حػق، كلػيس بيػ نهم كبػُت اٟتػق نسػب كال تلك ا١تعتقػدات كاعتػربكا ا٠تػركج عليهػا ٦تنوعنػا كخركجن
صػػهر، كٓب ٖتػػدث احتجاجػػات مػػػن ا١تسػػلمُت أك غػػَتىم، كاٟتػػزب يػػػؤمن اب١تاركسػػٌية اللينينيػػة كيقػػوؿ شػػػاعر 

 حزب البعث: 

 آمنت ابلبعث رابِّ ال شريك لو * * * كابلعركبة ديننا مىا لو اثف

لويػل كالثبػور كعظػائم األمػور  كٓب ٭تمل ىؤالء ا١تاضويٌوف سيوفهم ا٠تشبٌية اربػة ىػؤالء، كٓب ينػادكا اب
 كما يفعلوف ُب قضااي األقباط كا١تسلمُت. 

صػلح »ُب حاجة إٔب الوعي ٔتقاصػد كغػاايت  َُُِيناير  ِٓأظٌن أٌف ا١تصرٌيُت اليـو كبعد ثورة 
كفهػم بنػوده كدالالتػو كمغازيػو كأف يسػًتجعوا  -صلى هللا عليو كآلو كسٌلم-الًَّذم أبرمو رسوؿ هللا « اٟتديبية

كمو كدركسػو، كأف يوقفػوا ىػؤالء البػاحثُت عػن أ٣تػاد كمعػارؾ كمغػازم كأف يعزلػوىم عػن مراكػز التػأثَت ُب ح
 الرأم العاـ. 

إنٌنػػا نعلػػم أٌف الكنيسػػة مىػػا تػػزاؿ ٖتػػتفظ بػػبعض بنػػود قانونيٌػػة تتبناىػػا سػػابقنا ركمػػا ُب الدكلػػة الركمانيٌػػة،  
ا قبػل ا١تسػيحٌية، كُب ىػذه البنػود أك ا١تػواد منػع الػرٌدة كمػا تتبناىػا أثينػا ُب مرحلػة مػا، ٔتػا ُب ذلػك مراحػل مىػ

كٕترٙب ا١ترتد كإ٬تاب قتلو، كقد كاف الوضع ُب معظم مناطق العػآب يتبػٌت أفكػار قتػل ا١ترتػد، كرحػم هللا تعػأب 
يِن قَػػْد تَػبَػػػْيََّ االنػػاس ابإلسػػبلـ الَّػػًذم جػػاء لػػيعلن مبػػدأ إسػػبلميِّا قرآنيِّػػا ) ( لرُّْشػػُد ِمػػَن اْلغَػػيّ اَل ِإْكػػَراَه يف الػػدِّ

إف ٕتػػػرد مػػػن أٌم فعػػػل آخػػػر كا٠تيانػػػة _(، فجعػػػل القػػػرآف الكػػػرٙب قضػػػٌية الػػػرٌدة كالعقوبػػة عليهػػػا ِٔٓ)البقػػرة:
أمػػرنا بػػُت اإلنسػػاف كربػػو، فػػبل  _العظمػػى أك التخريػػب أك إاثرة الفػػنت أك االعتػػداء علػػى مقدسػػات اآلخػػرين

النتقاؿ من دين كاف عليو إٔب دين آخر، كحسابو أكال عقوبة ُب الدنيا على مىن رأل ُب نفسو حاجة إٔب ا
لكػػن الػػرٌدة حػػُت ال تقتصػػر علػػى تغيػػَت اإلٯتػػاف ابلقلػػب كتتجػػاكز ذلػػك  -سػػبحانو كتعػػأب–كأخػػَتنا علػػى هللا 

إٔب االعتػػداء علػػى حقػػوؽ اٞتماعػػة ككحػػدهتا كخيانػػة تلػػك اٞتماعػػة كتػػدمَت كحػػدهتا، فللجماعػػة آنػػذاؾ أف 



 ٜٔ  
 

ك ال بد ٢تا من استعماؿ بعػض ا١تواقػف القانونيٌػة كالعقػوابت ٕتػاه ذلػك الَّػًذم  تدافع عن نفسها ككحدهتا،
غٌَت دينو كخاف اٞتماعة كأحدث ٗتريبنا ُب كحدهتا كمقٌدراهتا كاعتدل على حقوؽ اآلخرين، فللجماعػة أف 

 ٖتمي نفسها ٔتا تراه مناسبنا. 

ىػػػذه األمػػػور، لكٌننػػػا نطالػػػب ٨تػػػن ال نريػػػد أف نتػػػدخل أك نقػػػدـ مقًتحػػػات لكنيسػػػة كال ١تسػػػجد ُب 
ُ ِفيِو َوَمػْن الفريقُت أف يتقيدكا ٔتا أنزؿ هللا تعأب؛ كقد قاؿ جٌل شأنو: ) صْلِيِل ِبَا أَنْػَزَؿ اّللَّ َوْلَيْحُكْم َأْىُل اإْلِ

ُ فَُأولَئِػػػَك ُىػػػُم اْلَفاِسػػػُقوف أنػػػزؿ هللا تعػػػأب: (، كلػػػيحكم ا١تسػػػلموف ٔتػػػا ْٕ( )ا١تائػػػدة:ََلْ ػَلُْكػػػْم ِبَػػػا أَنْػػػػَزَؿ اّللَّ
ُ َواَل تَػتَّبِػػْع َأْىػػَواَءُىم) ػػنَػُهْم ِبَػػا أَنْػػػَزَؿ اّللَّ (، كإذا اسػػتطاع ا١تسػػلموف كالنصػػارل أف ْٖ( )ا١تائػػدة:فَػػاْحُكْم بَػيػْ

ال إٔب مىا أضيف من شركح كتفاسَت، فسيمكنهم  ،يرجعوا إٔب حقائق القرآف اجمليد كحقائق التوارة كاإل٧تيل
واء ُب ىذا ا١توضوع، فمىن خرج عن النصرانٌية أك خرجت ألٌم سبب كاف، فليأخذ االلتفاؼ على كلمة س

الكنيسة لو ىذه اٟتريٌة كال هتدر دمو كال تعترب أٌف الدين كٌلو قد صار موضع  حريتو كاملة ُب ذلك، كلتحمً 
يحٌية ، سػػا١تكمػػا أٌف اإلسػػبلـ لػػيس خطػػرنا علػػى   .هتديػػد جملػػرد ٖتػػٌوؿ ىػػذه البنػػت أك ذلػػك الشػػاب عػػن دينػػو

كىو يؤمن اب١تسيح نبيِّا كرسوال ككلمػة مػن  ،كمهيمن عليو من اإل٧تيل، ١تا بُت يديو قه فالقرآف الكرٙب مصٌدق
ػػػا منػػػو، كيػػػؤمن بطهػػػارة السػػػيدة العػػػذراء، كأٌف هللا تعػػػأب جعلهػػػا  انتقػػػاؿ فمػػػن اآلايت،  ةكابنهػػػا آيػػػهللا كركحن

 ،ا١تسػيحٌي إٔب اإلسػبلـ لػػن يػؤٌدم إٔب أكثػر مػػن إدخػاؿ بعػض التعػػديبلت ا١تهمػة علػى بعػػض رؤيتػو الدينيٌػػة
كانتقػػاؿ ا١تسػػلم إذا تغػػٌَت موقفػػو لػػن يهػػدـ األٌمػػة ا١تسػػلمة، كلػػن يػػدٌمر اإلسػػبلـ كمػػا ذكػػران، كا٠تاسػػر ىيػػوى ُب 

 ى مىا كاف عليو. الدنيا كاآلخرة، كليس لنا أف ٧تربه أك نكرىو على البقاء عل

 

 اإلسَّلميوف بْي الدعوة والدولة 
 َُُِمايو  ٗموقع العلوا٘ب 
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 دتهيد:

( من العمر كنت مثل كثَتين من أترايب، شديد اٟتماس ّٓ-ُُٖب مرحلة الشباب األكٔب من )
، أم دكلة يرأسها خليفة، تطبًٌق األحكاـ الفقهٌية كتقيم اٟتدكد )العقوابت(، اليت «دولة إسَّلمّية»لرؤية 

. لقد صوَّرت لنا ثقافة ا١تسلمُت ُب تلك ا١ترحلة أٌف العيش ُب ظل نظاـ «احلدود الشرعّية»يطلق عليها 
خرب شائع ٭تتاج ٭تمل ىذه الصفة ٯتثل طريقنا يبسنا إٔب اٞتنَّة ال ٮتاؼ سالكو دركنا كال ٮتشى؛ لتداكؿ 

ا أك متننا من عدمها، أال كىو:  من مات »سنده كمتنو إٔب جهودو ْتثيَّة للتأكد من مستول الثقة بو سندن
، كىذا ا٠ترب شاع كاشتهر الٗتاذه أصبلن استندت إليو أنواع  (ٚ)«وليس يف عنقو بيعة مات ميتة جاىلّية

ين كأئمة الدعوة، كعززت تلك الثقافة ْتديث كثَتة من البيعات للحكاـ كللمشايخ كللمراقبُت كا١ترشد
. لقد كنَّا نرل أفَّ العيش ُب ظل أمَت للمؤمنُت (ٖ)«إذا كنتم ثَّلثة فأمِّروا عليكم أحدكم»: «التأمري»

يضمن لنا سبعُت ُب ا١تائة أك أكثر من اٞتهود ا١تطلوبة لدخوؿ اٞتنَّة.  «ادلوقعْي عن رب العادلْي»من 
ث الذم جعلتنا كثرة ترديدان لو نستغٍت هبا عن النظر ُب صحة سنده أك متنو، ذلك اٟتدي كذلككأتذكر  
كخليفة  «الودود الولود»، فإذا رزؽ اإلنساف (ٜ)«ادلرأة نصف الدين فاتق هللا يف النصف اآلخر»كىو: 

 يطبق األحكاـ كيقيم اٟتدكد فقد ضمن لنفسو اٞتنَّة 

                                  
 (. ٕٗٔا١تعجم الكبَت للطرباٌ٘ب؛ ابب من اٝتو معاكية، رقم ) (ٕ)

رًلُّ كىأىبيو »(، كرد بلفظ َُُِْب ما جاء فيمن مر ْتائط، رقم )السنن الكربل للبيهقٌي؛ اب( ٖ) كىأىٍخبػىرىانى أىبيو عىًلىٌو الرُّكٍذابى
ثػى  ثػىنىا سىٍعدىافي ٍبني نىٍصرو حىدَّ ٍعمىًش عىٍن زىٍيًد ٍبًن كىٍىبو قىاؿى نىا أىبيو ميعىاًكيىةى عىًن األى اٟتٍيسىٍُتً ٍبني ًبٍشرىافى قىاالى أىٍخبػىرىانى ًإٍٝتىاًعيلي ٍبني ٤تيىمَّدو الصَّفَّاري حىدَّ

ا ًمٍنكيٍم فىًإذىا مىرىٍرًبيٍ ًبرى  تيٍم ثىبلىثىةن فىأىمًٌريكا عىلىٍيكيٍم كىاًحدن اًعى اإًلًبًل فػىنىاديكا ايى رىاًعىى اإًلًبًل فىًإٍف أىجىابىكيٍم فىاٍستىٍسقيوهي قىاؿى عيمىري رىًضىى اَّللَّي عىٍنوي : ًإذىا كينػٍ
ا عىٍن عيمىرى رىًضىى اَّللَّي عىٍنوي صىًحيحه إبًًٍسنىادىٍيوً كىًإٍف ٓبٍى  ٍبكيٍم فىٍأتيوىىا فىحيلُّوىىا كىاٍشرىبيوا ٍبيَّ صيرُّكىىا. ىىذى يعنا كىىيوى ًعٍندىانى ٤تىٍميوؿه عىلىى حىاًؿ ٬تًي  ٚتًى

 «. الضَّريكرىًة كىاَّللَّي أىٍعلىمي 

أىٍخبػىرىانى أىبيو عىٍبًد هللًا اٟتٍىاًفظي، ان أىبيو »(، كرد بلفظ: ََُٓنكاح، رقم )شعب اإلٯتاف للبيهقٌي؛ فصل ُب الًتغيب ُب ال( ٗ)
، ثنا يػىٍعقيوبي ٍبني ًإٍسحىاؽى اٟتٍىٍضرىًميُّ، ثنا ا٠تٍىًليلي ٍبني ميرَّةى، ثنا يىزًيدي الرَّقىاًشيُّ، عىٍن ُّْاٍلعىبَّاًس ىيوى اأٍلىصىمُّ، ثنا ٭تىٍِتى ٍبني أىيب ]ص: [ طىاًلبو

: قىاؿى رىسيوؿي هللًا صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى:   « «ًإذىا تػىزىكَّجى اٍلعىٍبدي فػىقىٍد كىميلى ًنٍصفي الدًٌيًن، فػىٍليػىتًَّق هللاى ُب النًٌٍصًف اٍلبىاًقي»أىنىًس ٍبًن مىاًلكو قىاؿى
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كلقد دخلت ُب الرابعة كالعشرين من عمرم ُب جداؿ مع عبد الكرٙب قاسم، الذم حكم العراؽ 
ـ( حوؿ النظاـ اإلسبلميَّ ُٖٓٗبعد انقبلب انجح قاده ضد ا١تلكيَّة مع عبد السبلـ عارؼ، صيف ) 

جل كاف استغرؽ عدة ساعات، ككدت أفقد فيو حياٌب ٔتسدس عبد الكرٙب لوال عناية هللا ٍب األجل، فالر 
يهاًجم بشدة النظاـ الذم أسسو ا١تسلموف ُب كاقعهم التارٮتي، ككنت أدافع عنو دفاع ا١تستميت، معتربنا 

 أسوأ مىا فيو أحسن كأعدؿ ٦تا أفرزه أمُّ نظاـ آخر، كمنها نظامو اٞتمهورم. 

ة من العقليَّ ٖتولت  ك، لقراءآت تراكمت ا٠تربات، كازدادت االتجارب ك تكاثرت السن ك  تقٌدمتٍب 
كالتفكَت ٔتا يعرض من جوانب  «النقد والتحليل»لكل مىا ييقرأ إٔب حالة  «التلقي ادلستسلم»حالة 

عديدة، فبدأت الطريقة ا١تتسائلة كا١تنهج ينمواف، فإذا ىب أعيد النظر ُب كثَت من تلك األفكار كأراجع 
لة ابلدعوة، كذلك أفَّ اإلسبلـ دين الكثَت من تلك ا١تسلَّمات، فاكتشفت الظلم الفادح الذم أكقعتو الدك 

عا١تٌي يشتمل على اٟتنيفيَّة السمحاء كلها ْتملو خطاابن عا١تيِّا شامبلن للبشريَّة كلها، ٓب يستثًن كال يستثٍت 
ا منها؛ فالبشريَّة كلها ٥تاطبة بو مدعوة لتلقيو بشمولو كعمومو كعا١تٌيتو، فآفاؽ الدعوة ال ٖتدىا  أحدن

 يود إال مىا يتعلق ْتقيقتها كخصائصها كآفاقها الرحبة الواسعة.حدكد كال تقيدىا ق

ا أخص ُب حقيقتها كمقاصدىا كأىدافها كاىتماماهتا من  أٌما الدكلة أك اٟتكومة أايَّ كاف نوعها فإهنَّ
 الدعوة، كٯتكن للدكلة أف تتبٌتَّ قيم دعوةو كأىدافنا منبثقة عنها دكف أف ٘تزج بُت االثنُت أك ترفع الفركؽ
بُت اٞتانبُت، فذلك أمر يضر ابلدعوة كيضيق ميادينها كال يقدـ للدكلة الكثَت، كحينما ٯتزج بُت األمرين 
فلن ٯتضى زمن طويل حىت ٬تد رجاؿ الدعوة أنفسهم ُب حالة حرب أك عداء أك مواجهة مع رجاؿ 

دكراف أك النشاط كلو يتوقف عن ال الٌ أالدكلة، فالدكلة ٔتثابة جهاز استهبلكي ضخم كدكالب ٭تتاج إٔب 
ُب حاجة إٔب ٕتاكز بعض مىا ال تستطيع الدعوة  -شاءت أـ أبت-للحظة، كيغلب أف ٕتد الدكلة نفسها 

 أف تتساىل فيو أك تتهاكف، كىنا ٭تدث التصادـ اٟتتمي بُت الدكلة كالدعوة.

 ات من َتريخ احتكاؾ الدعوة ًبلدولة:
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ا من الفتنة الكربل كاستشهاد ذم النورين، ٍب اغتياؿ علي كحُت ننظر ُب اترٮتنا نظرةن فاحصةن بدءن 
بن أيب طالب، ٍب انتشار الفرؽ، كحركب الصحابة ؛كمعارؾ اٞتمل كصفًٌُت، ٍب ثورة أيب عبد هللا اٟتسُت 
هنع هللا يضر كأرضاه، كدمحم ذم النفس الزكية، ٍب ثورة القراء بقيادة عبد الرٛتن األشعث كالصراع بُت أىل السيف 

أىل القلم، ٍب بُت أىل السيف أنفسهم، ٍب أىل القلم ُب ميادينهم ك٣تا٢تم يتبٌُت لنا أفَّ من أىم مداخل ك 
الفهم كالتفسَت ألجل مىا حدث من أحداث جساـ يعود إٔب ذلك الصراع بُت ٛتلة الدعوة كرجاؿ 

يادة الدكيش. ٍب تلك الدكلة، كلعٌل من آخر مىا عيرؼ صراع ا١تلك عبد العزيز كاإلخواف الوىابيَّة بق
الصراعات اليت بدأت بعد الثورة ُب إيراف بُت رجاؿ الدعوة كالدكلة، خاٌصة حُت كاف رجاؿ الدعوة يركف 
أفَّ لديهم فرصة مواتية عليهم أف يستغلوىا لنشر الدعوة، ُب حُت كاف رجاؿ الدكلة يراعوف مواقف 

يرانيَّة هتمة العمل على تصدير الثورة إٔب ا٠تارج، كا عن ٝتعة الدكلة اإلؤ سياسٌية معينة ك٭تاكلوف أف يدر 
مع ٚتيع االحتياطات -ككاف ذلك االختبلؼ بداية االنقساـ إٔب ٤تافظُت كإصبلحٌيُت، كقد جرت 

احتكاكات ال ٯتكن إنكارىا  -الضركريَّة اليت اٗتذهتا الدكلة بتعٌدد اجملالس الضابطة ٟتركة الدكلة كالدعوة
 علي منتظرم كإبعاده عن موقع الوٕب الفقيو مع أنٌو كاف ا١ترشح الوحيد لذلك كاستبعاد آية هللا حسُت

بعد ا٠تميٍت ٪توذج لتلك الصراعات اليت ٓب تكن ُب نظران سول أمور عادية ال بد أف تظهر إذا كضعت 
 الدعوة مع الدكلة ُب موقعو كاحد.

على تبٌٍت توجهات ا١تزج بُت كما أفَّ القلق الذم اتسمت بو حركة الدكلة أك الدكؿ اليت عملت 
الدعوة كالدكلة نستطيع رصدىا ُب سائر التجارب كُب مقدمتها التجربة الباكستانٌية، كمن أكاخرىا التجربة 
السودانٌية، مركرنا بتجارب الدكلة السعوديَّة األكٔب مع الدعوة السلفيَّة، كالدكلة الليبٌية مع الدعوة السنوسيَّة، 

 كغَت ذلك كثَت. كا١تهديٌة ُب السوداف

كقد يكوف ٞتوء بعض اٟتركات اإلسبلميَّة إٔب أتسيس أحزاب إٔب جانب حركاهتا كتيَّاراهتا ٤تاكلةن 
، كإعطاء كل منهما األفق الذم ٖتتاجو كاجملاؿ «جهة الدعوة وجهة الدولة»لفك االرتباط بُت اٞتهتُت، 

 م أم منهما لآلخر.ا٠تاص هبا تبلفينا ألٌم صداـ كمنعنا للوقوع ُب ٤تذكر ٖتجي
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ىيوى ٪توذج ا٠تبلفة الراشدة،  -بشكل سليم-إفَّ النموذج الوحيد الذم التقت فيو الدعوة مع الدكلة 
ا  -مهنع هللا يضر أٚتعُت-كا٠تبلفة الراشدة ٧تحت ُب عهد الشيخُت كسنوات من عهد كلو من عثماف كعلي  ألهنَّ

ا الدكلة كالدعوة ُب حاكم كاحدو قادر على ٕتسيد كانت خبلفة على منهاج النبوَّة، ٬تتمع فيها عنصر 
الوظيفتُت ُب مرحلة انطبلؽو كإقبلعو ٢تا ظركفها الزمانيَّة كا١تكانيَّة كاليَّة كا٠تارجيَّة؛ كلذلك مىا كاف من 

.  ا١تمكن أف يتكرر ذلك النموذج ُب أيٌة مرحلةو من مراحل التاريخ اإلسبلميَّ

 الداعية والعسكري والسياسي

ا تبٌُت مىا تقدـ كفهم مىا أريد، فإنٍَّت أكد أف أقوؿ لرجاؿ الدعوة ُب كل حركة إسبلمٌيةو إفَّ ٢تم اٟتق إذ
ا  تقدـ السقف  -كاٟتالة ىذه-ُب أف يلتزموا ٔتتطلَّبات الدعوة كبسقوفها ا١تعرفيَّة مهما كانت عالية، ألهنَّ

َيُكْن ِمْنُكْم ِعْشُروَف َصاِبُروَف يَػْغِلُبوا ِمائَػتَػْْيِ  ِإفْ الذم ينبغي أف ٭تاكلو الدعاة، فهي مثل قولو تعأب: 
فذلك  (٘ٙ)األنفاؿ: َوِإْف َيُكْن ِمْنُكْم ِماَئٌة يَػْغِلُبوا أَْلًفا ِمَن الَِّذيَن َكَفُروا أِبَنػَُّهْم قَػْوـٌ ال يَػْفَقُهوفَ 

السقف العإب الذم ٯتكن للداعية أف ٭تض اجملاىدين أك ا١تقاتلُت على أف يرتقوا إليو ك٭تاكلوا بلوغو 
ٔتثابة ا٠تزانة اليت ترفد معنواٌيت أبناء األٌمة ابلسمو كالطموح الذم تشتد  -كىم ينادكف بو-كيصبحوا 

 حاجتهم إليو.

ز الطاقة الواقعيَّة ٞتنده كثَتنا ليبلغ إٔب ا١تثاؿ أك أما العسكرم ُب ا١تيداف فإنو ال يستطيع أف يتجاك 
اآلَف َخفََّف اّللَُّ َعْنُكْم َوَعِلَم إٔب السقف األعلى مع كجود طاقة بشريٌة ٤تدكدة، فيأخذ بقولو تعأب: 
ِمْنُكْم أَْلٌف يَػْغِلُبوا أَْلَفْْيِ ِبِِْذِف اّللَِّ  َأفَّ ِفيُكْم َضْعًفا فَِإْف َيُكْن ِمْنُكْم ِماَئٌة َصاِبَرٌة يَػْغِلُبوا ِمائَػتَػْْيِ َوِإْف َيُكنْ 

، كذلك يعٍت أفَّ مىٍن ىيوى ُب ا١تيداف ُب ٣تاؿ سياسي أك عسكرم ُب (ٙٙ)األنفاؿ: َواّللَُّ َمَع الصَّاِبرِينَ 
حاجة إٔب مركنة كقواعد تقربو إٔب الواقعية بشكل شديد؛ ليستطيع أف يستجيب للحاجات الدكارة 

ا١تتجددة للدكلة، ُب حُت أفَّ الداعية يستطيع أف يرسم اآلفاؽ العليا انطبلقنا من مثاليَّة الدعوة  السريعة
كقواعدىا ا١تذىبيَّة، ُب ىذه اٟتالة لن يقع تصادـ بُت الداعية كالسياسي، فالداعية سوؼ يتفهم موقف 

مل اليت ٖتكمو، فبل يضغط السياسي كالعوامل اليت ٖتكمو، كالسياسي سوؼ يتفهم موقف الداعية كالعوا
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ا ستعود بكثَت من األفكار السلبيَّة  على الداعية ليبحث لو عن رخص كأتكيبلت كتنازالت ال شك أهنَّ
ات ٖتت ضغوط ا١تمارسات اليوميَّة،  ض كثَته كقد تعرٌ  .على الدعوة من الثوابت اكالت اإلٟتاؽ اب١تتغَتًٌ

-إٔب الضغط على رجل السياسة الذم ىيوى شقيقو كأخوه ُب الوقت نفسو لن ٬تد الداعية نفسو مضطرنا 
ليضغط عليو ابسم الدعوة لتبٍتًٌ أك ٘تثيل أك اٗتاذ سياسات  -ال يفصل بينهما إال اختبلؼ طبيعة العمل
 قد تؤدل إٔب إحراج الدكلة كرجاؿ السلطة.

شًتؾ كا١تقاصد لو ٧تحت ىذه ا١تعادلة فإفَّ الفريقُت سيسَتاف ُب خطُت متوازيُت إٔب ا٢تدؼ ا١ت
 العليا ا١تشًتكة دكف أف ٭ترج أمّّ منهما اآلخر كدكف أف يقعا ُب حالة تصادـ.

فهم ما سبق ضركرم لتناكؿ مىا سنتعرض لو من اجتهادات معاصرة مٌرت أك ٤تاكالت اجتهاد 
س منتظرة نسمع فيها كنقرأ اختبلفات كبَتة بُت دعاة كسياسٌيُت أك رجاؿ حكم كثَتنا مىا ٧تد النا

 منقسمُت حو٢تم على مستول اٟتزب الواحد كاٟتركة الواحدة.

 من جتربت السياسّية:

لقد اشًتكت ُب مقتبل العمر ُب ٕتربة سياسٌية، كذلك حُت ٝتحت ظركؼ العراؽ ُب عهد عبد 
الكرٙب قاسم ُب ستينيات القرف ا١تاضي بتشكيل أحزاب سياسٌية، كقاـ عدد من ٛتلة الدعوة كا٢تم 

، الذم أيعلن أنَّو سيؤسسو عدد من اإلسبلمٌيُت «احلزب اإلسَّلميَّ العراقي»بتأسيس  اإلسبلميَّ 
ا١تستقلُت، ككنت من بُت ىؤالء ا١تستقلُت، كاتضح فيما بعد أفَّ من رىكَّجوا لتأسيس ىذا اٟتزب ُب ابدئ 

فقرركا أتسيسو  ، الذين كانوا يعملوف ُب إطار تنظيم سرٌم،«اإلخواف ادلسلموف يف العراؽ»األمر كانوا 
ليكوف كاجهة علنيَّة ٢تم، ككضع ا١تستقلوف أمثإب ُب إطارو جعلهم يشعركف أبهٌنم أىل ىذا اٟتزب 
كأصحابو كمؤٌسسوه كأفَّ اآلخرين ىم إخواف قرركا ٕتاكز العمل السرم إٔب العلن، فأصبح كل منهم ال 

طبلقنا من مرجعيَّة اإلسبلـ كلتحقيق ٮتتلف عن أٌم إسبلميَّ مستقل ٯتارس التحرؾ كالعمل السياسي؛ ان
 مقاصده كغاايتو. 
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كبعد قياـ اٟتزب كبدئو ٦تارسة نشاطو العلٍت فوجئ ا١تستقلوف أمثإب أبفَّ القيادة اٟتقيقيَّة للحزب 
ا ًىيى القيادة السرية ٞتماعة اإلخواف العراقٌيُت، أمَّا قيادة اٟتزب فبل تستطيع أف ٘ترر قراراهتا أك تنفذىا  إ٪تَّ

بعد ذلك  أٌدل الذمإال إذا صادقت عليها قيادة اإلخواف السريَّة، ككاف ذلك أكؿ الوىن كبداية الفشل 
 -بعد انضمامهم إٔب ا١تعارضة العراقيَّة-إٔب توقف نشاط اٟتزب ٘تامنا، إٔب أف قاـ قادة اٟتزب ا١تعاصركف 
السلطة بعد أف أسقط األمريكاف نظاـ بنفض الغبار عنو كتنشيطو ُب إطار ا١تعارضة العراقٌية اليت تسلمت 

 كما كاف يطلق عليهم.  «البعثّيْي اليمنّيْي»صداـ كأعوانو من 

ىنا أكد أف أقوؿ إفَّ علماء الدعوة كرجاؿ الفكر الدعوٌم ليسوا ْتاجة إٔب أف يسارعوا ُب 
إٔب  «الليباليَّة واحلزبيَّةالدؽلقراطّية والتعددية »االجتهادات اليت نسمع اٞتديد منها ُب كل يـو حوؿ 

آخر ا١تنظومة، كا١تتصدكف للفتول من مشايخ تلك اٞتماعات ال ينبغي أف يسًتسلوا ُب ذلك النوع من 
ُب القرنُت التاسع  «ادلقارًبت وادلقارًنت»االجتهادات اليت كانت ٢تا آاثر سلبٌية ُب عصر بركز فكر 

قبل األايـ كسأستعرض فيما يلي شيئنا من ىذه عشر كالعشرين، كقد تكوف ٢تا آاثر سلبٌية ُب م
االجتهادات ٤تاكالن بياف مىا فيها من استعجاؿ ألؤكد أفَّ األكٔب ىيوى أف نفصل بُت مؤٌسسة الدعوة ك٨تافظ 

 على مثاليَّتها كا١تؤٌسسة السياسيَّة لنحافظ على مركنتها كعمليَّتها.

 اجلدؿ السياسي الدائر بعد الثورات العربية

تغَتَّ النظاـ السابق ُب ٚتهورية مصر العربٌية كاٞتدؿ شديد بُت ا١تثقفُت كا١تعنٌيُت ابلشأف  منذ أف
 كما إٔب ذلك. «ادلواطنة والذّمة»أك  «الدولة الدينّية والدولة ادلدنّية»العاـ حوؿ 

يشتد ىذا اٞتدؿ كتعلو فيو األصوات كيشتد فيو صرير األقبلـ أحياانن كتضطرب فيو األصوات 
لط ُب االعتصامات كأماكن التجمعات العاٌمة، كمن الواضح أٌف ىناؾ رفضنا ال يستهاف بو ١تا ييسمى كٗتت
؛ بل إٌف ىناؾ ٗتوفنا ال يهدأ من الليربالٌيُت على اختبلؼ مستوايهتم، «الثيوقراطيَّة»أك  «ًبلدولة الدينيَّة»

ينٌية ا١تذىبٌية؛ ألٌف الصورة ا١تتبادرة إٔب بعض ا١تنتمُت إٔب األقلٌيات الد -ٔتستول أك آبخر-كقد يلحق هبم 
األذىاف صورة إنساف أك موظف حكومٌي ٬تلس على كرسي عاؿو يوحي بكل معا٘ب التسلُّط كأمامو 
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شخص آخر كل ذنبو أنٌو ٓب يوٌفق لبلنتماء إٔب داينة األكثريٌة فيكوف جزاؤه أف ٭تكم عليو أبنٌو إنساف 
، كمىٍن ذا الذم ٓٔ«اجلزية عن يد وىو صاغر ذليل»ليو أف يدفع طارئ على الوطن الذم ينتمي إليو كع

 يرتضي لنفسو الذلة كالصغار أك ٮتتار مىا ىيوى أقسى على نفسو من ذلك، كىو تغيَت الدين ابلقوة؟ 

كٚتيع األحكاـ  «ًبجلزية»كلذلك فقد ارتفعت أصوات كثَتة تنادم إبلغاء األحكاـ ا١تتعٌلقة 
ا١تتعلقة أبىل الذمَّة، كإذابة الفوارؽ بُت الناس على أٌم أساس ديٌٍت أك مذىيٌب. كإعبلف علمانٌية الدكلة 

، ك٧تد ا١تهمومُت هبمـو «احلريّة»كليربالٌية االٕتاىات كاالحتكاـ إٔب الدٯتقراطٌية كقيمها كأعبلىا قيمة 
دفاع دائم كانسحاابت كتراجعات؛ فمرة ينفوف كجود اٞتزية،  العمل السياسٌي ٔترجعٌية إسبلمٌية ُب موقف

 .أك يؤكلوهنا ك٭تملوهنا على أضيق اامل، كمرة ينادكف بتجميد اٟتدكد الشرعٌية

 خطورة استعارة ادلفاىيم 

إٌف استعارة مفاىيم من نسق حضارٌم ٥تتلف لو جذكره كأصولو الوثنٌية كقواعده ا١تغايرة ليس  
اديٌة أك ترٚتة مصطلحات ميكانيكٌية؛ زراعٌية أك صناعٌية أك كسائل كأدكات حضاريٌة، كاستعارة ألفاظ ع

                                  
غير إذا استبدؿ الذم ىيوى أدٗب ابلذم ىيوى خَت كقد الصغار: من الصغر ُب السن أك ُب اٟتجم أك ُب ا١تكانة، كقد يقاؿ للرجل صى  َُ

( من ّٕ(، كُب اآلية )ِٗ)التوبة: حىىتَّ يػيٍعطيوا اٞتًٍٍزيىةى عىٍن يىدو كىىيٍم صىاًغريكفى جاء ُب القرآف اجمليد بصيغة اسم الفاعل ُب آية اٞتزية: 
. فجيٌل ا١تفسرين انصرفت أذىاهنم إٔب أٌف الصغار ىنا ىيوى الذلة. كنظرنا المتناع كفى كىلىنيٍخرًجىنػَّهيٍم ًمنػٍهىا أىًذلَّةن كىىيٍم صىاًغري سورة النمل: 

فإذا كاف اإلنساف ذليبل  «ولنخرجنهم منها أذلة وىم ذليلوف»الًتادؼ كاالشًتاؾ ُب القرآف اجمليد، فإٌف من غَت ا١تمكن أف يكوف ا١تراد 
، فبل بٌد «لنخرجنهم أذلة وىم أذلة»ُب األصل فلماذا يقاؿ ذلك ا١تعٌت مرتُت؟ إنٌو ال يتناسب كببلغة القرآف اجمليد أف يقاؿ: إٌف ا١تعٌت 

ٞتزية، فااللتزاـ كالتكليف أف يكوف ا١تراد ابلصغار ىنا شيئنا آخر، كمن ا١تمكن أف يكوف مرادنا ىنا االلتزاـ ابٟتكم الصادر عليهم بدفع ا
فلنخرجنهم منها أذلة وىم خاضعوف ًنزلوف على احلكم الذي أخضعناىم لو وأنزلناىم عليو »فيو معٌت الكلفة كا٠تضوع؛ فقولو: 

(، فيكوف ِٗ)التوبة: حىىتَّ يػيٍعطيوا اٞتًٍٍزيىةى عىٍن يىدو كىىيٍم صىاًغريكفى ، ككذلك قولو جل شأنو: «بعد أف نكثوا عهودىم ونقضوا التزاماِتم
ا١تراد حىت يعطي أكلئك الناقضوف لعهودىم غَت ا١تلتزمُت هبا الذين ال يؤ٘تنوف على عهد كال ميثاؽ ينبغي أف يقاتلو لدرأ خطرىم حىت 

م من بعد يعطوا اٞتزية عن يد كىم صاغركف أم: خاضعوف ٢تذا التشريع انزلوف على حكم األٌمة ا١تسلمة ىذا، فاآلية ُب الناكثُت أٯتاهن
د عهودىم كأٯتاهنم الطاعنُت ُب اإلسبلـ ا١تعاديُت للمسلمُت ا١تتآمرين عليهم الذين ال أٯتاف ٢تم لعٌلهم ينتهوف كيتوقفوف عن نقض العهو 

 ٬تعلها خاٌصة ابلقادرين منهم على الدفع. عىٍن يىدو كخيانة االتفاقات كنكثها؛ كقولو تعأب: 



 ٜٜ  
 

أمور ال بٌد من مبلحظتها؛ ألٌف كراء كل من اآللة كاألداة  -أيضنا-كإف كٌنا نرل أٌف ُب ىذه ا١تصطلحات 
ٌم كالعمراٌ٘ب، لكن كا١تصطلح الذم يعرب عنها أفكارنا ال يسعنا ٕتاىلها أك إ٫تاؿ دكرىا ُب التأثَت الفكر 

األمر ُب ىذه قد يكوف أىوف خطرنا أك أقل شأانن من عملٌية استعارة مفاىيم مشحونة ّتملة من األفكار 
كالتحيزات متصلة بكثَت من القواعد كمؤدية إٔب كثَت من اآلاثر ُب ٥تتلف جوانب اٟتياة؛ مثل 

 ك٨توىا. «الدؽلقراطّية»ك «ادلواطنة»

ليلة التالية مىا ينبو إٔب بعض ٥تاطر استعارة ا١تفاىيم اٟتضاريٌة من األنساؽ كلعٌل ُب ا١تبلحظات الق
ا١تغايرة، ْتيث يتنبو ا١تستعَتكف إٔب كجوب كضع الضوابط ا١تناسبة، كا١تعايَت الضركريٌة ٢تذا النوع من 

ات ُب إطار اٟتوارات السياسٌية التو   افقيَّة:االستعارة؛ لئبل تنهدـ السدكد بُت الثوابت كا١تتغَتًٌ

ـ(، أٌما 9871تعبَت ٓب يظهر كٓب ٬تر تداكلو إال بعد الثورة الفرنسٌية )سنة: «مواطن»إٌف كلمة أواًل: 
 قبلها فكاف الناس ملبلن كشعوابن كقبائل ال تعترب الًتاب إال كسيلة من كسائل االرتباط.

منهاج حياة يقابل الدينٌية كتٌيار فكرٌم ك   -بعد ظهورىا كبركزىا-إٌف العلمانٌية الدنيويٌة اثنًيا: 
، كالتبلُب كالتحجيم كالتجاكز أحياانن أخرل، استهدفت فيما استهدفتو إذابة الفوارؽ  ابلتقاطع أحياانن

كال تسمح ٢تا أف تعرقل مسَتهتا، أك أف ٖتدَّ من  -دينٌية كانت أك عنصريٌة أك إثنٌية-كا٠تصوصٌيات 
شاملة القائمة على ا١تصلحة كاللٌذة كا١تنفعة الدنيويٌة ال غَت؛ ألهٌنا فاعلٌيتها ُب إذابة الفوارؽ كإقامة النظم ال

 كٌرست ىذه األمور ابعتبارىا البديل عن القيم الدينٌية كا٠تلقٌية.

إٌف نصوص القرآف العظيم ا١تتعلقة هبذا ا١توضوع، كما كرد تطبيقنا ٢تا كتنزيبلن ألحكامها على اثلثًا: 
كما بيٍت عليو من تصرفات ا٠تلفاء الراشدين كقيادات الصحابة كالتابعُت  (ُُ)«ميثاؽ ادلدينة»الواقع، مثل 

                                  
الذم ٚتع متفرقات ىذا ا١تيثاؽ  «ادلديّن يف عهد النبوة، أو ًبلسرية النبويّة الصحيحةاجملتمع »راجع البحث القيم  (ُُ)

زيٌة كحققها كبٍت عليها الكثَت من االستنباطات كالدركس ا١تستفادة ١تؤلفو الدكتور أكـر ضياء العمرٌم، طبعة ا١تدينة كقطر كترٚتتو اإل٧تلي
 ـ. ُُٗٗنشرىا ا١تعهد العا١تٌي للفكر اإلسبلمٌي 
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إٔب حرص اإلسبلـ البالغ على مساعدة سائر  -بوضوح شديد-ُب ا١تيادين ا١تختلفة، كانت تشَت كٌلها 
افظة أكلئك الذين ٓب يقتنعوا بعد ابلدخوؿ ُب حظَتة اإلسبلـ على ٛتاية خصوصيٌاهتم الدينٌية كالعرقٌية كا

عليها؛ فباإلسبلـ يستحق ا١تسلم ٛتاية ضركراٌيتو ا٠تمسة كحاجاتو ككمالياتو، كبعقد الذمَّة يستحق غَت 
ا١تسلم ذلك كٌلو مع االعًتاؼ لو ٓتصوصٌيتو ا١تلٌية كالعرقٌية كٛتايتها كالدفاع عنها إٔب حد القتاؿ إذا 

امل من حريٌة التفكَت كالتدبٌر كالتأٌمل ىددت من مسلمُت أك غَتىم. كبذلك أيخذ غَت ا١تسلم نصيبو الك
كا١تقارنة، فيأخذ قراره ابلبقاء على مىا ىيوى عليو أك التحوؿ إٔب اإلسبلـ ْتريَّة اتمَّة، بل إٌف اإلسبلـ قد نظر 

ال ﴿إٔب غَت ا١تسلم من منظور رسالة عا١تيَّة تنفي اإلكراه بكل أشكالو كترفضو ُب األصوؿ كالفركع: 
يِن...ِإْكَراَه يف  (. فالتشريع اإلسبلمٌي قاـ ْتماية غَت ا١تسلم مرتُت: مرة حُت بسط 652)البقرة: ﴾الدِّ

عليو ظلَّو الوارؼ كبقٌية ا١تسلمُت، كمنحو مثل مىا منحهم من حقوؽ، ٍب نظر إليو مرة أخرل ٟتماية 
ليت ٭تفظ فيها للمسلم خصوصٌياتو ا١تلٌية كالعرقٌية من الذكابف أك اإلذابة كالدفاع عنها ابلقوة نفسها ا

ذلك، فكأف لغَت ا١تسلم ميزة على ا١تسلم ُب ىذا اإلطار، فكيف ينظر إٔب ا١تيزة أهٌنا امتهاف ١تن ميًنحىها؟  
ىذه ا١تيزة كىذه الكرامة، فإٌف اإلسبلـ دين عا١تٌي، ينظر للبشر  «الذميَّ »إنٌو ال غرابة ُب أف ٯتنح اإلسبلـ 
نظرة تفاؤؿ كأمل أبٌف يومنا مىا آت ال ٤تالة، تتحد فيو  -كٌلها-البشريٌة نظرة كاحدة، كينظر إٔب مستقبل 

آلدـ كآدـ من تراب، كأفَّ كل ا٠تصوصٌيات ا١تتمايزة إ٪ٌتا ًىيى  -كٌلها-ىذه البشريٌة كتدرؾ أهٌنا 
خصوصٌيات تنوٌع كتعارؼ؛ كلذلك فإفَّ من أىم خواص ىذا الدين تلك األرحاـ كالقراابت كالصبلت 

اكؿ اٟتفاظ عليها بُت األدايف السماكيٌة من انحية، كبينها كبُت سواىا من انحية أخرل، حىت أيٌب اليت ٭ت
الوقت ا١تناسب ليجعل من كل ىذه األمور اليت تبدك متناقضات أشكاؿ تنوٌع ٭تتويها ُب إطاره، كيضمها 

م ظهوره على الدين كلو، ، اٟتق ات«اذلدي الكامل، ودين احلق»ٖتت جناحيو، كيهيمن عليها ابعتباره 
بعد أف توجد الصيغ الفكريٌة النابعة من منهجيَّة القرآف العظيم ا١تعرفٌية، كاليت ٘تكن البشر بشعوهبم ا١تتنٌوعة 
كعركقهم ا١تختلفة كسائر كحدات االنتماء األخرل لديهم من إ٬تاد الصيغ كالقنوات ا١تستوعبة ٟتركة 

 يلة تعارؼ كأتليف بُت أبناء آدـ/أبناء الًتاب.البشريٌة، كٖتويل ذلك التنوٌع إٔب كس
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ال مانع ٯتنع أىل االجتهاد من علماء ا١تسلمُت من أف ٬تتهدكا ُب كل أمر من األمور اليت رابًعا: 
٬توز االجتهاد فيها، كال بد من أف يبدع علماء االجتماعٌيات ا١تسلموف ُب سائر اجملاالت ليسهموا ُب 

. فاالجتهاد ُب الشرعٌيات كاإلبداع ُب االجتماعٌيات ٫تا طرفا «سَّلميّ ادلشروع احلضارّي اإل»بناء 
الديناميكٌية ُب حركة اإلسبلـ كعملٌية بناء مشركعو اٟتضارٌم، لكٌننا شديدك التوجس من قبوؿ أفكار ال 
، كال تقـو اٟتجة كالربىاف على مشركعٌيتها، أك التساىل ُب إطبلؽ  يضبطها منهج كقانوف كليّّ صاـر

٦تثبلن ٞتوىر اإلسبلـ أك  -مهما كاف-هادات ا١تواءمة بُت اإلسبلـ كسواه، كاعتبار أم اجتهاد بشرٌم اجت
معربنا عنو بشكل ال ٭تتمل سول ذلك، فسائر االجتهادات البشريٌة ٯتكن أف يعًتيها من النقص مىا 

لماء ا١تسلمُت كمفٌكريٌهم يعًتيها، كذلك لنسبٌية اإلنساف كقصور أدكاتو ككسائلو؛ كلذلك فإٌف من ا٠تَت لع
التأكيد الدائم على ىذه النقطة، كقد بينا ُب أكثر من دراسة أٌف مىا ٬تتهدكف فيو ١تواجهة متطلبات العمل 
السياسٌي اليومي ا١تتحرؾ ا١تتغٌَت ال يلغي مىا استقر من أحكاـ أك فقو سابق، بل ىيوى إضافة لو كإ٪تاء كبناء 

 كىو قبل ذلك كبعده قابل للتصويب كللتخطئة كهللا أعلم. عليو إذا كاف مستوفينا لشركطو،

كما أنٌو ُب الوقت نفسو ال يصادر على مىٍن أيٌب بعدىم، كال ٭توؿ بينهم كبُت أف ٬تتهدكا لزماهنم 
 ُب إطار تلك الثوابت كانطبلقنا من تلك األصوؿ.

على  -عقود قليلةمنذ بدأ احتكاكنا ابلغرب حىت -الذم عمل  «ادلقارًبت»: إٌف فكر خامًسا
ردـ ا٢تٌوة بُت فكر ا١تسلمُت كمعطيات الفكر كاٟتضارة الغربٌيُت قد أدل دكره كانتهت مرحلتو، كعرب عن 
عمق الصدمة اٟتضاريٌة األكٔب اليت تعرضنا ٢تا أكؿ احتكاكنا ابلثقافة كاٟتضارة كالفكر الغريٌب، كقد غلب 

 حلتو بفضل هللا، كثبت فشلو.جانب السلب فيو على اإل٬تاب، كٕتاكزت األٌمة مر 

بُت قضااي الفكر اإلسبلمٌي كمعطيات الفكر اآلخر ُب القضااي نفسها « ادلقارًنت»كما أٌف فكر 
قد ساعد على ثلم  «ادلقارًبت»كمىا شاهبها قد ٕتاكزت األٌمة مرحلتو ٔتا لو كما عليو. كإذا كاف فكر 

الستبلب الفكرٌم كالثقاٌُب كاٟتضارٌم ُب جانب منو، شخصٌيتنا كهتيئة نفوس ا١تبليُت من أبنائنا ٟتالة ا
قد ساعد كىيَّأ نفوس الكثَتين لبلستبلب إٔب ا١تاضي، كٖتقيق حالة ارٕتاع إليو « ادلقارًنت»فإٌف فكر 
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، كتوسيع ا٢توَّة بيننا كبُت عصران، «استَّلب إَل التاريخ»، أك «التقدـ إٔب كراء»ٯتكن تسميتها ْتالة 
 رينا كذلك.كبيننا كبُت معاص

لدل األٌمة،  «االجتهاد واإلبداع»ككل فكر ال يؤٌدم إٔب ٖتقيق تقدـ ُب إطار إ٬تاد حالة 
كم عليو ابلفشل بقطع  كإخراجها من حالة اٞتمود كاٞتحود كالتقليد، فإنٌو فكر ال يضيف الكثَت إف ٓب ٭تي

 النظر عن أيٌة إ٧تازات ٯتكن أف ٭تققها ُب أطر جزئٌية.

 ادلواطنة:القرآف ومفهـو 

؛ بل ٖتدث عن مفهـو الدار كمفهـو البيت كما «مفهـو ادلواطنة»إٌف القرآف اجمليد ٓب يتحدث عن 
إليها، كذلك انسجامنا مع رؤيتو الكلٌية للحياة كمراحلها العديدة، فاٟتياة الدنيا مىا ًىيى إال مرحلة من 

نساف إٔب اٞتنة أك النار، كابلتإب فما ًىيى مراحل اٟتياة اإلنسانٌية ا١تمتدة من بدء ا٠تليقة إٔب كصوؿ اإل
بدار قرار متصل اب٠تلود؛ ألٌف الدار اآلخرة ًىيى اٟتىيىواف كىي موقع ا٠تلود، لكن الدار اآلخرة ال ٯتكن 
الوصوؿ إليها بسبلـ كاٟتصوؿ على اٞتزاء األحسن فيها إال بعد ا١تركر ٔترحلة اٟتياة الدنيا ك٦تارسة الدكر 

 ا ٓتَته أك غَته.اإلنساٌ٘ب فيه

فيو معٌت االنتقاؿ أك التغيَت، كما يتضمن اإلشارة إٔب أٌف األرض كٌلها ميداف  «مفهـو الدار»ك
 لئلنساف ليمارس فيو دكره االستخبلٌُب.

كا١تفاىيم ا١تختلفة اليت ارتبطت هبا منذ  «اذلويّة»قد مٌثل جزءنا من مشكلة  «ادلواطنة»إٌف موضوع 
 ثقاٌُب كالسياسٌي كالعسكرٌم ابلغرب ُب القرف ا١تاضي.احتكاكنا الفكرٌم كال

كإذا كانت ا١تسألة قد حيسمت على صعيد الواقع منذ أف ٘تزقت الدكلة العثمانٌية كٖتولت أشبلؤىا 
العربٌية كغَتىا إٔب دكؿ كحكومات قومٌية كإقليمٌية، فإٌف ا١تسألة ٓب تنتًو على ا١تستول الفكرٌم كالثقاٌُب، بل 

، كما ييطرح بشكل تساؤؿ   بقيت سؤاالن  كبَتنا ييطرح بشكل ٖتدٌو أحياانن كبشكل عذر أك ذريعة أحياانن
أحياانن أخرل، كأايِّ كاف الشكل الذم ييطرح ا١توضوع بو فقد بقي موضوعنا شديد اٟتساسٌية كبَت ا٠تطر. 
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كلة اإلقليمٌية حىت إذا بدأت مظاىر الشيخوخة كالكرب كالفشل تبدك على قواعد الدكلة القومٌية كالد
الوطنٌية ُب ببلد ا١تسلمُت بدأ البحث يشتد حوؿ صيغ جديدة للهيويٌة كاالنتماء كأفضل أساليب تنظيم 

حزبٌية كانت -العبلقات بُت شعب كل قطر من انحية، كبينهم كبُت اٟتكومات ا١تهيمنة على مقدراهتم 
 كثَتنا ك٪تا بشكل ىائل.من انحية أخرل، كتضاعف حجم ذلك السؤاؿ   -أك عسكريٌة أك غَتىا

ح بعض فصائلو نفسها بديبلن سياسيِّا، كتؤكد  كحُت بدأ االٕتاه اإلسبلمٌي ُب األٌمة يتحرؾ، كتػيرىشًٌ
ُب اٟتقل اٟتركٌي -حيوًٌؿ السؤاؿ إٔب مشكلة كربل تطرحها بوجو العاملُت  «اإلسَّلـ ُىَو احلل»أٌف 

الليربالٌية العلمانٌية كالدنيويٌة األخرل، كأصبحت  سائري الفصائل -كالسياسٌي اإلسبلمٌي على اختبلفهم
ىذه القضٌية أداة من أدكات الصراع السياسٌي ُب العآب اإلسبلمٌي اٟتديث. ككثَت من اٟتكومات السائدة 

% أك تزيد ُٖٗب ببلد ا١تسلمُت ٖتتج بوجود أقليات غَت مسلمة ٟترماف األكثريٌة ا١تسلمة اليت قد تبلغ 
-ار الشريعة اليت تتحاكم إليها، ككثَت منها تتهم اٟتركات اإلسبلمٌية أبٌف كجودىا من حقها ُب اختي

ا  -كحده قوانْي »يقتضي سن  «للوحدة الوطنّية»فضبلن عن مبادئها كمطالبها كأىدافها يعترب هتديدن
 كتعطيل القوانُت ا١تدنٌية. «طوارئ

ىويٌة للدكلة اٟتديثة.  «الوطنّية»أساس االنتماء الذم أكد على  «ادلواطنة»لقد كانت 
انتماء إٔب تراب ٖتده حدكد جغرافٌية، فكل مىٍن ينتموف إٔب ذلك الًتاب مواطنوف يستحقوف  «ادلواطنة»ك

)ٔتقتضى ىذه النسبة( ال بشيء -مىا يًتتب على ىذه ا١تواطنة من اٟتقوؽ كالواجبات اليت تنظم بينهم 
ابطة علمانٌية دنيويٌة. ككذلك الرابطة بينهم كبُت حكوماهتم رابطة سائر العبلقات. فالرابطة بينهم ر  -آخر

-علمانٌية دنيويٌة ٗتضع ١تقاييس النفع كالضرر، نفع الوطن كنفع ا١تواطن، كال بد من انصهار ا١تواطنُت 
ذلك بكل أدايهنم كمذاىبهم كمللهم ك٨تلهم كجذكرىم العرقٌية ُب ىذه الرابطة الًتابٌية النفعٌية، كك -ٚتيعنا

تناز٢تم عن أيٌة خصوصٌيات تتعارض مع ىذا اإلطار. كألٌف ىذه الرابطة هتن كتقول ٔتقدار مىا يتحقق من 
نفع لشركاء الًتاب الواحد، كال ٘تثل لئلنساف ميزة ٮتتص هبا، بل ًىيى نزعة مشًتكة بُت اإلنساف ككثَت من 

اطنة والعلمانّية؛ أي الدنيويّة، لتكوف ادلو »فصائل اٟتيواانت كالطيور، فقد أكجد نوع من التبلـز بُت 
. فا١تواطنة ٔتفهومها ا١تذكور ال تتحقق عند أىلها إال ُب ظل «العلمانّية الدنيويّة مضموهنا الفكريّ 
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العلمانٌية الدنيويٌة، كُب إطار سيادة مفاىيمها كنظمها كمنهجها ُب اٟتياة. كمن ىنا ظٌن العلمانٌيوف 
عصا موسى القادرة  -ا١تتمثلة بوجود أقليات غَت مسلمة-مٌي أٌف ىذه اٟتٌجة الدنيويٌوف ُب العآب اإلسبل

على كقف كمصادرة كل مىا ينادم بو أصحاب ا١تشركع السياسٌي اإلسبلمٌي، فتعالت األصوات برفض 
الذم ىيوى نقيض اجملتمع  «اجملتمع ادلدينّ »ا١تشركع اإلسبلمٌي كالتنديد بو كالتأكيد على كجوب بناء 

 .(ُِ)ُب نظرىم الديٍتٌ 

احتواء ذلك الضجيج كالتأكيد على  «ادلشروع السياسّي اإلسَّلميّ »كلقد حاكؿ كثَت من قادة 
كأهٌنم مستعدكف  -ُب إطار إسبلميٌ -ا١تطلوب  «اجملتمع ادلدينّ »أف ا١تشركع اإلسبلمٌي كفيل بتحقيق 

وف على أنٌو النموذج األكحد لتأصيل كثَت من دعائم اجملتمع الغريٌب الذم يصر العلمانٌيوف الدنيويٌ 
، كلكن ذلك كٌلو ٓب يقنع الفصائل العلمانٌية الدنيويٌة بذلك كٓب يعانوا ٤تاكلة قبو٢تم أك «للمجتمع ادلدينّ »

ٯتر. كما يزاؿ القادة كا١تفٌكركف اإلسبلمٌيوف ٬تتهدكف  «ادلشروع السياسّي اإلسَّلميّ »رضاىم، أك تركهم 
طرحو العلمانٌيوف على ا١تشركع السياسٌي اإلسبلمٌي من إشكاالت، لكن  كيواصلوف اجتهاداهتم ُب كل مىا

ادلشروع »بعض العلمانٌيُت يرفضوف االستماع إليهم أك تصديقهم، فلقد اجتهد كثَت من قيادات 
كأعلنوا قبو٢تم ٢تا كأٌصلوا ٢تا دكف ٖتفظ، كشاركوا فيها.   «الدؽلقراطّية»ُب مفهـو  «السياسّي اإلسَّلميّ 

كأعلنوا قبو٢تا كدعامة من دعائم الدٯتقراطٌية. كأعلنوا قبو٢تم لفكرة  «التعدديّة السياسّية»هدكا ُب كما اجت
 فأعلن بعضهم ذلك دكف ٖتفظ كقبلها بعضهم بتحفظ بسيط. ،«احلراّيت العاّمة»كمفهـو 

« واطنةادل»كقد أعلن جٌل القادة السياسٌيُت من الفصائل اإلسبلمٌية اتساع اإلسبلـ لقبوؿ مفهـو 
كما ىيوى ُب الوعي ا١تعاصر، كيدٌلل ٢تذا القبوؿ كيعٌلل لو كيؤصلو ليكوف اجتهادنا معتربنا شرعنا، تستجيب 

 لو القلوب ا١تسلمة كتقبلو العقوؿ.

                                  
ا١تقٌدـ ابللغة اإل٧تليزيٌة للمؤ٘تر  «التجنس جبنسّية البَّلد غري ادلسلمة»كنشأتو ْتثنا ُب  «ادلواطنة»انظر مىا يتعلق ٔتفهـو  (ُِ)

اٟتادم كالعشرين ٞتمعٌية علماء االجتماعٌيات ا١تسلمُت، ا١تنعقد إبيست النسنج، ميشيجاف، الوالايت ا١تتحدة األمريكٌية، أكتوبر 
ُِٗٗ . 



 ٔٓ٘  
 

كمع ذلك ما تزاؿ العديد من الفصائل العلمانٌية الدنيويٌة على مواقفها من رفض ا١تشركع السياسٌي 
كًٌها ُب أصحابو، بل إٌف بعضهم يفضل العيش ُب ظل االستبداد اإلسبلمٌي كٗتوفها منو، كش

 كالدكتاتوراٌيت السافرة كا١تقنَّعة على قبوؿ أٌم مشركع سياسٌي إسبلمٌي مهما أدخلت عليو من تعديبلت.

 أىل الذمة 

إفَّ من أكثر األحكاـ اليت تعٌرضت لسوء الفهم كلسوء القراءة ُب عصران ىذا، كُب ا١تاضي،  
كاألحكاـ ا١تتعلقة بتقسيم العآب ُب النظرة اإلسبلمٌية ُب إطار عا١تٌية اإلسبلـ األكٔب؛  «أىل الذمة»أحكاـ 

أساء الكثَتكف فهم تلك األحكاـ كخرجوا من النصوص الواردة ُب ىذا اجملاؿ ٔتا ٓب أيذف بو  ففي ادلاضي
(، حيث أخرجها 91)التوبة:﴾ كفى ... كىىيٍم صىاًغري ﴿هللا، خاٌصة مىا يتعلق بفهم البعض قولو تعأب: 

بعض الفقهاء ا١تتأٌخرين من معناىا البسيط الذم ييشَت إٔب االلتزاـ ابلنظاـ كا٠تضوع ١تا تبنٌتو اٞتماعة، إٔب 
ربطها بنوع من اإلذالؿ قد يكوف ىيوى الذم أكجد كثَتنا من تلك الركاسب اليت بعثت على كثَت من 

 التشريع ُب عصران ىذا.التساؤالت ا١تتعٌلقة هبذا النوع من 

تعٌرضت ىذه األحكاـ لسخط العلمانٌية الدنيويٌة بكل فصائلها كتوجهاهتا، فرمتها  يف احلاضرك
تلك الفصائل بكل مىا لديها من هتم التمييز كالتجٌٍت، كلو أٌف ىذه األحكاـ أعيدت قراءهتا قراءة متأنية 

ضالٌة البشريٌة اليت  كاستفيد ُب ىذه القراءة ٔتعطيات العلـو االجتماعٌية ا١تعاصرة لوجد أهٌنا ٯتكن أف تكوف
تنشدىا، كأهٌنا ًىيى أك ٨توىا اليت قد ٖتقق للبشريٌة اليـو االنسجاـ بُت التوجيهات ٨تو بناء الكتل كالقول 
الكربل، كاافظة على خصوصٌيات ٤تًتمة تتحوؿ إٔب مصدر قوة كتنوٌع ُب إطار اجملموع، دكف أم هتديد 

بُت السود كالبيض قبل عدة عقود كٯتكن أف تتعرض لو ُب  ابنفجار كالذم تعرضت لو الوالايت ا١تتحدة
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أٌم كقت بُت العركؽ كاألدايف كا١تذاىب األخرل اليت ألٌفت ىذه األٌمة الكربل ُب ضوء أفكار فيها من 
 .(ُّ)الثغرات الشيء الكثَت

لحوظ إٌف ىذا السبلـ كاالطمئناف الذم نلحظو ُب ٪توذج الوالايت ا١تتحدة ككندا، كىذا التعايش ا١ت
بُت اٞتذكر ا١تختلفة كاألدايف كا١تذاىب ا١تتباينة اليت تعتمد على مفهـو أٌف حريٌة الفرد تنتهي عند بداية 
حريٌة اآلخرين.. كأف احًتاـ ا٠تصوصٌيات من خبلؿ القناعة كالتسليم أبفَّ لكل إنساف خصوصيٌتو أك 

ًـت كجزء من حقوؽ اإلنساف؛ ىذا التصور ت -صور خاطئ للحريٌة، ككذلك تصٌور خصوصٌياتو كلو أف ٖتي
هبذا الشكل فيو من الثغرات مىا فيو، كما أٌف تصٌور انعداـ ىذا التمايز  «حقوؽ اإلنساف» -أك ٕتاىل

خطأ آخر. كذلك تصور أٌف عدـ تقنينو كفيل إبهنائو، كأنٌو أفضل من تقنينو ٯتثل خطأن آخر، فالتوازف 
، كتوازف (ُْ)«توازف النمور»اجملتمعات توازف ٯتكن أف نسميو بػالقائم ُب اجملتمع األمريكٌي كأمثالو من 

النمور ىذا يصلح ألف يكوف مدخل ٖتليل كتفسَت لكثَت من القضااي ا١توجودة ُب اجملتمع الغريٌب.. فطبيعة 
ة الفكر الغريٌب كالفلسفة الغربٌية طبيعة ثنائيات صراعٌية جدلٌية، تقـو على نفي اآلخر كالقضاء عليو، فعمليٌ 

التوازف حُت توجد تعترب عملٌية طارئة ال تتحقق إال ُب حالة كجود قول متعادلة أك مصاّب متعادلة؛ 
، كاتبع سياسة التمييز مع ا١تلَّوف (ُٓ)فاألبيض ُب ابدئ األمر قد نفى ا٢تندٌم الضعيف كأابده كحلَّ ٤تلو

ذلك ُب إطار اٟتلوؿ اآلنية اليت تفرضها كا١ترأة كسائر األقلٌيات األخرل.. كحُت يقيم توازانن أك يفكر فيو ف
مصاّب راجحة مؤقتة، كابلتإب فهذا التوازف مهدَّد على الدكاـ ابالختبلؿ كاالضطراب.. كإذا كاف مىا 
ر ذلك  عيرؼ ابالٖتاد السوفييٌت قد اهنار كعاد إٔب دكؿ عديدة، كال تزاؿ عملٌيات االنشطار جارية، كفيسًٌ

سٌي القائم على الصراع الطبقي كالضغط كدكتاتوريَّة )الربكليتاراي( ٓب يستطع أف أبف اإلطار الفلسفٌي ا١تارك
                                  

ىكذا »كمقاالتو األربعة اليت نشرت ٔتجلة ا١تصور بعنواف  «الفردوس األرضيّ »راجع ْتث الدكتور عبد الوىاب ا١تسَتم  ((ُّ
 عن أحداث )لوس أ٧تيليس( كقارف ٔتا كتبو األستاذ فهمي ىويدم حوؿ األحداث نفسها.  «تضيع األحَّلـ

 . «ضلن والغرب»اصطبلح استعملو الشهيد الفاركقي ُب ٤تاضرتو  (ُْ)

 انظر أمريكا كاإلابدات اٞتماعٌية ١تنَت عكش.  (ُٓ)
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يكبت ا١تشاعر اإلنسانٌية ُب التطلع إٔب ٖتقيق الذات، فإفَّ النموذج الغريٌب اآلخر ٭تمل )ميكركابت( 
ُب حاالت  كحدىا سوؼ تتحوؿ إٔب ٣ترد ٪توذج للتوازف ا١تؤقت القابل لبلهنيار «فكرة احلريّة»٦تاثلة، ك

الضغوط كاالحتقاف اليت قد ٕتعل اٟتريٌة كسيلة سلبٌية تيسخَّر ُب تدمَت التوازف ُب الفئات ا١تختلفة اليت 
تكوًٌف حصيلة آتلفها، ككسيلتو األساسٌية إحساسهم أبهنم قـو اجتمعوا من سائر بقاع األرض ليتوازنوا 

أك رابطة تقـو على كوهنم ٚتيعنا )دافعي  كيشكًٌلوا رابطة فيما بينهم ًىيى عبارة عن عقد اجتماعيٌ 
الصاّب ًىيى أف يكوف ملتزمنا بدفع ضريبتو ُب كقتها كدكف نقصاف.. كُب  «صفة ادلواطن»الضرائب(، كأف 

 الوقت نفسو ىناؾ مستفيدكف من ىذه الضريبة ٕتمعهم صفة االستفادة هبا.. 

الغربٌيُت، كقد سقطت، فإذا سقط  إٌف ا١تاركسٌية كانت ٤تاكلة تصحيح ألمراض الفكر كاٟتضارة
العبلج فذلك ال يعٍت أف ا١تريض قد صحَّ كعوُب، بل يعٍت أٌف ا١تريض قد تفاقمت علَّتو كأصبح ُب حاجة 

 إٔب منقذ آخر كعبلج جديد كإالٌ كاف ا٢تبلؾ مصَته.

ٟتاجات أٌما اإلسبلـ، فمن خبلؿ النظاـ ا١تلًٌي كتقنُت كضع كل فرد ُب إطار اجملموع قد ليبَّ ا
النفسٌية كالتطلعات كاألشواؽ الركحٌية لكل مقيم على أرضو، فليس لؤلكثريٌة اٟتق ُب أف ٘تحو شخصٌية 
األقليَّة أك أف تزيل مزاايىا كتذيب خصائصها.. كُب الوقت نفسو ليس لؤلقلية أف تعمل على إثبات 

استنكار ٘تتعها  خصوصٌياهتا من خبلؿ االنتقاص من حقوؽ األكثريٌة أك تدمَت خصائصها أك
ٓتصوصٌياهتا كمزاايىا. فالتوازف ُب اجملتمع اإلسبلمٌي يقـو على عملٌية االعًتاؼ اب٠تصوصٌيات كا١تزااي 
لسائر ا١تنتمُت إٔب ىذا الكياف، كتقنُت ىذه ا١تزااي كا٠تصوصٌيات بشكل يسمح لؤلكثريٌة كاألقليات ابلنمو 

 لفة إٔب كسائل تنوٌع إ٬تابٌية ُب الكياف االجتماعٌي.كاالزدىار، لتتحوؿ ا١تزااي كا٠تصوصٌيات ا١تخت

أٌما العلمانٌية الدنيويٌة ا١تعاصرة فتستهدؼ إذابة كل ا٠تصوصٌيات لصاّب فلسفتها؛ كلذلك فإهٌنا 
تنتهي عادة لصاّب األكثريٌة ا١تتصوَّرة اليت ٯتكن أف تتحقق أبٌم جزء فوؽ النصف )فتصويت فرد بعد 

ط شرعٌية كقانونٌية مىا يذىب إليو الباقوف ُب ىذا األمر، ذلك ألٌف العمل السياسٌي ا٠تمسُت ُب ا١تائة( يسق
يقـو على فكرة اٟتزبية اليت انبثقت ُب ابدئ األمر عن نظم الشركات اليت   -العلمانٌية-ُب إطار ىذه 



 ٔٓٛ  
 

اب كانت تستخدـ عملٌيات التصويت لتعاِب بعض مشكبلهتا، كٖتتوم عوامل الصراع بُت العماؿ كأصح
رؤكس األمواؿ، كما تستخدـ الشخصٌية ا١تعنويٌة كوسيلة كأداة ٟتفظ حقوقها ُب صراعها مع الشخصٌية 

 اٟتقيقية، أك للتوازف معها.

ابعتباره -إفَّ نظاـ أىل الذًٌمَّة ُب اإلسبلـ حينما يوضع ُب إطاره الصحيح كال ييساء استعمالو، فإنٌو 
امنة ُب اجملتمعات ا١تعاصرة، كخاٌصة ُب ٣تتمع مثل اجملتمع ٯتثل حبلِّ لكثَت من األزمات الك -فكرة

األمريكٌي، فهناؾ أزمات كامنة لن يستطيع النظاـ الغريٌب حٌلها بشكل سليم دكف تقنُت التنوٌع بصيغة من 
الصيغ ا١تناسبة، ككضعو ُب إطاره اإلنساٌ٘ب الصحيح ُب كقت قريب. إٌف األقلٌيات ُب العآب اإلسبلمٌي 

أف تبقى كتستعصي بكل ثقافاهتا كخصائصها على اإلذابة؛ ألٌف ىذا النظاـ قنَّن ٢تا ىذه استطاعت 
ا٠تصوصٌيات كحفظها، فاستطاعت أف تعيش كل ىذه القركف، بل كاستطاعت أف تؤدم أدكارنا ىامة ُب 

ٕتد مدينة سائر الببلد اليت عاشت فيها، ككصل أبناؤىا ُب بعض الفًتات إٔب مراكز مرموقة جدِّا، كقٌل أف 
إسبلمٌية ليس فيها كجود متمٌيز ملحوظ ألقلٌيات دينٌية تتمثل ُب أحياء كاملة ٖتمل كل السمات الدينٌية 

. أٌما ُب الغرب فهناؾ «حارات أو أحياء اليهود والنصارى وسواىم»كاالجتماعٌية لتلك األقليات؛ مثل 
كغَتىا ُب ظل العلمانٌية الدىريٌة اليت ىجرات كثَتة كمهاجركف كثَتكف قد ذابت خصوصٌياهتم الدينٌية 

 .(ُٔ)خلعت القداسة عن كل شيء

إٌف ا٢تجمة االستعماريٌة على العآب اإلسبلمٌي استطاعت أف تغزك أفكار الناس مسلمُت كغَتىم، 
 «الػِمّلي»كأف تيعطي قراءهتا ا٠تاٌصة لكثَت من ا١تفاىيم، كتيلبًٌس على النَّاس دينهم، فاعتربت ىذا التقنُت 

ُب داخل اجملتمع قضٌية مهيمنة، كتفريقنا بُت ا١تواطنُت، كاندفع بعض أبناء األقلٌيات ُب العمل على ىدـ 
ىذا النظاـ؛ ألهٌنم تصٌوركا أف ىدمو سوؼ يضر ابألكثريٌة كحدىا، كلكن ىا ىيوى الضرر قد عٌم األكثريٌة 

                                  
يراجع البحث القيم عن العلمانٌية كمفهومها كآاثرىا ُب النموذج ا١تعرٌُب كاألخبلقٌي للدكتور عبد الوىاب ا١تسَتم الذم  (ُٔ)

ملخص ٢تا ُب ٣تلة )منرب الشرؽ( كما صدر   «ادلفاىيم وادلصطلحات الصهيونية»سيصدره ا١تعهد ُب إطار ا١تقدمات النظريٌة ١توسوعة 
 القاىرية. 
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كما أفرزه من  «العلماينّ الدنيويّ »كع كاألقليات ُب ببلد ا١تسلمُت، فأيذيبت خصائص اٞتميع لصاّب ا١تشر 
أيطر عرقٌية كترابية، كتسلط اٟتاكموف كاستبٌدكا أبمور اٞتميع، فتساكل الكل ُب البؤس كالشقاء ُب ىذه 

 الوضعٌيات البشريٌة.

كلذلك فإنَّنا ندعو ٚتيع األقليَّات كاألكثريٌة إٔب مراجعة ىذه اٟتقائق قبل رفع األصوات برفض ىذه 
 اٟتكيمة أك التنديد هبا دكف كعي بطبيعتها كأىدافها. التشريعات

 دار اإلسَّلـ ودار احلرب:

د بضوابط كقيود ٖتكم العبلقات الدكلٌية عادة، كقد ال يكوف ُب مقدكرىا دكلة تتقيٌ  -أمٌ - الدكلة
كلو أرادت ذلك أك رغبت فيو. ُب الوقت نفسو ىذا ال ينفي عبلقاهتا  ،ٕتاكز تلك القيود كالضوابط

مؤٌسسة للدعوة مستقلة عن  -أك منها-فًتض أف تكوف األٌمة يديولوجيٌتها. كيي أك أبدينها كمذىبٌيتها، 
قد تتناكؿ  -اليـو-. فالغرب كال تؤاخذ الدكلة ٔتا تفعل ،الدكلة، ال ٖتكمها تلك القواعد كالضوابط

قاؿ ٢تم: إهٌنا حريٌة الصحافة ُب ببلدان  فالدكلة قد اآلخركف يي  مىا تشاء ككما تشاء، كعندما ٭تتجٌ صحافتو 
فتقـو على الرؤية  «مؤّسسة الدعوة»تعتمد تصنيفات فقهٌية كقانونٌية، كتبٍت ٔتقتضاىا نظم عبلقاهتا. أٌما 

للدكؿ ُب كثَت من  «ات الدولّيةنظاـ العَّلق»أهٌنا ستكوف ٥تتلفة عن  -ال شك-اليت ك  ،الكلٌية لؤلرض
خل األمور، كتقع انشقاقات االقضااي كا١تواقف. كينبغي أف يتم ٖتديد الفواصل بُت االثنُت بدقة لئبل تتد

 .كاختبلفات داخلٌية تؤدم إٔب تصادـ أك شقاؽ بُت الدكلة كالدعوة أك ا١تؤٌسسات التابعة لكل منهما

ال  «دار عهد»ك «دار إسَّلـ»ك «دار حرب»إٔب  -فقهاء الدكلة للمعمورة-كتقسيم الفقهاء 
ضَت فقهاء الدعوة كال يتقاطع مع رؤيتهم، فالتقاطع أك التعارض إ٪ٌتا ٭تدث بُت حقوؿ ك٣تاالت يي 

للقسمة إٔب دكر عديدة إال  ةاالىتماـ فحسب. ففقو الدعوة يتسع ٞتعل ا١تعمورة كلها دار دعوة غَت قابل
يدخلها الناس ك  كسادت فيها أحكامو، ،ؿ لدار قبل أىلوىا اإلسبلـاقكأف يي   ،بشكل ٤تدكد كاعتبارمٌ 

سميها فقهاء يي  ،«دار اإلسَّلـ»عليها  «فقهاء الدولة»كىي اليت يطلق  ،كٮترجوف منها أبماف ا١تسلمُت
 .«للذين استجابوا  وللرسوؿ»بناء على كوهنا دارنا  «دار اإلجابةػ»بػمؤٌسسة الدعوة 
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أبٌم مستول  «دار عهد»بوا بتوقيع اتفاقيات ٕتعل منها للدعوة، لكنهم رحٌ كدار ٓب يستجب أىلها 
 .كميداف من ميادينها «دار دعوة»فهي  ،من ا١تستوايت

ُب نظر -كدار ٓب تستجب كٓب تيعاىد كآثرت أف تكوف ُب موقف عدائي، كذلك ال ييغٌَت من كوهنا 
 .«دار حرب»سموهنا ، لكنو قد ٬تعل فقهاء الدكلة ي«دار دعوة» -فقهاء الدعوة

يها، كيعٌلم الناس أبٌف رات، كيدعوان إٔب تبنًٌ كقد يقوؿ قائل: إذا كاف القرآف الكرٙب ٭تمل ىذه ا١تؤشًٌ 
دار حرب ودار »م ا١تسلموف األرض ُب القرف ا٢تجرم الثا٘ب إٔب فًلمى قسَّ  ،بيت لئلنساف -كٌلها-األرض 

كن قسمة قرآنٌية، كٓب تكن قسمة نبويٌة، بل ًىيى تقسيم ؟ فأقوؿ: إفَّ ىذه القسمة ٓب ت «إسَّلـ ودار عهد
( كىو 971)ت: (ُٕ)فقهيّّ ٯتٌثل الواقع ُب ا١تعمورة ُب زمن معُتَّ جاء بو اإلماـ ٤تيىمَّد بن اٟتٍىسىن الشيبا٘ب

 -مواقف الدكؿ ا١تعاصرة لدكلة ا١تسلمُت -رٛتهما هللا-( 911:)ت (ُٖ)٭تاكؿ أف يبٌُت ٢تاركف الرشيد
ها كفقنا لذلك تقسيم. فقاـ بتلك ا١تواقفكا١تواقف اليت ينبغي لدكلة ا١تسلمُت أف تقفها بناءن على  -آنذاؾ

الدكؿ  والتصور، ليقدـ للخليفة بران٣تنا لرسم سياسات ُب ٣تاؿ العبلقات الدكليَّة يتبٌُت ا٠تليفة من خبلل
. كمع كأيها ال أيمن من جانبها،كأٌم البلداف ٯتكن أف أي ،يت ٯتكن أف تكوف صديقةا١تعادية، كالدكؿ ال

                                  
دمحم بن حسن بن فرقد الشيبا٘ب: نشأ ابلكوفة كتتلمذ على أيب حنيفة كركل عنو كعن أيب يوسف كمسعد بن كراـ  - (ُٕ)

َتىم، كسفياف الثورم، كعمر بن در كمالك بن مقوؿ، كمالك بن أنس كاألكزاعي كربيعة بن صاّب كالربيع بن صبيح كابن ا١تبارؾ كغ
كركل عنو الشافعي كقاؿ عنو: كنت أظن إذا رأيتو يقرأ القرآف كأف القرآف نزؿ بلغتو، كقد كٔب القضاء ابلرقة أايـ الرشيد، مات ابلرم 

 .ِّٓ/ ّ)بَتكت: دار صادر، د.ت.(  كفيات األعياف. أنظر: ابن خلكاف، ُٖٗسنة 

ـ( ىاركف )الرشيد( ابن دمحم )ا١تهدم( ابن ا١تنصور العباسي، أبو َٖٗ -ٕٔٔىػ = ُّٗ -ُْٗىاركف الرشيد ) - (ُٖ)
جعفر: خامس خلفاء الدكلة العباسية ُب العراؽ، كأشهرىم. كلد ابلرم، ١تا كاف أبوه أمَتا عليها كعلى خراساف. أنظر ترٚتتو ُب 

 .ِٔ/ِٔ(ُٔٗٗأعماؿ ا١توسوعة للنشر كالتوزيع، )الرايض: مؤسسة  ا١توسوعة العربية العا١تية
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ككثَت من العلماء  -رٛتو هللا- (ُٗ)ذلك فإفَّ كثَتنا من أئمتنا قد انتقدكا ىذا التقسيم، فالقفاؿ الشاشي
 ،ااقعنا معيٌػنن الحظت ك  ،«آنيَّة»الذين جاءكا بعده، قٌدموا بدائل عن ىذه القسمة إلدراكهم أهٌنا قسمة 

ت صفة اإلطبلؽ تصبح متعارضة، بل مناقضة ١توٌجهات القرآف الكرٙب حوؿ األرض، يى طً عٍ فإذا أي 
م قسٌ كلذلك قالوا: ال ينبغي أف تي  ؛ُب النظر إليها -ى هللا عليو كآلو كسٌلمصلٌ - كلتوجيهات رسوؿ هللا

قاؿ: ـ الشافعٌي فيما بعد؛ بل يي كىو مىا أضافو اإلما ،«دار حرب ودار إسَّلـ ودار عهد»األرض إٔب 
الَِّذيَن ﴿، فدار اإلجابة ًىيى الدار اليت يسكنها ا١تسلموف أخذنا من قولو تعأب: «دار إجابة ودار دعوة»

ُهْم َواتػََّقْوا َأْجٌر  )آؿ  ﴾َعِظيمٌ اْسَتَجابُوا ّلِلَِّ َوالرَُّسوِؿ ِمْن بَػْعِد َما َأَصابَػُهُم اْلَقْرُح لِلَِّذيَن َأْحَسُنوا ِمنػْ
، كىذا تعبَت دقيق كصحيح ليس فيو اعتداء على أحد، كىو غَت «دار إجابة»سمَّى (، فتي 986عمراف:

يها سمٌ ، كأٌما الدار األخرل اليت كاف يي كليس فيو تقليل من أ٫تٌية أحد ،٤تٌمل بتحيُّزات معادية أك ٖتريضيَّة
لوا كليَّة ا١تسلمُت أف ييوصًٌ ألفَّ مسؤ  ؛«دار دعوة» طلق عليهافقالوا ينبغي أف يي  «بدار احلرب»الشيبا٘بُّ 

دار دعوة، ودار »كيشركوىا بنعمة القرآف كاإلٯتاف. فاألرض إذف داراف:  ،ىذا النور كا٠تَت الًَّذم فيو إليها
لقولو  ؛«أمة إجابة»قاؿ ٢تا: ، فاألٌمة ا١تسلمة يي «أمَّة حرب»قاؿ ، كقاؿ الشاشٌي: ال ينبغي أف يي «إجابة
ُهْم َواتػََّقْوا ﴿: تعأب َأْجٌر الَِّذيَن اْسَتَجابُوا ّلِلَِّ َوالرَُّسوِؿ ِمْن بَػْعِد َما َأَصابَػُهُم اْلَقْرُح لِلَِّذيَن َأْحَسُنوا ِمنػْ
ل للذين ال يزالوف على غَت اإلسبلـ، كىم أىل ألفَّ يوصَّ  «أّمة دعوة»(، كُِٕ)آؿ عمراف:  ﴾َعِظيمٌ 

 (َِ)اإلسبلـ إليهم..

                                  
القفاؿ الشاشي اإلماـ العبلمة، الفقيو األصوٕب اللغوم، عآب خراساف، أبو بكر، دمحم بن علي بن إٝتاعيل بن الشاشي  - (ُٗ)

 طبقات الفقهاءازم، الشافعي القفاؿ الكبَت، إماـ كقتو، ٔتا كراء النهر، كصاحب التصانيف.توُب سنة ست كثبلثُت. انظر: الشَت 
 .َِٗ)بَتكت: دار القلم، د.ت.( 

، ُب مواضع عدة. كشرح الفاكهي على لقطة العجبلف ُب أصوؿ الفقو للقاضي زكراي األنصارم التفسَت الكبَتالرازم،  – (َِ)
 . ٕص
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 -ى هللا عليو كآلو كسٌلمصلٌ كتوجيو رسوؿ هللا ُب ىذا اجملاؿ ا١تستنبط من تدبٌره، -القرآف  ىدلإفَّ 
الذين أخذكىا - الشديد عند الكثَتين من الفقهاء، ال يٌتسع لتلك القسمة اليت بقي أثرىا السليبُّ لؤلسف

ػ كاف -(ق202توُب سنة )قد ، عليو رٛتو هللا- (ُِ)كما زاؿ أثرنا خطَتنا. كالفخر الرازم -على إطبلقها
ى هللا عليو كآلو صلَّ  ى األرض إال ٔتثل مىا ذىب الشاشٌي إليو بناءن على قولوسمٌ يؤكد أنٌو ينبغي أف ال تي 

ُىَو أَْنَشَأُكْم ِمَن اأَلْرِض ﴿تفسَتنا لقولو تعأب:  (ِِ)"امسجًدا وطهورً  األرضُ  ِلَ  تْ لَ عِ جُ "كسٌلم: 
(، كأفَّ البشر ال ينبغي أف 29)ىود:  ﴾ْغِفُروُه مثَّ ُتوبُوا ِإلَْيِو ِإفَّ َريبِّ َقرِيٌب رلُِيبٌ َواْستَػْعَمرَُكْم ِفيَها فَاْستػَ 

 .(ِّ)كهللا أعلم ،«أمَّة دعوة»ك «أمَّة إجابة»موف إٔب سَّ قى وا إٔب تلك القسمة، بل يػي مي سَّ قى يػي 

األخرل إٔب دكؿ صديقة كمعادية  م الدكؿى قسًٌ ك٦تا ينبغي الوعي بو أٌف الدكؿ كاٟتكومات ال تنفك تي 
ا ٟتاالت السلم كاٟترب ٤تايدة كفقن  جاكز أراضيها إٔب أراضو معادية كأراضو م مىا قسًٌ تظل تي كس ،ك٤تايدة

ا ينتموف إٔب أسرة كاحدة ٦تتدة . أٌما اعتبار األرض كاحدة، كالناس ٚتيعن العداء كالصلح كا٢تدنة فيما بينهمك 
 .ا كدعوة. أٌما على مستول السياسة كالواقع السياسٌي فاألمر ٥تتلفدينن فذلك موقف اإلسبلـ ابعتباره 

ا١تنظمات الساعية ٟتل ا٠تبلفات، كمعاٞتة ا١تشكبلت ْتاجة إٔب مرجعيَّة؛ لتكوف  كعلى ىذا فإفٌ 
عينها على رأب فاعلة أك أكثر فاعليَّة، ىذه ا١ترجعيَّة ًىيى اليت تقدـ ٢تا ا١تؤٌشرات األساسٌية، كاليت تي 

                                  
 -َُُٓ -َٔٔ -ْْٓدمحم بن عمر بن اٟتسُت بن اٟتسن بن على اإلماـ فخر الدين الرازم القرشي البكرم، ) - (ُِ)
ـ( من ذرية أيب بكر الصديق هنع هللا يضر. الشافعي ا١تفسر ا١تتكلم. لو التفسَت الكبَت كاصوؿ ُب أصوؿ الفقو. انظر ترٚتتو ُب َُُِ

)بَتكت: دار صادر، د.ت.( كفيات األعياف ، كابن خلكاف َِ/ُ( ُٕٔٗ)القاىرة: مكتبة كىبة،  طبقات ا١تفسرينالسيوطي، 
 .َٗ/ْ(ُٕٖٗ)بَتكت: دار الكتب العلمية،  طبقات الشافعيةشهبة،  ، كابن قاضئْٖ/ُ

 .ِٓاٟتديث سبق ٗتر٬تو كامبل ص  - (ِِ)

كمع ذلك فهذه التقسيمات كمنها تلك اليت ٕتاكزانىا أال تعترب أرأؼ ابإلنسانية من التقسيمات اليت تبتكرىا القول  - (ِّ)
 اليـو لؤلرض كمن عليها؟  «ًبلعظمى»اليت تسمى 



 ٖٔٔ  
 

فىًفٍكري الصدع، كالتخٌلص من اآلاثر كا١تشكبلت اليت نشأت بعد ظهور الدكؿ القوميَّة كالدكلة القطريٌة، 
إٔب شعوب ملٌونة تعترب أقل  ؛م الشعوب قسمة ظا١تةنثركبولوجٌيُت الًَّذم سيطر على الكثَتين، كقسَّ األ

اٌصة ُب كينونتها، كشعوب أخرل ذكاءن من شعوب أخرل، كشعوب تعيش ُب مناطق ابردة تتمتَّع ٔتزااي خ
تقسيمات ال ٗتدـ عملٌيات  -كٌلها-تلك التقسيمات تعيش ُب مناطق حارَّة ال تتمٌتع بتلك ا١تزااي، 

 .بل ٗتدـ عملٌيات التمٌزؽ كالصراع بينهم, كاستعبلء بعضهم على بعض ،االئتبلؼ كالتعاكف بُت البشر

 منهجية القرآف ادلعرفية ضلو

إنٌنا نشكو من تصدٌع ىائل ُب حياتنا الفكريٌة كالثقافٌية، كتشتُّت ُب رؤاان اٟتضاريٌة، كحرب فكريٌة 
إذا كاف من اٞتائز -بُت فصائل اٟتداثة كالعلمنة كالدىريٌة كبُت فصائل الًتاث كاافظة كاألصالة. كاألٌمة 

من أبنائها أك ذاؾ، أك تراجع ىذا  ليست ْتاجة إٔب اال٨تياز ٢تذا الفصيل -أف نقوؿ إٌف ىناؾ أٌمة
الفصيل أك سواه عن بعض مىا يدعو إليو لتحقيق موازانت سياسٌية آنٌية، بل ًىيى ْتاجة إٔب إدراؾ ذاهتا 
ا١تتمٌيزة، كٖتديد إطارىا ا١ترجعٌي الذم تستمد منو كل فصائلها أصو٢تا الفكريٌة كشرعٌيتها كمعايَت التحكم 

كالصواب، كالصاّب كالضار لدل اٞتميع، فقد تتفق سائر فصائل األٌمة  لديها، ككيفٌية ٖتديد ا٠تطأ
كغَتىا، ٍب ٗتتلف حوؿ  «ادلواطنة»ك «النهضة»ك «الدؽلقراطّية»ك «احلريّة»سياسيِّا على ضركرة 

ُب كل  «الدؽلقراطّية»التصٌورات اليت تستدعيها ىذه ا١تفاىيم كالوسائل كاألدكات. أال ترل كيف ريفضت 
اٞتزائر حُت جاءت صناديق االقًتاع بنتائج لصاّب اإلسبلمٌيُت ُب ا١تاضي؟ الختبلؼ ا١تقاييس من تونس ك 

لةن الدكتاتورايَّت العسكريَّة  كتعدد ا١توازين، كظاىرت على ىذا الرفض قول علمانٌية دنيويٌة كثَتة، مفضًٌ
كاحد، كإطار مرجعٌي على حكم اإلسبلمٌيُت؛ كلذلك فإٌف حاجة قول األٌمة إٔب االتفاؽ على مقياس 

كاحد، كإصبلح مناىج الفكر، كتصحيح القراءة، كإصبلح األسس الفكريٌة كالثقافٌية كالسياسٌية 
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كاالجتماعٌية، أكثر من حاجتها إٔب مقارابت كموازانت سرعاف مىا تنتهي بعدـ كجود مىا يسندىا كيقويها 
 .(ِْ)شًتكةمن البٌت الفكريٌة كالثقافٌية ا١توحدة كالرؤل اٟتضاريٌة ا١ت

إنَّنا ال نريد أف تضغط علينا متطٌلبات اٟتوار بُت ا١تتقابلُت السياسٌيُت؛ الديٌٍت كالقومٌي، أك 
اإلسبلمٌي كالوطٍت الذين يريداف االتفاؽ على حل كسط أيخذ اإلسبلمٌي فيو شيئنا من القومي أك الوطٍت، 

ندرؾ أف ىذه ااكالت ٕترم ُب إطار  كأيخذ القومٌي أك الوطٍت فيو شيئنا آخر من اإلسبلمٌي. فنحن
سيادة ثقافة دنيويٌة غربٌية فرضت نفسها عا١تيِّا بكل خلفٌياهتا كظبل٢تا كانعكاساهتا، كمواقفها من الدين؛ 
كبلِّ كتفاصيل. ثقافة علمانٌية دنيويٌة استبعدت الدين ٘تامنا من فلسفة العلم كنظراٌيتو كقوانينو كمعاٞتاتو، 

ظى بتعميم كتكريس عا١تٌيُت، كا١تركز العا١تٌي اٞتديد )الوالايت ا١تتحدة( يرل أف سيادة كىذه الثقافة ٖت
 «ًبلنظاـ العادلّي اجلديد»ىذه الثقافة كاكتساحها لكل مىا عداىا شرط ضركرمّّ كدعامة أساسٌية ١تا ٝتٌاه 

ىذه االجتهادات ُب أفرزهتا اٟتضارة ا١تهيمنة اآلف. لو جرت  «قواعد تفكري مشرتكة»الذم أقامو على 
كالقضااي األخرل ا١تماثلة ُب إطار عا١تٌية إسبلمٌية أك مركزيٌة حضارة إسبلمٌية  «الدؽلقراطّية»ك «ادلواطنة»

ألمكن ٕتاكز كثَت من ا١تبلحظات، أك لوجدان على كثَت  -على أقل تقدير-أك تكافؤ حضارٌم كثقاٌُب 
عرؼ فإٌف اٟتذر ضركرمّّ، حيث إٌف طوائف العلمانٌيُت منها جواابن مبلئمنا. أٌما الوضع ابلشكل الذم ن

الدىرٌيُت الدنيوٌيُت الفكريٌة ُب العآب اإلسبلمٌي كالعآب العريٌب بصفة خاٌصة ىي ٣ترد ٣تموعة من ا١تًتٚتُت 
للنقد الغريٌب للفكر الديٌٍت البلىوٌبٌ  ُب أكركاب، كىم يعيدكف صياغة ذلك النقد بلغة عربٌية، كيسقطونو 

ى النصوص القرآنٌية كاألحاديث النبويٌة كاألحكاـ الفقهٌية، كال إبداع لديهم ُب شيء ٦تا يقولوف. فليس عل
من ا١تناسب أف تشغل القيادات اإلسبلمٌية الفكريٌة نفسها كٙتُت أكقاهتا ا١تطلوب لبناء منهجٌية القرآف 

ا١تنبثق عنها كالتقدـ بو إٔب الدنيا كٌلها  العظيم ا١تعرفٌية كا١تشركع اٟتضارٌم اإلسبلمٌي العا١تٌي ا١تتكامل

                                  
حوؿ اضطرابت رؤل فصائل األٌمة كاختبلفها، ا١تعهد العا١تٌي  «مشكلتاف»انظر البحث القيم للمستشار طارؽ البشرٌم  (ِْ)

 . «مستقبل احلوار اإلسَّلمّي العلماينّ »ـ، كراجع ْتثو ا١تنشور ُب ُِٗٗىػ/ ُُِْللفكر اإلسبلمٌي، ىَتندف، فَتجينيا، 
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ٔتناقشة ترٚتات أطركحات ىؤالء البلىوتية. فمثل اإلسبلمٌيُت كالرفاؽ كالعلمانٌيُت الدنيوٌيُت كمثل قوؿ 
 القائل:

اكىٍينا فلم يىٍشًف مىا بنا  ألفَّ الذم هنواه ليس بذم كيدًٌ  ًبكلٌو تىدى

خذ اإلسبلمٌيوف ىذه ا١تواقع االجتهاديٌة التأكيليَّة ا١تتقدمة فهؤالء الدنيويُّوف العلمانيُّوف حُت أي
يسارعوف ىم إٔب احتبلؿ مواقع ا١تاضويٌُت كالتمًتس بذات النصوص اليت يتمًتس ا١تاضويُّوف كراءىا، يقوؿ 

"... كّنا نعرؼ ًبلطبع أف ادلساواة ادلطلقة الت يتحدث عنها التيار اإلسَّلمّي الثورّي غري أحدىم: 
 .(ِٓ)شرًعا، واآلايت واألحاديث تتحدث بوضوح عن تفاوت الدرجات.. " صحيحة

إ٬تاد عبلقة )تصٌوريٌة( بُت نظريٌة الضوء ككجود  -رٛتو هللا-كحُت حاكؿ الشيخ ندٙب اٞتسر 
اللبنانية ُب ملحقها األسبوعي ُب بَتكت  «النهار»ُب مقالة نشرهتا صحيفة -ا١تبلئكة كاٞتن 

ا على أٌف  «نقد الفكر الديِنّ ».صادؽ جبلؿ العظم ُب كتابو رٌد عليو د -(ُٕٔٗ/ّ/ُِ) مؤكدن
نصوص القرآف كمعانيو غَت قابلة ألٌم أتكيل عصرٌم يسحب معانيها إٔب خارج عصر التنزيل كا١تفاىيم 
السائدة فيو، كأٌكد على حصر مفهـو العلم الذم أمر الكتاب الكرٙب بو، كجاءت السٌنة ْتثًٌ الناس على 

ا بتعريف الغزإب ا١تتوُب سنة طلبو ُب ا ـ( للعلم ُب كتابو ُُُُىػ ا١توافق )َٓٓلعلم الشرعٌي، مستشهدن
. لو تتبَّعنا ىذه النماذج من مواقف الدنيوٌيُت العلمانٌيُت الحتجنا لدراسة خاٌصة هبا؛ (ِٔ)«اإلحياء»

ٔتا تستحقو من  كلذلك فبل نتوقع أف يقابل ىؤالء مثل ىذه االجتهادات اليت يقدمها اإلسبلمٌيوف
اىتماـ، لكن ذلك كٌلو ال يقٌلل من أ٫تٌية ىذه االجتهادات كاٟتاجة إٔب مثلها إذا كيضعت ُب سياقها 

                                  
حيفة الوطن الكويتية نقبل عن )األزمة الفكريٌة كاٟتضاريٌة ُب الواقع العريٌب انظر مقالة الدكتور خليل علي حيدر ُب ص (ِٓ)

 الراىن( لؤلستاذ ٤تيىمَّد أىبيو القاسم حاج ٛتد. 

 . ِٔانظر نقد الفكر الديٌٍت صادؽ العظم ص  (ِٔ)
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ككيظٌفت ُب نسق منهجٌي معرٌُب يهدؼ إلخراج العقل ا١تسلم من دكائر التقليد كتدريبو على االجتهاد 
 كاإلبداع، كلكل ٣تتهد نصيب إف شاء هللا تعأب.

 

. كأىم خصائص (ِٕ)«ادلنهجّية ادلعرفّية القرآنّية»ًىيى مرحلة  -اآلف-ة اليت ٨تن فيها إٌف ا١ترحل
رل  «ادلقارًنت»ك« ادلقارًبت»ىذه ا١ترحلة أهٌنا ٕتعل من ٣ترد ٤تاكلة العودة إٔب فكر  ٤تاكلة تراجعٌية ٕتي

مشروع »إطار  الكامل، كإف كاف من ا١تمكن إدراجها ُب «ادلشروع احلضارّي اإلسَّلميّ »خارج إطار 
 كالفرؽ كبَت بُت قواعد كأطر كتطٌلعات ا١تشركعٌُت. ،«سياسّي زلدود إقليمّي أو قوميّ 

كنت أدافع   «أىل الذمة»ال يظنَّن ظاٌف أٌ٘ب فيما ذكرت من جوانب إ٬تابٌية للفقو ا١تتعلق بقضااي 
عن فقو قدٙب موركث، أك أحاكؿ تكريس ذلك الفقو، كبل، فذلك ٦تا ٓب أقصده كٓب أـر إليو حىت لو أفاده 
بعض مىا ذكرت ألكؿ كىلة، لكنٍَّت قصدت إٔب التأكيد على كجود مداخل منهاجٌية أخرل لئلبداع 

ئقة على استيعاب التعدداٌيت، كبناء كاالجتهاد ُب ىذا اجملاؿ كغَته ٯتكن سلوكها لبياف قدرة اإلسبلـ الفا
قواعد عا١تٌية ا٢تدل كالنور كالرٛتة كدين اٟتق القادرة على استيعاب التعدداٌيت على مستول ا١تعمورة كلها 
ال على مستول إقليم معُت أك قومٌية ٤تٌددة. ىذه القدرة كالقابلٌية الكامنة ُب كتاب هللا كفيما صحَّ عن 

من سنتو كىديو كسَتتو كبيانو، تتمثل ُب منهاجٌية معرفٌية قرآنٌية  -كسٌلم كآلو يوعل هللا صٌلى-رسوؿ هللا 
نبويٌة تيشٌكل القاعدة األساس إلعادة بناء األٌمة ا١تسلمة ا٠تٌَتة الوسط الشاىدة؛ لتكوف قطبنا ك٪توذجنا 

 قائٌية كالتوفيقٌية.للبشريٌة كاٌفة، ٔتنهج قرآٌ٘ب يؤٌدم إٔب ضبط األفكار كٛتايتها من التوٌجهات االنت

كىذه ا١تنهجٌية ًىيى اليت مكنٍت اإلماـ الرازم من تبٍت القوؿ بتجاكز تقسيمات الفقهاء األقدمُت 
؛ «دار العهد»، أك ثبلثة داير إبضافة دار اثلثة ًىيى «دار حرب»ك« دار إسَّلـ»لؤلرض إٔب دارين: 

                                  
األزمة الفكريّة واحلضاريّة »اآلخر أ. ٤تيىمَّد أىبيو القاسم حاج ٛتد، كيراجع كتابو  «منهجّية القرآف ادلعرفّية»يراجع كتاب  (ِٕ)

 . «يف الواقع العريّب الراىن
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دار »ك« دار إسَّلـ» ا١ترحلة اليت كاف فيها(: داراف )أم ُب -مرحليِّا-أٌف األرض  -عليو رٛتة هللا-ليقرر 
أراد أف ينٌبو إٔب أٌف البشريٌة قد تتجاكز حالة الصراع الدموٌم كاإلكراه اإلنساٌ٘ب  -بذلك-ككأنٌو  ،«دعوة

إٔب حالة التدافع اٟتضارٌم لتتم ٛتاية دين اٟتق كا٢تدل كالنور، أك االحتماء بو ُب إطار تدافع حضارٌم 
ا١تساجد كالبيع كالصلوات معنا ُب ظٌل قيم دين اٟتق كا٢تدل الظاىر ال ٤تالة على الدين  ٭تمي الصوامع ك 

كلو، البالغ مىا بلغ الليل كالنهار، ا١تستوعب لكل التعٌدداٌيت، الداخل لكل بيت، على ٨تو إنساٌ٘ب مهتدو 
على قبوؿ قيم كأفكار سرىا أك إجبارىا مناقضو ١تناىج اٟتضارات السابقة كالبلحقة ُب إابدهتا لشعوب أب

 ؛«النظاـ العادلّي اجلديدػ»بػي يات، كمنها مىا ٝتيًٌ  ا١تسمٌ طُت عليها ٖتت ٥تتلف األٝتاء كشىٌت ا١تتسلٌ 
 .كلتكوف اٟتوارات اإلنسانٌية ا١تتصلة كسيلة لنقل األفكار كتباد٢تا

يفنا للعلـو لعلَّو انفرد تصن كلعٌل ىذه ا١تنهجٌية ا١تعرفٌية ًىيى اليت أملت على شيخ اإلسبلـ ابن تيمية
من خبلؿ ذلك التصنيف -حٌدد »، ك«عقلٌية كشرعٌية كملٌية»بو على أىل زمانو، حيث صٌنفها إٔب علـو 

مواضع اإلطبلؽ كالعمـو ُب العلـو اليت ٯتكن أف تتناقلها األمم دكف حرج أك إخبلؿ هبويٌتها،   -للعلم
، ككضَّح الفرؽ بُت النسبٌية كا٠تصوصٌية، ككجَّو النَّظر كتلك اليت ٯتكن أف تشكل رصيدنا حضارايِّ مشًتكنا

إٔب قاعدة معرفٌية كفكريٌة تتيح قدرنا معلومنا من التنوٌع كالتمايز بُت ٚتاعة كأخرل، حيث إف التنوٌع من 
سنن هللا ُب خلقو، ك٢تا مىا ٢تا من حكمة كنفع، ٘تامنا كما أفَّ الوحدة من تلك السنن، كما بُت اإلطبلؽ 

نسبٌية، كالعمـو كا٠تصوص ُب ٖتديد قاعدة العلـو كتصنيف ٤تاكرىا كدكائرىا. كما توجد أيضنا كال
ا١تساحات ا١تتداخلة كا١تتشابكة بُت تلك اليت ال ًىيى ابلعقلٌيات اضة كال اب١تليٌات كلٌية، كاليت ٯتكن أف 

 الفركع. تتمثل ُب الشرعٌيات من حيث مىا ٕتمعو من كحدة األصوؿ كتعدد كتنوٌع ُب

كىنا نلحظ ا١تركنة كاإلحاطة كالدقة كالشموؿ ككضوح الرؤية كنفاذىا ُب اجملاؿ ا١تعرٌُب الذم يستمده 
صاحبو من ٘تثلو لئلطار ا١ترجعٌي القرآٌ٘ب، كإ١تامو ٔتقدمات كأكلواٌيت البيئة االجتماعٌية اٟتضاريٌة اإلسبلمٌية 



 ٔٔٛ  
 

كاإلنسانٌية كالظاىرة اٟتضاريٌة كالعمرانٌية بكل مىا تتسم بو من اليت تتسع للتعامل مع الظواىر االجتماعٌية 
 .، مقٌدمة حىت تصل إٔب بناء عا١تٌيتها ا١تباركة(ِٖ)«تعٌقد كتعدٌد ُب أبعادىا كعمقها

سيقدـ لنا الوسائل الضركريٌة لضبط مناىج التفكَت،  «منهجّية الوحي ادلعرفّية»إفَّ االلتزاـ بػ 
كمن ساحات ا٠تصوصٌيات الضيقة  ،كينقل معاٞتتنا من األطر اٞتزئٌية إٔب اإلطار الكليٌ  .كتقنُت األفكار

رجنا من حالة الدفاع عن النفس أماـ ٖتداٌيت اٟتضارة ا١تعاصرة إٔب ميادين ا١تأزؽ اٟتضارٌم العا١تٌي. كٮتي 
تعلق ابألشكاؿ الدستوريٌة ألنظمة العا١تٌية ابلتعامل مع الظواىر اٞتزئٌية ا١تنعكسة عن اٟتضارة العا١تٌية فيما ي

 .(ِٗ)اٟتكم أك ا١تؤٌسسات االقتصاديٌة أك مظاىر السلوؾ االجتماعٌي كاألخبلقيٌ 

كا١تفاىيم كالنظراٌيت اإلبداعٌية  ،ننا من إنتاج األفكار ا١تنضبطة منهجيِّاكما أٌف ذلك سيمكٌ 
 ا١ترتقبة. االجتهاديٌة اليت نواجو هبا متطلبات شهودان اٟتضارٌم، كعا١تٌيتنا

ه انى وٍ لى القرآف الكرٙب يقٌدـ لنا العبلج على مستول أزماتنا، إذا ثوَّرانه كاستنطقناه، كتدبٌرانه كتػى إٌف 
٭تتاج إٔب الفهم الشامل للقرآف  «مدخل األزمة»، إٌف أزماتنا كثَتة، كمقاربة القرآف من «حق التَّلوة»

على القرآف الكرٙب من قبيل تنزيل السؤاؿ اٞتزئٌي على كلؤلزمات، كدراستها ٔتنتهى العناية، ك٤تاكلة عرضها 
أف تفرز البيئة -بوة كجيل التلقي ا١تصدر الكلٌي، أال كىو القرآف الكرٙب، كليس كما كاف اٟتاؿ ُب عهد النُّ 

بل نصوغ مشكبلت عصوران صياغات  -السؤاؿ أك اإلشكالٌية، ٍب أيٌب الوحي ابٟتل، أك ابإلجابة عنها
ة دقيقة، ٍب نذىب هبا إٔب القرآف اجمليد نستلهمو اٟتل كاٞتواب الصحيح. كبقدر مىا نكوف منطقيَّة عقليٌ 
 .كعلى صياغة إشكالٌياتنا نكوف قادرين على اٟتصوؿ على اإلجاابت الدقيقة «التدبُّر»قادرين على 

                                  
نظراّيت التنمية السياسّية ادلعاصرة: دراسة نقديّة يف ضوء ادلنظور احلضارّي »انظر مقٌدمة د. مٌت أىبيو الفضل لكتاب  (ِٖ)
 . ْٓ -ِٓـ، ص ُِٗٗلنصر ٤تيىمَّد عارؼ، ا١تعهد العا١تٌي للفكر اإلسبلمٌي،  «اإلسَّلميّ 

 منهجٌية القرآف ا١تعرفٌية.  (ِٗ)



 ٜٔٔ  
 

 األقاليم ُب خاٌصة ،أميت أبناء من ا١تثقفُت يدم بُت أطرحها أف كددت عاٌمة مبلحظات بعض ىذه
 األصيلة األفكار إٔب فيها الناس حاجة تشتد كاليت ،بعدىا مىا ٢تا اتكتغَتُّ  ،انجحة ثورات شهدت اليت
 .الشرعٌية ماتٔتقوًٌ  اطكٖتيى  دافعٌية تشكل اليت اٟتية

 .٣تيب ٝتيع إنٌو ،ىذا كاجتهادم ّتهدم أميت ينفع كأف ،سطرتي  ٔتا ينفعٍت أف القدير العليَّ  سائبلن 

 

 االستبداد  آاثر
 َُُِيونيو  َّموقع العلوا٘ب 

أف نشأت ؛ بل ىي أحداث طبيعية. فبعد ستغربةليست مي ، أحداث ما ٘تٌر بو ببلدان العربية من فَّ إ
كاستبداد أفراد ٔتصَت شعب كامل استبدادنا  ،الكبت كتقييد اٟتٌرايَّت أك إلغائها أجياؿ عديدة َب ظلًٌ 

كابلتأب فإذا  .مشوليِّا ألغى اإلرادة كدمَّر الفاعليَّة كصادر اٟتريَّة كألغاىا من كاقع الناس كفكرىم كحياهتم
 مف ٕتر كأ ،كعقبو فوضى كتفكٌ تف بد أ فبل -بعده ٌبأي مبقطع النظر عن البديل الذ-سقط االستبداد 

بىاء مَّنثيورناكىقى ﴿ة: نَّ عليو سي  ما صنعتو  فكلٌ  (ِّ:الفرقاف) ﴾ًدٍمنىا ًإٔبى مىا عىًمليوا ًمٍن عىمىلو فىجىعىٍلنىاهي ىى
 ا.صبح ىباءن منثورن ى حزابن يي سمٌ تي  اليت كاٟتاشية ،ت السابقةالديكتاتورايٌ 

طويلة؛ رة فًتات لكن التخريب الذل يفعلو االستبداد َب النفوس كالعقوؿ كالقلوب تبقى آاثره ا١تدمٌ 
مة مدركسة متواصلة ال هتدأ بذؿ جهود منظٌ من بد للعلماء كقادة الرأم كرجاؿ الفكر كالدعوة  كلذلك ال

ت ك٘تٌ  ،حىت يطمئنوا إٔب أفَّ الشَّعب قد برئ ؛إلزالة االستبداد من نفوس الناس كمن عقو٢تم كقلوهبم
 دل أبناء األمَّة.االستبداد كتدمَت اإلرادة كالطاقة ل آاثرة تنقيتو من سائر عمليٌ 



 ٕٔٓ  
 

 ،القرآف اجمليد بقصص كثَتة من قصص ا١تستبدًٌين كآاثر استبدادىم َب أ٦تهم كشعوهبملقد حفل ك 
 ،بعهمليتكٖتويل الشعب إٔب طبيعة قطيع  ،ها فقداف الفاعليَّة كتدمَت اإلرادة كٖتطيم الدافعيَّةأقلٌ من  اليتك 

ة عبيد نفسيٌ جعل نفسٌية الشعب ك  هتا،قيادين للمستبدكليسلس  ا،تبلعب هبالكعقليَّة عواـ ليسهل 
كبذلك  ؛من حياتو ابلستحمار كاالستذالؿ لتكوف جزءن ل توقابليَّ  سهلتذاللو كلإ ى اٟتٌكاـليسهل عل

٪توذج للتأثَت  مفه ،ال ٯتكن ٕتاىلو كال تناسيو إسرائيل مثبلن  وكقد يكوف بن .٭تافظوف على استبدادىم
عاش قركانن َب ظل استبداد فراعنة يذْتوف أبناءه  مالذ-فهذا الشعب  ا١تدمر لبلستبداد ُب األمم،

كنقلهم إٔب  ،منو بٍت إسرائيل كإنقاذ ،إبغراؽ ا١تستبٌد كجنده يوما منَّ هللا عل رغم -كيستحيوف نساءه
 ترغم كل ما سبق فقد ظلٌ   كإ٢تنا كحاكمنا ٢تم ُب أرض مقدَّسة،كإعبلف هللا نفسو رابِّ  ،األرض ا١تقدَّسة

ر لتي  ،بقيت مستمرَّةك  ،آاثر االستبداد فيهم قىاليواٍ ايى ميوسىى اٍجعىل لَّنىا ًإ٢تىنا  ﴿ :مستقبلهمصادر حاضرىم كتدمًٌ
فػىقىاليوا ىىذىا ﴿ :٢تم عجبلن  مٌ ذ صنع السامر كإ (،ُّٖ:األعراؼ) ﴾كىمىا ٢تىيٍم آ٢ًتىةه قىاؿى ًإنَّكيٍم قػىٍوـه ٕتىٍهىليوفى 

 د عجل ذىيبٌ أنَّو ٣ترَّ مع علمهم  ،كسارعوا إٔب عبادة العجل (،ٖٖ:طو) ﴾ى فػىنىًسيى ًإ٢تىيكيٍم كىإًلىوي ميوسى 
 مات اإلنسانيَّة.يدمًٌر كلَّ مقوٌ  ؛مصنوع ال ٯتلك ٢تم شيئنا على اإلطبلؽ، كلكٌن تلك طبيعة االستبداد

ال ثورة كاحدة، علينا أف نقـو هبا إلزالة آاثر االستبداد كإعادة ا١تقوًٌمات  ،٨تن اليـو أماـ ثورات
َب ثورات متَّصلة ال تتوقف  ،ة العبيدكنفسيَّ  ،كطبيعة القطيع ،ة العواـص من عقليٌ كالتَّخلٌ  ،اإلنسانيَّة لشعبنا

االستبداد قد تغلغل  إفَّ  حيث .فوس كالوجدافر التَّاـ من آاثر االستبداد َب العقوؿ كالنٌ حىت ٭تدث التطهٌ 
 ت، كأكجد االستبدادإٔب ٖتنٌ  الٌنفوس، كجعلتهاآاثرىا ُب تراكمت كصنع لنفسو ثقافة  يء،ش ُب كلًٌ 
كإلعادتو  -حُت كاف قائمنا- ت االستحمار كاالستعباداس أخبلؽ كسلوكيَّ  كدكافع كإتاىات لتكريميوالن 

ر نفوسنا كعقولنا كقيمنا كأخبلقنا كأساليب   فالتحدم الذم يواجو أمَّتنا اليـو ىو ،بعد سقوطو كيف نطهًٌ
نزَّؿ عليهم ا١تنَّ كالسلول، قاؿ بٍت إسرائيل الذين كانوا يي إٔب  أٓب ترى  .حياتنا من طبائع االستبداد ا١تدمًٌر

ـى كىأىنزىٍلنىا عىلىٍيكيمي اٍلمىنَّ كىالسٍَّلوىل كيليواٍ ﴿تعأب:  ا ًمن طىيًٌبىاًت مىا رىزىقػٍنىاكيٍم كىمىا ظىلىميوانى كىلىًكن  كىظىلٍَّلنىا عىلىٍيكيمي اٍلغىمى



 ٕٔٔ  
 

انيوٍا أىنفيسىهيٍم يىٍظًلميوفى  هم حنُّوا إٔب حياة العبوديَّة ُب سبيل أكلة بصل كثـو ٦تَّا كانوا ، لكنٌ (ٕٓ:البقرة) ﴾كى
اـو كىاًحدو فىادٍعي لىنىا رىبَّكى ٮتيٍرًٍج لىنىا ٦تَّا كىًإٍذ قػيٍلتيٍم ايى ميوسىى لىن نٍَّصربى عىلىىى طىعى ﴿قاؿ تعأب:   أرضها،يتناكلوف ُب

يػٍره تينًبتي األىٍرضي ًمن بػىٍقًلهىا كىًقثَّآًئهىا كىفيوًمهىا كىعىدىًسهىا كىبىصىًلهىا قىاؿى أىتىٍستػىٍبًدليوفى الًَّذم ىيوى أىٍدٗبى  اًبلًَّذم ىيوى خى
انيواٍ اٍىًبطيوٍا ًمٍصران فىًإفَّ لىكيم مَّا سىأىٍلتيٍم كىضي  ؤيٍكٍا ًبغىضىبو مًٌنى اَّللًَّ ذىًلكى أبًىنػَّهيٍم كى آبى نىةي كى رًبىٍت عىلىٍيًهمي الذًٌلَّةي كىاٍلمىٍسكى

انيواٍ يػىٍعتىديكفى  ًت اَّللًَّ كىيػىٍقتػيليوفى النًَّبيًٌُتى ًبغىٍَتً اٟتٍىقًٌ ذىًلكى ٔتىا عىصىواٍ كَّكى  .(ُٔ:البقرة) ﴾يىٍكفيريكفى آًبايى

 مًٌ ال عودة لبلستبداد أب فَّ أقسموا ليي  ؛على االستبداد كيقوموا  مثٌت كثبلث يثوركا فأ ى الٌناسعل 
ك٨توؿ بينها كبُت  ،ةطحيَّ ة كالسَّ اجرج العقوؿ من السذثورتنا مستمرة حىت ٩تي  فَّ أك  ،شعار أمًٌ شكل كٖتت 

م كذلك بًتسٌ  ،ة العبيدكنفسيَّ رج شعبنا من طبيعة القطيع ك٩تي  ،ة عواـفبل ٧تعلها عقليَّ  ،يعبثوف هبا نٍ مى 
ٍليوكنا الَّ يػىٍقًدري عىلىى شىٍيءو كىمىن رَّزىقػٍنىاهي ًمنَّا رًٍزقنا حىسىننا ﴿، قاؿ تعأب: فرآخطى الق ا ٦تَّ ضىرىبى اَّلٌلي مىثىبلن عىٍبدن

كىمىن يػىتًَّق ﴿: ، ك(ٕٓ:النحل) ﴾ يػىٍعلىميوفى فػىهيوى يينًفقي ًمٍنوي ًسرِّا كىجىٍهرنا ىىٍل يىٍستػىويكفى اٟتٍىٍمدي َّلًلًٌ بىٍل أىٍكثػىريىيٍم الى 
يفتح هللا لنا  هاحين ،كةلى قول لنا مى صبحت التَّ أك  ،ينا ابلتقولذا ٖتلَّ إف ،(ِ:الطبلؽ) ﴾اَّللَّى ٬تىٍعىل لَّوي ٥تىٍرىجنا

قاؿ  .من حيث ٨تتسب كمن حيث ال ٨تتسب ،زؽبواب الرًٌ أبواب من بُت ىذه األك  من ا٠تَت؛ بواابن أ
 فٌ إف ،يدرل نٍ كمى  ،(ُِٖ:األعراؼ) ﴾ًإفَّ األىٍرضى َّلًلًٌ ييورًثػيهىا مىن يىشىاء ًمٍن ًعبىاًدًه كىاٍلعىاًقبىةي لًٍلميتًَّقُتى ﴿تعأب: 

كذلك  ،نزؿ عليو بركاتوؾ ٢تذا الشعب كيي ر باخرل كيي أسيخرج معادف  ،رضناأز كالذىب من ارج الغأخ نٍ مى 
 يشاء كينزع ا١تلك ٦تن يشاء. نٍ ١تلك مى ا فا ىو مالك ا١تلك يؤٌب ،اٟتقيقة ولكنَّ  ،حبلـليس من قبيل األ

 .ا١تؤمن ةكاٟتكمة ضالٌ  ،ـ كربلأا صغرل اثرن آسواء كانت  ؛ةضركريَّ  يستبداد فهاثر االآزالة إا مٌ أ
جابو أف ؟ىدافهاأالثورة قد حققت  فَّ و ال يشعر أبنَّ أ ة قبل كفاتوقائد الثورة البلشيفيٌ  «لينُت»ؿ ءكقد تسا

ما أ ،وارع َب عهد القيصرالشَّ  ياسالربيد ككنٌ  يعوزٌ سألك عن مي أف أكد أكس بقولو: رين الرُّ حد ا١تفكًٌ أ
فما  ،منات األكقد قمنا بتطهَت اٞتيش كقوَّ  ،ىذه فئات ال أتثَت ٢تا :«لينُت»جاب أ؟ فيزالوف حيث ىم



 ٕٕٔ  
 

ناس يقارنوف بُت لذا جعلوا اإركا ثورة ضد الثورة فجًٌ ف يي أظافة يستطيعوف عماؿ النَّ  فٌ إ :جابوأف ؟أتثَت ىؤالء
ل عهد القيصر على عهد تفضٌ ل ةالعام يدفع فذلك ،ككساختها بعد الثورة رصيقالَب عهد  ةنظافة ا١تدين

عهد  فَّ إ :ركا كٓب تعد الرسائل تصل َب مواعيدىا فسيقوؿ الناسذا قصٌ إ ،اؿ الربيدككذلك عمٌ  .الثورة
 ءفهم عب ،اثر االستبداد أبسرع ما ٯتكنآزالة إبد من  ذف ال. إ..القيصر خَت من عهد الثورة كىكذا

الشعب قد  اف يرك أكلن يرضى ىؤالء  ،ىدافهاأككسائل مصادرة كعرقلو كتدمَت للثورة ك  ،على الشعب
تقول من هللا كىداية عادة بناء الذات على إر ك طريقو ٨تو التحرٌ  مراض كسار ليشقٌ ص من تلك األٗتلٌ 

 لَّى هللا عليو كآلو كسٌلم.كاقتداء من رسولو الكرٙب ص من كتابو كأتسٌو 

 

 ٖٓأحداث ماسبريو واألقنومة الرابعة
َُُِأكتوبر  ُِموقع أكف إسبلـ   

بدايةن أكد أف أعزم كل مصرٌم كمصريَّة ابألحداث الفاجعة اليت كقعت مساء األحد تسعة 
أكتوبر. أعزيهم لفقداف من فقدكا كألجواء اٟتزف كاألسف كاٟتَتة كا٠توؼ كاالرتباؾ اليت أاثرهتا ىذه 

فيو األقانيم  األحداث كنتائجها. كقد كنت منذ أف سقط العراؽ أرل أٌف أمن إسرائيل الذم ربَّعت أمريكا
–الثبلث فصارت أربعنا: "أب، ابن، ركح القدس، أمن إسرائيل"، فمنذ ذلك التاريخ كا١تنطقة العربيَّة 

                                  
أحداث ماسبَتك أك مذْتة ماسبَتك كما أٝتتها بعض األكساط الصحفية، كتعرؼ أيضنا ابسم أحداث األحد الدامي أك األحد   َّ

ضمن «  ماسبَتك »ابٕتاه مبٌت اإلذاعة كالتلفزيوف ا١تعركؼ ابسم  شرباـ من َُُِ/َُ/ٗاألسود، عبارة عن تظاىرة انطلقت يـو 
الغضب القبطي، ردنا على ىدـ كنيسة قيل أهنا كانت غَت مرخصة. كٖتولت إٔب مواجهات بُت ا١تتظاىرين كقوات من فعاليات يـو 

 شخصنا أغلبهم من األقباط. ّٓإٔب  ِْالشرطة العسكرية كاألمن ا١تركزم، كأفضت إٔب مقتل بُت 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D8%B1%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88
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٘تر بظركؼ ُب غاية اٟترج ال تزيدىا التحليبلت السياسٌية الصادرة عن مراكز البحوث الغربيَّة  -كٌلها
 كا١تراكز اليت تدكر ُب فلكها ُب العآب العريٌب كاإلسبلمٌي إال غموضنا كخباالن كحَتة كارتباكنا. 

سَتة األمتُت العربيَّة ا١تسلمة كنت أعلم من دراساٌب للتاريخ اإلسرائيلٌي كللتاريخ العريٌب، كتتبعي ١ت
كاليهوديَّة الصهيونيَّة أفَّ أم حدث حصل أك ٭تصل ُب ا١تنطقة منذ أف أتسست ا١تؤسسة الصهيونيَّة ُب 
أكاخر القرف التاسع عشر حىت اليـو ينبغي أف تؤخذ فيو إسرائيل كأمنها كمصاٟتها ُب نظر االعتبار؛ ألفَّ 

ثَته ال شك فيو ُب كل حدث ُب ا١تنطقة؛ فينبغي على الباحث أاٌل يهمل للعبلقة بُت األمتُت كالتارٮتُت أت
شيئػػػنا من مقتضيات ىذه العبلقة عند الدراسة كالتحليل. كنعود ابلذاكرة إٔب حرب ا٠تليج الثانية_أك ما 
عيرؼ بعاصفة الصحراء_ حُت عقد مؤ٘تر ُب كاشنطن للتخطيط للحرب كحشد ثبلثُت دكلة بقيادة 

ا١تتحدة األمريكية ٟترب "صداـ". كأمريكا تعلم من ىو "صداـ" كما حقيقة جيشو الذم نفختو الوالايت 
كضخَّمتو  إعبلميَّػػػناحىت جعلتو يصدًٌؽ أفَّ جيشو ٯتثل رابع قوة كربل ُب العآب، مع علمنا ٚتيعنا أبفَّ 

أف تنفخ كيس ا١تبلكمة اٟتقائق على األرض تقوؿ غَت ذلك؛ لكٌن أمريكا العظمى كمعها إسرائيل ٖتاكؿ 
قبل أف تنزؿ إٔب حلبة التدُّرب فيو، كصداـ كقواتو ابلنسبة ٢تم ٓب يكونوا أكثر من كيس ا١تبلكمة الذم 
يرغبوف الٌلعب بو كالتدرُّب بلكمو كضربو على ما ينوكف فعلو أك يعدكف أنفسهم لفعلو حقيقة بعد ذلك. 

قت الدابابت األمريكيَّة ٖتت سنابكها كحُت دخلت قوات التحالف الكويت كقامت اٟترب، سح
ٜتسُت ألف جندم عراقٌي كانوا ُب خنادؽ ترابيَّة اتفهة ساذجة ال تسمن كال تغٍت من جوع كال ٖتمي 
من الرايح، فضبلن عن أف ٖتمي من تلك الًتسانة األمريكيَّة اجملهزة أبحدث األسلحة. كبعد أف ضرب 

يش العرمـر الذم جيَّشو صدَّاـ، كجعل منو اإلعبلـ الغريٌب السبع األمريكٌي ضربتو ككاد يقضي على اٞت
كاإلسرائيلٌي رابع قوة ُب العآب، أطلق اٞتيش األمريكي جنود الدكؿ التسع كالعشرين ا١تتحالفة معهفي 
، الذم ٓب ٬تد بعض جنوده ا١تساكُت  راايت بيضاء يعلن هبا استسبلمو سول  أعقاب فلوؿ اٞتيش ا١تنهـز

الداخليَّة البيضاء اليت ٛتلوىا كما ىي، كأخذكا يلوحوف هبا للمنتصرين كأعواهنم لئلعبلف بعض ا١تبلبس 
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عن استسبلمهم. ٍب كقعت حادثة تقبيل جندم عراقٌي اتفو ٟتذاء جندٌم أمريكٌي كاف يربت على رأسو 
اده (. إفَّ ٣تيء صداـ نفسو كاستبدyou are ok( )it is okالذليل ا١تنكب على حذائو قائبلن ) 

ابلسلطة ٓب يكن سول مرحلة من مراحل الطريق الطويل إليصاؿ العراقٌيُت إٔب مستنقع الذؿ الذم أيغرقوا 
فيو، كمن كرائهم العرب كا١تسلموف؛ كلذلك فإٌف مسلسل اإلذالؿ ٓب يتوقف بل استمر، كأعطي "صداـ" 

د ذلك ما يقرب من ثبلثة فرصة البقاء ُب السلطة بع -صاحب ا١تسئوليَّة األكٔب كاألخَتة عما حدث-
عشر عامنا؛ لينتهي ا١تخطط األكؿ بًتكيع العراؽ ك٘تزيقو كتدمَت كل مقومات الدكلة كالوطن كالشعب فيو 
كإعادتو كما قاؿ "بوش األب": إٔب القرف الثامن عشر، ٣ترد قبائل ٦تزقة تسكن ُب أرايؼ أك ُب قرل أك 

م لقب يزيد عن كلمة قرية بدكف ماء كال كهرابء كال مدف خالية من كل الوسائل اٟتديثة، ال ترشحها أل
٣تارم للصرؼ الصحي، بيئة موبوءة بشىت األمراض ْتيث أصبحت اإلصابة ابلسرطاف كما إليو من 
أمراض خطَتة من األمور الشائعة اليت تفًتس ا١تبليُت من أبناء العراؽ صغارنا ككبارنا؛ كلذلك فحُت دخل 

بأ "صداـ" ُب اٟتفرة الشهَتة إٔب أف ألقي القبض عليو كاف أكؿ كأىم اٞتيش األمريكٌي بغداد كاخت
ا١تسؤكلُت األمريكاف الذين دخلوا العراؽ ا١تفتوح ا١تدمَّر السيد "بوؿ كلفوتز" انئب السيد "رامسفيلد" كزير 

دم الدفاع. ككاف أكؿ ما فعلو "بوؿ كلفوتز" بعد دخوؿ بغداد القياـ بصبلة الشكر اليهوديَّة كىو يرت
اليامىكىة، كيعتمر الكوفيَّة اإلسرائيليَّة ا١تعركفة، كقبل أف يسًتيح ُب قصر "صداـ" الذم أيعد إلقامتو، طلب 
، أف يؤخذ إٔب اببل. كقد ذكر شهود العياف أنَّو حُت كصل أرض اببل ككقف عليها أجهش ببكاء الفرح

 (:ّٕما كرد ُب ا١تزمور رقم ) كلعلو حُت كقف قرأ:

 بل ىناؾ جلسناعلى أهنار اب"

 بكينا أيضان عندما تذكران صهيوف

 على الصفصاؼ ُب كسطها علقنا أعوادان
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 ىناؾ سألنا الذين سبوان كبلـ ترنيمة

 كمعذبوان سألوان فرحان قائلُت:

 ر٪تو لنا من ترنيمات صهيوف

 كيف ترٖب ترنيمة الرب ُب أرض غريبة

 إف نسيتك اي أكرشليم لتنسٍت ٯتيٍت

 ي إف ٓب أذكرؾليلتصق لسا٘ب ْتلق

 إف ٓب افضل أكرشليم على أعظم أفراحي

 "اي بنت اببل: طوىب ١تن ٯتسك أطفالك كيضرب هبم الصخرة

، فجاء على األكؿ: السيب البابلي"إف اإللو يهوه ندـ على أربعة أمور خلقها كىي:، التلمود ُبجاء كما 
الثالث:  الثا٘ب: الكلدانيوف. .(ُّ)أكالدم، كهنب حت ٓتراب بييت كإحراؽ ا٢تيكل صرٌ "تبا ٕب أل٘بَّ  لسانو:

كُب اإلصحاح التاسع كالعشركف من سفر حزقياؿ: "نبوءة  الرابع: نزعة الشر. العرب، ذرية إٝتاعيل.
ٓتراب أرض مصر" ُب رقم ٙتانية: قاؿ السيد الرب: ىا أان ذا أجلب عليك سيفا كأستأصل منك 

يعلموف أٌ٘ب أان الرب ... كأجعل أرض مصر خربة اإلنساف كاٟتيواف كتكوف أرض مصر مقفرة كخربة ف
مقفرة من ٣تدؿ إٔب أسواف إٔب ٗتم كوش ال ٘تر فيها رجل إنساف كال ٘تر فيها رجل هبيمة ... كأشتت 

من اإلصحاح  ُٖا١تصريُت بُت األمم كأبددىم ُب األراضي... كأقللهم لكيبل يتسلطوا على األمم". كُب 
"ىا أنذا أبذؿ أرض مصر لنبوخذ نصَّر ملك اببل فيأخذ ثركهتا كيغنم نفسو يقوؿ: "قاؿ السيد الرب: 

                                  
 كانظر مثلو ُب العهد اٞتديد سفر يوانف اإلصحاح الثالث. ُّ
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: "كيسقط عاضدك مصر ٔغنيمتها، كينهب هنبها فتكوف أجرة ٞتيشو". كُب اإلصحاح الثبلثُت رقم 
كتنحط كربايء عزهتا من ٣تدؿ إٔب أسواف يسقطوف فيها ابلسيف، فتقفر ُب كسط األراضي ا١تقفرة كتكوف 

دف ا٠تربة فيعلموف أٌ٘ب أان الرب عند إبراـ انرا ُب مصر كيكسر ٚتيع أعواهنا". كٓب مدهنا ُب كسط ا١ت
يلتفت أم معلًٌق أك ٤تٌلل سياسٌي أك اسًتاتيجٌي أك ... أك ... إٔب ذلك كٓب يعطنا صورة عما حدث 

 ككيف حدث. 

ة كأخذت تقودىم ٨تو إفَّ بٍت إسرائيل الذين استولت على مقدراهتم اليـو اٟتركة الصهيونيَّة ا١تتطرف
ٖتقيق أىدافها كما رٝتتها ال تستطيع أف تطمئن على مستقبل إسرائيل كأمنها كىناؾ العراؽ كمصر. لقد 
فرغت القول الصهيونيَّة كالصهيونيَّة ا١تسيحيَّة من العراؽ كانتهت منو على يد كاحد من أبرز أعضائها 

مستغبلن سذاجة بوش كإدارتو ُب  -كلها–مريكيَّة كىو "بوؿ كلفوتز" الذم استطاع أف يورط اٟتكومة األ
، أك أبسعار تنافس أسعار الغاز  تدمَت العراؽ كإهناء كجوده، كإعادة ضخ النفط العراقي إٔب إسرائيل ٣تاانن
ا١تصرٌم ُب رخصها. كحُت انتهوا من العراؽ التفتوا إٔب مصر، كمصر ال تقل عن اببل ُب نظر اٟتركة 

 اليهود. فمصر بلد الفراعنة الذين اضطهدكىم كبنوا أىراماهتم على جثث بعضهم، الصهيونيَّة كا١تتطرفُت
تبارؾ –كأخرجوىم  من مصر فخرجوا بقيادة نيب هللا موسى كأخيو ىاركف خائفُت ـ مًتقبُت. كلكنَّ هللا 

ؽ أراد أف يتم أمره كيبلغ هبم ما قدره فنجاىم ٔتعجزة كأخرجهم من أرض مصر سا١تُت، كأغر  -كتعأب
آَمنُت أَنَُّو ال ِإِلَو ِإالَّ الَِّذي آَمَنْت بِِو ﴿ فرعوف كجنوده ُب اليم، كجعلو كىو يعا٘ب ا١توت كسكراتو يقوؿ:

آآلَف َوَقْد َعَصْيَت ﴿جل شأنو عليو: –، كرد البارم (ٜٓ)يونس: ﴾بَػُنو ِإْسَرائِيَل َوَأًنَْ ِمَن اْلُمْسِلِمْيَ 
يَك بَِبَدِنَك لَِتُكوَف ِلَمْن َخْلَفَك آيَةً  * قَػْبُل وَُكنَت ِمَن اْلُمْفِسِدينَ  ، (ٕٜ-ٜٔ)يونس: ﴾فَاْليَػْوـَ نُػَنجِّ

ابلرغم من ذلك فإفَّ اٞتيل ا١تسؤكؿ عن اضطهاد بٍت إسرائيل قد ًب إغراقو ُب تلك ا١ترحلة ا١تبكرة كانتقم 
 يتم أبيديها الدمويَّة ا١تلوثة.هللا ٢تم منو، لكنَّ اللعنة الصهيونيَّة ال يكفيها أبدنا أم انتقاـ إذا ٓب 
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مصر كنانة هللا ُب أرضو، شعبها من أطيب الشعوب كأكثرىا بساطة كطيبةن كاستعدادنا لبذؿ 
اٞتهد كالقياـ أبشق األعماؿ، كالصرب عليها. ككل ىذه صفات تؤىل ىذا الشعب ، كللنهوض بعد 

ف تناـ رغدا كتطمئن على أمن الدكلة دكلة الكبوة، كللبناء بعد ا٢تدـ، فكيف تستطيع اٟتركة الصهيونيَّة أ
إسرائيل كىي ترل أفَّ الدكلة اليت حلمت هبا عرب قركف عديدة تعيش إٔب جوارىا، مصر بشعبها ىذا، 
الذم ٭تمل كل تلك الصفات اإل٬تابيَّة .ال أظن أف جفنا صهيونيٌػػػػنا ٯتكن أف يغمض، كمصر تعيش ّتوار 

انس متدٌين كلو، مسلموه كمسيحٌيوه، ال تفرؽ بينهم طوائف. إسرائيل قويَّة موحدة، شعبها متج
كمسيحٌيوه ينتموف إٔب كنيسة شرقٌية ال يستطيع الغرب أف يؤثٌر عليها كثَتا، أك يستدرجها إٔب سياسات 
يضمن هبا أمن الدكلة الصهيونيَّة اليت بلغت ُب رجعٌيتها كٚتودىا كٖتجرىا شأكنا ٓب تبلغة دكلة ُب عآب اليـو 

دا، كىي ا١تناداة أبف تكوف الدكلة يهوديٌة فقط ال يساكن اليهود فيها أم إنساف من أم دين آخر. أب
كبعد ىذا اإلعبلف ٕتد مصر ّتوارىا تسعى لتوحيد الفلسطينُت كأيىب البااب شنودة اباب الكنيسة 

ؿ الصهيوٌ٘ب األرثوذكسية القبطيَّة أف يسمح ألحد من األقباط بزايرة بيت ا١تقدس كىو ٖتت االحتبل
اليهودٌم. إذف فلتتمزؽ مصر. كإذا أعيد العراؽ إٔب القرف الثامن عشر فلتعد مصر إٔب ما قبل ذلك إف 
أمكن، ك٬تب تفكيك شعبها كإدخاؿ كل أنواع الًفرؽ كالطوائف كاألحزاب السياسيَّة ْتجج ٥تتلفة 

كنائس أخرل لتعمر إلضعاؼ كحدة ىذا الشعب؛ كلذلك بدؤكا ابلكنيسة األرثوذكسية فشجعوا  
مشاىدىا، كمشاىد دعوة األقباط النصارل لبلنضماـ إليها، ككل أبناء مصر يعرفوف الكنائس اٞتديدة 
اليت حاكلت أف توجد داخل النصارل من أقباط مصر ٘تزٌقػػػنا كتفٌتتػػػػنا. كذلك جرت ااكالت كما تزاؿ 

مُت ا١تصرٌيُت ا١توحدة إضافة إٔب إدخاؿ ٕترم إل٬تاد فرؽ كطوائف إسبلمٌية جديدة ُب صفوؼ ا١تسل
تٌيارات فكريٌة ٓب أيلفها ا١تصريٌوف، كفيها من التوجهات ما ال يتناسب كطبائع ىذا الشعب. كبعد 
استكماؿ عملٌيات الفحص كجس النبض كٖتقيق بعض النجاح ُب داخل الكتلتُت التقليديٌتُت لشعب 

جديدة تنافس الكنيسة القبطٌية على تدين ككالء  مصر: ا١تسلمُت كالنصارل عن طريق  إ٬تاد كنائس
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كحب أقباط مصر من جهة، كعن طريق إضعاؼ األزىر، كٚتيع ا١ترجعٌيات الدينية ا١تسلمة، كفتح  
األبواب لتيارات جديدة ٓب تكن معركفة من قبل من جهة اثنية. كاآلف، جاء كقت اختبار إمكاف التصعيد 

شريَّة ا١تتماسكة؛ لضماف ح ٛتاية األيقونة الرابعة "أمن إسرائيل". كقد كزرع الفتنة كتفريق ىذه الكتلة الب
جاءت الظركؼ اليت ٝتحت أبف تبقى حدكد مصر مفتوحة لتهريب األسلحة إٔب داخلها، فاٟتدكد الليبيَّة 
مفتوحة، كاألنفاؽ اليت كانت تستعمل من قبل بعض الناس بُت غزة كسيناء جاء كقت استعما٢تا بطريقة 

كإيصاؿ األسلحة أبرخص األٙتاف إٔب أيدم ا١تصريُت. كُب ظل أجواء ا٠توؼ كاٟتَتة كالًتقب أخرل 
كالتدىور االقتصادم كاٞتوع كا١ترض كا١تستقبل اجملهوؿ، تصبح حساسية الناس مفرطة كاستعدادىم 

صفر للغضب كالثورة شديد، زىذا الوضع  يعطي أفضل األجواء للقياـ بعمليات االختبار لتحديد ساعة 
لكل مرحلة من ا١تراحل القادمة؛ ألفَّ ا٢تدؼ األخَت ىو جعل مصر كالعراؽ مع اختبلؼ طبيعة الشعبُت 
كظركفهما، كخصائص التكوين، كأخذ ذلك كلو بنظر االعتبار لدل القائمُت على التخطيط للمؤامرة. 

 كاصلة النهائية ىي اافظة على األيقونة الرابعة )أمن إسرائيل(.

( ٍب ٔٓ( ابألسلحة الفاسدة ٍب العدكاف الثبلثي )ُْٖٗتهداؼ اٞتيش ا١تصرم منذ سنة )إٌف اس
ا عن )األيقونة ّٕ( كحرب أكتوبر )ٕٔحرب اليمن، ٍب حرب األايـ الستة ُب يونية ) ( ليس بعيدن

 الرابعة(، كعلى الرغم من ىذا االستهداؼ ا١تتكررفإٌف ىذا  ىذا اٞتيش قد أثبت أنَّو خَت األجناد ُب
ا١تنطقة.  فعلى الرغم من تقليص صناعاتو كإيقاؼ التصنيع اٟتريٌب كتقليص أعداده كتقييد أماكن ٖتركو 
ككجوده،  فإٌف ذلك ٓب يفت ُب عضده، كبقي  رغم كل تلك اٟتركب قواي قادرا على ٛتاية شعب مصر. 

كالنشاط للعامل ا١تصرم،  كشعر اٞتميع أفَّ ٞتيش مصر خطة سلمية لتحقيق التنمية كإعادة اٟتياة كا٠تربة
كجعلو منافسا ُب ا٠تليج كُب ا١تنطقة لكل أنواع العمالة، كأفَّ ىناؾ أربع عشرة مليوف فرصة عمل تنتظر 

ُب عمقو االسًتاتيجي كمنطقتو العربيَّة كا٠تليجيَّة، كأفَّ ذلك  -إذا طٌور خرباتو–العامل الفٌٍت ا١تصرٌم 
 سوؼ يقلب كافة ا١توازانت.
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ث األمس ُب ماسبَتك فيها معا٘ب رمزية كثَتة جدا. ا١تعٌت األكؿ كلعلو األىم ىو ضرب إٌف أحدا  
رمزيَّة اٞتيش ا١تصرٌم ُب شهر أكتوبر الذم  احتفل فيو اٞتيش ا١تصرٌم ابنتصاره على إسرائيل فيو ُب 

ٛتاية أانبيب الغاز  السادس منو.، ا١تعٌت الثا٘ب: االنتقاـ ١تا اعتربتو إسرائيل تقصَتا من اٞتيش ا١تصرٌم ُب
اليت تضخ ُب الشرايُت اإلسرائيلية. ا١تعٌت الثالث: فيما حدث انتقاـ ألحداث السفارة اإلسرائيلٌية اليت ٓب 
ٮتف على قادة الصهيونيَّة أفَّ اٞتندٌم ا١تصرٌم الذم كاف ٭ترس سفارة إسرائيل كموظفيها ٓب يكن ُب 

ة البغيضة، ٮتتلف عن ذلك ا١تتظاىر الذم ٭تيط ابلسفارة عواطفو كمشاعره كازدرائو لبلٕتاىات الصهيونيَّ 
كيهددىا. فجاء الرد عاجبل أبكثر ٦تا نتصور كأبسرع ما ٯتكن. كسرعة الرد كعنفو من األمور اليت تؤشر 
بوضوح إٔب الذين ىم كراء التصادمات اليت حدثت. ا١تعٌت الرابع: فشل السيد كزير الدفاع األمريكي أبف 

ا١تزدكج اٞتنسية األمريكي اإلسرائيلي إٔب ذكيو دكف قيد أك شرط، فوجد القادة ا١تصريُت  يعود ابٞتاسوس
يصركف على ضركرة إعادة األسرل ا١تصريُت، كٖتويل األمر إٔب صفقة بُت طرفُت متساكيُت، ال إٔب آمر 

 كمأمور. 

 فما العمل اآلف لعدـ تكرار مثل ىذه األحداث ا١تؤسفة؟ 

دكف أيٌة مواربة، كفضح ٚتيع من كراءىا أبٝتائهم كصفاهتم كفئاهتم؛ كشف ٚتيع ا١تبلبسات ب -ُ
ألفَّ أجواء ا٠توؼ كالًتقب كالكراىية كالفتنة ال ٯتكن أف تزكؿ دكف معرفة اٞتناة اٟتقيقٌيُت 
ليتجو غضب الشعب إليهم، سواء أكاف ذلك الشعب من ا١تسلمُت، أك من النصارل كىو 

ا. ا جدن ا جدن  أمر ضركرمُّ جدن

العمل على معرفة ٚتيع ا١تنابع اليت تستغلها اٞتهات العدكة ١تصر كٕتفيفها أبسرع ما ٯتكن   -ِ
كالكشف عنها. كلعل من أىم ىذه ا١تنابع بعض الثقافات أك ا١تواقف الثقافيَّة اليت أكجدهتا 
دراسات منحرفة تنسب إٔب حقوؿ الدراسات الدينيَّة اليت شحن بعضها بثقافة مفادىا أبنٍَّت 
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بناء ديٍت على حق كأفَّ غَتان على ابطل، أك ُب أقل األحواؿ أبنَّنا ٪تتلك اٟتقيقة ا١تطلقة، كأ
كغَتان ٯتتلك ك٫تا كخرسا كظنٌػػػػػنا كُب مستوايت أخرل قد يقاؿ: أبنَّنا ٪تتلك الصواب كغَتان 
على ا٠تطأ. فهذه األمور حينما توضع ُب سياقاهتا كتدرس بشكل مبلئم مقركنة بنزعة 

تسامح كذلك على سبيل ا١تثاؿ ٯتكنٍت أف أضع لوحة أجعل ٢تا كجهُت: الوجو األكؿ أضع ال
عليو شيئا ما من معتقداٌب كأقوؿ: إنٍَّت أعتقد بكذا كأضع ُب اٞتانب الثا٘ب معتقدات الطرؼ 
اآلخر ُب ا١تسألة ذاهتا، كأبُت شيئا عن أسباب اختبلؼ النظرة يقنع أبفَّ ىذا االختبلؼ ىو 

عيّّ ال يستغرب كال تثريب على أىلو أك أصحابو، كاعتبارم لو خطأ كاعتباره أنٍَّت أمر طبي
٥تطي ُب موقفي ال يعٍت أنَّنا ال ينبغي أف نتعاكف، كأف نتكاتف كنتسامح كأف نتعايش ُب 
كطن مشًتؾ، ك٪تارس حياة مشًتكة دكف صراع، كاألمثلة التارٮتية اليت تعزز مثل ىذه 

ا.  التوجهات كثَتة جدن

اٟتيلولة بُت أجهزة الدكلة كالنظاـ كاٟتكم ك٦تارسة أٌم نوع من الظلم أك التفريق بُت ا١تواطنُت   -ّ
فليس ىناؾ شيء يهيئ أٌمة ٌما أك شعبا ٌما للتفكك كالصراع كاالحًتاب الداخلٌي مثل فقداف 
العدالة كشعور اإلنساف أبفَّ أخاه اآلخر يضطهده كٯتنعو من الوصوؿ إٔب حقو فتحقيق 

لعدالة يعاِب كثَتنا من األمراض ابعتبار العدالة أعلى القيم القرآنيَّة كاإلسبلميَّة كبشكل مطلق ا
ال عبلقة لو بدين اإلنساف أك مذىبو أك طائفتو أك قبيلتو. فالعدؿ يعد عبلجا شافيا لكثَت 

 من االستعدادات ا١تنحرفة اليت ٯتكن أف تؤدم إٔب افًتاؽ كتنازع كاختبلؼ.

ظر ُب ٚتيع برامج التعليم من االبتدائٌي حىت اٞتامعٌي كٚتيع برامج اإلعبلـ إعادة الن  -ْ
كالتثقيف، كبنائها على فقو مسؤكلٌية الكلمة كالفكرة كعدـ السماح ابال٨تراؼ، كالتفرقة، 

 كبناء ثقافة التسامح.
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تسخَت اٞتامعات كدكر العلم كالصحافة كاإلعبلـ لعقد ندكات مشًتكة عديدة ُب كل يـو   -ٓ
٬تاد الوعي الكفيل بتحصُت أبناء الشعب ضد مثَتم الفنت كإعدادىم ليكونوا على كعي إل

 أبىداؼ خصومهم كطرائقهم كمناىجهم ُب إاثرة الفنت كإ٬تاد أجواء النزاع كاالحًتاب.  

أسأؿ هللا العظيم رب العرش الكرٙب أف ٭تمي مصر كشعبها كلو كأف يصوهنا كيصونو 
 كل سوء.ك٭تفظ الببلد كالعباد من  

 االستحمار ونظرية ادلؤامرة
َُُِأكتوبر  ُٔموقع أكف إسبلـ   

.  كاإلنساف ا١تستحمر إذا رأل الكتاب أك ٛتلو ِّاالستحمار أف يسعى أحد ٞتعل إنساف ٛتارنا
يكوف كمثل اٟتمار ٭تمل أسفارا، كإذا رأل كومة من اٟتكمة تضم مئات اًٟتكم كرأل ّتوارىا قبضة 

ٔب الربسيم، كلو أجريت معو حوارنا كسألتو: "ٓبى  ٗتليت عن اٟتكمة كاخًتت برسيم انصرؼ مباشرة إ
الربسيم ؟" لسخر من ذلك السؤاؿ؛ إذ ال يستطيع اٟتمار أف يرل شيئػػػنا يعدؿ قبضة برسيم أيكلها على 
 جوع. كاالستحمار قابليَّة كاستعداد، كللمصريُت كلمة طريفة يقوؿ أحدىم إذا ما حاكؿ أحد استغفالو:

فكأفَّ ا١تصرم حُت يقوؿ ذلك يرل أفَّ أخاه الكردم  -كمعذرة لئلخوة األكراد-"إنت بتستكرد٘ب " 
 تفوتو أمور كثَتة ال تتقبلها فهلوة ا١تصرم.

كالشعوب اليـو _كُب كثَت من فًتات التاريخ_ ٘تر ْتاالت استحمار، بعضها حاالت يقـو هبا 
خاٌصة -اؤىا. كاألجهزة اإلعبلميَّة اٟتديثة يغلب عليها حٌكامها، كحاالت أخرل يقـو هبا خصومها كأعد

أف تكوف من أىم أدكات االستحمار، فهي تشحن الناس إف  -ُب اإلعبلـ ا١توجو من قبل ا٠تصـو

                                  
 السُت كالتاء كما ىو معرؼ ُب اللغة العربيَّة للطلب.االستحمار   ِّ
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شاءت، كتفرغهم إف أرادت، كتشعرىم ابلتخمة حىت التجشؤ إذا قررت ذلك، كتشعرىم ابٞتوع حىت 
صلحة؛ كلذلك جعل هللا السمع كالبصر كالفؤاد مسؤكليَّة كربل السقوط إذا اقتنعت أبفَّ ٢تا ُب ذلك م

. (ٖٙ)اإلسراء: ﴾ِإفَّ السَّْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكلُّ ُأولِئَك َكاَف َعْنُو َمْسُؤوالً ﴿ جل شأنو:–فقاؿ هللا 
الرقي بو؛ فاإلنساف مطالب أف ٯتيز بُت من يريدكف استحماره كاستعماره،كمن يريدكف توجيهو كتعليمو ك 

كلذلك كاف االجتهاد فريضة على كل مسلم كمسلمة. فإذا ٓب تكن قادرنا على االجتهاد ُب ا١تسائل اليت 
ا ُب اختيار ما تسمع، كمن تسمع منهم، كمن ال تسمع  تعرض لك ُب اٟتياة فبل أقل من أف تبذؿ جهدن

صران، حيث يستطيع اإلنساف كىو ٢تم، كذلك أضعف اإلٯتاف. كىذا االبتبلء الذم ابتلى هللا بو أبناء ع
جالس على أريكتو ُب مواجهة التلفاز أف يتنقل بُت مئات اطات اليت تعج بكل شيء،ككلها تستهدؼ 

أٝتاعنا كأبصاران كأفئدتنا، كبعضها يريد استحماران، كبعضها يريد استعماران، كبعضها يريد ابتزازان، 
األقل يريد تعليمنا أك الرقي بوعينا كقول إدراكنا، بقي كبعضها كبعضها. كال شك أفَّ بعضنا منها كىو 

 علينا أف ٧تتهد فيما نسمع كفيما ندع؛ لكي نستمع القوؿ فنتبع أحسنو. 

ىذا عن معٌت االستحمار، أٌما نظريَّة ا١تؤامرة، فتتألف من كلمتُت: كلمة نظريَّة، كا١تراد هبا كما 
جاء ُب ا١تعجم الفلسفي معنياف: األكؿ: بوجو عاـ، ما يوضح األشياء كالظواىر توضيحنا ال يعوؿ على 

حد ٯتكن أف نستنبط منو الواقع.الثا٘ب: فرض علمي يربط عدة قوانُت بعضها ببعض، كيردىا إٔب مبدأ كا
حتما أحكاما كقواعد مثل نظرية الذرة. كأصل االئتمار كالتآمر تشاكر بُت أطراؼ لكي يربموا أمرنا 

ِإفَّ اْلَمََلَ ﴿كينفذكه، كقد شاع التآمر كا١تؤامرة ُب الشر أك السوء الذم يريد  طرؼه إنزالو بطرؼ آخر 
أم يتشاكركف بطريقة للتخلص  (ٕٓ)القصص: ﴾ِإيّنِ َلَك ِمَن النَّاِصِحْيَ َيَْدتَُِروَف ِبَك لِيَػْقتُػُلوَؾ فَاْخُرْج 

ًئا ِإْمًرا﴿ جل شأنو:-منك كقتلك، كقولو  أم منكرنا. ك قد آتمرت  (ٔٚ)الكهف: ﴾َلَقْد ِجْئَت َشيػْ
–سؤكلية قتلو لقتلو بطريقة الٕتعل من قبيلة كاحدة ٔتفردىا تتحمل م -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص–قريش على رسوؿ هللا 
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صلوات هللا كسبلمو عليو_ كُب عصران ىذا شاع استعماؿ كلمة مؤامرة ُب التشاكر للتخلص من 
شخصٌيات عاٌمة أك لبلنقبلب كللثورة على نظم أك ما شاكل ذلك. ككثَتنا ما يتحدث اإلعبلمٌيوف عن  

لفبل٘ب ١تؤامرة انقبلب" أك ما كلمة مؤامرة، كأف يقاؿ: "تعرض فبلف ١تؤامرة اغتياؿ، أك تعرض نظاـ البلد ا
شاكل ذلك. كإذا أضيفت النظريَّة إٔب ا١تؤامرة ُب تعابَتان الشائعة أريد هبا تلك اآلراء كالتحليبلت 

 كتفسَتات األحداث اليت تقـو على افًتاض كجود مؤامرة.

يَّة كنستطيع القوؿ: إنو حىت ٙتانينات القرف ا١تاضي كمعظم األحداث تستبد ُب تفسَتىا "نظر  
ا١تؤامرة"، منذ أف قاؿ ا١تها٘تا غاندم كلمتو الشهَتة: "لو اقتتلت ٝتكتاف ُب البحر فاعلموا أف بريطانيا 
كدسائسها كراء ذلك". كقد دخلت ا١تؤامرة ا١تعًتؾ السياسي كاحتلت مواقع ىامة فيو، كمنذ ٙتانينات 

ل طبيعي ضمن دكؿ ىذا الشرؽ القرف ا١تاضي كطرح فكرة الشرؽ األكسط الكبَت إلدراج إسرائيل بشك
األكسط الذم أريد ٕتريده من ىيويَّتو العربيَّة اإلسبلميَّة كتعريفو هبذه الصفة اٞتغرافيَّة الساذجة، كالناس 

ينقسموف إٔب فريقُت: فريق يرل أفَّ نظريَّة ا١تؤامرة ٣ترد نوع من الوسواس ال حقيقة ٢تا كال كجود. كفريق 
ا تزاؿ فاعلة كمؤثرة ُب إ٬تاد كثَت من األحداث كالوقائع اليت ٘تر هبا أمم العا١تُت يرل أفَّ ا١تؤامرة كانت كم

 الثا٘ب كالثالث ْتسب التصنيفات االقتصاديَّة الغربيَّة.

كا١تؤامرة ال ٖتدث من فراغ كال تعمل ُب فراغ بل ىي ٖترؾ يعتمد على كجود ثغرات ُب موقع ما، 
ات كفرصنا لتمرير مؤامراهتم؛ فيستغلوهنا. كُب ا١تؤامرات الدقيقة اليت ْتيث ٬تد ا١تتآمركف أك ا١تؤ٘تركف ثغر 

تستخدمها أك تسخرىا دكؿ كربل متقدمة ضد كياانت صغرل، فإهٌنا ال تنفذ إال بعد أف هتيأ ٢تا فرص 
النجاح اعتمادنا على ثغرات ُب الداخل. فحينما يقاؿ: إفَّ ضياع فلسطُت ككقوعها أبيدم الصهاينة كاف 

ة من بريطانيا كبعض أعواهنا ُب ا١تنطقة كاٟتركة الصهيونيَّة العا١تيَّة كأطراؼ أخرل، فذلك ال يعٍت أفَّ مؤامر 
الفلسطينيُت كالعرب كا١تسلمُت كانوا ُب أحسن حاؿ، كا١تؤامرة كحدىا ىي اليت أدت إٔب ضياع فلسطُت. 
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لسياسيَّة كاالجتماعيَّة كالثقافيَّة ىذا التصور خطأ، فا١تؤامرة تستغل كل عوامل الضعف، كسائر ا١تشاكل ا
كالتعليميَّة كاالقتصاديَّة مع الزماف كا١تكاف؛ لتختار ٟتظة اترٮتيَّة معينة إلطبلؽ ا١تؤامرة لتحقيق أىدافها؛ 

كلذلك فبل ٣تاؿ إلنكار دكر ا١تؤامرة ُب أىم األحداث اليت شهدهتا ببلدان عرب القرنيُت ا١تاضيُت، كما ال 
ا مدخل تفسَتم تتضافر معو عدة مداخل عندما نريد ٣تاؿ لتحميل ا١ت ؤامرة مسؤكليَّة كل شيء؛ ألهنَّ

تفسَت حدثو  ما تفسَتنا مبلئما. كقد ٭تلو لبعض ا١تتابعُت أف يقلل من دكر ا١تؤامرة أك ينفيو ٘تامنا، 
ارج كيقوؿ: إهنا ٣ترد خياؿ أك كىم ٬تسمو بعض الناس إلحداث ىزٯتة معنويَّة، كلتضخيم قدرات ا٠ت

كاألعداء، كالتقليل من قدرات كطاقات األمَّة؛ فيندفع ابلتإب إٔب نفي  ا١تؤامرة نفينا مطلقنا. كىذا خطأ 
فادح ال ينبغي السقوط فيو، يقابل ذلك خطأ من يربئ الساحة الداخليَّة من سائر العيوب، كيلقي 

تلك ااكالت، كإيقاؼ تلك ا١تؤامرات اب١تسؤكليَّة كاملة على ا٠تارج، ٍب ال يقـو بدكر إ٬تايب ُب إحباط 
جل شأنو: "ايرب قاتل عٍت أعدائي كأحبط بنفسك -عند حدىا. بل يستخذم كيستكُت، كيقوؿ  

مؤامراهتم فإنٍَّت أقل من أف أقـو بشيء من ذلك" كىذا خطأ فادح كذلك. كلكنَّ الل كا١تعلق ا١تلتـز 
وامل ا١تؤثرة ُب اٟتدث كتوعية األمَّة هبا، كاالرتقاء بقدراهتا بقضااي األمَّة مسؤكؿ عن اإلحاطة ّتميع الع

ككعيها كطاقاهتا؛ ١تساعدهتا على سد الثغرات الداخليَّة، كمنع ا١تؤامرات من استغبلؿ الداخل كتوظيف 
ثغراتو كعيوبو، ككشف تلك ا١تؤامرات ألبناء األمَّة؛ ليأخذكا خذرىم كأسلحتهم، لئبل ٯتيل ا١تتآمركف عليهم 

 يلة كاحدة ُب حالة غفلة منهم.م

ا أخلصت  دينها،  إفَّ إسرائيل كأمريكا كٚتيع أعداء األمَّة أعجز من أف ينالوا منها نيبلن لو أهنَّ
كطهرت جبهتها الداخليَّة كالتزمت ك٘تسكت هبدم الكتاب الكرٙب، كانتصرت ١تقاصده العليا اٟتاكمة من 

قد قاؿ كىو ينبو إٔب فقو  -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص–ليو؛ كلذلك فإفَّ رسوؿ هللا توحيد كتزكية كعمراف، كائتلفت قلوهبا ع
َعَث َعَلْيُكْم َعَذاًًب مِّن فَػْوِقُكْم َأْو ِمن حَتِْت َأْرُجِلُكْم َأْو ﴿ تعأب:–قولو  ُقْل ُىَو اْلَقاِدُر َعَلى َأف يَػبػْ

 ﴾انظُْر َكْيَف ُنَصرُِّؼ اآلاَيِت َلَعلَُّهْم يَػْفَقُهوفَ يَػْلِبَسُكْم ِشَيعاً َويُِذيَق بَػْعَضُكم أبََْس بَػْعٍض 
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تداعى األكلة إٔب قصعتها فقاؿ قائل كمن تيوشك األمم أف تداعى عليكم كما " قاؿ: ،(٘ٙ)األنعاـ:
ا١تهابة  يومئذ قاؿ بل أنتم يومئذ كثَت كلكنكم غثاء كغثاء السيل كلينزعن هللا من صدكر عدككم قلة ٨تن

 ".حب الدنيا ككراىية ا١توت هللا ُب قلوبكم الوىن فقاؿ قائل اي رسوؿ هللا كما الوىن قاؿمنكم كليقذفن 
َعَث َعَلْيُكْم َعَذاًًب مِّن ﴿ :-تعأب–إذا قرأ قولو  -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص–ككاف رسوؿ هللا  ُقْل ُىَو اْلَقاِدُر َعَلى َأف يَػبػْ

ارٕتف  (٘ٙ)األنعاـ: ﴾يَػْلِبَسُكْم ِشَيعاً َويُِذيَق بَػْعَضُكم أبََْس بَػْعضٍ  فَػْوِقُكْم َأْو ِمن حَتِْت َأْرُجِلُكْم َأوْ 
كأخذ يقوؿ بتضرع شديد: "أعوذ بوجهك ايرب أعوذ بوجهك اي رب"، كذات مرة توجو إٔب ربو ابلدعاء 

أف ال يكفر أميت ٚتلة  ، سألتوفأعطا٘ب ثبلاث كمنعٍت كاحدة سألت ريب ألميت أربعا" ألمتو قاؿ:
ا عذب بو ، كسألتو أف ال يعذهبم ٔتر عليهم عدكا من غَتىم فأعطانيها، كسألتو أف ال يظهطانيهافأع

صلى هللا –كُب ركاية زيد قولو .  ّّ"، كسألتو أف ال ٬تعل أبسهم بينهم فمنعنيهااألمم قبلهم فأعطانيها
عن رب العزة: "إ٘ب إذا قضيت قضاءن فإنو ال يرد كإ٘ب قد أعطيت ألمتك كذا ككذا   -عليو كآلو كسلم

كما مر ٍب قاؿ كلن أسلط عليهم عدكا من سول أنفسهم فيستبيح بيضتهم كلو اجتمع عليهم من بُت 
كقد صححو   -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص–أبقارىا حىت يكوف بعضهم يهلك بعض" كإذا صح ذلك عن سيدان رسوؿ هللا 

كثَتكف فذلك يعٍت أف الثغرات الداخلية ٢تذه األمة ىي أخطر بكثَت من ا١تؤامرات ا٠تارجية؛ كلذلك فإف 
صلى هللا –ىذه األمة ٬تب أف تكوف موحدة على الدكاـ، مؤتلفة قلوهبا على كتاب هللا كىدم رسولو 

كلو أنفقت ما ُب األرض ٚتيعا فإهنا لن تصل إٔب حالة  ألنو ىو الذم ألف بُت قلوهبا، -عليو كآلو كسلم
التأليف بُت القلوب.  إذف فهذه األمَّة أحوج ما تكوف إٔب مراجعة جبهتها الداخليَّة على أالٌ تغفل عن 
ا٠تارجية ٟتظة كاحدة، كأف تقيم نوعنا من حالة التوازف ُب النظر إٔب الداخل كا٠تارج، كىذا ىو الدرس 

                                  
 ُّْ/ٖالصفحة أك الرقم:  - فتح البارم البن حجرا١تصدر:  -ابن حجر العسقبل٘ب أبو ىريرة ادث:  الراكم:  ّّ

 خبلصة حكم ادث: ]ركم[ ٨توه مرسبل .
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ُهم ﴿ أنخذه من صبلة ا٠توؼ:الذم ٯتكن أف  نػْ َوِإَذا ُكنَت ِفيِهْم فََأَقْمَت ذَلُُم الصَََّّلَة فَػْلتَػُقْم طَآئَِفٌة مِّ
لُّوْا فَػْلُيَصلُّوْا مََّعَك َوْلَيْأُخُذوْا َأْسِلَحتَػُهْم فَِإَذا َسَجُدوْا فَػْلَيُكونُوْا ِمن َورَآِئُكْم َوْلَتْأِت طَآئَِفٌة ُأْخَرى ََلْ ُيصَ 

َيِميُلوَف َوْلَيْأُخُذوْا ِحْذرَُىْم َوَأْسِلَحتَػُهْم َودَّ الَِّذيَن َكَفُروْا َلْو تَػْغُفُلوَف َعْن َأْسِلَحِتُكْم َوَأْمِتَعِتُكْم فػَ  َمَعكَ 
َلًة َواِحَدًة َوالَ ُجَناَح َعَلْيُكْم ِإف َكاَف ِبُكْم َأًذى مِّن مََّطٍر َأْو ُكنُتم مَّْرَضى َأف تَ  َضُعوْا َعَلْيُكم مَّيػْ

ُتُم الصَََّّلَة فَاذُْكُروْا اّلّلَ ِقَياًما  *َأْسِلَحَتُكْم َوُخُذوْا ِحْذرَُكْم ِإفَّ اّلّلَ َأَعدَّ لِْلَكاِفرِيَن َعَذاًًب مُِّهيًنا  فَِإَذا َقَضيػْ
 ﴾َكاَنْت َعَلى اْلُمْؤِمِنَْي ِكَتاًًب مَّْوُقوَتً َوقُػُعوًدا َوَعَلى ُجُنوِبُكْم فَِإَذا اْطَمْأنَنُتْم فََأِقيُموْا الصَََّّلَة ِإفَّ الصَََّّلَة  

 .(ٖٓٔ-ٕٓٔ)النساء:

كحُت كنت كما أزاؿ أنبو إٔب أخطار ا٠تارج على الداخل، كخطورة إسرائيل كا١توقع الذم ٖتتلو ُب 
بذلك أف العقل كالضمَت الغريب، كآاثر الذاكرة التارٮتيَّة الغربيَّة ُب نظرهتا للعرب كللمسلمُت، فإنٍَّت أريد 

تعي أميت حقائق ىذا ا٠تارج، كما ٯتكنو أف يفعلو، كتربصو الدكائر هبذه األمَّة. ال ألفَّ ذلك ا٠تارج على  
م أذكى من بقيَّة البشر؛ بل أريد أف ألفت األنظار إٔب كجود ىذه  -معاذ هللا-كل شيء قدير  كال ألهنَّ

ال الشر؛ ليأخذ أبناء أميت حذرىم كأسلحتهم، فبل الركح العدائيَّة كالنزعات اليت ال تريد هبذه األمَّة إ
يناموف كال يغفلوف. كىل أضاع األمة، كشتت مشلها، كأضعف قوهتا، كجعلها هنبنا ألعدائها إال تلك 
الغفلة اليت ٝتحت ١تشكبلهتا الداخليَّة ابلًتاكم كالتفشي كاالنتشار، كأعطت للخارج الضوء األخضر 

 للتدخل.

ظامو إلخواننا الشيعة كاألكراد، ك٤تاكالت اإلابدة اليت قاـ هبا بعض أعوانو فلوال اضطهاد صداـ كن
ة كغَتىا، گمثل علي حسن اجمليد كغَته ُب استعماؿ ا١تواد الكيماكيَّة؛ إلابدة بعض األكراد ُب حلب

يكاف كاستعماؿ عصا البطش اليت ال ترحم ضد إخواننا الشيعة فيما عرؼ ابلثورة الشعبانيَّة. ىل كاف لؤلمر 
أف يدخلوا العراؽ بطلب كمباركة كتعاكف من كثَت من األخوة األكراد كالشيعة؟ كىل كاف العراؽ ٯتكن أف 
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يتمزؽ إٔب ىذا اٟتد؟ ىناؾ مؤامرة كال شك، كلكنَّ ىناؾ أخطاء داخليَّة قد مهدت للمتآمرين الطريق 
نا مثل كعي ذلك الشاعر العريب الذم لتنفيذ مؤامرهتم كالوصوؿ إٔب ما أرادكا، فالذم نريده كعينا لدل أمت

 قاؿ:

 فما إف طبَّنا جنب كلكن *** مناايان كدكلة آخرين

فبلبد من التوازف كالنظرة ا١تتوازنة اليت ٖتسب لكل عامل أك مؤثر أك متغَت أك معطى حسابو كتعطيو 
صر مؤخرنا ٢تا حجمو اٟتقيقي دكف مبالغة؛ لئبل تضطرب األمور. كال شك أفَّ األحداث اليت كقعت ُب م

عواملها ا٠تارجيَّة كعواملها الداخليَّة، ٘تتزج فيها ا١تؤامرة ا٠تارجيَّة ابلعوامل الداخليَّة؛ لتحدث تلك النتيجة 
 ا١تأساكيَّة.  فياليت قومي يعلموف.

 كيف ضلقق التوازف بْي ثقافة احلق وثقافة الواجب
 َُُِأكتوبر  ُٔموقع إسبلـ أكف الين 

ىناؾ تفاكت بُت  ىل ة ُب الوجود؟فاضل سنٌ حقوؽ أـ ثقافة كاجبات؟ ىل التٌ  ىل ثقافتنا ثقافة 
م متساككف ٘تامنا؟ كىل ٢تذا التفاكت أثر ُب ٖتديد أدكارىم ُب ىذه اٟتياة؟ لقد خلق هللا  البشر، أـ أهنَّ

اإلنساف كأىكٍكل إليو خبلفة األرض كأ٘تنو على حريٌتو، ككٌلفو، كأمره كهناه كابتبله بذلك، كجعل مهٌمتو ُب 
كيعبده كحده ال شريك لو، كأف ييزٌكي نفسو كبيئتو كييطٌهر٫تا، كييزٌكي  -جٌل شأنو-اٟتياة أف ييوٌحد هللا 

و. كمن تكايف التزكية، العمراف إبحياء مىوىات األرض، تصٌوره كاعتقاده كنظم حياتو كسائر ما ٭تيط ب
كإعمارىا، كعدـ إ٫تاؿ شيءو منها، خاٌصة كأفَّ ا٠تالق العظيم قد خلق فيها كل ما يؤدم إٔب إعمارىا إذا 
، أك أخٌل هبا أبٌم نوع من  شاء اإلنساف أف يفعل ذلك، فإذا ٕتاكز مهٌمتو، أك فعلها بغَت الطريق ا١ترسـو
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نصيب األرض، فييفقد األمن فيها كتضطرب عملٌيات  -بكل أشكالو-اف الفساد كا٠تراب اإلخبلؿ، ك
 اإلنتاج كالتوزيع اضطراابن ٬تعل البشر عاجزين عن اٟتصوؿ على أقواهتم منها أك أتمُت استقرارىم فيها.

ثَت لو فيها صفات طبيعٌية كًخٍلقٌية ال أت -إضافة إٔب حقيقتو اإلنسانٌية الكلٌية ا١تشًتكة-كلئلنساف 
لق اإلنساف طويبلن أك قصَتنا، أبيض أك أٝتر، ٚتيبلن أك أقل ٚتاالن، تلك كلها صفات  كال اختيار؛ فأف ٮتي
طبيعٌية ًخٍلقٌية تتعٌلق بتقدير العزيز العليم، الذم خلق الكوف كقٌدر فيو كل شيء تقديرنا، فكأٌف بُت يديو 

ساف فيها موقعنا، ككذلك الطبيعة كاألرض ٔتا فيها كمىٍن ٭تتٌل اإلن -إف صٌح التعبَت-خارطة  -جٌل شأنو-
 ﴾كىخىلىقى كيلَّ شىٍيءو فػىقىدَّرىهي تػىٍقًديرنا﴿ يها:ا١تتحٌكم ف -جٌل شأنو-عليها، كىذه ا٠تارطة ىو كحده 

إفَّ  إمكانٌية إ٬تاد قناة ُب مصر، تربط بُت البحار_ تدعى فيما بعد قناة السويس_ أك  (.ِ)الفرقاف:
ر بًتكؿ ُب جزيرة العرب كما حو٢تا، ككجود مناجم ذىب كفضة كغَتىا موزعة على ٥تتلف بقاع كجود آاب

األرض، ككذلك األهنار كايطات، كٌل ىذه األمور كأمثا٢تا داخلة ُب خارطة التسخَت اإل٢تي كالتقدير 
ذا، فتجد شعبنا أكثر ميبلن الراٌبٌ٘ب، كاٞتانب اٞتربٌم من اإلنساف الذم ٝتيناه اب٠تلقٌي كالطبيعٌي داخل ُب ى

من شعوب أخرل للهو كاللعب كالرايضة كما شاكل، كٕتد شعبنا آخر أكثر ميبلن للزراعة أك الصناعة أك 
ما ماثل ذلك؛ ألفَّ تقدير العزيز العليم ٢تذه األرض ىو التكامل كالتفاعل كالتوازف ابعتبار كحدة البشريٌة 

يزاف كالتوازف ىدفنا كغاية ككسيلة كقيمة أساسيَّة ُب عبلقات البشريَّة ككحدة ا١تبدأ كالغاية اليت ٕتعل من ا١ت
اليت أكد الرُّسل كافَّة أهٌنا تنتمي إٔب أب كاحد كأـ كاحدة كرٌب كاحد، كأتخذ أدكارىا ُب ىذه اٟتياة 

 كٗتطيطو كتيسَته كإرادتو. -تبارؾ كتعأب-بتقدير ذلك الرب الواحد 
وف اإلنساف بطبيعتو طموحنا، يتطٌلع دائمنا إٔب أف يكوف األفضل كإٔب كقد قٌدر العزيز العليم أف يك

لنا ُب ابٍت آدـ  -تبارؾ كتعأب-أف يتفٌوؽ على سواه، كقد برز ذلك كاضحنا ُب ا١تثل ا٢تاـ الذم ضربو هللا 
دنا كتقريبهما القرابف، ككيف طغٍت الٌرغبة ُب الوصوؿ إٔب موقع األفضلٌية فجعلٍت من أحد األخوين حاس

شرٌيرنا، كحٌولتو إٔب قاتل غاشم جاىل فيما بعد، ك٢تذه النزعة ا٠تطَتة ا١تغركسة ُب طبائع ىذا اإلنساف أف 
تدخل ُب نظاـ التكامل فتكوف خَتنا كيكوف عائدىا تنافس ُب ا٠تَتات كسعينا كراء معاٞتة األزمات كحٌل 



 ٖٜٔ  
 

ليقية ميزاف يعدؿ نظاـ اٟتياة كسَت اإلنساف  ا١تشكبلت ككسب الطٌيبات كاستقرار اٟتياة، فالصفات ا٠تي
ما ٮترجو من آاثر كثَت من القضااي ا٠تًلقٌية اليت ال كسب لئلنساف  -إذا شاء-فيها كيكسب اإلنساف 

فيها، فالقضااي ا٠تيليقٌية ٔتثابة ا١تيزاف الذم يعدؿ الكفة، كيضع كل شيء ُب نصابو، كيستطيع اإلنساف أف 
قٌية، كيضع نفسو على الطريق السوٌم، كيهتدم ُب سبل اٟتياة، ييكسب نفسو أفضل الصفات ا٠تيلي 

كييعٌوض أم نقص ًخٍلقي قد يكوف اعًتاه _ كذلك إذا أراد كىيأ نفسو لذلك، كتيٌسرت لو عوامل أخرل. 
فإذا طرحنا سؤاالن خطَتنا كقلنا: ىل األصل ُب البشريٌة التساكم بُت ٚتيع أفرادىا دكف استثناء، أـ األصل 

لتفاضل، كعلى أٌم شيء يقـو التفاضل، أيقـو على الصفات ا٠تًٍلقية أـ ا٠تيليقية، األصلٌية أـ فيها ا
ا١تكتسبة؟ نستطيع القوؿ إٌف التساكم ٯتكن أف يكوف اثبتنا ُب ا١تبادئ العاٌمة، فبل شك أٌف البشر 

"كٌلكم آلدـ، كآدـ متساككف ُب اٟتقيقة اإلنسانٌية، فبل فرؽ بُت جنس كآخر، كلوف كآخر، كلغة كأخرل: 
ال شك ُب ذلك:  -سبحانو كتعأب-من تراب"، فنحن متساككف ُب ا١تبدأ كا١تعاد كاٞتزاء عند هللا 

نكيم مًٌن ذىكىرو أىٍك أينثىى بػىٍعضيكيم مًٌن بػىٍعضو ﴿ )آؿ  ﴾فىاٍستىجىابى ٢تىيٍم رىبػُّهيٍم أىٌ٘بً الى أيًضيعي عىمىلى عىاًملو مًٌ
 ،ة ذلك أك تنفيوقيٌ لي ؽ الصفات ا٠تي ٍب بعد ذلك تصدٌ  ة،كرامة اإلنسانيٌ كمتساككف ُب ال (،ُٓٗعمراف:

كاستكرب عليو كعلى آايتو  ،سلطاانن ؿ بو نزٌ ت لو الكرامة كإذا أشرؾ اب ما ٓب يي فإذا استقاـ اإلنساف ٘تٌ 
كٌلو   (، كىذاِٖ)التوبة: ﴾ًإ٪تَّىا اٍلميٍشرًكيوفى ٧تىىسه ﴿يستحٌق أف ييطلق عليو ٧تس:  -آنذاؾ-ككفر برسلو فإنٌو 

أٌما ما نتفاضل فيو فهو أمر موجود ُب  .ال يعود إٔب حقيقة اإلنساف، بل إٔب صفاتو ا١تكتسبة ا٠تيليقٌية
شأنو: اإلنساف كاٟتيواف كالنبات كالشجر ككل ما خلق هللا سبحانو كتعأب، ففي طعـو الفواكو يقوؿ جٌل 

لي بػىٍعضىهىا عىلىى بػىٍعضو ُب ﴿ تو لًٌقىٍوـو يػىٍعًقليوفى كىنػيفىضًٌ ايى (، كُب الٌرسل، كىم ْ)الرعد: ﴾األيكيًل ًإفَّ ُب ذىًلكى آلى
تًٍلكى الرُّسيلي فىضٍَّلنىا بػىٍعضىهيٍم ﴿قد قاؿ:  -جٌل شأنو-ٚتيعنا رسل هللا ٭تملوف للٌناس رساالتو، لكن هللا 

نػٍهيم مَّن كىلَّمى اَّلٌلي كىرىفىعى بػىٍعضىهيٍم دى  هي ًبريكًح اٍلقيديًس عىلىى بػىٍعضو مًٌ نىا ًعيسىى اٍبنى مىٍرٙبىى اٍلبػىيًٌنىاًت كىأىيٍَّدانى رىجىاتو كىآتػىيػٍ
ن بػىٍعًد مىا جىاءتٍػهيمي اٍلبػىيًٌنىاتي كىلىًكًن اٍختػىلىفيوٍا فىًمنػٍ  تػىتىلى الًَّذينى ًمن بػىٍعًدًىم مًٌ هيم مٍَّن آمىنى كىلىٍو شىاء اَّلٌلي مىا اقػٍ
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تػىتػىليوٍا كىلىًكنَّ اَّلٌلى يػىٍفعىلي مىا ييرًيدي كىًمنػٍهيم مَّن كىفىرى كىلى  فهذا التفضيل للرسل  (،ِّٓ)البقرة: ﴾ٍو شىاء اَّلٌلي مىا اقػٍ
 بيٍت على األدكار اليت أيسند لكل رسوؿ آداؤىا كالقياـ هبا.

كحُت ندرس أكضاع ا١تسلمُت اليـو ٧تد أٌف ثقافتهم ىجيننا كخليطنا مرٌكبنا من ثقافات عديدة أ٫ٌتها 
افة ىذا العصر الغربٌية ُب جوىرىا كمنشئها كٕتٌلياهتا كانعكاساهتا، كقد نشأت ىذه الثقافة ا٢تجُت فينا  ثق

بعد أف ا٨تسرت عٌنا أتثَتات ثقافة القرآف ، كداخلتنا  ثقافات أخرل امتدت ُب الفراغات ا١توجودةلدينا، 
أثر ابٟتضارة الغربية اليت حفل فأصبحت  ثقافتنا ثقافة حقوؽ ُب ا١تقاـ األكؿ؛ كذلك انشئ عن الت

، ْتيث إتهت كل حركات اإلصبلح كالتحٌرر ُب الغرب ألف  اترٮتها  ابضطهادات اإلنساف لئلنساف، 
تضع ُب مقدمة أىدافها كيفٌية اسًتداد تلك اٟتقوؽ ا١تستلىبة كًٛتيتها كتعزيزىا، فسادت تلك األفكار، 

عمل،كحقوؽ ا١ترأة، كحقوؽ األطفاؿ، كحقوؽ كبرزت شعارات حقوؽ العمَّاؿ، كحقوؽ أرابب ال
ُب -ا٠تصوصيَّة، كحقوؽ الدكلة. فويجد اإلنساف الذم ينظر انطبلقنا من بػيٍعدو كاحد، كىو إنساف ترىب 

على أف يكوف ذا بعد كاحد، كاحتل جانب اٟتق ذلك البعد كسيطر عليو، كقد كاف لذلك ما  -األصل
كن ذلك االٕتاه قد بقي ىو الغالب، حيث صار ىناؾ لئلصبلح يسٌوغو ُب بعض ا١تراحل التارٮتيَّة، كل

مطلب آخر أال كىو كيف نوجد التوازف الذم فيقد بُت ثقافة اٟتٌق كثقافة الواجب. فثقافة الواجب قد 
أتثٌرت إٔب حٌد كبَت بطغياف ثقافة اٟتق، خاصَّة بعد أف حصلت بعض الفئات ا١تهٌمشة على حقوقها، 

نوعنا  -حظ التطورات اليت ٕترم ُب اٟتركات النسوية ُب الغرب على سبيل ا١تثاؿحُت نبل-كمن ىنا ٧تد 
من الطغياف ا١تهدًٌد لبقاء األسرة لدل النسوايَّت اللَّواٌب امتؤلٍت عقو٢تن كقلوهبن بثقافة اٟتٌق، فلم تعد 

لظواىر اليت تسمح ٢تن إال برؤية ثقافة اٟتقوؽ كٕتاىل ثقافة الواجب، ٦تا أٌدل إٔب حدكث كثَت من ا
%، كبُت َٔجعلت نسبة تفٌكك األسرة ُب الغرب ترتفع ُب أمريكا بُت البيض إٔب ما جاكز الػػ

 %، كاألرقاـ ما تزاؿ ُب تزايد.َٕاألفركأمريكا ما جاكز الػػ
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إنٌنا ٧تد اضطراابن ُب بلداننا اليت ٧تحت فيها الثورات الشعبيَّة، فمن اعتصاـ آلخر، كمن اضراب 
ظاىرة ألخرل، ككل فئة من فئات الناس تسعى كراء حقوقها، ك٨تن ال نناقش فكرة أفَّ لثالث، كمن م

لكل ىذه الفئات حقوقنا، كال شك أهٌنا ٓب تستطع الوصوؿ إليها ُب ظٌل األنظمة السابقة، فشعرت ُب 
تطيع أف أفَّ ٢تا أف تطالب بكل تلك اٟتقوؽ كتس -اليت ٓب يكن ٢تا موازين دقيقة-ظل إعبلميَّات الثورة 

تصل إليها دفعة كاحدة، كأاٌل تؤٌخر مطالبها ُب الوصوؿ إٔب حقوقها مهما كانت األسباب، ْتيث نسمع 
إضراابن للمعٌلمُت ييعٌطل الدراسة كالتعلم، كللٌسائقُت ييعٌطل حركة اٟتياة، كلؤلطباء ٯتكن أف يؤدم إٔب 

غَت ذلك من فئات الٌناس، ْتيث أصبح كفيات كتدمَت مستشفيات كزايدة أعداد ا١ترضى ُب الببلد، إٔب 
بعض الناس يتمنَّوف _خاطئُت_ أفَّ ما حدث ليتو ٓب ٭تدث، كتلك كارثة، فهذا النوع من الثورات 
كالتحرٌكات الشعبٌية ٭تتاج إٔب سند دائم مٌتصل من عواطف األمَّة كمشاعرىا كأتييدىا كدعمها، إهٌنا إذا 

ا قد تعود إٔب نقطة الصفر ا ٓب ٖتقق شيئنا، كذلك خطر كبَت على اٟتاضر كا١تستقبل. فقدتو فإهنَّ  ككأهنَّ

إفَّ أىم شيء ييفعل اآلف ىو أف تدخل كل أجهزة التعليم كاإلعبلـ كالٌدعوة كاإلرشاد كالٌتثقيف 
ا كاحدة كبصوت كاحد إلعادة بناء حالة الٌتوازف  كالٌتوجيو كالٌتدريب حالة إنذار، ٕتعلها ٚتيعنا تعمل يدن

ٌق كالواجب كإخراج الناس من متاىات ثقافة اٟتٌق الػميطلق؛ ليعرؼ كل ىؤالء أفَّ ٢تم حقوقنا معًتفنا بُت اٟت
هبا، لكنَّ الوصوؿ إٔب ىذه اٟتقوؽ لو منهج كلو طريق ككسائل كأدكات كمصادر كموارد تؤثٌر ُب عمليَّات 

فسوؼ يضٌيعوف حقوقهم  الوصوؿ إٔب ىذه اٟتقوؽ اليت إذا ٓب ييٍدرؾ أصحاهبا ذلك ُب كقت مبكر؛
كيضٌيعوف كاجباهتم كيضٌيعوف حقوؽ اآلخرين، فتضيع الشعوب كتيدىمَّر األكطاف، كتكوف تلك الثورات 

 كالتحرٌكات كابالن على أىلها كأكطاهنا كشعوهبا.

قد أكجد ترابطنا كتبلزمنا شديدين بُت أداء الواجب كاٟتصوؿ على اٟتق،  -تبارؾ كتعأب-إفَّ هللا 
تم فربط نع أبنٌو  -بعد ذكر نعيم أك عذاب-يم اآلخرة كعذاهبا ابلعمل اإلنساٌ٘ب، كما أكثر اآلايت اليت ٗتي

قد أرسى ُب كتابو العزيز قاعدة ذىبيَّة، لو تشبثت البشريَّة  -جلَّ شأنو-جزاءن ٔتا كانوا يعملوف، كما أنَّو 
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يػٍرنا يػىرىهي * كىمىن يػىٍعمىٍل ًمثٍػقىاؿى ذىرَّةو فىمىن يػىٍعمىٍل ًمثٍػقى ﴿: هبا لتخٌلصت من كثَت ٦تا تعا٘ب منو، ىي اؿى ذىرَّةو خى
يركف أفَّ ذلك كلو مرتبط  -كأتثر هبم عامة الناس-كإذا كاف ا١تفٌسركف  ،(ٖ-ٕ)الزلزلة: ﴾شىرِّا يػىرىهي 

ابآلخرة، فإنٌنا ال نرل أٌم داع لربط ذلك العمـو ٓتصوص اآلخرة، فا٢تبلؾ الذم يصيب أ٦تنا ُب األرض 
نيا، كيقوؿ جٌل شأنو:ال  كىتًٍلكى اٍلقيرىل أىٍىلىٍكنىاىيٍم لىمَّا ظىلىميوا كىجىعىٍلنىا ﴿ شك أنَّو شأف ٭تدث ُب اٟتياة الدُّ

ا ٍهًلًكًهم مٍَّوًعدن ىيٍم اًبٍلبىٍأسىاء كىالضَّرَّاء ﴿كيقوؿ: (، ٗٓ)الكهف: ﴾ًلمى كىلىقىٍد أىٍرسىلنىآ ًإٔبى أيمىمو مًٌن قػىٍبًلكى فىأىخىٍذانى
انيواٍ  لَّهيٍم يػىتىضىرَّعيوفى*فػىلىٍوال ًإٍذ جىاءىيٍم أبىٍسينىا تىضىرَّعيوٍا كىلىًكن قىسىٍت قػيليوبػيهيٍم كىزىيَّنى ٢تىيمي الشٍَّيطىافي لىعى  مىا كى

ىيم بػىٍغتىةن فىًإذىا يػىٍعمىليوفى*فػىلىمَّا نىسيوٍا مىا ذيكًٌريكٍا بًًو فػىتىٍحنىا عىلىٍيًهٍم أىبٍػوىابى كيلًٌ شىٍيءو حىىتَّ ًإذىا فىرًحيوٍا  ٔتىا أيكتيوٍا أىخىٍذانى
كىاٍلبػىلىدي الطَّيًٌبي ٮتىٍريجي نػىبىاتيوي إبًًٍذًف رىبًًٌو كىالًَّذم خىبيثى ﴿ كقاؿ جٌل شأنو:(، ْْ-ِْ)األنعاـ: ﴾ىيم مٍُّبًلسيوفى 

ًت لًقىٍوـو يىٍشكيريكفى  ًلكى نيصىرًٌؼي اآلايى ا كىذى كىمىا ﴿ ، كقاؿ تبارؾ كتعأب:(ٖٓاؼ:)األعر  ﴾الى ٮتىٍريجي ًإالَّ نىًكدن
ا اًبٍلبىٍأسىاء كىالضَّرَّاء لىعىلَّهيٍم يىضَّرَّعيوفى*ٍبيَّ  ٍلنىا مىكىافى السَّيًٌئىًة اٟتٍىسىنىةى أىٍرسىٍلنىا ُب قػىٍريىةو مًٌن نَّيبٌو ًإالَّ أىخىٍذانى أىٍىلىهى بىدَّ

ءانى الضَّرَّ  ىيم بػىٍغتىةن كىىيٍم الى يىٍشعيريكفى*كىلىٍو أىفَّ أىٍىلى اٍلقيرىل آمىنيوٍا حىىتَّ عىفىوٍا كَّقىاليوٍا قىٍد مىسَّ آابى اء كىالسَّرَّاء فىأىخىٍذانى
ىيم ٔتىا كىانيوٍا يىٍكسً  بيوٍا فىأىخىٍذانى بيوفى*أىفىأىًمنى أىٍىلي كىاتػَّقىوٍا لىفىتىٍحنىا عىلىٍيًهم بػىرىكىاتو مًٌنى السَّمىاء كىاألىٍرًض كىلىًكن كىذَّ

ٍتًيػىهيٍم أبىٍسينىا ضيحنى كىىي الٍ  ًئميوفى*أىكى أىًمنى أىٍىلي اٍلقيرىل أىف أيى ٍتًيػىهيٍم أبىٍسينىا بػىيىااتن كىىيٍم َنى ٍم يػىٍلعىبيوفى*أىفىأىًمنيوٍا قيرىل أىف أيى
رًثيوفى األىٍرضى ًمن بػىٍعًد أىٍىًلهىا أىف لٍَّو نىشىاء مىٍكرى اَّللًٌ فىبلى أيىٍمىني مىٍكرى اَّللًٌ ًإالَّ اٍلقىٍوـي ا٠تٍىاًسريكفى*أىكىٓبٍى يػىٍهًد لًلًَّذينى يى 

نىاىيم ًبذينيوهًبًٍم كىنىٍطبىعي عىلىى قػيليوهًبًٍم فػىهيٍم الى يىٍسمىعيوفى*تًٍلكى اٍلقيرىل نػىقيصُّ عىلىٍيكى ًمٍن أىنبىآئً  هىا كىلىقىٍد جىاءتٍػهيٍم أىصىبػٍ
اًفرًينى*كىمىا كىجىٍدانى ريسيليهيم اًبٍلبػىيًٌنىاًت فىمىا كىانيوٍا لًيػيٍؤًمني  وٍا ٔتىا كىذَّبيوٍا ًمن قػىٍبلي كىذىًلكى يىٍطبىعي اَّلٌلي عىلىىى قػيليوًب اٍلكى

ٍن عىٍهدو كىًإف كىجىٍدانى أىٍكثػىرىىيٍم لىفىاًسًقُتى  الذم يينٌبهنا -فهذا اٞتانب  ،(َُِ-ْٗ)األعراؼ: ﴾ألىٍكثىرًًىم مًٌ
م التفتوا إليو ابلقدر  كثَتنا ما يغفل عنو الناس ُب  -القرآف إليو مراحل الصراع بُت اٟتٌق كالواجب، كلو أهنَّ

الكاُب ١تا انتشر الفساد حىت عٌم الرٌب كالبحر كاٞتو، كمنو الفساد ُب قضااي القياـ ابلواجبات كأداء 
 اٟتقوؽ.

-حل إفَّ شعوبنا الثائرة ُب حاجة إٔب كعي هبذه األمور؛ ذلك ألفَّ ثقافة اٟتٌق ُب مرحلة من ا١ترا
استهانت كاستهًتت بثقافة الواجب ٨تو هللا ك٨تو األمَّة ك٨تو اجملتمع ك٨تو البشريَّة   -حُت طغٍت ا١تاركسيَّة

كلها، فكل ىذه الواجبات قوبلت بكثَت من ا٢تزء كالسخريَّة، خاصَّة ُب ا١ترحلة اليت عرفت ٔترحلة اٟترب 
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اإلسبلمي ٓب يًتٌددكا ُب االستهزاء ابٞتزاء األيخركم  الباردة، حىت إفَّ بعض قادة األمم ا١تنتمُت إٔب ايط
على خصاؿ الرٌب؛ كمنها الصرب كالٌتحٌمل كأداء اإلنساف ما عليو كطلب ما لو اب١تعركؼ دكف ٗتريب أك 

 إضرار.
إفَّ الثقافة اإلسبلميَّة اٟتقيقيَّة القائمة على التوازف بُت اٟتٌق كالواجب غائبة أك مغٌيبة لؤلسف 

سواء أكانت ماركسٌية -كىي ُب حاجة إٔب استعادة كاسًتجاع لئبل تبقى آاثر الثقافات األخرل الشديد، 
ىي اليت تتحكم ُب ٖترٌكات ا١تسلمُت فتزيده خباالن على خباؿ كاضطراابن على اضطراب  -أك ليربالٌية

ُت اٟتٌق كالواجب، كهللا كفسادنا على فساد. فإٔب ثقافة القرآف من جديد، ثقافة ا١تيزاف كالتوازف كالٌتكامل ب
 يقوؿ اٟتق كىو يهدم السبيل.

 أف يهدينا ٚتيعنا سواء السبيل. -جٌل شأنو-نسأؿ هللا 

 ماذا بعد الربيع العريب 
َُُِأكتوبر  َِموقع إسبلـ أكف الين   

ىناؾ تفاكت بُت  ىل ة ُب الوجود؟فاضل سنٌ ىل ثقافتنا ثقافة حقوؽ أـ ثقافة كاجبات؟ ىل التٌ 
م متساككف ٘تامنا؟ كىل ٢تذا التفاكت أثر ُب ٖتديد أدكارىم ُب ىذه اٟتياة؟ لقد خلق هللا  البشر، أـ أهنَّ

اإلنساف كأىكٍكل إليو خبلفة األرض كأ٘تنو على حريٌتو، ككٌلفو، كأمره كهناه كابتبله بذلك، كجعل مهٌمتو ُب 
كحده ال شريك لو، كأف ييزٌكي نفسو كبيئتو كييطٌهر٫تا، كييزٌكي كيعبده  -جٌل شأنو-اٟتياة أف ييوٌحد هللا 

تصٌوره كاعتقاده كنظم حياتو كسائر ما ٭تيط بو. كمن تكايف التزكية، العمراف إبحياء مىوىات األرض، 
كإعمارىا، كعدـ إ٫تاؿ شيءو منها، خاٌصة كأفَّ ا٠تالق العظيم قد خلق فيها كل ما يؤدم إٔب إعمارىا إذا 

، أك أخٌل هبا أبٌم نوع من شاء اإل نساف أف يفعل ذلك، فإذا ٕتاكز مهٌمتو، أك فعلها بغَت الطريق ا١ترسـو
نصيب األرض، فييفقد األمن فيها كتضطرب عملٌيات  -بكل أشكالو-اإلخبلؿ، كاف الفساد كا٠تراب 

  استقرارىم فيها.اإلنتاج كالتوزيع اضطراابن ٬تعل البشر عاجزين عن اٟتصوؿ على أقواهتم منها أك أتمُت
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صفات طبيعٌية كًخٍلقٌية ال أتثَت لو فيها  -إضافة إٔب حقيقتو اإلنسانٌية الكلٌية ا١تشًتكة-كلئلنساف 
لق اإلنساف طويبلن أك قصَتنا، أبيض أك أٝتر، ٚتيبلن أك أقل ٚتاالن، تلك كلها صفات  كال اختيار؛ فأف ٮتي

، الذم خلق الكوف كقٌدر فيو كل شيء تقديرنا، فكأٌف بُت يديو طبيعٌية ًخٍلقٌية تتعٌلق بتقدير العزيز العليم
٭تتٌل اإلنساف فيها موقعنا، ككذلك الطبيعة كاألرض ٔتا فيها كمىٍن  -إف صٌح التعبَت-خارطة  -جٌل شأنو-

 ﴾كىخىلىقى كيلَّ شىٍيءو فػىقىدَّرىهي تػىٍقًديرنا﴿ يها:ا١تتحٌكم ف -جٌل شأنو-عليها، كىذه ا٠تارطة ىو كحده 
إفَّ  إمكانٌية إ٬تاد قناة ُب مصر، تربط بُت البحار_ تدعى فيما بعد قناة السويس_ أك  (.ِ)الفرقاف:

كجود آابر بًتكؿ ُب جزيرة العرب كما حو٢تا، ككجود مناجم ذىب كفضة كغَتىا موزعة على ٥تتلف بقاع 
التسخَت اإل٢تي كالتقدير األرض، ككذلك األهنار كايطات، كٌل ىذه األمور كأمثا٢تا داخلة ُب خارطة 

الراٌبٌ٘ب، كاٞتانب اٞتربٌم من اإلنساف الذم ٝتيناه اب٠تلقٌي كالطبيعٌي داخل ُب ىذا، فتجد شعبنا أكثر ميبلن 
من شعوب أخرل للهو كاللعب كالرايضة كما شاكل، كٕتد شعبنا آخر أكثر ميبلن للزراعة أك الصناعة أك 

يم ٢تذه األرض ىو التكامل كالتفاعل كالتوازف ابعتبار كحدة البشريٌة ما ماثل ذلك؛ ألفَّ تقدير العزيز العل
ككحدة ا١تبدأ كالغاية اليت ٕتعل من ا١تيزاف كالتوازف ىدفنا كغاية ككسيلة كقيمة أساسيَّة ُب عبلقات البشريَّة 

ىذه اٟتياة اليت أكد الرُّسل كافَّة أهٌنا تنتمي إٔب أب كاحد كأـ كاحدة كرٌب كاحد، كأتخذ أدكارىا ُب 
 كٗتطيطو كتيسَته كإرادتو. -تبارؾ كتعأب-بتقدير ذلك الرب الواحد 

كقد قٌدر العزيز العليم أف يكوف اإلنساف بطبيعتو طموحنا، يتطٌلع دائمنا إٔب أف يكوف األفضل كإٔب 
 ابٍت آدـ لنا ُب -تبارؾ كتعأب-أف يتفٌوؽ على سواه، كقد برز ذلك كاضحنا ُب ا١تثل ا٢تاـ الذم ضربو هللا 

ا  كتقريبهما القرابف، ككيف طغٍت الٌرغبة ُب الوصوؿ إٔب موقع األفضلٌية فجعلٍت من أحد األخوين حاسدن
شرٌيرنا، كحٌولتو إٔب قاتل غاشم جاىل فيما بعد، ك٢تذه النزعة ا٠تطَتة ا١تغركسة ُب طبائع ىذا اإلنساف أف 

س ُب ا٠تَتات كسعينا كراء معاٞتة األزمات كحٌل تدخل ُب نظاـ التكامل فتكوف خَتنا كيكوف عائدىا تناف
ليقية ميزاف يعدؿ نظاـ اٟتياة كسَت اإلنساف  ا١تشكبلت ككسب الطٌيبات كاستقرار اٟتياة، فالصفات ا٠تي

ما ٮترجو من آاثر كثَت من القضااي ا٠تًلقٌية اليت ال كسب لئلنساف  -إذا شاء-فيها كيكسب اإلنساف 
ٔتثابة ا١تيزاف الذم يعدؿ الكفة، كيضع كل شيء ُب نصابو، كيستطيع اإلنساف أف  فيها، فالقضااي ا٠تيليقٌية
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ييكسب نفسو أفضل الصفات ا٠تيليقٌية، كيضع نفسو على الطريق السوٌم، كيهتدم ُب سبل اٟتياة، 
كييعٌوض أم نقص ًخٍلقي قد يكوف اعًتاه _ كذلك إذا أراد كىيأ نفسو لذلك، كتيٌسرت لو عوامل أخرل. 

طرحنا سؤاالن خطَتنا كقلنا: ىل األصل ُب البشريٌة التساكم بُت ٚتيع أفرادىا دكف استثناء، أـ األصل  فإذا
فيها التفاضل، كعلى أٌم شيء يقـو التفاضل، أيقـو على الصفات ا٠تًٍلقية أـ ا٠تيليقية، األصلٌية أـ 

العاٌمة، فبل شك أٌف البشر ا١تكتسبة؟ نستطيع القوؿ إٌف التساكم ٯتكن أف يكوف اثبتنا ُب ا١تبادئ 
متساككف ُب اٟتقيقة اإلنسانٌية، فبل فرؽ بُت جنس كآخر، كلوف كآخر، كلغة كأخرل: "كٌلكم آلدـ، كآدـ 

ال شك ُب ذلك:  -سبحانو كتعأب-من تراب"، فنحن متساككف ُب ا١تبدأ كا١تعاد كاٞتزاء عند هللا 
نكيم مًٌن ذىكىرو أىٍك أينثىى بػىٍعضيكيم مًٌن بػىٍعضو  فىاٍستىجىابى ٢تىيٍم رىبػُّهيٍم أىٌ٘بً الى أيًضيعي ﴿ )آؿ  ﴾عىمىلى عىاًملو مًٌ

 ،ة ذلك أك تنفيوقيٌ لي ؽ الصفات ا٠تي ٍب بعد ذلك تصدٌ  ة،كمتساككف ُب الكرامة اإلنسانيٌ  (،ُٓٗعمراف:
كاستكرب عليو كعلى آايتو  ،سلطاانن ؿ بو نزٌ ت لو الكرامة كإذا أشرؾ اب ما ٓب يي فإذا استقاـ اإلنساف ٘تٌ 

كٌلو   (، كىذاِٖ)التوبة: ﴾ًإ٪تَّىا اٍلميٍشرًكيوفى ٧تىىسه ﴿يستحٌق أف ييطلق عليو ٧تس:  -آنذاؾ-ككفر برسلو فإنٌو 
أٌما ما نتفاضل فيو فهو أمر موجود ُب  .ال يعود إٔب حقيقة اإلنساف، بل إٔب صفاتو ا١تكتسبة ا٠تيليقٌية

شأنو: لشجر ككل ما خلق هللا سبحانو كتعأب، ففي طعـو الفواكو يقوؿ جٌل اإلنساف كاٟتيواف كالنبات كا
تو لًٌقىٍوـو يػىٍعًقليوفى ﴿ ايى لي بػىٍعضىهىا عىلىى بػىٍعضو ُب األيكيًل ًإفَّ ُب ذىًلكى آلى (، كُب الٌرسل، كىم ْ)الرعد: ﴾كىنػيفىضًٌ

تًٍلكى الرُّسيلي فىضٍَّلنىا بػىٍعضىهيٍم ﴿اؿ: قد ق -جٌل شأنو-ٚتيعنا رسل هللا ٭تملوف للٌناس رساالتو، لكن هللا 
نىا ًعيسىى اٍبنى مىٍرٙبىى اٍلبػىيًٌنىاًت كىأىيَّ  نػٍهيم مَّن كىلَّمى اَّلٌلي كىرىفىعى بػىٍعضىهيٍم دىرىجىاتو كىآتػىيػٍ هي ًبريكًح اٍلقيديًس عىلىى بػىٍعضو مًٌ ٍدانى

تػىتىلى الًَّذينى ًمن بػىٍعًدًىم مًٌ  ن بػىٍعًد مىا جىاءتٍػهيمي اٍلبػىيًٌنىاتي كىلىًكًن اٍختػىلىفيوٍا فىًمنػٍهيم مٍَّن آمىنى كىلىٍو شىاء اَّلٌلي مىا اقػٍ
تػىتػىليوٍا كىلىًكنَّ اَّلٌلى يػىٍفعىلي مىا ييرًيدي  فهذا التفضيل للرسل  (،ِّٓ)البقرة: ﴾كىًمنػٍهيم مَّن كىفىرى كىلىٍو شىاء اَّلٌلي مىا اقػٍ

 كالقياـ هبا.بيٍت على األدكار اليت أيسند لكل رسوؿ آداؤىا 
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كحُت ندرس أكضاع ا١تسلمُت اليـو ٧تد أٌف ثقافتهم ىجيننا كخليطنا مرٌكبنا من ثقافات عديدة أ٫ٌتها 
ثقافة ىذا العصر الغربٌية ُب جوىرىا كمنشئها كٕتٌلياهتا كانعكاساهتا، كقد نشأت ىذه الثقافة ا٢تجُت فينا  

ل امتدت ُب الفراغات ا١توجودةلدينا، بعد أف ا٨تسرت عٌنا أتثَتات ثقافة القرآف ، كداخلتنا  ثقافات أخر 
فأصبحت  ثقافتنا ثقافة حقوؽ ُب ا١تقاـ األكؿ؛ كذلك انشئ عن التأثر ابٟتضارة الغربية اليت حفل 

، ْتيث إتهت كل حركات اإلصبلح كالتحٌرر ُب الغرب ألف  اترٮتها  ابضطهادات اإلنساف لئلنساف، 
قوؽ ا١تستلىبة كًٛتيتها كتعزيزىا، فسادت تلك األفكار، تضع ُب مقدمة أىدافها كيفٌية اسًتداد تلك اٟت

كبرزت شعارات حقوؽ العمَّاؿ، كحقوؽ أرابب العمل،كحقوؽ ا١ترأة، كحقوؽ األطفاؿ، كحقوؽ 
ُب -ا٠تصوصيَّة، كحقوؽ الدكلة. فويجد اإلنساف الذم ينظر انطبلقنا من بػيٍعدو كاحد، كىو إنساف ترىب 

حد، كاحتل جانب اٟتق ذلك البعد كسيطر عليو، كقد كاف لذلك ما على أف يكوف ذا بعد كا -األصل
يسٌوغو ُب بعض ا١تراحل التارٮتيَّة، كلكن ذلك االٕتاه قد بقي ىو الغالب، حيث صار ىناؾ لئلصبلح 
مطلب آخر أال كىو كيف نوجد التوازف الذم فيقد بُت ثقافة اٟتٌق كثقافة الواجب. فثقافة الواجب قد 

كبَت بطغياف ثقافة اٟتق، خاصَّة بعد أف حصلت بعض الفئات ا١تهٌمشة على حقوقها، أتثٌرت إٔب حٌد  
نوعنا  -حُت نبلحظ التطورات اليت ٕترم ُب اٟتركات النسوية ُب الغرب على سبيل ا١تثاؿ-كمن ىنا ٧تد 

اٟتٌق، فلم تعد من الطغياف ا١تهدًٌد لبقاء األسرة لدل النسوايَّت اللَّواٌب امتؤلٍت عقو٢تن كقلوهبن بثقافة 
تسمح ٢تن إال برؤية ثقافة اٟتقوؽ كٕتاىل ثقافة الواجب، ٦تا أٌدل إٔب حدكث كثَت من الظواىر اليت 

%، كبُت َٔجعلت نسبة تفٌكك األسرة ُب الغرب ترتفع ُب أمريكا بُت البيض إٔب ما جاكز الػػ
 %، كاألرقاـ ما تزاؿ ُب تزايد.َٕاألفركأمريكا ما جاكز الػػ

د اضطراابن ُب بلداننا اليت ٧تحت فيها الثورات الشعبيَّة، فمن اعتصاـ آلخر، كمن اضراب إنٌنا ٧ت
لثالث، كمن مظاىرة ألخرل، ككل فئة من فئات الناس تسعى كراء حقوقها، ك٨تن ال نناقش فكرة أفَّ 

عرت ُب لكل ىذه الفئات حقوقنا، كال شك أهٌنا ٓب تستطع الوصوؿ إليها ُب ظٌل األنظمة السابقة، فش
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أفَّ ٢تا أف تطالب بكل تلك اٟتقوؽ كتستطيع أف  -اليت ٓب يكن ٢تا موازين دقيقة-ظل إعبلميَّات الثورة 
تصل إليها دفعة كاحدة، كأاٌل تؤٌخر مطالبها ُب الوصوؿ إٔب حقوقها مهما كانت األسباب، ْتيث نسمع 

ركة اٟتياة، كلؤلطباء ٯتكن أف يؤدم إٔب إضراابن للمعٌلمُت ييعٌطل الدراسة كالتعلم، كللٌسائقُت ييعٌطل ح
كفيات كتدمَت مستشفيات كزايدة أعداد ا١ترضى ُب الببلد، إٔب غَت ذلك من فئات الٌناس، ْتيث أصبح 
بعض الناس يتمنَّوف _خاطئُت_ أفَّ ما حدث ليتو ٓب ٭تدث، كتلك كارثة، فهذا النوع من الثورات 

مٌتصل من عواطف األمَّة كمشاعرىا كأتييدىا كدعمها، إهٌنا إذا كالتحرٌكات الشعبٌية ٭تتاج إٔب سند دائم 
ا ٓب ٖتقق شيئنا، كذلك خطر كبَت على اٟتاضر كا١تستقبل. ا قد تعود إٔب نقطة الصفر ككأهنَّ  فقدتو فإهنَّ

إفَّ أىم شيء ييفعل اآلف ىو أف تدخل كل أجهزة التعليم كاإلعبلـ كالٌدعوة كاإلرشاد كالٌتثقيف 
ا كاحدة كبصوت كاحد إلعادة بناء حالة الٌتوازف كالٌتوجيو ك  الٌتدريب حالة إنذار، ٕتعلها ٚتيعنا تعمل يدن

بُت اٟتٌق كالواجب كإخراج الناس من متاىات ثقافة اٟتٌق الػميطلق؛ ليعرؼ كل ىؤالء أفَّ ٢تم حقوقنا معًتفنا 
صادر كموارد تؤثٌر ُب عمليَّات هبا، لكنَّ الوصوؿ إٔب ىذه اٟتقوؽ لو منهج كلو طريق ككسائل كأدكات كم

الوصوؿ إٔب ىذه اٟتقوؽ اليت إذا ٓب ييٍدرؾ أصحاهبا ذلك ُب كقت مبكر؛ فسوؼ يضٌيعوف حقوقهم 
كيضٌيعوف كاجباهتم كيضٌيعوف حقوؽ اآلخرين، فتضيع الشعوب كتيدىمَّر األكطاف، كتكوف تلك الثورات 

 كالتحرٌكات كابالن على أىلها كأكطاهنا كشعوهبا.

قد أكجد ترابطنا كتبلزمنا شديدين بُت أداء الواجب كاٟتصوؿ على اٟتق،  -تبارؾ كتعأب-هللا  إفَّ 
تم  أبنٌو  -بعد ذكر نعيم أك عذاب-فربط نعيم اآلخرة كعذاهبا ابلعمل اإلنساٌ٘ب، كما أكثر اآلايت اليت ٗتي

قاعدة ذىبيَّة، لو تشبثت البشريَّة  قد أرسى ُب كتابو العزيز -جلَّ شأنو-جزاءن ٔتا كانوا يعملوف، كما أنَّو 
يػٍرنا يػىرىهي * كىمىن يػىٍعمىٍل ًمثٍػقىاؿى ذىرَّةو ﴿: هبا لتخٌلصت من كثَت ٦تا تعا٘ب منو، ىي فىمىن يػىٍعمىٍل ًمثٍػقىاؿى ذىرَّةو خى

يركف أفَّ ذلك كلو مرتبط  -كأتثر هبم عامة الناس-كإذا كاف ا١تفٌسركف  ،(ٖ-ٕ)الزلزلة: ﴾شىرِّا يػىرىهي 
ابآلخرة، فإنٌنا ال نرل أٌم داع لربط ذلك العمـو ٓتصوص اآلخرة، فا٢تبلؾ الذم يصيب أ٦تنا ُب األرض 
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نيا، كيقوؿ جٌل شأنو: كىتًٍلكى اٍلقيرىل أىٍىلىٍكنىاىيٍم لىمَّا ظىلىميوا كىجىعىٍلنىا ﴿ ال شك أنَّو شأف ٭تدث ُب اٟتياة الدُّ
ٍهًلًكًهم مَّوٍ  اًلمى ىيٍم اًبٍلبىٍأسىاء كىالضَّرَّاء ﴿كيقوؿ: (، ٗٓ)الكهف: ﴾ًعدن كىلىقىٍد أىٍرسىلنىآ ًإٔبى أيمىمو مًٌن قػىٍبًلكى فىأىخىٍذانى

اني لىعىلَّهيٍم يػىتىضىرَّعيوفى*فػىلىٍوال ًإٍذ جىاءىيٍم أبىٍسينىا تىضىرَّعيوٍا كىلىًكن قىسىٍت قػيليوبػيهيٍم كىزىيَّنى ٢تىيمي الشٍَّيطى  واٍ افي مىا كى
ىيم بػىٍغتىةن فىًإذىا يػىٍعمىليوفى*فػىلىمَّا نىسيوٍا مىا ذيكًٌريكٍا بًًو فػىتىٍحنىا عىلىٍيًهٍم أىبٍػوىابى كيلًٌ شىٍيءو حىىتَّ ًإذىا فىرًحيوٍا ٔتىا أيك  تيوٍا أىخىٍذانى

وي إبًًٍذًف رىبًًٌو كىالًَّذم خىبيثى كىاٍلبػىلىدي الطَّيًٌبي ٮتىٍريجي نػىبىاتي ﴿ كقاؿ جٌل شأنو:(، ْْ-ِْ)األنعاـ: ﴾ىيم مٍُّبًلسيوفى 
ًت لًقىٍوـو يىٍشكيريكفى  ًلكى نيصىرًٌؼي اآلايى ا كىذى كىمىا ﴿ ، كقاؿ تبارؾ كتعأب:(ٖٓ)األعراؼ: ﴾الى ٮتىٍريجي ًإالَّ نىًكدن

ا اًبٍلبىٍأسىاء كىالضَّرَّاء لىعىلَّهي  ٍلنىا مىكىافى السَّيًٌئىًة اٟتٍىسىنىةى أىٍرسىٍلنىا ُب قػىٍريىةو مًٌن نَّيبٌو ًإالَّ أىخىٍذانى أىٍىلىهى ٍم يىضَّرَّعيوفى*ٍبيَّ بىدَّ
ىيم بػىٍغتىةن كىىيٍم الى يىٍشعيريكفى*كىلىٍو  ءانى الضَّرَّاء كىالسَّرَّاء فىأىخىٍذانى أىفَّ أىٍىلى اٍلقيرىل آمىنيوٍا حىىتَّ عىفىوٍا كَّقىاليوٍا قىٍد مىسَّ آابى

ىيم ٔتىا كىانيوٍا يىٍكًسبيوفى*أىفىأىًمنى أىٍىلي كىاتػَّقىوٍا لىفىتىٍحنىا عىلىٍيهً  بيوٍا فىأىخىٍذانى م بػىرىكىاتو مًٌنى السَّمىاء كىاألىٍرًض كىلىًكن كىذَّ
ٍتًيػىهيٍم أبىٍسينىا ضيحنى كى  ًئميوفى*أىكى أىًمنى أىٍىلي اٍلقيرىل أىف أيى ٍتًيػىهيٍم أبىٍسينىا بػىيىااتن كىىيٍم َنى وفى*أىفىأىًمنيوٍا ىيٍم يػىٍلعىبي اٍلقيرىل أىف أيى

ٍعًد أىٍىًلهىا أىف لٍَّو نىشىاء مىٍكرى اَّللًٌ فىبلى أيىٍمىني مىٍكرى اَّللًٌ ًإالَّ اٍلقىٍوـي ا٠تٍىاًسريكفى*أىكىٓبٍى يػىٍهًد لًلًَّذينى يىرًثيوفى األىٍرضى ًمن بػى 
نىاىيم ًبذينيوهًبًٍم كىنىٍطبىعي عىلىى قػيليوهًبًٍم فػىهيٍم الى يىٍسمىعيوفى* تًٍلكى اٍلقيرىل نػىقيصُّ عىلىٍيكى ًمٍن أىنبىآًئهىا كىلىقىٍد جىاءتٍػهيٍم أىصىبػٍ

اًفرًينى*كىمىا كىجىٍدانى ريسيليهيم اًبٍلبػىيًٌنىاًت فىمىا كىانيوٍا لًيػيٍؤًمنيوٍا ٔتىا كىذَّبيوٍا ًمن قػىٍبلي كىذىًلكى يىٍطبىعي اَّلٌلي عىلىىى قػيليوًب الٍ  كى
ٍن عىٍهدو كىًإف كى  الذم يينٌبهنا -فهذا اٞتانب  ،(َُِ-ْٗ)األعراؼ: ﴾جىٍدانى أىٍكثػىرىىيٍم لىفىاًسًقُتى ألىٍكثىرًًىم مًٌ

م التفتوا إليو ابلقدر   -القرآف إليو كثَتنا ما يغفل عنو الناس ُب مراحل الصراع بُت اٟتٌق كالواجب، كلو أهنَّ
 القياـ ابلواجبات كأداء الكاُب ١تا انتشر الفساد حىت عٌم الرٌب كالبحر كاٞتو، كمنو الفساد ُب قضااي

 اٟتقوؽ.
-إفَّ شعوبنا الثائرة ُب حاجة إٔب كعي هبذه األمور؛ ذلك ألفَّ ثقافة اٟتٌق ُب مرحلة من ا١تراحل 

استهانت كاستهًتت بثقافة الواجب ٨تو هللا ك٨تو األمَّة ك٨تو اجملتمع ك٨تو البشريَّة   -حُت طغٍت ا١تاركسيَّة
بكثَت من ا٢تزء كالسخريَّة، خاصَّة ُب ا١ترحلة اليت عرفت ٔترحلة اٟترب  كلها، فكل ىذه الواجبات قوبلت

الباردة، حىت إفَّ بعض قادة األمم ا١تنتمُت إٔب ايط اإلسبلمي ٓب يًتٌددكا ُب االستهزاء ابٞتزاء األيخركم 
ٗتريب أك  على خصاؿ الرٌب؛ كمنها الصرب كالٌتحٌمل كأداء اإلنساف ما عليو كطلب ما لو اب١تعركؼ دكف

 إضرار.
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إفَّ الثقافة اإلسبلميَّة اٟتقيقيَّة القائمة على التوازف بُت اٟتٌق كالواجب غائبة أك مغٌيبة لؤلسف 
سواء أكانت ماركسٌية -الشديد، كىي ُب حاجة إٔب استعادة كاسًتجاع لئبل تبقى آاثر الثقافات األخرل 

زيده خباالن على خباؿ كاضطراابن على اضطراب ىي اليت تتحكم ُب ٖترٌكات ا١تسلمُت فت -أك ليربالٌية
كفسادنا على فساد. فإٔب ثقافة القرآف من جديد، ثقافة ا١تيزاف كالتوازف كالٌتكامل بُت اٟتٌق كالواجب، كهللا 

 يقوؿ اٟتق كىو يهدم السبيل.
 أف يهدينا ٚتيعنا سواء السبيل. -جٌل شأنو-نسأؿ هللا 

 َٖٗتمَّلت يف مصارع احلكاـ 
َُُِأكتوبر  َِإسبلـ  موقع أكف  

 اغتياؿ ا١تلك غازم كعائلتو

الذم  ،ُب طفوليت جنازة ا١تلك غازم األكؿ بن فيصل األكؿ بن الشريف حسُت شهدتي لقد 
بنا. كاف الشعب العراقي قد شغف بو حبِّا،جن ا متوٌ ملكن  -آنذاؾ-خلف أابه على عرش العراؽ   ا منتخى

في عداءه ة كالوطنيٌ القوميٌ  مع القضااي فذلك الشاب غازم كاف متعاطفنا ة بشكل ملحوظ، كال ٮتي
  ـُّٖٗس دار إذاعة عاـ أف يؤسٌ  غازم استطاع. كقد ٧تليزلئل

ي
 ينادم (،قصر الزىور)ى سمٌ ُب قصره ا١ت

. كقد انلت كيعملوا على ٖترير بلداهنم معنا، بصوتو ليٌتحدكا كيواجهوا بريطانيا كمؤامراهتا العربى من خبل٢تا 
. بناء ا٠تليجالكوييت العريب كغَته من أ الشبابةُب ذلك الوقت ُب أكساط استجابالعربية دعوتو للوحدة 

                                  
حراس مع كزير دفاعو ك  سرتكيتبت ا١تقالة بعد قتل القذاُب إعدامنا أك متأثرنا ّتراحو، كذلك عقب أسره من قبل ثوار ليبيا ُب مدينة    ّْ

ـ، ك اليت أطاحت َُُِالثورة الليبية ـ كحىت قياـ ُٗٔٗ، كذلك بعد أف حكم ليبيا منذ العاـ للناتوشخصيُت إثر ىركهبم من غارة 
 ْتكمو.

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_17_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
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ا قد ٮترجها من ا١تنطقة ا كطنيِّ ا قوميِّ ارن كخشيت أف يقود تيٌ  كٓب تلبث بريطانيا أف فطنت ألثر توجو غازم،
و ُب جوالتو بسيارتو ونيرافق واكان  ناسو الذيأحد خدمو أك حرٌ ٔتعاكنة  رت لو حادثة اغتياؿفدبٌ  ؛كلها

عمود  حُت قاربت سيارتو ك   -ُب إحدل جوالتو- كاف غازم يقود سيارتو بسرعة  .ا١تكشوفة ُب بغداد
. ٍبٌ من ساعتو ، كٯتوتعمود الكهرابءبالسيارة ، لًتتطم ضيرب الرجل على رأسو من خلف كهرابء
د السيطرة عليها فاصطدـ سرعة كفقارتو ب آنذاؾ أبف ا١تلك الشاب كاف يقود سيٌ بياانن  ت اٟتكومةأصدر 

مفاده أف  ا خربنابو شهود عياف كبعض األطباء سرٌ  لكنٌ  ابلعمود كأصيب رأسو كمات على إثر ذلك.
 فيجع .فًتض لو كاف اٟتادث حادث اصطداـ عادمماـ كما يي األإصابة ا١تلك كانت من ا٠تلف ال من 

٘تٌٌت  ك .دب كيلطم كيولوؿ كينشد قصائد الراثءخرج عن بكرة أبيو ينُب ملكو ابوب؛ فالشعب العراقي 
، ّٓاابتكالزلت أذكر ما كانت تقولو بعض الندٌ  م قيتلوا كافتدكا ا١تلك ْتياهتم.ُت لو أهنَّ آالؼ العراقيٌ 

كلقد رأيت . ه"بري وايخذ بثار ػگبنو اأويلي عالوزارة شلوف غّدارة.....لو "  كتردده اٞتماىَت خلفها: 
كفيو اهتاـ  ،دكف ذلك البيت كىم يردٌ يبها يضربوف صدكرىم ابللنًب جة كشباهبا كشً مئات من أبناء الفلو 

 للحكومة ابلغدر كالتآمر على ا١تلك كا١تشاركة ُب اغتيالو

ا الذين بكوا دمن _وف ابد العراقيٌ ا من ذلك_ كأان ُب عٌز الشباب_ كيف أٍب رأيت بعد عشرين عامن 
قيتل الوٕب لعهده ٍب ا دكف جنازة. كدفن سرِّ . فقيتل ا١تلك فيصل، ا١تلك الشاب، أسرتو كلها _على غازم

ا١تلك كالوصي على  ا خاؿأمٌ  ة أفراد العائلة.ا١تبلـز عبد الستار العبوسي مع أمو كبقيٌ  عبد اإللو بفعل
زقة قرب أحد تو ا١تموف آنذاؾ إٔب أف كصلت ّتثٌ رىا اليساريٌ تل كسحلتو اٞتماىَت اليت تصدٌ فقد قي  عرشو،

                                  
دف استدرار الدموع كإاثرة األحزاف كدفع أىل الفقيد ك٤تبيو ألف يلقوا آخر قطرة من دموعهم لعل ذلك  ّٓ كالنٌداابت ُب العراؽ نسوة ٬تي

 أكلئك النسوة كيتقاضُت أجرنا عليها. ير٭تهم، فكانت النٌدابة حرفة يتقنها
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كٓب  ،ة ٘تثيل يصعب كصفهاكبدأت عمليَّ  ،قت اٞتثة على شرفة فندؽ من الفنادؽ القريبةفعلٌ  ،اٞتسور
 . يشفع للعائلة ا١تنكوبة ال اترٮتها كال نسبها الشريف الذم كانت تفخر بو

 مقتل نورم السعيد 

خرب عبد الكرٙب أي حُت  ك .ا ُب منطقة البتاكينين متخفحُت كاف تل نورم السعيد كبعد يومُت قي 
كحارسو األمُت  لنورم السعيد الذم كاف مرافقنا-لعقيد كصفي طاىر أمر آترب قتل نورم السعيد ،  قاسم
 فأتى ؛تزكؿ ٥تاكفو كيطمئن قلبوىو نورم ك القتيل  ليتأكد بنفسو أفَّ  نورم؛ة أف يذىب كأيتيو ّتثٌ  -لعقود

ألقاىا ٌٍب  ،دقيقة ؽ نورم اٟتياة ْتوإب عشرينبعد أف فار ل إطبلؽ النار عليها ابٞتثة بعد أف مثَّ  كصفي
و بعد أف كاف كبَت مرافقي كبَت مرافقي  أبف عٌينو عبد الكرٙب قاسم كصفي  ، ككوفئ ده اٞتديدبُت يدم سيٌ 

رم الثرل ُب مقربة ك أمر بدفنو ككي  من كوف القتيل ىو نورم، كبعد أف اطمأف عبد الكرٙب قاسم نورم.
اط اٞتيش العراقي إٔب قلب نورم و أقرب ضبٌ عبد الكرٙب ىذا كاف يفخر أبنَّ ييذكر أٌف ك  الشيخ معركؼ.

نقبلب إمكاف ٧تاح االُب أم كقت يشاء، كالذم كاف يشك ُب  و يدخل عليو دكف استئذافكأنَّ  ،السعيد
 ماداـ نورم حيِّا.

ُت ت بقيادة بعض اليساريٌ فذىب مصرع نورم السعيد هبذا الشكل؛رضها ة ٓب يي اٞتماىَت العراقيَّ  لكنٌ 
 تتغَتٌ  ك ،خكاستخرجت اٞتثة اليت هنشها التفسٌ  ،ُت إٔب ا١تقربة ُب عز صيف بغداد اٟتاركالشيوعيٌ 
كقد  .قة أحياء بغدادكطافوا أبشبلئو ا١تمزٌ  ،فوضعوا ُب رجلي نورم اٟتباؿ كسحلوه من ا١تقربة رائحتها،

كا هبا أماـ بيت كامل قد جاءكا ّتثة نورم كمرٌ  ةى لى حى السى  حكى ٕب أحد قادة اٟتزب الوطٍت الدٯتقراطي أفَّ 
ي زعيم اٟتزب الوطٍت ػچادرچالػفقلت لكامل  :يقوؿ الرجل ،ككاف من قادة ا١تعارضة آنذاؾ ،يػچادرچالػ

، ا تراهكللجماىَت التعبَت عمٌ  ،ا غضبة اٞتماىَتإهنَّ  ،نعم" :فقاؿ "،أيرضيك ىذا اي أستاذ؟" الدٯتقراطي:
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فسكت كخرجت من  :يقوؿ الرجل "،كعذرهتا ،لسا٤تتها اٞتماىَت أخطأت كسحلتٍت شخصيِّا كلو أفَّ 
 .ّٔى اعتزاؿ العمل السياسي بعد ذلكبيتو كأان عاـز عل

منهم مليوف كربع ا١تليوف  خرج ،مبليُت ٖال يتجاكز  ٌيُتكاف عدد نفوس العراق ـ ُٗٓٗ/ٓ/ُكُب 
قاطع كبُت فًتة كأخرل يي  عي ابٟتكم مطلب عظيمي"،زب الشيو اٟت ،عاش زعيمي عبد الكرٯتييهتفوف: "

عاش " :أكاألكحد كاألكحد عبد الكرٙب قاسم" عاش الزعيم األكحد ك ": ػالثوريوف ىذا ا٢تتاؼ ب ابةي الندٌ 
 قراطي عبد الكرٙب قاسم".الدٯت

عبد الكرٙب قاسم كمعو قادة  علىانقلب عبد السبلـ عارؼ  ـ،ُّٔٗشباط فرباير  َُكُب 
ذلك  ،ةبل كالعآب كافٌ  ،وفكلقد رأل العراقيٌ  كأعدموه ُب دار اإلذاعة العراقٌية،نوا منو ك٘تكٌ  ،ثحزب البع

 حذاءهليضع سو ٯتسك بو جندم من شعر رأ ، ١تدة أربع سنوات على األقلُتة العراقيٌ الذم أ٢ٌتو عامٌ 
ة فسيَّ ة كالنٌ عن اآلاثر الًتبويَّ فس وف كعلماء النٌ كال أدرم ما ٯتكن أف يقولو الًتبويٌ  .على رأسو العسكرمَّ 

كيقتلو أبسوأ ما يكوف  ،ارأسو أك يسحلو غدن  ا اليـو كيطأو حاكمن اليت يرثها أطفاؿ كأبناء شعب كهذا يؤلٌ 
 .أبكثر ما تكوف ا١تهانةالقتل ك

فالقـو   ،ا يطوفوف بوقيموا عليها ضر٭تن رٔتا ليي  ،ة عبد الكرٙب قاسمسرقة جثٌ  الٌناس بعضكقد حاكؿ 
 يقوؿ شوقي: كما

                                  
أمَّا ظاىرة السَّحل اليت ألفها العراقيوف كفعلوىا غَت مرٌة، فقد بدأت بسحل طاىر بن الربيع مدير شرطة ا١تأموف ٞتثة  ّٔ

من أحياء بغداد، األمُت أخيو بعد مقتلهمن الٌرصافة إٔب الكرخ. كطاىر بن الربيع ىذا قد أيقيم على قربه مسجد ما زاؿ قائمنا ُب حي 
ا.  ٭تمل اسم جامع اإلماـ طو. فانظر ا١تفارقة، خليفة ييسحل كمدير شرطة يػيٌتخذ قربه مسجدن
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 ٓبٍى تىٍسلي بػىٍعد ًعبىادىةى األىٍصنىاـً  رىفػىعىٍتكى كىالصَّنىًم ا١تؤلًٌو أيمَّةه 

تو إلقاء جثٌ ة عبد الكرٙب إال ة كسيلة إلخفاء جثٌ كٓب ٕتد اٟتكومة البعثيَّ  ،الصفحة كطيويت تلك
كشهدان بعد ذلك مقتل عبد السبلـ  ،بعد ربطها بقضيب من قضباف السكة اٟتديد  هنر دجلةُب بلن لي

اليت  ،كشهدان ُب مصر جنازة ٚتاؿ عبد الناصر، عارؼ ُب حادث طائرة، كهناية البكر كصداـ حسُت
كٝتعنا عن جنازة ٪تَتم ُب السوداف  ،ٍب جنازة السادات، أحاطت هبا ا١تبليُت الباكية حىت ا١تثول األخَت

  .كغَتىم

 مصرع القذاُب

يتجاكز نصف  ٓبك  ،ا على شعبوطن ا متسلٌ قتل القذاُب بعد اثنُت كأربعُت عامن كاليـو شهد الناس م
 .جثتو دفن ككجدان االختبلفات حوؿ .ة اليت صٌمم أف ٮتتم هبا حكمو كحياتوعاـ من اٟترب األىليَّ 

 أك خبلؼ ذلك.ة، شًتل لو قرب ُب دكلة أفريقيَّ أك يي  ،ةة الليبيَّ لقى خارج ا١تياه اإلقليميَّ دفن ُب ليبيا أـ تي أتي 
 مزارنا كمن أطرؼ التعليبلت ما ٝتعناه من معارضيو الذين كانوا ٮتشوف أف ٬تعل ابوف لو من قربه

قرب كما اٗتذ _أك بعض ا١تعارضُت الذين ٮتشوف اٗتاذ قربه  ،تعظيمو معارضتهم للنظاـ اٞتديدبسوف كرٌ يي 
كىو ٭تاكؿ التقليل من  ،بقوؿ أحد اٟتنابلةر٘ب ذلك كلو كذكٌ  .للرجم كاإلىانة قنا_ موضعنايب رغاؿ سابأ

ألهنم  ،جنائزىم يغلب أف يشيعها الكثَتكف فقد عرؼ اٟتنابلة أبفَّ  "،بيننا كبينهم اٞتنائز"ة ا١تعتزلة: أ٫تيَّ 
كانوا ٯتثلوف دكر ا١تعارضة للحكاـ  مخركف أهنَّ آُب حُت يرل  ،ة كاٞتماعةقادة أىل السنَّ فيما يرل بعض 

 كاف األمر فللجنائز دالالهتا.ما  كأايِّ  .ةٚتاىَت األمَّ  معالتعاطف ك 

كدركس؟   كما ُب جنائز كل منهم من عرب (،اـجنائز اٟتكٌ )أرأيت قارئي العزيز طرافة موضوع 
مصَت كاحد من ىؤالء كفيل بردع اآلخرين عن سلوؾ سبيل االستبداد  كقد يتساءؿ بعض الناس أليس
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 لكنَّ  ا، ك٬تعلهم يكٌفوف عن ذلك كيرتدعوف.الشعوب كاالستعبلء عليهكإ٫تاؿ  ،ةكالفساد كالدكتاتوريَّ 
 ا:كقد قيل قدٯتن  ،اإلنساف ٤تل النسياف

 كىال القىٍلبي ًإال أىنَّوي يػىتػىقىلَّبي  كىمىا ٝتيٌيى اإًلٍنسىافي ًإال لًنسيوً 

 ح أبمنيتو أبفَّ منهما ُب أف يصرٌ  د أمٌ اـ العرب ٓب يًتدٌ كٌ  من حي كشهدان ُب اآلكنة األخَتة حاكمٍُت 
و صائر و مهما طاؿ عمر الزعيم فإنَّ إنَّ : "قا٢تا صداـ يـو قيل لو .ع جنازتوشيَّ ع جنازة شعبو على أف تي تشيَّ 

أترؾ قد ٍت أنَّ ل يتخيَّ  "إٌف أم شخصأجاب:  ؟"، قيل إنَّوم ال يفتدم شعبو بنفسوفلً  ،إٔب ا١توت ال ٤تالة
م العراؽ ر ٢تم تسلٌ دًٌ فلو قي  ،و كاىمفإنَّ  -ال حياة فيها يباابن  أرضنايعٍت -ا ٛتادن  حكم العراؽ قبل أف أجعلو

"،بعدم فلن يتسلٌ  م ار كقادة شعبو أبهنَّ الذم كصف الثوٌ  ،كٔتثل ذلك قاؿ القذاُب .كقد فعل موه إال خراابن
ل حىت كلذلك ٓب يًتدد أبف يقات ؛استبداده هبم نعمة ٓب يستطيعوا تقديرىا كأفَّ  ،حشرات تستحق اإلابدة

لقي و قد انتهى ُب حفرة ٖتت األرض تشبو إٔب حد ما اٟتفرة اليت أي كلكنَّ  .آخر قطرة من دماء الليبيُت
فمثل ىذه الدركس  ،أك عربة؟  ال أظن فهل أيخذ اآلخركف من ذلك درسنا اـ،القبض فيها على صدٌ 

كاإلدراؾ ١تعٌت  ،ة العاليةكاإلنسانيَّ  ،كلطف الوجداف، ة اإلحساسكالعرب ٖتتاج إٔب نسبة عالية من رقٌ 
 ٦تٌا ال يسهل على ىؤالء أف يفقهوه.ككل ذلك  ،كدكر اإلنساف فيها ،اٟتياة

 كيف يبدأ االستبداد

ٚتاؿ ٭تاكؿ تقليد الراحل ، ك واضعا للتٌ كنت تراه ٭تمل استعدادن   ،لطةم السٌ اُب حُت تسلٌ القذٌ  إفَّ 
ة خاصٌ -اـ الذين يبدؤكف حياهتم عرفت من اٟتكٌ ر٘ب بسائر من يذكٌ  .عبد الناصر ُب كثَت من خطواتو

فبل ٘تضي أسابيع أك شهور حىت  .ا مع شعبوة طبع كتعاطفن ما يكوف رقٌ  كأحدىم أشد -العسكريٌوف منهم
 ،كأف يعيشوا على ىامش حياة ىؤالء ،ف يكونوا حاشيةشياطُت، احًتفوا أ ٭تيط بكل من ىؤالء انتهازيوف

كعلى  شعوهبم ك٭تتقركهنم كيدكسوف عليهم ستكربين يتعالوف علىطغاة م -بعد حُت-ليجعلوا منهم 
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 ،ترل نفسها ملهمة فا٫تة فاقهة لكل شيء ،ا٬تعلهم مديح االنتهازيُت أصنامن اٟتهم. ٍب ال يلبث أف مص
جعل الدرؾ األسفل من النار   -تبارؾ كتعأب-هللا  إفَّ  يبدأ االستبداد.. كمن ىنا قادرة على كل شيء

 _ كىؤالء االنتهازيوف الذين ٭تيطوف ابٟتكاـ ك٬تعلوف من أنفسهم حواشي ٢تم .٢تم فقُت كموئبلن ا للمنامقرِّ 
 .بل ىم أتعس أنواع ا١تنافقُت ،منافقوف جدد _ حوف ُب أعينهم اٟتسننوف ٢تم السوء كيقبٌ يزيٌ 

ْمُد ّللِّ احلَْ ﴿ :ةناء كا١تدح كاٟتمد بذاتو العليَّ ُب حصر الثٌ  -شأنو جلٌ -حكمة هللا  لقد أدركتي 
رىا ا١تسلموف ُب صبلهتم ا١تفركضة سبع عشرة مرة ُب كل ىذه اآلية اليت يكرٌ  ،(ٕ)الفاحتة:﴾َربِّ اْلَعاَلِمْيَ 

ُت ٙتٌة كزراء كمرافق رىا ضعف ذلك العدد، كمع ذلك فإفَّ قد يكرٌ ق منهم ألداء نوافل وفٌ يي  نٍ كمى  ،يـو كليلة
ٕتتمع كل تلك األقنية الفاسدة ا١تضركبة لتجعل  ،للطغياف كمنتفعُت كحاشية كنفس أمارة ابلسوء مستعدة

 ﴾َأًَن رَبُُّكُم اأْلَْعَلى﴿ قاؿ فرعوف: ، إذطاغية من طغاة العصر -بعد أسابيع أك شهور-من ىذا اإلنساف 
ْن ِإَلٍو َغرْيِي﴿ أك: ،(ٕٗ)النازعات: الطغاة  فإفَّ  ،بلساف ا١تقاؿ (ٖٛ)القصص: ﴾َما َعِلْمُت َلُكم مِّ

تو كٖتليل أم خطاب من خطاابت الطغاة ككيفيٌ  ،دكهنا بلساف اٟتاؿ مئات ا١ترات كآالفهاان يردٌ عند
 تؤكده.ك بل  ،شَت إٔب ذلكتي ع شعبو ك مسامصكىو ي كنربات صوتو

 كيف نتقي االستبداد

حالة ص من التخلٌ  -بعد كل ىذه التجارب كما قد أيٌب من بقاايىا-أرادت إذا ة األمَّ إٌف 
كتصحيح اإلٯتاف كإعادة  ،جعة عقيدهتا كإٯتاهنا ابار كوف إٔب ما أحوج ما تفإهنَّ  ،إٔب األبد االستبداد

َوِإف ؽَلَْسْسَك اّلّلُ ِبُضرٍّ َفَّلَ  ﴿ :وأبنٌ ك و،فراغات القلوب ب ، كملءكالتمكُت لو ُب قلوب ا١تؤمنُت ،بنائو
 -شأنو جلٌ -و كأنَّ  ،(ٚٔ)األنعاـ: ﴾َلى ُكلِّ َشْيٍء َقُديرٌ َكاِشَف َلُو ِإالَّ ُىَو َوِإف ؽَلَْسْسَك ِبَرْيٍ فَػُهَو عَ 

ِإْذ قَاَؿ أِلَبِيِو َوقَػْوِمِو َما *َواْتُل َعَلْيِهْم نَػَبَأ ِإبْػَراِىيمَ ﴿ :يت كيرزؽ كيقطعي كٯتي كحده الذم يعطي كٯتنع ك٭تي 
َأْو يَنَفُعوَنُكْم َأْو *ْل َيْسَمُعوَنُكْم ِإْذ َتْدُعوفَ قَاَؿ ىَ *قَاُلوا نَػْعُبُد َأْصَناًما فَػَنَظلُّ ذَلَا َعاِكِفْيَ *تَػْعُبُدوفَ 
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أَنُتْم َوآًَبؤُُكُم *قَاَؿ َأفَػَرأَيْػُتم مَّا ُكنُتْم تَػْعُبُدوفَ *قَاُلوا َبْل َوَجْدًَن آًَبءًَن َكَذِلَك يَػْفَعُلوفَ *َيُضرُّوفَ 
ر القذاُب أك صداـ يتكرٌ  ال فلكي. (ٚٚ-ٜٙ)الشعراء: ﴾فَِإنػَُّهْم َعُدوّّ ِلِّ ِإالَّ َربَّ اْلَعاَلِمْيَ *اأْلَْقَدُموفَ 
بد من تغيَت الشعوب كتغيَت اإلنساف ا١تنتمي ٢تذه  ال ،بن علي أك سواىما أك أبو رقيبةحسُت أك 
ك٭تصر ثناءه كعبادتو كتعظيمو كٛتده فيو تبارؾ  ،ليكوف العبد الذم يوجو كجهو  كحده ؛الشعوب

ظم لطغاة أبٝتاء جديدة كأشكاؿ جديدة، كلن ٖتوؿ دكف ذلك النٌ ر ابدكف ذلك فقد يتكرٌ  ،كتعأب
. ـ من الضماانت للشعوب ما ٭توؿ بينها كبُت ىيمنة ىؤالءة أف تقدٌ كلن تستطيع الدٯتقراطيَّ  .ةالسياسيَّ 

ا مقتل طاغية كىزٯتة مستبد أمَّ ر بو. الطريق الوحيد الذم ٯتكن لشعوبنا أف تتحرٌ تغيَت اإلنساف ىو  إفَّ 
 ألفَّ  ؛ال تستطيع أف تستأصل ا١ترض من جذكره ،ةيار نظاـ دكتاتور فهي من قبيل عمليات جراحيَّ كاهن

ظاـ الًتبوم النٌ إرساء كإٔب  ،ة طاىرةاستئصالو ٭تتاج إٔب إرساء دعائم التوحيد ا٠تالص ُب قلوب مؤمنة نقيَّ 
فيا شعوبنا أجييب داعي هللا كال  .ر القرآ٘ب لئلنساف كالكوف كاٟتياةالتعليمي ا١تتُت ا١تنطلق من التصوٌ 

 ك الذين ال يوقنوف.يستخفنٌ 

متُت يؤدم  تعليميٌ  بناء نظاـ تربومٌ ىي  ،ةإلعادة بناء األمَّ ا٠تطوة اليت تلي ترسيخ التوحيد  إفَّ  
 و ما ٓبإنَّ  اء قواعد العمراف كإرساء دعائمها.كبن ،ة اٟتياة كنظمها كتطهَتىاية اإلنساف كتطهَته كتزكتزكيإٔب 
َضَرَب اّلّلُ َمَثًَّل َعْبًدا ﴿ :ليكوف كل فرد فيها مثل ما قاؿ هللا ُب كتابو ؛ة إعادة بناء ذاهتاطع األمَّ تتس

َناُه ِمنَّا ِرْزقًا َحَسًنا فَػُهَو يُنِفُق ِمْنُو ِسرِّا َوَجْهًرا َىْل  ُْلوًكا الَّ يَػْقِدُر َعَلى َشْيٍء َوَمن رَّزَقػْ َيْستَػُووَف احْلَْمُد شلَّ
َوَضَرَب اّلّلُ َمَثًَّل رَُّجَلْْيِ َأَحُدعُلَا أَْبَكُم اَل يَػْقِدُر َعَلَى َشْيٍء َوُىَو َكلّّ َعَلى * َبْل َأْكثَػُرُىْم اَل يَػْعَلُموفَ ّلِلِّ 

هوُّ اَل َيَِْت ِبَرْيٍ َىْل َيْسَتِوي ُىَو َوَمن َيَُْمُر ًِبْلَعْدِؿ َوُىَو َعَلى صِ   ﴾َراٍط مُّْسَتِقيمٍ َمْوالُه أَيْػَنَما يُػَوجِّ
 .(ٙٚ-٘ٚ)النحل:
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 ٖٚضلو بناء ثقافة االنتخاب
َُُِأكتوبر  ِٕموقع إسبلـ أكف الين   

ُت الذين سيشاركوف َب من ا١تنتخبً  الو كنت كاحدن " ٌي بعض السائلُت ىذا السؤاؿ:قد طرح علل
كقد أجبت ذا الذل ستنتخبو؟"  نٍ ، كمى حوًتشٌ سذا الذل  نٍ فمى  .غَتىاُب نتخاابت القادمة َب مصر أك الا

 .اكمفيدن  اانفعن نشره أرجو أف يكوف ك  ،إليو من قوؿ قتي فٌ ٔتا كي 

 وتقسيماِتا بْي احلضارتْي: اإلسَّلمية والغربية احلديثة السلطات

 _لت فيما بعد أكركابالىت شكٌ -قضتو بريطانيا كبعض الشعوب  بعد مسَتة طويلة ككفاح شاؽٌ 
على توازف  ظم َب تلك القارة إبقامة نظاـ دٯتقراطى قائمبدأت بعض النُّ  ديثة،ات اٟتٕتاه الدٯتقراطيَّ اب

لطة السُّ ، «الرب١تاانت»ة لطة التشريعيالسُّ ،  «اكمة العليا»ة لطة القضائيٌ السُّ دقيق بُت سلطات ثبلث:  
 .«اٟتكومة»ة التنفيذيٌ 

ابلغة ال تسمح ألمٌو من اٞتهات بدٌقة ُت ككل جهة من ىذه اٞتهات تتوازف مع اٞتهتُت األخري
من  -بطريقة أك أبخرل-تو شرعيٌ  ككل منهم يستمدٌ  ا.نحرؼ عن غايتها، أك ترج عن أىدافهالثبلثة أف ٗت

سات ٯتنح تلك ا١تؤسَّ  ، كىو الذمات ىو صاحب الكلمة العليافالشعب َب تلك الدٯتقراطيَّ  ب،الشع
، كأعراؼ تقنينها بطرؽ ًبَّ  -إذا أراد-الشرعية  يستطيع أف يسحب تلك نٍ كىو مى  ،تهاشرعيَّ  الثبلث

 .أخذت أحكاـ التقنُت

                                  
كاليت أطاحت  ،يناير ِٓثورة بعد  انتخاابتـ، كىي أكؿ َُِِ-َُُِكيتبت ا١تقالة قبيل انتخاابت ٣تلس الشعب ا١تصرم    ّٕ

 ـ.َُِِيناير  ُُكحىت  َُُِنوفمرب  ِٖ. أيقيمت االنتخاابت على ثبلثة مراحل؛ بدأت يـو دمحم حسٍت مبارؾبنظاـ 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_25_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%8A_%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83
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لطات الثبلث َب اترٮتنا فحصرانىا بُت عرفنا موضوع السُّ فقد  -٨تن ا١تسلمُت-ابلنسبة لنا أمَّا 
؛ كىم ئفهماو إٔب كظانبًٌ تي  ة أٝتاءن كألقاابن أطلقنا عليهما َب ٥تتلف الفًتات التارٮتيَّ  ،ةطائفتُت من أبناء األمَّ 

القضاة كا١تفتوف كأصحاب ا١تدارس كا١تذاىب  «العلماء»كيندرج ٖتت مفهـو  ،«األمراء»ك« العلماء»
ا٠تليفة ككزراء التنفيذ كالتفويض كقادة اٞتيش كما  «األمراء»، كما يندرج ٖتت مفهـو ةكا١تقاالت الفكريَّ 

 ظم كتوارٮتها.دراسة تلك النُّ ُب  صة ا١تصادر ا١تتخصًٌ  عرؼ معظمها منتفاصيل تي  ، ُبإٔب ذلك

 ات اٟتديثة ىوَب الدٯتقراطيَّ  «السلطات الثبلث»، أك«األمراء»ك «العلماء»ذلك الًتابط بُت إٌف 
يٌة قتصاداال- ألواف اٟتياة ا١تختلفة تتشابو كتتصلكيف   -ٔتختلف فئاتو-الىت يرل فيها الشعب  ةالصيغ
ربط بينها ككيف يي  رنا،كأتثػُّ  اأتثَتن عند الشعوب   لنظم كالتشريعاتاب -ةة كالفكريَّ ة كالسياسيَّ جتماعيٌ كاال

، أك ٬تعلها ٕتاه ا١تستقبلاب٢تا كسَتىا ٖتوٌ  متناسقة ُب -بعض األحياف ُب-برابط كثيق ٬تعل تلك ا١تراحل 
، أك إٔب ثورة ٔتعناىا ر اثبت راسخ األقداـإٔب تطوٌ  ، ْتيث ٯتكن أف تؤدمؿمسَتة التحوٌ  متنافرة ُب

 لواسع.ا

ا١تشرٌع األكركيب على مستول التاريخ ك  إٌف كبلِّ من الفقيو ا١تسلم على ا١تستول اإلسبلمي التارٮتي،
على جعل قوانُت كنظم الببلد  -هماظر عن سائر أكجو ا٠تبلؼ الدقيق بينالنٌ  بغضٌ -٭ترص  األكركيب

ة بكفاءة جتماعيَّ ة كاالقتصاديَّ اال مة قادرة على تنظيم اٟتياةكالتشريعات اٟتاكمة كأصو٢تا أداة مرنة منظٌ 
من ا١تعركؼ أٌف ظركؼ اٟتياة االقتصاديَّة ك  على ٖتقيق األىداؼ العليا للشعوب.كمركنة كقدرة اتمة 

كتشافات ة كتتطور الصناعة كتزيد اال جار ـ التًٌ خاصة عندما تتقدٌ  عن التغَت، فٌ كة تتغَت كال تجتماعيَّ كاال
 .ة كما إٔب ذلكالعلميٌ 

 ونظاـ الشورى ظاـ البدلاينالنّ ما بْي 
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سو الشعب َب حكم نف النفرادة يعترب من أىم ما كصلت إليو البشريَّ  «ظاـ الرب١تا٘بالنًٌ »إٌف 
ظم على النُّ  مىٍن يكتبوف ُبطلق بعض كقد يي  .اع القرارنٌ كإدراجو ضمن صي  كإعطائو فرصة التعبَت عن ذاتو،

إفَّ ا١تنشغلُت هبذا النوع من  أك ٣تالس الشورل. ةات الوطنيٌ اٞتمعيٌ سم الرب١تاانت اة أك تلك اجملالس النيابيٌ 
عن ك  ،أف تتألف ممَّ  ينبغية ك ة الوطنيَّ ثوف عن اٞتمعيَّ يتحدَّ  -ة ُب أثينا أكالن ظهرت الدٯتقراطيَّ منذ –ا١تعرفة 

ة ككيفيَّ  ،ةألقل أ٫تيٌ ة كاة ا٢تامٌ جتماعات اٞتمعيٌ ، كالتمييز بُت اةنعقاد اٞتمعيَّ ، كمكاف ااٟتضور كا١تشاركة
ة الىت كف العامٌ ظر َب معظم الشؤ ة النٌ ة الوطنيٌ كتتؤب اٞتمعيٌ  .سواء ابإلشارة ابلرأس أك برفع اليد ؛التصويت

كما تنظر َب بعض ا١تسائل   ،ةكف ا١تاليٌ سفراء كمراقبة الشؤ ختيار ال، كالتشريعات كاتتصل ابٟترب أك السلم
 .األخرلكف ؤ ، ككثَت من الشةة كا١تاليٌ الدينيٌ 

 «شورل»ػق ابلد كل ما يتعلٌ يفصل ك٭تدًٌ  بلن،كمفصَّ  ا دقيقناال ٧تد تنظيمن إنٌنا ف ا ُب كاقعنا التارٮتيٌ أمَّ 
كاٟتضور، كاألمر اب١تعركؼ كلة عن القياـ ابلشهادة ها قد اعتربت مسؤ ة كلَّ األمَّ  ألفَّ  ؛ة ٦تارستهاككيفيَّ 

 الذم اعتربه بعض الفقهاء أصبلن -ككاف للعرؼ  .٨تراؼمن اال ة كحياهتاكٛتاية األمَّ  ،عن ا١تنكر كالنهي
كلو على  -اكرة ا١تسلمة الذَّ ُب حاضرة ظٌلت  ة الشورلقضيَّ  ،  لكنَّ أتثَت َب ىذا اجملاؿ -من األصوؿ

ناء الثَّ  ثٍتة تي كبقيت األمَّ  ، ا عن القرآف اجمليد.اتمِّ  اليت ال ٯتكن أف تنفصل انفصاالن  - سبيل اإلٚتاؿ
 ككانت لشورل كيضعها َب اجملاؿ ا١تناسب،عٌت ابيي  ة أك ا٠تليفة أك السلطاف إذلطة التنفيذيَّ ثَت على السُّ الك

أف تكوف  ة ٔتا ينبغيكل مستوايهتا األساس ا١تلهم لقول األمَّ   ُبة العليا كمقاصد الشريعة ا١تقاصد القرآنيَّ 
، كبقيت ىن ا١تسلمالذًٌ  واعد الىت تقـو عليها ُبكلها كالقة كشكلة الشرعيَّ كبرزت فكرة الدَّ  ،ظمهاعليو ني 

لوجداف ا١تسلم ىو الذل ٬تعل ا١تسلم َب كثَت ة ُب العقل كاكلة الشرعيَّ صورة الدَّ  كجود كلعلَّ  حاضرة فيو.
ظم الىت تقـو َب كاف ينظر إٔب النُّ ، ألنٌو من  من األحياف يشعر ابألزمة ٕتاه ما يقـو على أرضو من نظم

 ا ابلقياس إٔب تلك الصورة.موقفو منها كجدانيِّ ببلده ك٭تدد 
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  والفقوكتب اإلمامة والسياسة   ة يف مَّلمح الدولة الشرعيَّ 

 ىو كجوىرىا ،ا١تنبثقة عن العقيدة «الشريعة»ة ىى دكلة دعامتها األكٔب كلة الشرعيَّ الدَّ  :أوالً 
ا . أمَّ ى السلطة عند ٖتديد دكرىاكانعكاساتو علاتو مبلحظة التوحيد بكل ٕتليٌ  كلذا ينبغي  .وحيدالتَّ 

كىنا ٕتتمع العقيدة كالشريعة لتحديد  .هي ٗتضع للقواعد اليت تصدر عن الشريعةلطة نفسها ف٦تارسة السٌ 
 كرسم قواعد النظاـ السياسي. 

دة ُب فالقوة مقيٌ اٟتكم كا٢تداية كالقوة. إطار ٦تارسة ٕتمع بُت  ُبة الدكلة شرعيٌ ر تتقرٌ  اثنًيا:
حاكمنا كاف أـ -حسب ىواه  اسكليس اٟتق كما يراه كل فرد من النَّ  ،ؿزَّ ػا١تن اٟتقٌ  هتا ُب حدكداستخداما

 إليها. ة أف تتجو على الدكلة الشرعيٌ  د الوجهة اليتكاٟتق ىو الذل ٭تدٌ  -ا٤تكومن 

لكتاب كا١تيزاف ده الكتاب كا١تيزاف؛ أم الشَّرع، فنحن أماـ معادلة بُت ااٟتق ىو ما ٭تدٌ إفَّ 
لىقىٍد أىٍرسىٍلنىا ريسيلىنىا اًبٍلبػىيًٌنىاًت كىأىنٍػزىٍلنىا مىعىهيمي اٍلًكتىابى كىاٍلًميزىافى لًيػىقيوـى النَّاسي اًبٍلًقٍسًط : ﴿قاؿ تعأب د،كاٟتدي

﴾ لىوي اًبٍلغىٍيًب ًإفَّ اَّللَّى قىًومّّ عىزًيزه كىأىنٍػزىٍلنىا اٟتٍىًديدى ًفيًو أبىٍسه شىًديده كىمىنىاًفعي لًلنَّاًس كىلًيػىٍعلىمى اَّللَّي مىٍن يػىٍنصيريهي كىريسي 
ة إذا ٓب تضع فبل تكوف الدكلة شرعيٌ  ،رتبط ابلشرع كالشريعةتىذه األصوؿ الثبلثة ك  (ِٓ)سورة اٟتديد: 

 ، كلتتحقق منافعهم.اس ابلقسطليقـو النَّ  د؛يدالكتاب كا١تيزاف كاٟت -إٔب جنب اجنبن -

اس نَّ لل  جاء  -مكسلٌ  كآلو ى هللا عليوصلٌ -فرسوؿ هللا  ،ةكلة الشرعيٌ قاعدة الد ة ىياألمَّ إفَّ : ااثلثً 
ة ا١تنوط اٞتماعة السياسيَّ  ، كىيةكلة الشرعيَّ قاعدة الدَّ  ة ىيفاألمَّ  عوة هبا.الدَّ  ة كإقامةابلتوحيد كبناء األمٌ 

كبذلك يكوف ا٠تليفة أك الرئيس أك  ،أمانة ا٠تبلفة -عوة كالرسالةْتكم العقيدة كالشريعة كالدَّ -هبا 
فهو  ،ة بو َب إطار الشريعةكسياسة األمَّ  ،ينالقائم على حراسة الدًٌ ىو ة األمَّ  ة ُبصاحب الوالية العامَّ 

كلذلك كانت البيعة للتعبَت عن األصل َب القيادة  ؛ة هبذه األمانة ٔتوجب عقد البيعةموكل من األمَّ 
ضا؛ ل جوىر الرًٌ شكًٌ ة تي عبلقة تعاقديَّ  يفه لرضا ال على الفرض كاإلرغاـ،ر كاختياة القائمة على االالشرعيَّ 
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كتسهر  ،تقـو هبذا العقد سة اليتا ا٢تيئة أك ا١تؤسَّ أمَّ  ".ختيار"ىي عقد مراضاة كا كلذلك قاؿ ا١تاكردم:
ا ىي اليتف ،حًتاـ شركطو كتوفَت فرص الوفاء من ٚتيع األطراؼ لو على ا أىل »رٮتنا بػفت ُب اترً عي  إ٪تَّ
على اكومُت ٔتوجب عقد البيعة أك  التزاـ حقِّ أف تكوف الطاعة كاالقتضى العقد ، فإذا ا«كالعقد اٟتلًٌ 

 نها أف يكوف اإلماـ ا١تختار أىبلن كم ؛ستيفائهابد من ا حدكد لتلك الطاعة كشركط ال ، فثمَّةاإلمامة
قابة على ة الرًٌ ة َب عمليَّ بد أف تستمر األمَّ  بل ال ،توأىليَّ د من ة عند التأكُّ كاجبات األمَّ  . كال تنتهيلئلمامة
ألمر القياـ ابالتزامو ك  ،ب ابلشرعلتزاـ ذلك ا١تنتخى اـ من اد التَّ ااسبة كا١تساءلة كالتأكُّ  ك٢تا حقُّ  ،اٟتاكم

يادة ا عن مراقبة القكلة دائمن ة ىي القاعدة فهي مسؤ فما دامت األمَّ  كالنهي عن ا١تنكر،اب١تعركؼ 
ما داـ اٟتاكم ٯتارس ة ٬تب أف تكوف مستمرَّ  -ةرضا األمَّ -كحالة الرضا  كاالطمئناف إٔب سبلمة أدائها،

ُب التعبَت عنو أك ُب أف تتحكم فيو أك  ، كحالة الرضا ىي معيار موضوعي، ال ينبغية اٟتكمكليَّ مسؤ 
تحواذ على رضائهم أبمًٌ شكل سا كألمحكومُت كال ٯتٌسو تضليل ل ،إظهاره أك إخفائو ظركؼ أك مصاّب

 .من األشكاؿ

، فاٟتاكم ة بُت اٟتاكم كاكـوندماجيَّ ة يقـو على كحدة اظاـ َب الدكلة الشرعيَّ النًٌ  إفٌ  :ارابعً 
 ، كحُت يصبح اٟتاكم حاكمنا"أطيعوا هللا كالرسوؿ كأكٕب األمر منكم" :أف يكوف منكم ال عليكم ينبغي

 .بد من ا١تسارعة إٔب تقوٯتو ٨تراؼ الكقوع ا فذلك يعٍت -اطن متسلًٌ  أم-عليك 

 الدولة الشرعيَّة والدولة الدينيَّة فروؽ بْي

عتبار على ا ،ةالدكلة الدينيَّ ي ا ىهنتحدث عن ة اليتالدكلة الشرعيَّ  قد يتبادر إٔب بعض األذىاف أفَّ 
 «ةالدكلة الشرعيَّ » القوؿ أفَّ كإلزالة ىذا الوىم نستطيع  ا يقـو على الدين بوجو من الوجوه.منهم كبلِّ   أفَّ 

الدكلة »ا أمَّ  ى هللا عليو كسلم.رسوؿ صلَّ ال كسنةكرسم معا١تها القرآف اجمليد  ،ةنتجت عن ا٠تربة اإلسبلميَّ 
كىي -سة الكنيسة حيث قامت مؤسَّ  ،العصور الوسطى ة ُبكركبيَّ فهي دكلة عرفتها الدكؿ األ «ةالدينيَّ 
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حت تلك كمن ،تسَت الدكلة عليها لقيادة القواعد اليت اا كحيدن لتعلن نفسها مصدرن  -ة األـسسة الدينيَّ ا١تؤ 
ىا أك تطوير يقوموا على رجاؿ الكنسية كقادهتا ل القواعد صفات القداسة، فلم تًتؾ ٣تاالن ألحد سول

ة قتصاديَّ اة ذات مصاّب جتماعيَّ اة ىـر لطبقة ٦تا أدل إٔب أف تصبح الكنيسة قمٌ  تفسَت فحواىا،
ل إٔب ٦تا أدٌ  ،لها٘تثٌ  الطبقة اليت ٔتا ٮتدـ صاٟتها كصاّبة كف الدينيٌ ، ٖتتكر تفسَت الشؤ ة متميزةجتماعيَّ اك 

 .تلك ا١تشكبلت الكثَتة اليت امتؤل هبا التاريخ األكركيب

على س كجود طبقة أك فئة كٓب تكرٌ  ،سةمؤسٌ  ة ُب اإلسبلـ ٓب تعتمد على أمٌ الدكلة الشرعيَّ إفَّ 
ة كما أهنا ٗتتلف عن دكلة القانوف كالدكلة ا١تدنيٌ   ة،عن الدكلة الدينيٌ  ا بيًٌننابلفن تخي ٥تتلفة اسواىا، فه

 .ظر فيهاإمعاف النَّ  ة كسائر تلك األشكاؿ إذا ما ًبٌ كالدكلة العقائديٌ 

 

 من يتصف ًبلصفات اآلتية أنتخبو ىو إذا تبْيَّ ما ذكرًن فإّف َمْن 

، كىو ة كلسائر الفركؽ الدقيقة بينها كبُت أنواع الدكؿ األخرلإنساف فاىم للدكلة الشرعيٌ  أواًل:
١تعادلة الىت ذكران، كيكوف إعطاء تستند إٔب ا اليت «ةرعيٌ الدكلة الش»يشاركٍت االعتقاد بضركرة إقامة تلك 

 .بذلك لتزاـا بيٍت كبينو على االلو عقدن  صوٌب

ٍبيَّ أىٍكرىثٍػنىا اٍلًكتىابى ﴿ :ىا كٖتميلها أمانة الكتابة ًب اصطفاؤ أمَّ  ، فهيويةة ى٢تذه األمَّ إفَّ : ااثنيً 
نىا ًمٍن ًعبىاًدانى فىًمنػٍهيٍم ظىآبه لًنػىٍفًسًو كىًمنػٍهيٍم ميٍقتىًصده كىًمنػٍهيٍم سىاًبقه اًب٠تٍىيػٍرىاًت  إبًًٍذًف اَّللًَّ ذىًلكى ىيوى الًَّذينى اٍصطىفىيػٍ

ائب الذم كبُت النَّ  ة  ىو جزء من التزاـ بيٍتة األمٌ لتزاـ هبويٌ (، كاالِّ)سورة فاطر:﴾ اٍلفىٍضلي اٍلكىًبَتي 
حو، ف  ، كمقوماهتا كدعائمها، ككحدهتا. ةبد لو من فهم اتـ لعناصر األمَّ  بلسأرشًٌ
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كطريقة عملها كما أنيط هبا من ة كظائف الشورل كاجملالس النيابيَّ  : أف يكوف ذا فقو ُبااثلثً 
ا رض على اجمللس مقاؼ ما يتعارض مع العقيدة كالشريعة إذا ما عي يكوف لو قدرة على إيك  ،اتكليَّ مسؤ 

 .يوصف بذلك

ة كعلى ة على مستول األمٌ جتماعيٌ ة كاالقتصاديَّ أف تكوف لديو خربة اب١تشكبلت اال :ارابعً 
كمنها الفقر  ؛شكبلتا١ت ة لتقدٙب مشاريع حلوؿ لتلكة كعمليَّ ة معرفيَّ ليَّ لو عقك  مستول القطر الي،

، كتكوف لديو كفشل خطط التنمية كالًتبية كالتعليم البطالة كالعنوسة كالفساد اإلدارمف ك كا١ترض كالتخلٌ 
ة على طريق الصبلح كالتنمية كالعمل على يضع األمَّ  ا،يِّ ا علمة إصبلح كل منها إصبلحن كيفيَّ فكرة عن  

 .ة ٤تاكالت لبلعتداء عليهاتها من أيَّ ٖتقيق العدالة كا١تساكاة  كحراسة اٟترايت كٛتاي

ة كعبلقاتو ا١تتنوعة هاتو السياسيٌ توجٌ كل اترٮتو كاتريخ أسرتو كأمبلكو،ك   حأف يضع ا١ترشَّ  :اخامسً 
الناخبُت ىم  ألفٌ  ؛ء عن ماضيو كاترٮتو كعملو ك٦تارساتو، ليعرؼ الناخبوف كل شيالناخبُت بُت أيدم

 ؟ىذا األمر أـ ال ، كإذا كاف سيحملىذا األمر أـ ال لتوٕبًٌ ر ما إذا كاف يصلح سيقرًٌ  نٍ مى 

سادسنا: أف يتصف ا١ترشح ابلعدالة، كىي صفة تقـو ابلنفس ْتيث ٘تنع اإلنساف من خيانة ربو، 
أك أمتو أك نفسو، ك٘تنعو من الوقوع ُب الكبائر أك اإلصرار على الصغائر. كما ٬تب أف يتصف بتقول هللا 

 بل عن األمانة كالقوة. ُب السر كالعلن، فض

 خطر يواجو الشخصية ادلصرية
َُُِنوفمربُٓموقع العلوا٘ب   

كتلةن سكَّانيَّة كبَتة، كشعبنا تربطو ركابط عديدة ساعدت على   -بفضل من هللا-تيعٌد مصر 
توحيده ُب ٥تتلف الظركؼ، فلم يتعٌرض للتمزؽ كالتفتت مثل غَته من شعوب األرض كأقطارىا. كتلك 
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تو كنظمو كعبلقاتو كنظرة أمم األرض نعمة كبَت  ة ٢تا عوائد ضخمة على كحدة اٞتماعة كالشعب كاقتصادايَّ
كشعوهبا إليو. كا١تصريوف يدركوف أ٫تيَّة ىذه الوحدة ُب حياهتم، بل كضركرهتا ٢تم. كقد عمل الشعب 

واملو ُب ٥تتلف ا١تصرم على ٛتاية كحدتو ىذه كتكريسها كمواجهة شىتَّ ظركؼ التَّفتيت ك٤تاكالتو كع
العصور، كقد بقيت ىذه الوحدة كاستمرت كصارت مصدر استقرار كأمن، ال على ا١تستول القطرم 

 كحده، بل على ا١تستول اإلقليمي كذلك.

 

 عة ادلصريّةادلرونة والسّ 

ٙتة ظاىرة نلحظها لدل ا١تصريُت، أال كىي ظاىرة ا١تركنة كالٌسعة، ْتيث ٯتكنهم إدخاؿ تعديبلت 
ملموسة على أٌم أيدلوجٌية أك رؤية أك مذىب أك معتقد ليكوف كسيلة من كسائل دعم كحدهتم بدالن من 

ختلفة، بشكل مقصود أك ُب إسبلمو كمسيحيَّتو كمذىبيَّاتو ا١ت-٘تزيقها. فكأفَّ ا١تصرٌم ٬تعل تلك الظاىرة 
عامل توحيد كليس عامل تفتيت، كىو ما حاكلت أف تفعلو شعوب كثَتة كلكٌنها ٓب تفلح  -غَت مقصود
 ُب ذلك. 

كجدانه قد تبٌدل لديهم  «مذىب الٌتشيع»حُت ضغط اٟتكَّاـ الفاطمٌيوف على ا١تصريُت لتبٌٍت 
دىم كاالحتفاؿ بوفياهتم ككالداهتم. كعلى خبلؿ حب آؿ البيت إضافة إٔب حب الصحابة كالعناية ٔتوال

الرغم من ابة الشعبية الكبَتة آلؿ البيت، فإٌف االحتفاؿ هبم ٓب ٭تًو أحزاانن أك لطمنا أك شقِّا للجيوب كما 
نرل ُب العراؽ كإيراف كبعض ا١تناطق الشيعيَّة األخرل؛ فاالحتفاالت ا١تصريَّة آبؿ البيت أك الصَّاٟتُت أك 

ٌو٢تا ا١تصريَّوف إٔب أايـ رفاىية، فنجدىم يتناكلوف  مىٍن إليهم عبارة عن مهرجاانت فرح كحبور، ٭تي
كيزكركف مراقد آؿ البيت، ك٭تتفلوف ابإلنشاد كالٌتواشيح  ُب ذكرل استشهاد اٟتسُت، «العاشوراء»

ٌي العراقٌي كحلقات الذٌكر كأشياء كثَتة ٤تٌببة لطيفة عوضنا عن اللَّطم كضرب السبلسل الذم نرل الشيع
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ُب كل أ٨تاء  «الشيوعي»أك اإليراٌ٘ب ييدمي ظهره كصدره بو، بل كقد ٯتوت بعضهم منو. كذلك حُت كاف 
من  «مركسيُت لينيُت»العآب يتنكَّر لؤلدايف كينفي كجودىا كيعتربىا أفيوانن للشعوب كنا نعجب حُت نرل 

يصوموف رمضاف، كيشاركوف أحياانن ُب صلوات ٚتعة أك  -اب١تعٌت الكامل- «شيوعيُت»ا١تصريُت ك
عيدين. كال أريد أف أستزيد كأقوؿ أفَّ الراقصة ُب أم بلد عريٌب أك أجنيٌب تعترب من الفئات ا١تتحٌللة من 

تعتلي  قبل أف «يس»االلتزامات الدينيَّة كاألخبلقيَّة، لكنَّ الراقصة ُب مصر قد تيصر على قراءة سورة 
يعلن توقفهن عن الرقص  -الراقصات كالفناانت-حلبة الرقص، كإذا دخل شهر رمضاف فإفَّ معظمهن 

ُب الشهر الكرٙب مؤخرنا  «موائد الرٛتن»خبلؿ الشهر الكرٙب النشغا٢تن ابلصياـ كالقياـ، كما شهدت 
أللف آكل من الصائمُت، كال تربٌعات سخيَّة من كثَت من الفٌناانت كالفٌنانُت، فبعض ا١توائد كانت تتسع 

٬تد الصائم حرجنا ُب أف أيكل على مائدة الفنانة فبلنة كال ٕتد الفنانة حرج ُب أف تقـو هبذا النوع من 
 ا٠تدمة للمجتمع، كالرب بو ُب ىذا الشهر الكرٙب.

 

 مؤشرات بداية تغري الشخصية ادلصرية

تعطيٍت كثَتنا من األمل كاالرتياح إفَّ ىذه الظاىرة اليت ٓب أٟتظها ُب أم بلد آخر، كانت 
كاالطمئناف على مستقبل مصر. فا١تصرم ميَّاؿ لبلعتداؿ بطبيعتو، ال يرغب ُب العنف كال ٯتيل إليو، 

الٌداخلي للقياـ بتعديبلت على األفكار كا١تعتقدات كاأليدلوجيات لتناسبو، كال  «الفلًت»كلديو ما يشبو 
اسب األفكار اليت جاءتو. لكنٍَّت بدأت أقلق ُب اآلكنة األخَتة ٬تد ُب نفسو حاجة لتغيَت طبيعتو لين

اليت قادهتا الدكلة السعوديَّة -حينما أتثر بعض ا١تصريُت بطباع غَتىم ٦تن خالطوىم، فاٟتركة السلفيَّة 
َت عيرًفت ابلشدة كالقوة كالتعصب كىدـ القبور كتدمَت األضرحة كتكف -األكٔب كالثانية ُب اٞتزيرة العربيَّة

كقد كاف رمزىم حينما كنا –ا١تخالف، كُب أقل األحواؿ نسبتو إٔب البدعة، ككاف السلفيَّوف ا١تصريَّوف 
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يرٌددكف ما يرٌدده إخواهنم ُب ا١تملكة السعوديَّة كا٠تليج، لكنَّهم كانوا  -طبلابن الشيخ حامد الفقي يرٛتو هللا
كوف توٌجهنا سياسيِّا كتربوايِّ كثقافيِّا يعتز ٔتاضي ىذه أقرب إٔب سلفيَّة ا١تغرب العريٌب، كاليت آلت إٔب أف ت

من أبنائها، لكنَّو ال ييكٌفر كال ييبدٌع كال ييفٌسق إال ْتساب. من  «ػالسلف الصاّب»األمَّة أك ٔتىٍن يسٌميهم بػ
ا١تغرب ىنا كاف من العسَت أف ٕتد ألفاظ التكفَت كالتبديع كالتفسيق دائرة أك متداكلة ُب كتاابت سلفيَّي 

العريب  أمثاؿ الدكتور عبد ا٢تادم أبو طالب كعبلؿ الفاسي كغَت٫تا. ، ككذا كاف اٟتاؿ ُب سلفيَّة 
مصر.لكنَّ االضطهاد الذم صيٌب على الٌدعاة كاٞتماعات اإلسبلميَّة بعد ثورة يوليو مهَّد لنوع من 

العنف  -كما قيل-ا١ترحلة، لكن  التوٌجهات التكفَتيَّة ٓب تكن طبيعة الشعب ا١تصرٌم تتقٌبلها قبل تلك
 يولًٌد العنف، كيغٌَت من طبائع الٌشعوب كنفسيَّاهتا. 

فهل تغٌَتت النَّفسية ا١تصريٌة؟ كىل الظركؼ اليت مٌرت هبا مصر منذ قياـ دكلة إسرائيل، كاٟتركب 
ركب من آاثر سلبٌية نتيجة تلك اٟت -كاقتصادىا بصورة خاصة-اليت فيرضت عليها، كما أصاب نظمها 

قد غٌَتت ُب طبيعة ىذا الشعب كأكجدت للعنف سبيبلن إٔب ضمَته ككجدانو؟ أرجو أاٌل تكوف األمور قد 
بلغت ىذا ا١تدل، كأ٘تٌت أف يقـو قادة الرأم ُب مصر مثٌت كثبلث كرابع ليتفٌكركا ُب معاٞتة ىذه الظواىر 

 مد عقباه.ما ال ٖتي  -آنذاؾ-الطارئة كٕتفيف منابعها قبل أف تستفحل، ك٭تدث 

 

 تغري الشخصية العراقية 

ـ( ألقيت ٤تاضرة ُب ُٖٔٗأذكر أنٍَّت ذات يـو قيبيل انقبلب البعثيُت الغتصاب السلطة سنة )
كسياسات  «ميشيل عفلق»بغداد حٌذرت فيها الشعب العراقٌي من االنسياؽ كراء أفكار كأطركحات 

ى أسس سليمة. حٌذرت مىٍن حاضرهتم، كالشعب اٟتزب آنذاؾ ا١تبنيَّة على تلك األفكار اليت ٓب تكن عل
العراقيَّ من كرائهم، من أفَّ اغتصاب السلطة من البعثيُت مرة أخرل كتفٌردىم هبا كسلوكهم مسلك 
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دث تغيَتنا ُب النفسيَّة كالعقليَّة العراقيَّة غاية ُب ا٠تطورة،  الطبلئع اليت كاف ميشيل عفلق ٯتجد هبا سوؼ ٭تي
ا ٔتىٍن أيخذ السلطة كال ٔتىٍن يًتكها قدر اىتمامي ٔتا ٯتكن أف ٭تدث من تغيَتات فلم أكن آنذاؾ مهمومن 

ُب نفسيَّات الشعوب تؤدم إٔب تدمَتىا. كمن ا١تؤسف أفَّ ٥تاكُب كظنو٘ب ُب تلك ا١ترحلة قد صدقت، 
تبيح كل منهم ٖتٌولوا إٔب شيع كأحزاب، يس -بعد أف تغَتت شخصيَّاهتم نفسيِّا كعقليِّا-كىاىم العراقيَّوف 

رْتنا كمكسبنا، حىت كإف كانت تلك الوسيلة ىي  -أبيَّة كسيلة–دـ ٥تالفو أايِّ ماكاف، كيعترب ا٠تبلص منو 
 التحالف مع األجنيب، كتوجيو الدعوة إليو الحتبلؿ الببلد كالبقاء فيها حىت يقرر ىو مغادرهتا. 

 ضلو احتواء التغري

 -نتيجة كل تلك التغٌَتات-لى حقيقتو، فإنٍَّت قد بدأت إذا تبُت ذلك، كأدرؾ القراء ما أقوؿ ع
أقلق على كحدة الكتلة ا١تصريَّة، كأكثر ما يقلقٍت ىذا التغٌَت ُب النفسٌية ا١تصريٌة، ْتيث ٓب تعد تلك 
النفسٌية السمحة ا١ترنة القادرة على استيعاب اآلخر كٕتاكزه، بل بدأت ٘تيل إٔب نوع من الشٌدة كالضيق 

يو بشىت األكصاؼ كاأللقاب اليت من شأهنا أف تساعد على إاثرة عوامل الشحناء كالتباغض ابآلخر كرم
بُت الناس. كذلك ما ٛتلٍت على كتابة  ىذا ا١تقاؿ  لئلفضاء ٔتخاكُب إٔب الغىيىارل على كحدة مصر 

 كالشعب ا١تصرم، كا١تهتمُت ابافظة على طبيعتو السمحة الطيبة ا٢تينة اللينة.

تطيع مناشدة اإلعبلـ كأجهزتو، كاألزىر كقيادتو، كرموز اٞتماعات كالفئات على اختبلفها ُب من ىنا نس
الببلد أف تلتفت إٔب ىذه الظواىر، كأف تتذكر أفَّ النار من مستصغر الشرر، كأفَّ ما نراه اليـو صغَتنا _إذا 

أك فئتاف، بل اجملتمع ا١تصرم  تيرؾ كأي٫تل_ سيكرب كسيؤدم إٔب آاثر خطَتة، كآنذاؾ لن يكوف ا٠تاسر فئة 
كلو كالشعب ا١تصرم برمتو، كمن بعده جواره العريب كاإلفريقٌي كاإلسبلمٌي. فلنحرص على رصد اإل٬تايب 
كالسليب ٦تا يعًتم نفسٌيات شعوبنا لننٌمي اإل٬تايب كنتخلص من السليب قدر اإلمكاف، كليكن لدينا من 

 ان على الوفاء هبذه ا١تهٌمة الضخمة.الٌنظم التعليميَّة كاإلعبلميَّة ما يساعد
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 لعرب والبكاف ادلصري ا
َُُِنوفمربِْموقع العلوا٘ب   

. كإٌف حىت اليـو ىو ثورة بركافك  َُُِما ٬ترم ُب مصر منذ ا٠تامس كالعشرين من يناير  إفٌ 
. كنَتاف كما إليهاغازات من كميات ىائلة ٦تا ٗتتزنو األرض الرباكُت ال تنفجر إاٌل إذا اختزنت ُب داخلها  

برأس النظاـ ا١تصرم  ا٠تامس كالعشرين من يناير كأطاح ُب الربكاف ا١تصرم أكؿ ما انفجر  انفجركقد 
ظل منذ  الربكاف ا١تصرمٌ  ككأفَّ  .ُِٓٗة لثبلثة كعشرين يوليو ا كمثل آخر شرعيَّ الذم حكم ثبلثُت عامن 

 .ىدأٌٍب نت ساعة االنفجار فانفجر يتفاعل ٖتت السطح حىت حا_ ُِٓٗ_أم يوليو ذلك التاريخ 
ا كطبيعة الرباكُت الكربل ُب و قد ينفجر بعد ذلك أيضن كلكنَّ  ،كىا ىو الربكاف ينفجر مرة أخرل كقد يهدأ

فالرباكُت كثوراهتا  .مقنعة ُب بعض األحياف ات اليت أعطيت كما أكثرىا ٓب تبدي التفسَت  فإفَّ  ،لذلك .العآب
ٚتيع العوامل ليخرج بعد ذلك بتفسَت قد ال  ئي ٚتيع األسباب كيستقر فسَت يستقص٢تا منهج ُب الت

ا١تثقفوف  كقد مؤليتجاكز الوصف كذكر األسباب كالعوامل ٍب االستسبلـ للربكاف حىت يتوقف من نفسو. 
عن  اصارخن  اتعبَتن  بكبلمهم. كالذين ٯتثلوف اتفضائيٌ ال _نو طعاـ كما ىو بطعاـالذين يلوكوف الكبلـ كأ_

 ُكلِّ   وِإْعَجابَ  ، ُمْؤثَػَرةً  وُدنْػَيا ، ُمتػَّبَػًعا وَىًوى ، ُمطَاًعا ُشحِّا رَأَْيتَ  ِإَذا"عليو الصبلة كالسبلـ: - قولو
نرل بعدىا إال الفرقة كاالنقساـ كاألزمة كالتحارب  نفل صاؿىذه ا٠ت حُت نرل ..." ِبَرْأِيوِ  رَْأيٍ  ِذي

أ هللا رسولو منهم ا فربٌ ابلذين فرقوا دينهم ككانوا شيعن  -ابكالعياذ -كالتشتت كالتشرذـ كقد يلحقنا ذلك 

ُهْم يف َشْيءٍ ﴿ :كقاؿ كقد ٭تق علينا  (ٜ٘ٔاألنعاـ:) ﴾ِإفَّ الَِّذيَن فَػرَُّقوا ِدينَػُهْم وََكانُوا ِشيَػًعا َلْسَت ِمنػْ

َعَث َعَلْيُكْم َعَذاًًب ِمْن فػَ ﴿ :قوؿ ربنا ْوِقُكْم َأْو ِمْن حَتِْت َأْرُجِلُكْم َأْو يَػْلِبَسُكْم ُقْل ُىَو اْلَقاِدُر َعَلى َأْف يَػبػْ
  .(٘ٙاألنعاـ:) ﴾ِشيَػًعا َويُِذيَق بَػْعَضُكْم أبََْس بَػْعٍض اْنظُْر َكْيَف ُنَصرُِّؼ اآْلاَيِت َلَعلَُّهْم يَػْفَقُهوفَ 
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 َل يسقط النظاـ بعد 

منذ ا٠تامس كالعشرين تبُت العديد من األسباب كالعوامل كا١تؤثرات اليت فجرت ذلك الربكاف كقد 
 ُِٓٗر ثورة يوليو أف عمأكؿ سبب لتفجر الربكاف، فمن اٞتلي  ياسيَّ . كالعامل السحىت اليـوك من يناير 

كترعرعت كشبت  ة كلدت ك٪تتة كا١تصريَّ ٣تموعة من األجياؿ العربيَّ  ذلك يعٍت أفَّ ، قد بلغ الستُت
ة كحكومات العسكراتراي بعد ٤تاكالت كشابت ُب ظل األكضاع اليت أكجدهتا موجة الثورات العسكريَّ 

. كقد استمر العسكر ُب اٟتكم، ليؤكدكا أٌف النظاـ السياسي ا١تصرم فاشلة للربكليًتاي كاألحزاب ا١تختلفة
ٓب يعد األمر أكثر من استبداؿ عسكرم  ما زاؿ مستمرنا كٓب يسقط ُب ا٠تامس كالعشرين من يناير، بل

 بعسكرم.

 من اقتصاد الكفاية إَل اقتصاد النقص

أٌما السبب الثا٘ب لتفجر الربكاف فهو القصور االقتصادم الناتج عن سياسات  اقتصادية فاشلة 
من انحية، كاتفاقية كامب ديفيد اليت عزلت مصر عن عمقها العريب من انحية أخرل، كحرمتها الكثَت 

، كلكنو ٖتوؿ بعد ثورة يوليو اقتصاد كفايةات يقبل ا٠تمسين االقتصاد ا١تصرمٌ ن الركافد. لقد كاف م
إلغاء كمنها  ،٤تاكالت التصنيع كقيدت أبشد القيود كل  فشلت. فقد اقتصاد نقص كأزمةإٔب  ُِٓٗ

اعة الغذاء إٔب على التحوؿ من زر  كأرغم الفبلح ا١تصرمٌ  ،كأ٫تلت الزراعة .٤تاكالت التصنيع العسكرمٌ 
كدمرت بعض األراضي ا٠تصبة اب١تخصبات ا١تسرطنة إٔب غَت ذلك من أمور معركفة  ،زراعات الزينة

  إٔب ما ٖتت خط الفقر. ذا الشعبُب ا١تئة من أبناء ى وفٜتس كأربعؿ ٖتو . كبذا، شائعة

ىناؾ  إفَّ  كٓتبلؼ السياسات االقتصادية ا١تدمرة، ىناؾ السياسات العمرانية العشوائية.
العيش كتفتقر إٔب أبسط مقومات  ،ابلقاىرة ات اليت ٖتيط ُب كل حاضرة من اٟتواضر بدءن العشوائيَّ 
ة كال مساكن تقي اٟتر كالربد كال ، فبل مياه شرب نظيفة كال مصارؼ ٣تارم صحيٌ اٟتيوا٘بٌ ك بل  اإلنسا٘بٌ 
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كٓب تراع ُب تلك  .ةاإلنسانيٌ  ة كالسكن الذم ٭تفظ الكرامةمراعاة ألم من آداب اإلسبلـ ُب ا٠تصوصيٌ 
جد كالدعاة االيت كاف يفًتض أف ٭ترص األزىر كأئمة ا١تس ،ة أحكاـ البناء ُب اإلسبلـا١تساكن العشوائيَّ 

جرائم الزان اباـر كغَتىا كاالٕتار اب١تخدرات  كإال فإفَّ  العمل هبا،هبا كالتنبيو إٔب ضركرة  التوعيةعلى 
كٖتجيم  ،كتدمَت النفوس ،كقسوة القلوب ،ناس ُب كثَت من األزمات كالرذائلكسقوط ال ،كاالٕتار ابلتسوؿ

بل كجدت طوائف  ،ر األمر على ذلكصكٓب يقت .ُب ظركؼ عيش كهذه مفهومةالعقوؿ ستكوف ظواىر 
فصاركا للشارع أبناء  ،فقذفت هبم إٔب الشارع، ات على كثرهتا أف تستوعبهممن البشر ٓب تستطع العشوائيٌ 

فلم  .أك شبو معدـك . كلقد كاف الوعي هبذه ا١تشكلة ضعيفناقيل أطفاؿ الشوارع كأبناء الشوراعكأحفاد ك 
ٍب بعد  .الشوارع ة يطلق عليهم أبناءيدرؾ الناس ماذا يعٍت كجود مبليُت ُب شوارع ا١تدف كاٟتواضر ا١تصريَّ 

ا" يقوؿ: "كاد الفقر أف يكوف كفرن  -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص–ذلك يبلـ الناس إذا إتهوا ىذا االٕتاه أك ذاؾ كرسوؿ هللا 
مل سيفو كيقاتل :"عجبت ١تن ٓب ٬تد قوت يومو كيف ٬تلس كال ٭تكـر هللا كجهو– كيقوؿ اإلماـ علي
 .ليصل إٔب طعامو"

ا ُب كبار رجاؿ األعماؿ ا١تصريُت ك٤تًتُب هتريب ٓب تؤثر كثَتن  الظواىر االقتصادية ا١تفزعةكل تلك   
 ،كتوجد األعماؿ ،إٔب مشاريع ُب الببلد تشغل العاطلُت ،لوف ما ٚتعوا فأكعواعلهم ٭توٌ فتج ،األمواؿ

 ،ة عمل كعيش كرٙبكتيسر اللقمة اٟتبلؿ للشباب كالقادرين على الكسب كالذين ال يريدكف إال فرص
 ة حينما أصبح ا١تئات منهم يقذفوف أنفسهم ُب مراكب الخاصٌ  ،نذار بعد اإلنذاركالذين أعطوا اإل

 فيدرؾ ْتثنا عن فرصة عمل ابك ر تصلح للسَت ُب األهنار ٯتخركف هبا عباب البحر ليصلوا إٔب شواطئ أك 
ة ليحيوا حياة مذلة بيَّ ك كيلقي البحر بقليل منهم إٔب الشواطئ األكر ، الغرؽ ستُت أك سبعُت اب١تئة منهم

 .حد منهم فيها قوتواة عمل يكسب الو لفًتة طويلة لعلها تنتهي بفرص

 زليط البكاف ادلصري
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كاف أك ايط الصغَت ا١تتصل الرباكُت حُت تثور ال يقف أتثَتىا كال أضرارىا عند فوىة الرب  كلكنَّ 
أيها  :كىنا أكد أف أقوؿ للعربكلها_ اب  ك كلقد رأينا بركاف أيسلندا ُب العاـ ا١تاضي كيف عزؿ أكر  _بو

كأنتم أكؿ متضرر بعد ا١تصريُت العمق االسًتاتيجي لو العرب أنتم ايط اٞتغراُب للربكاف ا١تصرم كأنتم 
الرباكُت ال ينحصر ضررىا ُب ٤تيطها ا١تباشر بل قد بشظاايه كآاثره ككل ما ينجم عنو شئتم أـ أبيتم، ف

  .رب بكثَت من ٤تيطها ا١تباشر نفسويصيب ٤تيطها غَت ا١تباشر أبضرار أك

كىي العمق االسًتاتيجي للعرب  ،السهاـ كمصر ىي كنانة هللا ُب أرضو كىي جعبة العرب من
ة كلها ك٤تيط مصر العريب من آاثر كإنقاذ البلداف العربيَّ  ،فالعمل على إنقاذ مصر من الربكاف .كلقضاايىم

كٕتاكز النظرات البلهاء اليت ينظر الكثَتكف  ،تستحق منكم النظر الدقيق الفاحص، ذلك الربكاف ا٠تطَتة
 .فجر بُت اٟتُت كاآلخر أبساليب ٥تتلفةنىو يك  هبا إٔب الربكاف ا١تصرمٌ 

يطرة على الربكاف ا١تتفجر فيها ستضيع كل الفرص ١تساعدة مصر ُب الابدركا أيها العرب قبل أف  
، تكمة مصر رفاىيٌ ىي سبلمتكم كرفاىيٌ كاٟتيلولة دكف استمراره فأمن مصر ىو أمنكم كسبلمة مصر 

 :فمصر كما قاؿ حافظ إبراىيم شاعرىا صادقٌا

 أان إف قدر اإللو ٦تاٌب *** ال ترل الشرؽ يرفع الرأس بعدم

 أم شعب أحق مٍت بعيش *** كارث الظل أخضر اللوف رغد

 إ٪تا اٟتق قوة من قول الدايف *** أمضى من كل أبيض ىندم

 قد كعدت العلى بكل أيب *** من رجإب فأ٧تزكا اليـو كعدم 

 اجملرة كدم  كردكا يب مناىل العز حىت *** ٮتطب النجم ُب
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 ارفعوا دكليت على العلم *** كاألخبلؽ فالعلم كحده ليس ٬تدم 

 كتواصوا ابلصرب فالصرب *** إف فارؽ قوما فما لو من مسد

 كاستبينوا قصد السبيل كجدكا *** فا١تعإب ٥تطوبة للمجد

  نظر هللا ٕب فأرشد أبنائي *** فشدكا إٔب العبل أم شد

فماذا لو  .ُب ا٠تليج العريب كحده ما ال يقل عن أربعة عشر مليوف فرصة عمل نا نعرؼ أفَّ إنَّ 
ة لتدريب عماؿ مصريُت من بُت آالؼ ة كاٟتكومات ا١تصريَّ عقدت اتفاقات بُت اٟتكومات ا٠تليجيَّ 

ة من ة بتدريب ىؤالء الذين ٕتندىم على األعماؿ الفنيٌ كتقـو القوات ا١تسلحة ا١تصريٌ  ،الشباب العاطلُت
 لتحويل العامل ا١تصرمٌ  ؛ة ُب اٞتيوش اٟتديثةارة كنقاشة كسباكة كزراعة كما إليها ٦تا تتقنو األفرع الفنيَّ ٧ت

ة ُب األعماؿ كتعطي حكومات ا٠تليج األكلويٌ و الصيٍت. كالكوريٌ  ينافس العامل اليااب٘بٌ  إٔب عامل فٍتٌ 
ة مشًتؾ ابألزمة كإرادة سياسيَّ  كمصرمٌ  يجيٌ لكن ذلك ٭تتاج إٔب كعي خل .ُتالفنيٌ  ا١تصريُت ٢تؤالء العماؿ

ال ٭تتاج إٔب أف يقضي ُب اٞتيش سنتُت ُب  الشاب ا١تصرمٌ  إفَّ  . كٖتويلو إٔب كاقعمن الطرفُت لفعل ذلك 
ة كيستوعبها ُب غضوف ربع ا١تدة اليت فلعلو يستطيع أف يهضم الربامج العسكريَّ  ،التدرب على األسلحة
علم حرفة كصناعة كال يسمح لو أبف ٮترج من يتكُب ما بقي من فًتة التجنيد  ،شهر٬تند فيها كلنقل ستة أ

كيتحوؿ إٔب عامل فٍت يقرأ كيكتب كٯتارس حدادة أك ٧تارة  ،ة بكل أشكا٢تااٞتيش قبل أف ٮترج من األميٌ 
ها ذلك كلو من األمور ا١تقدكر علي .صليح سيارات ككهرابء كما إٔب ذلكأك نقاشة أك بناء أك صناعة كت

جلسة عمل كاحدة لو كجدت اإلرادة كالرغبة الصادقة ُب إنقاذ ا١توقف، كبذلك ُب كاليت ٯتكن تنفيذىا 
 ة الحقة أك قادمة ال يعلم مداىا إال هللا.ٯتكن أف ننقذ مصر من ثورات بركانيٌ 

 ٕٔٔٓخارطة طريق ألزمة نوفمب
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أكال: على اٟتكومة ا١تصريَّة أف تتحلى ابلصرب كضبط النفس، كتطلق سراح ٚتيع ا١تعتقلُت كتعلن عن أفَّ 
 ا١تدنيُت ال يقدموف إال إٔب ااكم ا١تدنٌية. 

اثنينا: دفع التعويضات للمتضررين من أسر الشهداء كاٞترحى، كمعاٞتة اٞترحى كا١تصابُت، كاالستفادة من 
 اٌصة ا١تستشفيات السعوديٌة كاألردنٌية الراقية لبعض اٟتاالت الصعبة.مستشفيات اٞتَتاف خ

اثلثنا: على اٟتكومة ا١تصريَّة أف تشكل ٞتاف ٖتقيق ٤تايدة ٯتكن أف تضم بعض ا٠ترباء العرب ا١تشهود ٢تم 
ج للعنف ابلكفاءة كالنزاىة لتتبع العناصر ا١تندسة كاركة ألحداث العنف، كاليت تقـو بعمليَّات االستدرا 

بُت القوات ا١تسلحة كالشرطة من انحية كبُت ا١تعتصمُت كا١تتظاىرين من انحية أخرل، كرصد ىذه 
 العناصر كعز٢تا بعد التعريف هبا، كأيَّة إجراءات أخرل يستلزمها إطفاء الربكاف ا١تشتعل.  

 .ةة ٍب رائسيَّ ٖتقيق انتخاابت حرة نزيهة بر١تانيَّ  رابعنا:

اعدات العاجلة للحكومة ا١تصريَّة، ك٘تكينها من تلبية احتياجات الببلد ا١تتنوعة ١تدة ال خامسنا: تقدٙب ا١تس
تقل عن عاـ كامل حىت تستلم اٟتكومة اٞتديدة كالرئيس ا١تد٘ب اٞتديد مقاليد األمور، كيستقركف ُب 

 السلطة كيتمكنوف من تنفيذ السياسات اإلصبلحيَّة البلزمة.

كتشغيل العمالة ا١تصريَّة كا٠تر٬تُت العاطلُت عن العمل كتشكيل دكرات سادسنا: فتح اجملاؿ لتوظيف 
كمؤسسات للتنمية البشرية لتأىيلهم أبسرع ما ٯتكن للقياـ ابألعماؿ الفنٌية، كاستبداؿ العمالة الوافدة غَت 

العربيَّة اإلسبلميَّة  الفنٌية من البلداف األخرل ا٠تارجيَّة ابلعمالة ا١تصريَّة فاألقربوف أكٔب اب١تعركؼ، كالثقافة
 اليت ٭تملها ا١تصرٌم تعترب نقطة ىاٌمة ترجح كفتو على كفة اآلخرين.

سابعنا: التعجيل ٔتد جسر اٟتب بُت السعوديَّة كمصر لتمكُت الشعب ا١تصرٌم كالشعب السعودٌم من 
ؿ للتواصل بُت شرؽ االستفادة هبذا اٞتسر ُب التنشيط التجارٌم كاالقتصادٌم كالعمَّإب، كُب إفساح اجملا
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العآب العريٌب كغربو، كإ٬تاد فرص للتبادؿ التجارٌم كانتقاؿ األمواؿ كاألشخاص كإ٬تاد األجواء البلزمة 
 للتحضَت لقياـ اٞتماعة العربٌية على غرار اٞتماعة األكربٌية كلو بعد حُت.

ة الزمة لذلك. كفق كىناؾ مقًتحات كثَتة ٯتكن تقدٯتها ُب ىذا اجملاؿ لكن ما ذكرانه يعد مقدم
              هللا اٞتميع ١تا ٭تب كيرضى. 

 بْي االحتجاج اإلغلايب والتفتت السلب 
 َُُِديسمرب ٖموقع العلوا٘ب 

يريدكف  .«ةاٟتركات االحتجاجيَّ »إليهم  نٍ وف كمى اب كاإلعبلميٌ سميو الكتَّ ما يي  عرؼ عصرانلقد 
من تنظيم  -عماؿ أك فبلحُت أك طبلب أك غَتىم من-االجتماعيَّة  تبذلك ما تقـو بو بعض الفئا

إضراب أك اعتصاـ أك كقفة احتجاجيَّة تتوقف فيها عن العمل كتيطالب ابستحقاقات معٌينة كترفض بقاء 
اٟتاؿ على ما ىو عليو. كقد حصلت البشريَّة على ىذا اٟتق الذم ييعٌد اآلف حقِّا من حقوؽ اإلنساف 

ر بغنب أك ظلم ُب أجورىا أك معامبلهتا أك مقادير ساعات العمل اٟتق بعد كفاح طويل. فلكلًٌ فئة تشع
أف ٖتتج على ذلك كتطالب ابلتغيَت. كال ينبغي أف تعاقب على ذلك أك تتحٌمل مسؤكليَّة إال إذا صحبت 
تلك االحتجاجات أعماؿ عنف أٌدت إٔب اإلضرار ٔتمتلكات عامَّة أك خاصة أك أبشخاص حقيقيُت أك 

 اعتبارٌيُت.

إٌف التحركات االحتجاجيَّة ُب مصر قد كثرت بعد ثورة ا٠تامس كالعشرين من يناير، كما تزاؿ 
تتوالد كتتكاثر. كالذم نود أف ننٌبو إليو أفَّ الببلد ُب حاجة إٔب ا٢تدكء كاالستقرار كالسماح بتسيَت 

ل يثور إلحداث التغيَت كإفساح األعماؿ كقياـ كل مواطن بواجبو، فإفَّ الثَّائر ال يستمر اثئرنا إٔب األبد، ب
الطريق للتغيَتات األخرل اليت ٖتتاج إٔب كقت كإعداد كماؿ كمؤسَّسات. كقد أيَّد الشيخ الشعراكم ىذا 



 ٔٚ٘  
 

بقولو: "قد يثور ا١تدنيُّوف لكي يينهوا فسادنا، كآفة الثَّائر من البشر شيء كاحد: أفَّ الثَّائر يظلُّ اثئرنا، كلكن 
يثور ليهدـ الفساد ٍب يهدأ ليبٍت األ٣تاد". كلقد فتحت الثَّورة طريق التغيَت، ككضعت الثائر اٟتق ىو الذم 

ا١تواطنُت كافَّة؛ سواء أكانوا عسكرٌيُت أك مدنٌيُت، شباابن أك شيبنا أماـ مسؤكليَّاهتم؛ ليكملوا ا١تشوار 
 ك٭تقًٌقوا عمليَّة البناء، ك٬تدًٌدكا ما بلي، كييصلحوا ما فسد.

 اإلغلايباالحتجاج 

إٌف الفئات كالتحركات الفئوية اليت غمرت الببلد طوالن كعرضنا ُب تونس كُب مصر ىي ٤تاكلة 
كة  للحصوؿ على مكاسب الثورة لصاّب الفئة اليت ينتمي إليها ىذا أك ذاؾ، كالسَّائقُت كعمَّاؿ السًٌ

لت من العدالة نصيبنا ُب ظل اٟتديد كالغزؿ كالنسيج كا١تعلًٌمُت كاألطباء كمىٍن إليهم؛ ألنَّو ما من فئة قد ان
االستبداد كاالستيبلب، فاالستبداد ال ينجح ُب توزيع عادؿ إال ُب توزيع الظلم على سائر الفئات كالنيل 
منها ابالستبلب كمصادرة اٟترايَّت كافَّة؛ كلذلك الحظنا أفَّ سائر الفئات على كجو التقريب قد مارست 

لتعرٌب عن مظلومٌيتها كحاجتها إٔب اإلنصاؼ، ك٠توفها من أفَّ اعتصامات كإضراابت ككقفات احتجاجيَّة 
الدخوؿ إٔب االستقرار قبل أف تثبت حقوقها قد ال ييعطيها فرصة أخرل للتعبَت عن تلك االحتياجات، 
ـر حقوقها لعقود قادمة كيتكرر معها ما حدث. فهذه كقفات احتجاجيَّة أك تظاىرات كاعية  كقد ٖتي

دك أف تكوف تعبَتنا كاعينا عن التَّهميش الذم أصاب تلك الفئة ُب العهد السابق، ٤تدكدة منٌظمة ال تع
تاط ٢تا بعدـ تكرار عمليَّات التهميش كاإلقصاء كبتلبية اٟتقوؽ كٖتديد  كعن رغبتها ُب أف ٖتتاط ك٭تي

لة من الواجبات بدقة، ألنَّو إذا ٓب ٭تدث ذلك فقد ال ٖتصل عليو بعد االنتخاابت كإعادة بناء الدك 
 جديد.

 مفهـو التفتت ومسبباتو
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فهما من ٖتطيم كتكسَت أجساـ كبَتة كٖتويلها إٔب قطع صغَتة،  «التفتيت»ك «التفٌتت»كأمَّا 
كأكثر ما ييستعمل ُب الصخور كما إليها، ييقاؿ: "فتت اٟتجر" أك "...الصخرة" يريدكف كسَّره كحٌطمو 

ار لؤلمور ا١تعنويَّة، فييقاؿ: "فتت اٞتماعة" أك "... كحٌولو من كتلة ضخمة إٔب قطع صغَتة. كقد ييستع
الفتات أك »الفئة" أك "... اٟتزب"؛ أم: فٌرؽ كلمتهم بعد أف كانت كاحدة، كميٌزؽ ٚتعهم كأصبحوا كػ

 ، كىو ما ييستعمل ُب تقطيع أرغفة ا٠تبز من رغيف كامل إٔب قطع صغَتة بقصد األكل.«الفتيت

مثل الثورة اليت قامت ُب تونس كمصر كما تزاؿ قائمة ُب اليمن –إفَّ أخطر ٖتدٌو يواجو ثورات 
ىو عمليَّة التشرذـ كالتَّفرُّؽ كاختبلؼ الكلمة؛ ذلك ألفَّ االستبداد كالقمع قد ترؾ آاثره السلبيَّة  -كسوراي

كبصماتو اال٨ترافيَّة على كل جانب من جوانب اٟتياة، كسىلىب الناس فاعليَّتهم، كصادر اإلرادة من 
( REMOTE CONTROL)يتحرؾ أبداة  (ROBOT)قلوهبم، كاستلبهم، ليكونوا ٣ترَّد 

كٯتلك القدرة على التَّبلعب أبزرارىا شخص كاحد ىو اٟتاكم ا١تستبٌد أك الفرد. كحُت يزكؿ ذلك اٟتاكم 
دة لدل كل ا١تستبٌد أك الفرد كيطمئن ا١تستلىبوف إٔب زكالو تبدأ دفقات من الرغبة ُب التأكد من بقااي اإلرا

إنساف، كإٔب أنَّو رغم طوؿ فًتة االستبلب كاالستبداد ما يزاؿ األفراد ٯتتلكوف بقااي فاعلٌية كبقااي إرادة، 
فيقوموف ٔتا يشبو حركة طفل عندما يبدأ ا١تشي فيحاكؿ اختبار قدرات رجليو، فيقف، فإذا ارتعشت 

أنٌو قد فشل، ٍب يكرر ااكلة اثنية  رجبله ىبط إٔب األرض كرٔتا ضحك كأضحك من حولو لكي ال ييظن
 كاثلثة، حىت إذا سار عدة خطوات بعد ذلك فرح كسعد كأحس ابإل٧تاز كفرح بو أىلو.

 

 التفتت السلب وأمثلتوسلاطر  

إف ٓب ٭تكم ىذه ااكالت الفئويَّة، فإهٌنا سوؼ تنتقل من حالة  -الذم أشران إليو-إفَّ الوعي 
ابٟتقوؽ ا١تشًتكة للمواطنُت كافَّة، كتنٌبو إٔب أ٫تٌيتها ابلنسبة للمجتمع كنيظمو كي فئويَّة إ٬تابيَّة، تطالب 
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. كىي اٟتالة اليت تًتتب على «التفتت»ينصفها كال يسمح بتهميشها إٔب حالة سلبيَّة خطرة ىي حالة 
الذم ضعف الوعي أك اندساس مندسُت، أك كجود عدٌك خارجٌي يًتبص ابلببلد. كلدينا ٪توذج العراؽ، 

ىدفت أمريكا من احتبللو كإزالة نظاـ صدَّاـ كإحبلؿ أصدقائها ٤تٌلو إٔب إرساء ٪توذج دٯتقراطي ٯتسح 
من الذاكرة التارٮتيَّة لدل العرب كا١تسلمُت كل آاثر االستعمار السيئة كالسلبيَّة، كييرسي دعائم عبلقة 

ىا. كلكن يستحيل أف تقـو شراكة بُت جديدة مع ا١تستعمرين اٞتدد تقـو على ما يشبو الشراكة ُب ظاىر 
الذئب كالغنم أبم حاؿ من األحواؿ. كمع كل الضماانت اليت قدَّمتها أمريكا، فإفَّ غزكىا للعراؽ قد مٌهد 

، «إقليم جنويب: شيعستاف»، ك«إقليم مشإب: كردستاف»لتحويلو من القسمة الكبَتة األكليَّة إٔب األقاليم: 
حيث بدأت عملٌيات تفتيت تلك األقاليم كتفكيكها؛ فكردستاف  «تافإقليم جنوب غريب: أنبارس»ك

اليـو مثل شيعستاف كأنبارستاف، كل منها ٘تٌر ْتاالت تفٌتت خطَتة، ْتيث بدأت ٤تافظات عراقيَّة كثَتة 
تعلن ما يشبو االستقبلؿ عن ا١تركز ُب بغداد كعن اإلقليم كمراكز اإلقليم، كال يدرم أحد كيف ٯتكن 

لة التفتت ىذه. فالتفتت يوجد مصاّب جديدة صغرل للقائمُت على تلك اافظات، ٬تعلهم إيقاؼ حا
٭تٌثوف ا٠تطى ٨تو االنفصاؿ كالتشرذـ، كرٔتا تشهد تلك اافظات صراعات من نوع جديد، كىذا ما 

 نتمٌت أال يقع مثلو ُب أم بلد عريٌب أك إسبلمٌي آخر.

ت التونسيَّة عن االضطراابت اليت حصلت ُب مدينة ا١تنطلق إفَّ األخبار اليت جاءت بعد االنتخااب
كاألصوات اليت تعالت بُت ا١تتظاىرين الذين أحرقوا   -اليت انطلقت منها الشرارة األكٔب- «سيدم بو زيد»

سيدم بو »كثَتنا من مكاتب الوالية كالسيارات كما إليها من األمبلؾ العامة، كحٌجتهم ُب ذلك كلو أفَّ 
ىي اليت حٌررت تونس كأطلقت الطاقات ا١تكبوتة كلها ُب العآب العريب، كلكن ما تزاؿ مهمَّشة كٓب  «زيد

ا ٬تب أف ٖتصل عليو، فانطلقوا بذلك الشكل الذم شهدانه ُب األسبوع  ٖتصل على ما يظن أكلئك أهنَّ
 ا١تاضي.
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كالتظاىرات بناء على ما سبق، فبل بد من ضبط إيقاع ٖترٌكات الوقفات االحتجاجيَّة 
كاالعتصامات، كإ٬تاد نوع أك منظومة متكاملة على مستول الوطن الكبَت؛ كي ٘تنع تلك الوقفات 
االحتجاجيَّة أك ا١تظاىرات أك االعتصامات من أف تشكًٌل ٤تاكر خاصَّة هبا تدكر حو٢تا، كتنسى ا٢تدؼ 

كبركح كاحدة ال تتحكم فيها اٞتامع الذم لن يتحقَّق إال ٔتعاٞتة مشكبلت الوطن كلو دكف استثناء، 
  الفئويَّة أبمًٌ شكل من األشكاؿ.

 

 ٖٛرؽلة بْي الوحدة والكثرةاجل
َُُِديسمربِِموقع العلوا٘ب   

َمْن قَػَتَل نَػْفًسا ِبَغرْيِ نَػْفٍس َأْو َفَساٍد يف اأْلَْرِض ﴿ : كتابو العزيزُب -تبارؾ كتعأب-هللا يقوؿ 
يعً  َا قَػَتَل النَّاَس رتَِ يًعا﴾ )َفَكَأظلَّ َا َأْحَيا النَّاَس رتَِ القاتل حينما يقتل ف ،(ٕٖادلائدة:ا َوَمْن َأْحَياَىا َفَكَأظلَّ

من رغبتو  ما استطاع تنفيذه ككأفَّ  ،«اٟتياة قتل»و ٭تمل رغبة ُب ذلك مؤشر على أنَّ ُب  ا كاحدة فإفَّ نفسن 
ة كإقبالو على استهانتو ابٟتياة اإلنسانيَّ ة كطبيعتو تدؿ على إتاىاتو النفسيَّ  قتل تلك النفس، لكنَّ  ىو

ا ة قتل الفرد أك إحيائو رمزن فتصبح عمليَّ  ،ا لو استطاعتدمَتىا كاستعداده للقضاء على الناس ٚتيعن 
ت اإلنساف فضركرايَّ  ،اا أك كشف سًتن ىتك عرضن  نٍ مى فيػ قاؿذلك يي مثل كك ا. خطَت جدِّ  الستعداد إجراميٌ 

ة ٖتت مقومات كمكوانت الشخصيَّ  كلهاتندرج   ،«ل كا١تاؿ كالدينعرض كالنفس كالعقال»ا٠تمس: 
أك االعتداء على  ،االستهانة بعرض أحدمن حق ُب  كليس ألحدو  ،بد من اافظة عليها بلف ،ةاإلنسانيَّ 

                                  
ي بػ)أحداث ٣تلس الوزراء( ُب شهر ديسمرب    ّٖ خبلؿ الثورة ا١تصرية، حيث كقعت اعتداءات  ـ،َُُِكيتبت ا١تقالة بعد كقوع ما ٝتي

 مستنكىرة من قوات اٞتيش على فتيات مشاركات ُب ا١تظاىرات.
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لو على سبيل الغمز حىت  ،إٔب عرضو ءكأف يقذؼ إنساف آخر ٔتا يسي  ؛كلو ابلكبلـ ،ذلك العرض
صيانتها أعلى كأىم حقوؽ تلك أمور كلها كاجبة اٟتفظ كاجبة الصيانة، كحفظها ك لمز كاإلشارة، فكالٌ 

 اإلنساف.

هتم لقد استهانت قوات التحالف ُب العراؽ كُب أفغانستاف كُب ابكستاف أبعراض الناس كضركرايٌ 
أك كانت تنظر إليها ابعتبارىا  ،األخرل، كشهدت ىذه البلداف ا١تنكوبة انتهاكات ٓب تعتد عليها

ُب  «أيب غريب»سجن شهد ك  .كمن أم كعاء صدرت ،حاؿ من األحواؿقبل أبم انتهاكات شاذة ال تي 
ل بعض ا١تناصرين ٟتقوؽ بى فعت ُب الوالايت ا١تتحدة من قً ري  لدعو  كأذكر أفَّ  .انتهاكات مثل ىذه العراؽ

أمر كشف اٟتجاب عن  دَّ كعي  يهم،ة علات اٞتنسيَّ اإلنساف ضد اعتقاؿ األطفاؿ كالنساء كضد االعتداء
كقتها كصدرت  ،ا لتقاليد البلدا كفقن ا خطَتن ػن جنسيٌ  ااعتداء على العرض كٖترشن  -آنذاؾ-ا١ترأة اجبة 

ة ضد ر قانوف ٛتاية ٞتنده من ا١تطاردات القانونيٌ ادفعت رئيس الوالايت ا١تتحدة إٔب إصد عقوابت
 .اتلةصرفاهتم ٕتاه أىل الببلد ت

كحىت قبل إعبلف سفر - منذ سنوات االحتبلؿ كحىت يومنا ىذا ٭تكم العراؽ نٍ مى  من ا١تعلـو أفَّ 
ُب ا١تنطقة لتكوف جاىزة للعودة  قواعدىاكجود العراؽ إٔب الكويت ك  ة اليت كانت تقيم ُبالقوات األمريكيَّ 

هو اٟتزب اٟتاكم ُب العراؽ، ف، (ّٗ)«حزب الدعوة اإلسبلمي» ىو -اػن ُب أم كقت ترل ذلك فيو ضركريٌ 
الصدر للحيلولة دكف  سو الشهيدكىو حزب أسٌ  ،ة ُب السلطةكىو ا١تسيطر على ٚتيع ا١تراكز األساسيَّ 

ُب  السلفيٌ  على اال٩تراط ُب ٚتاعة اإلخواف ا١تسلمُت ا١تعركفة ابٕتاىها السٍتٌ  يٌ إقباؿ الشباب الشيع
ما استغربتو  كثرأكاف ك  .الزرؽ ُب ذلك اإلطارالقمصاف كحزب لذكم  س حزب فاطميٌ كما أتسٌ   .العراؽ

حرائر العراؽ ُب سجن أيب غريب من أكثر من أربعمائة من ضد  ٘تتشر عن اعتداءات إثر ما ني ما كاف 

                                  
 .( بقيادة الشهيد دمحم ابقر الصدرُٕٓٗأتسس سنة ) (ّٗ)
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قاؿ ُب أك٢تما:  ،بتصر٭تُت عجيبُت (َْ)السيد الربيعي حيث صرَّح كقتها، ةقبل سلطات السجن األمريكيَّ 
ليس من حقنا أف نتدخل فيها فعن ىذا السجن أك ما يقع فيو؛  ة ليست مسؤكلةاٟتكومة العراقيَّ  "إفَّ 
عرؼ ما ٬ترم ستطيع الدخوؿ إٔب ذلك السجن ألأا ال يِّ شخصا ٖتت سيطرة القوات الصديقة، ك ألهنَّ 
ىناؾ اعتداءات جرت على مئات النساء  قاؿ فيو: "لقد ٝتعت أبفَّ  ،اا اثنين ح تصر٭تن ٍب عاد كصرٌ  ،فيو"

مسلم ال يقبل االعتداء  و عريبٌ الدـ قد طفر إٔب رأسو ألنَّ  أفَّ قاؿ ، ك ...."ات ُب سجن أيب غريبالعراقيَّ 
و نتيجة لتلك الغَتة الطارئة اليت دفعت ابلدـ إٔب رأسو زار السجن فاكتشف على العرض مهما كاف، كأنَّ 

القبض ١تساعدة خارجُت عن القانوف  نلقي عليهر من ستة نسوة كلهن ٦تن أي و ال يوجد ُب السجن أكثأنَّ 
و قد أتكد من فإنَّ  -كالكبلـ ما يزاؿ للسيد الربيعي-كمع ذلك  -كلعلو يقصد عناصر ا١تقاكمة آنذاؾ-

حُت ذكر العدد الذم اعتربه -و ككأنٌ   منهن شرؼ أمٌ على حسن معاملتهن كعدـ كقوع أم اعتداء 
 كأفَّ  ،ئةاالسجينات ُب أيب غريب كن يتجاكزف الستم الشائعات ذكرت أفَّ  أفَّ رأل ك  -يالعدد اٟتقيق

ن ٓب يكن أكثر من أبهنَّ االمر حاكؿ أف ٮتفف  ، كأنٌوا أك أكثرىناالعتداءات على العرض مشلتهن ٚتيعن 
االعتداء على كاحدة كاالعتداء على نساء  أفَّ  -أك تناسى-كنسي الداعية ا١تنسوب ٟتزب الدعوة   ستة

 ٔتا فيو عرض سيادتو. ،ل استهانة ابلعرضاألرض كلهن، كاالستهانة بعرض كاحد ٘تثًٌ 

قد صار  -إٔب اٞترٯتة إذا ما كقعت ٕتاه فردابستهانة إتاه النظر -ىذا االٕتاه  كقد الحظنا أفَّ 
و الطعوف إٔب ٍب توجٌ  ،كاحدة ا ٓب تكن إالإهنَّ  قاؿ:يي ف ،ا ما ٖتدث اعتداءات على سيدةفكثَتن  ،شبو سائد
 ،ا استدرجت البوليس أك جهات التحقيق إٔب االعتداء عليهاأك أهنَّ  ،ا ٓب تكن مستقيمةة أبهنَّ حدتلك الوا

كإٝتاعها  ،ا من الدفاع عن أنفسهم ابالعتداء عليهادِّ فلم ٬تد ا١تساكُت من رجاؿ البوليس أك التحقيق بي 

                                  
السلطة  أمُت عاـ ٣تلس األمن القومٌي العراقٌي كقت حدكث االعتداءات ا١تذكورة، كمن أعبلـ حزب الدعوة ككبار ا١تسؤكلُت ُب (َْ)

 كقتها.
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كلعمرم   ريتها أك ما إٔب ذلك من اعتداءاتكرٔتا ١تس مواضع من جسمها أك تع ،ت القذرةشىت العبارا
سواء أكاف من حزب الدعوة أك من حزب ا٠تنازير أك من أم حزب  ؛ذلك ال ٮتفف من جرٯتة اجملـر إفَّ 

سيدات  كقد تقـو ،ات ُب مقاكمتهمالفلسطينيَّ  اُت تشتد بعض أخواتنا إسرائليٌ آخر، كلقد رأينا جنودن 
ا نرل اٞتنود كُب كثَت من األحياف كنَّ  ،ات بضرب بعض اٞتنود كشتمهم كالبصاؽ عليهميفلسطين

م أانس متحضركف يعذركف ىؤالء كا العآب أهنَّ م أخيار كلكن لَتي ال ألهنَّ  ؛ينسحبوف من أماـ السيدات
مسلموف كدعاة يتناسى  مى فلً  ،بيوهتن تدمأك أبنائهن أك ىي  نالنسوة اللواٌب غضنب العتقاؿ أزكاجه

م فكأهنَّ  ،ا ٓب تكن ذات سلوؾ حسنتهم ا١تعتدل عليها أبهنَّ تي ف كقد ٯتتد األمرك  ؟ كأمثا٢تم ىذه القيم
إذا   ...ةحيَّ ا١تكركه، كحقيقة كوهنا  كمرة بسلبها شرؼ ٖتمل ،مرة ابالعتداء ا١تباشر عليها ؛يقتلوهنا مرتُت

 اٟتقوؽ إليها. ة كردٌ ضحيَّ حًتاـ الابُب بلداننا  ٙتٌة ما يسمىكاف 

ك إف ٓب تقتل كأنَّ  ،رىب على أف مهمتك القتليي منهم  اٞتندمٌ  فَّ إف «غريب أيب»ا األمريكاف ُب أمَّ 
كال صديق لك إال سبلحك كضباطك  ،فيو معاد لك نٍ البلد الذم تذىب إليو كل مى  كأفَّ  ،قتلفستي 

تناـ ڤيوا ُب ملكقد اطلعت على كثَت من ا١تقاببلت اليت جرت ٞتنود ع .كجنودؾ ُب كحدتك نفسها
ة من ىذه ا١تقاببلت عن شعوره ُب اليـو الذم يقتل بلئل ُب مقاأحدىم سي  ذكر أفَّ أك  ،افتكالعراؽ كأفغانس

فتضاحك هبسًتاي ليقوؿ للمعلق  ؟كىل يستطيع األكل كالشرب كالنـو بشكل عادم ،أك اثنُت افيو كاحدن 
ة يضع طعامو عليها لو كاف ُب بعض األحياف ال ٬تد طاك إنَّ فيقوؿ أف فرغ من ضحكتو اجملنونة بعد 

ا ا كمستمتعن ة طعامو كأيكل مستلذِّ ليضع عليها صينيَّ  ؛ُت أك ثبلثة من جثث القتلى حولوتفيسحب جث
ٍت أنَّ ك  ،ا أان أك ىوو إمَّ أنَّ على بت رًٌ مت كدي لًٌ ٍت عي ألنَّ  ؿ:قا ؟ستسيغ ذلكتككيف  :ا سألتو ا١تذيعةبذلك. ك١تٌ 

 .ا فأان الغالب ا١تنتصر كىو قد انتهى كصار ال شيءٔتا دمت حيِّ 
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ا أك عبارات ٯتكن أف نستخدمها ُب ربوف على ىذه ا١تشاعر من الصعب أف ٧تد ألفاظن يي  نٍ مى إفَّ 
نسب إٔب أك يي ، نسب إٔب اإلسبلـبياف لومنا ٢تم أك احتقاران ١تا يفعلوف، كلكن حُت يكوف اإلنساف يي 

 ستهُت أبعراض الناس أك أركاحهم أك أموا٢تم كينشر الفساد ُب األرض فإفَّ يٍب  ،حزب دعوة كينتمي إليو
 ،ُب طرائق تدريب ىؤالءلؤلمر ك٬تب أف نبحث عن تفسَت  ،ذلك أمر ٬تب أف يستوقف الباحثُت

 كي نعرؼ من ىؤالء؟ ؛القلوب اليت تضخ الدـ ُب عركقهمُب ُب أذىاهنم ك  ضعتفكار اليت كي كاأل

الرـك قد اعتدكا  أفَّ  -كما ذكر ا١تؤرخوف-حُت بلغو كىو ُب ٣تلس شرابو  ا١تعتصم العباسيٌ  إفَّ 
كأعود  ،و قبل أف أنتصر لتلك ا١ترأة٘تٌ لن أي " :كقاؿ ،على كأسو اعلى امرأة من نساء ا١تسلمُت كضع شيئن 

كربل حواضر اٟتدكد   ،ةوريَّ تو الشهَتة كفتح عمُّ غزك  از غ، ك ـ"كأنتقم ٢تذه ا١تؤمنة من كبلب الرك  ،اظافرن 
ىم ىؤالء الذين يعتدكف اليـو على أعراض الناس  نٍ فمى  .ةة على حدكد الدكلة اإلسبلميَّ نطيَّ ز ة البيالركميَّ 

كما ىي الدركس اليت يتلقوهنا أثناء  ،كيستهينوف هبم؟ كقد يقولوف كيقولوف عن ضحاايىم ما يريدكف
 ؟لوف إٔب أعداء لشعوهبم كمواطنيهموٌ تدريباهتم ْتيث يتح

حىت أصبح  ،ُب ٣تاؿ القانوف مضباط الشرطة إب٪تاء قدراهت دٌ عً ات اليت تي كثَت من الكليَّ   تلقد اعتن
ذلك غَت   أفَّ  ة كأخرل ُب القانوف، كيبدكطيَّ رى شهادة ُب العلـو الشي  :ضابط الشرطة يتخرج بشهادتُت

فلسفة األخبلؽ كحقوؽ  ؛ت ُب األخبلؽ كالفلسفةاسبد من تضمُت تلك الربامج درا كال ،كاؼ
كحراسة  ،ةُب خدمة القيم العليا لؤلمَّ  -ُب كل مكاف-لتكوف أجهزة الشرطة  ؛اإلنساف كضركرة احًتامها

 أعراض كأمواؿ كنساء كأركاح كأدايف ا١تواطنُت، فهل من مستجيب؟ 

 األمن 
َُُِديسمرب  ِّموقع العلوا٘ب   
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أعظم نعمة يتطٌلع اإلنساف للتمتُّع هبا بعد الصحة كالعافية، فهو حاجة أساسٌية ال  «األمن»
يستطيع إنساف أف يستغٍت عنها، فحياة اإلنساف بدكف أمن ال ٯتكن أف تكوف اتمة أك كاملة. فاألمن 

لقرآف ؛ كلذلك ٧تد ا«العدالة»و «التزكية»و «ةاحلريّ »و «التوحيدػ»ػكيرقى إٔب مستول ا١تقاصد العليا 
الَِّذي ﴿ :على قريش أبف آمنهم من خوؼ -تبارؾ كتعأب-الكرٙب كقد عيٍت بو عناية شديدة، كامتػٌن هللا 

ْن َخْوؼٍ  قواـ النفس كالعقل  «واألمن»فالطعاـ قواـ البدف ، (ْقريش:) ﴾َأْطَعَمُهم مِّن ُجوٍع َوآَمنَػُهم مِّ
أنَّو قاؿ: "مىٍن أصبح آمننا ُب سربو، معاَبن ُب  -كسلَّمصٌلى هللا عليو كآلو -كالقلب كالفؤاد. كقد أيثر عنو 

 بدنو، عنده قوت يومو، فقد ًحيزت لو الدنيا ْتذافَتىا"، أك كما قاؿ صٌلى هللا عليو كآلو كسلَّم. 

اأَلْرِض َواذُْكُروْا ِإْذ أَنُتْم قَِليٌل مُّْسَتْضَعُفوَف يف ﴿ على ا١تؤمنُت بقولو: -تبارؾ كتعأب-كقد امتػٌن 
َن الطَّيَِّباِت َلَعلَُّكْم َتْشكُ   ﴾ُروفَ خَتَاُفوَف َأف يَػَتَخطََّفُكُم النَّاُس َفآَواُكْم َوأَيَّدَُكم بَِنْصرِِه َوَرزََقُكم مِّ

فهو ضركرة لؤلفراد كللدكؿ كاٞتماعات كالشعوب  ،«األمن»كالدكلة ال تقـو إال على . (ِٔ)األنفاؿ:
كدكؿ العصر ، (ِٖاألنعاـ:) ﴾ُأْولَِئَك ذَلُُم اأَلْمُن َوُىم مُّْهَتُدوفَ ﴿ شأنو: كالقبائل كسواىا، كيقوؿ جلٌ 

تينفق اٞتانب األكرب من ميزانٌياهتا على قٌواهتا األمنٌية كجيوشها، ككل ما يستلزمو أمنها من إعداد قوة 
ٌقق بو   مستوايتو.فهو عرضة لبلستضعاؼ بكل  «األمن»كرابط كما إٔب ذلك، كمىٍن ٓب ٬تد ما ٭تي

، كٖتقيقو لكل منتمو إٔب دار اإلسبلـ، «األمنػ»ػباشتهر ابالىتماـ  -هنع هللا يضر-كعمر بن ا٠تطاب 
سواء أكاف مسلمنا أك غَت ذلك، ككاف ٭تافظ على أمن الناس من قضاتو كهبم، كمن عٌمالو كهبم كذلك، 

أفَّ مهمتها األكٔب كالثانية كالثالثة  -يَّةالقضائيَّة كالتنفيذيَّة كالسياس-ْتيث تشعر أجهزة الدكلة كلُّها 
كالعاشرة ىي جعل ٚتيع ا١تنضوين ٖتت راية األمَّة ا١تسلمة كالدكلة ا١تسلمة يعيشوف ُب أماف، ال ٮتافوف 

أف  -كمىٍن سار على دربو من خلفاء ا١تسلمُت-إال هللا كالذائب على أغنامهم. ككصلت حساسٌية عمر 
دكنو كاجبنا من أىم الواجبات؛ كلذلك قاؿ قولتو ا١تشهورة: "لو أفَّ  «مناأل»اعترب ما ال ٯتكن ٖتقيق 
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ٚتبلن على شط الفرات زلق، فهلك ضياعنا، ٠تشيت أف ييسأؿ عنو عمر: ٓبى ٓب ييعٌبد لو الطريق"، 
فحساسٌية ضمَته ابعتباره رئيسنا للدكلة جعلتو يشعر أبفَّ مسؤكلٌيتو تتجاكز البشر إٔب اٟتيواف كاٟتجر، 
فعليو أف ييعٌبد الطرؽ، كييوفٌر ا١تياه كالغذاء، كييؤٌمن السبل، ك٭تمي الناس ُب بيوهتم كطرقهم كمدهنم كقراىم 

 من سائر األخطار، ٔتا ُب ذلك األخطار الطبيعيَّة.

مقياس لقٌوة الدكلة كسبلمتها، كاستقامة القائمُت  -أمن ا١تواطنُت كا١تنتمُت إٔب األمَّة- «األمن»و
التهم، فإذا اختٌل األمن فإفَّ كل ذلك الربيق يصبح ٣ترد أٝتاء فارغة ال قيمة ٢تا، فمهما ليقًٌب عليها كعد

اٟتٌكاـ كأيطلق عليهم، كنطق الشعراء بقوَّهتم، ال ٯتكن أف يشفع للدكلة أك يعفيها من ٖتقيق األمن لكل 
 مىٍن كما على أراضيها.

ٖتٌقق إ٧تازات كبَتة، لكن حُت تفشو اٞترٯتة  لقد استطاعت بلداف أكربٌية كأمريكٌية كسواىا أف
كيفقد الناس أمنهم ال يشعركف بقيمة تلك اإل٧تازات، كال يستطيع كثَتكف منهم التمتُّع هبا كاإلشادة ٔتىٍن 
حٌققوىا، كقد يغًتب اإلنساف عن ٣تتمعو، كيشعر ابالنطواء كىو يعيش ُب مدف كربل عامرة، فيها أنواع 

لَّ ُب قلبو ككجدانو كمستوايت عديدة من ا١ت الذم  "األمن"ؤسَّسات األمنيَّة، كلكنَّها ال تستطيع أف ٖتي
 يتطٌلع إليو.

مفهـو قرآٌ٘ب من أىم كأخطر ا١تفاىيم اليت تشتدُّ حاجة أٌمتنا إٔب الوعي هبا  «األمن»إٌف فمفهـو 
كقد كرد ُب القرآف اجمليد بصيغ عديدة، منها  .ككيفيَّة ٖتقيقها ُب حياة األٌمة، كإدراؾ طبيعتها، كفهمها

 «.اإلؽلاف»ك« األمانة»ا١تصدر، كما اشتٌق منو اسم 

كالتهديد لكل ما يهٌمو من  طمأنينة النفس، كانعداـ الشعور اب٠توؼ كالقلق« ألمنا»ك
 ؛بو، كفٌسرىا «التوحيد»كلمة   عٌده بعضه « األمن»كأل٫تٌية مفهـو  ضركراٌيت كحاجٌيات كٖتسينٌيات؛
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ًذم ال تتحقق الطمأنينة ؛ ألهٌنا الركن الَّ «العدالة»ألٌف األمن ٓب يكن يتحقق إال هبا، كقاؿ بعضهم: إنٌو 
 .إال بو

اسب  «احلريّة»كقاؿ بعضهم: "إنَّو  اليت ٕتعل اإلنساف يتصرؼ كملؤه اإلحساس أبنٌو آمن، لن ٭تي
ككل ما ذكران ىو من  -كٌلو-قف على ذلك ُب اٟتقيقة يتو  «األمن»أك ييعاقب أك ييبلحق؛ ألنٌو آمن. ك

متطٌلبات الشعور ابألمن؛ فبل بد لػمىٍن ييريد الوصوؿ إٔب حقيقتو كاالستمتاع بو، كجعلو حالة نفسيَّة 
٭تياىا القلب، كتستشعرىا النفس، كيطمئن هبا الفؤاد كالوجداف من االرتباط اب كتوحيده، كتزكية النفس 

َأَوََلْ ﴿:«ابٟتـر اآلمن»على البشريٌة  -تعأب-هللا  كقد امنتٌ لة كاٟتريٌة كا١تساكاة. كتطهَتىا، كالتمٌتع ابلعدا
 ﴾ َيْكُفُروفَ يَػَرْوا َأًنَّ َجَعْلَنا َحَرًما آِمًنا َويُػَتَخطَُّف النَّاُس ِمْن َحْوذلِِْم َأفَِباْلَباِطِل يُػْؤِمُنوَف َوبِِنْعَمِة اّللَِّ 

هللا  نٌ ػامت ك (،ُِٓ)البقرة: ﴾َوِإْذ َجَعْلَنا اْلبَػْيَت َمثَابًَة لِلنَّاِس َوَأْمًنا﴿، كقاؿ جٌل شأنو: (ٕٔالعنكبوت:)
 (.ٗ)قريش: ﴾َأْطَعَمُهْم ِمْن ُجوٍع َوآَمنَػُهْم ِمْن َخْوؼٍ ﴿قريش أبنٌو: على  -تعأب-

ا٠توؼ زاؿ بو اإلنساف فيو، كيشعر ابلسكن كالطمأنينة، كيي  ا١تنزؿ الًَّذم يطمئنٌ  ىو «ادلأمن»ك
أ٫ٌتها أف تكوف ىناؾ  ؛كسائل ٖتقيق األمن كثَتةك  .«األمن»إٔب الشعور ْتالة  إلنسافلوجود مىا يؤٌدم اب

ُب إطار ىذه ا١تنظومة األخبلقٌية؛ ألنٌو ال يتوقع  فيطمئن اإلنساف ،منظومة أخبلقٌية يلتـز هبا أبناء اجملتمع
٬تعل اإلنساف  ككذلك نظاـ العدؿ ادر حقوقو.صل عليو، أك يي من أٌم أحد أف يتجاكز عليو، أك يتعدٌ 

 فرض عليو شيء بظلم.ع لو حق، أك يي ال ٮتشى أف يضيَّ  ،ا مطمئننا للعيش ُب ظبللوآمنن 

لم»كقد ٬تد اإلنساف ُب   غَت ا١تسلم «استجارة»ك ،«حلربا»أمننا، كال ٬تد ذلك ُب حالة « السِّ
ٍب عليهم أف  تعأب، رتو حىت يسمع كبلـ هللاوجب عليهم إجاتي  -تعأب-اب١تسلمُت ليسمع كبلـ هللا 

كيو، كقد جعل ذًذم أيمن فيو على دايره كداير أم: إٔب ا١تكاف الَّ  ؛وا ْتمايتو إٔب أف يصل إٔب مأمنويقوم
كلذلك  ؛ُب قلبو كنفسو ككجدانو« األمن والطمأنينة»بػبيتو اٌـر آمننا، ْتيث يشعر داخلو  -تعأب-هللا 
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، أك يي أف يي  -شأنو جلٌ -فقد هنى هللا  عٌرض البٌلئذ بو للخوؼ؛ ليكوف ، أك يي قطع شجرهنٌفر صيد اٟتـر
ُىَو ﴿ؤلمن كاٟتق كالعدؿ ل -خلف آدـ كبنوه فيها ليقوموا بعمراهنا استي اليتكىي -٪توذجنا لؤلرض كٌلها 

كال ٯتكن ٖتقيق مقاصد الشارع اٟتكيم ُب  (ٔٙ)ىود: ﴾أَْنَشَأُكْم ِمَن اأَلْرِض َواْستَػْعَمرَُكْم ِفيَها
، كتغمرىا «األمن»ك «السَّلـ»ة، يسودىا بدكف حياة آمنة مستقرٌ « العمراف»ك «التزكية»ك «التوحيد»
 «.الطمأنينة»

لكٌن تلك  وؿ إليو،سلك البشر ٥تتلف السبل ابتغاء الوص ،مطلب إنساٌ٘ب عا١تيٌ « األمن»ك
إف ٓب تكن  -كانت جٌلها   -«حالة األمن»لتحقيق ىذه الغاية ُب بلوغ اليت توسَّلوا هبا -السبل كالوسائل 

 كطرقنا بشريٌة نسبٌية. ،إنسانٌية مناىج -كٌلها

إٌف بعض اٟتٌكاـ من أبناء ىذه األٌمة نسوا هللا فأنساىم أنفسهم، كأك٫تهم شياطينيهم أٌف أمنهم 
ا عن أٌمتهم، فاستقوكا هبم على  كأمن نظمهم، كخبلصهم كخبلص نظمهم ىو ُب خارج بلداهنم، بعيدن

ما يتو٫ٌتوف أنٌو ٬تب أف أٌمتهم، كنٌفذكا لؤلجنيٌب كل ما كاف ٭تلم بو؛ لقد كانوا يتسابقوف إلرضائو فينفذكف 
يفعلوه، فيحٌققونو لو قبل أف يطلبو، حىت إذا ٓب تعد بو إليهم حاجة ألقى هبم كما ييلقي بعقب سجارة 

 غَت مأسوؼ عليهم. 
كمع أٌف ىذه اٟتالة قد صارت ظاىرة مطٌردة منعكسة ُب كل من ىؤالء لكن ٓب ٕتد الحقنا منهم 

اٟتديث، بل أيٌب البٌلحق كالوىىمي يستبُّد أبنٌو ٥تتلف كلديو مناعة ٦تا قد اتعظ بسابق، ال ُب القدٙب كال ُب 
 حدث لغَته.

كلو علم ىؤالء أٌف ا٠تارج كاٞتهات ا٠تارجية ليست مؤسسات خَتيٌة، كال ٚتعيات تطوعٌية، 
ٟتماية الضعفاء كا١تظلومُت كا١تضطهدين، بل ىي دكؿ كمنظمات   -أموا٢تا كجهودىا-نذرت نفسها 

كربل مليئة اب١تطامع، مشحونة ابلطموحات، تسعى إٔب ٖتقيق مصاٟتها كخدمة أىدافها، كال ترل ُب 
مليات االستقواء هبا كاالستنصار إال مداخل سهلة تفسح ٢تا اجملاؿ لتحقيق تلك ا١تطامع كالطموحات. ع

ُب عظمتها كاتساعها كاترٮتها كتنوع شعوهبا -كالتاريخ حافل ابألمثلة على ذلك، كأٌمة كاألٌمة ا١تسلمة 
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ا، فبل أقل -كمواردىا من أف تشكل مؤسسات  إف ٓب  تستطع أف توٌحد كلمتها كتيشكل كياانن موحدن
كمنظمات ككسائل تستطيع أف تيعُت شعوهبا كأبناءىا على معاٞتة مشكبلهتم كٕتاكز أزماهتم، كا٠تركج من 

 ا١تآزؽ اليت قد يسقطوف فيها نتيجة بغي ا٠تلطاء بعضهم على بعض. 
ليت تيعد من ا كمؤسسات ١تعاٞتة االختبلفات ،ا١تنازعات ة ا١تسلمة أقامت لنفسها آليات لفضٌ ليت األمٌ 

األمور الطبيعية حىت ُب داخل األسرة الواحدة، فبل بد من ٤تكمة إسبلمٌية عليا تتؤب معاٞتة القضااي اليت 
ٯتكن أف تتأـز كتتحوؿ إٔب مشكبلت إذا ٓب ٕتد مىٍن ييعاٞتها أكالن أبكؿ، ككذلك تفعيل ا١تنظمات اإلقليمٌية 

 نازعات كا١تشكبلت.كاإلسبلمٌية لتحقيق ىذه األغراض، ك٤تاصرة ا١ت

 مصطلحات سياسية معاصرة 
َُُِديسمربِْموقع صناعة الفكر   

من  -سواء عظيمة أك ىينة–يتواصل الناس فيما بينهم، فيتبادلوف أفكارنا، أك ييسٌَتكف أمورىم 
خبلؿ اللغة ا١تشًتكة بينهم، فاللغة كسيلة تواصل ىامة لئلنساف. كتدخل اللغة ابستمرار مصطلحات 

ا للحاجة ٢تا. كرٔتا دخلت مصطلحات ٔتعاف غَت ٤تددة ٘تامنا، أك رٔتا دخلت مصطلحات جديدة تبعن 
كتغَت معناىا مع الوقت؛ لذا فمن ا١تهم مراجعة ما يرد من جديد ا١تصطلحات، أك ٖتديد ما ميٌوه معناه 

 كعينا مع الزمن؛ ليمكننا التواصل بفهم كاضح فيما بيننا، كلندرؾ ما لتلك ا١تصطلحات من أتثَت ُب
 اٞتمعي مع مركر الزمن.

 «وسطاألالشرؽ »مصطلح 

لقد استمعنا خبلؿ األسابيع القليلة ا١تاضية إٔب العديد من ا١تصطلحات اليت تعرٌب عن مزيد من 
، كىي «الشرؽ األكسط»اٟتَتة كالقلق كاالضطراب الفكرم كا١تعرُب الذم يعا٘ب منو أبناء ا١تنطقة ا١تسٌماة 

العآب »أك  «أٌمة اإلجابة»أك داير  «دار اإلجابة»أك  «دار اإلسبلـ»عٌد قلب ا١تنطقة اليت كانت تي 
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، كاليت ٓب يعد شيء من ذلك كلو ييطلق عليها منذ بداايت االستعمار كاالستحمار ٢تا كألقطارىا. «العريبٌ 
العربيَّة كاألقطار ايطة اليت ٘تثل منطقة عربيَّة تشمل اٞتزيرة -فهذه ا١تنطقة العزيزة من العآب اإلسبلمٌي 

أيفقدت ىيويَّتها عن عمد كسبق إصرار، كزيٌيف اٝتها حىت نسي الناس أصلىو اٟتقيقي، فصارت  -هبا
، أك جزء من دكؿ البحر األبيض ا١تتوسط، أك منطقة النظاـ اإلقليمٌي العريٌب. «ػالشرؽ األكسط»تيعرؼ بػ

سائر الدراسات الغربيَّة ككسائل اإلعبلـ كالعلـو  ُب-كصارت تيسمى منذ اٟترب العا١تيَّة الثانية 
كيقولو اآلخركف ٣تٌردنا:  «الكبَت»، ييضيف عليو بَتيز لقب «منطقة الشرؽ األكسط» -االجتماعيَّة

فقط، كٓب ييسائل أحد نفسو: شرؽ ابلنسبة لػمىٍن ك١تاذا، كأكسط ابلنسبة لػمىٍن ك١تاذا؟  «الشرؽ األكسط»
 يت كانت تيطلق على ىذه ا١تنطقة؟كأين أٝتاؤه األخرل ال

 وراء مصطلح )الشرؽ األوسط( ما 

تسمية يرٌددىا ا١تنتموف إٔب ا١تنطقة مقٌلدين، كييطلقها أبناء  «ػالشرؽ األكسط»إٌف تسمية ا١تنطقة بػ
ا تسمية منحازة غَت حقيقيَّة، ال تعكس أم شيء ذاٌٌب ابلنسبة ٢تذه  القول العظمى كىم يعرفوف أهنَّ

ا  ا١تنطقة، تقع شرؽ أكركاب. فلماذا تيطلق ىذه  -ا١تنطقة-بل ىي تسمية أكركبيَّة ٤تضة، على اعتبار أهنَّ
م يريدكف من كل مىٍن يعيش فيها أف ينفصل عن ىويتو  التسمية على ىذه ا١تنطقة العربيَّة اإلسبلميَّة؟ ألهنَّ

ة األخرل أال ييربط بُت ا١تنطقة كبُت كيتربأ منها كينساىا ٘تامنا، حىت من خبلؿ االسم. ىذه انحية، كالناحي
الدين كاللغة كالتاريخ كا١تستقبل أبم رابط، كتصبح منطقة مفتوحة، يدخل فيها مىٍن تشاء القوة العظمى 
رجو، فمرٌة تعد إيراف كتركيا كابكستاف جزءنا منها،  أف تيٍدخلو، كٮترج منها مىٍن تريد القوة العظمى أف ٗتي

مثل حلف بغداد ُب ا٠تمسينات، كٯتكن أف توسع بعد ذلك لتشمل  ْتيث ٯتكن أف ينتظمها حلف
كبُت دكؿ كبلداف  -«الشرؽ األكسط»-إسرائيل، كُب الوقت نفسو تقطع الصلة بينها بتلك التسمية 

ا١تغرب العريب، فالشرؽ شرؽ كالغرب غرب، علمنا أبفَّ تلك الدكؿ ا١تغاربيَّة تنتمي إٔب ذات ا٢تيوًيَّة اليت 
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، كىذه التسمية ال تنزع عنها «الشرؽ األكسط»ا عرب ىذه ا١تنطقة اليت حيٌرؼ اٝتها ليصبح ينتمي إليه
سواء -ا٢تيوًيَّة اإلسبلميَّة للمنطقة فقط، بل تنزع عنها ا٢تيوًيَّة العربيَّة أيضنا، كٖتٌوؿ مفهـو الوحدة بينها 

ُب الوقت -. يفتح ذلك األمر إٔب مفهـو خيإٌب ال يسنده الواقع -أكانت من منطلق قومٌي أك ثقاُبٌ 
رئيس -؛ ليتمكن بَتيز «ػالشرؽ األكسط»اجملاؿى أماـ إسرائيل لتصبح جزءنا من ىذا الذم ٝتوه بػ -ذاتو

 أف يكتب عن الشرؽ األكسط الكبَت الذم تقوده إسرائيل. -كزراء إسرائيل

 منطقة )الشرؽ األوسط(ىوية أصل 

يَّة على مضموف ثقاٌُب ٯتثل التبلحمى فيها من ايط األطلسي إفَّ ىذه ا١تنطقة تقـو ىيوًيَّتها اٟتقيق
حىت ا٠تليج، كأكجد فيها تلك ا١تنظومة ا١تتميزة من القيم ا١تشًتكة كا١تقاصد كالغاايت كاألىداؼ ا١تشًتكة، 

تتحرؾ كلها أبحداث معينة  -حىت مدل قريب-كأكجد ذلك التجانس العجيب بُت أقطارىا، فكانت 
. إٌف ىذا ا١تضموف قاـ على انتشار اإلسبلـ فيها، كىو الذم أكجد  -تمعة٣ت-كتتأثر هبا  سلبنا أك إ٬تاابن

التجانس القائم بُت أبنائها كأقطارىا بقيمو ا١تشًتكة اليت بناىا. كإف كاف اإلسبلـ ال يقف عند حدكد 
العآب »ق عليها البعض العركبة كا١تنطقة العربيَّة، بل يتجاكزىا إٔب مناطق أخرل ُب العآب ىي اليت ييطلً 

ػالعآب »فييوًجد مستول آخر من مستوايت التجانس، ْتيث يصبح ىذا الذم عرؼ بػ «اإلسبلميٌ 
ٔتثابة ٤تيط أك عمق اسًتاتيجي للمنطقة العربيَّة كالعكس؛ كلذلك فقد كاف ال بد من تقدٙب  «اإلسبلميٌ 

 .(ُْ)تعريف للمنطقة العربيَّة انبع من ا١تنظور اٟتضارٌم اإلسبلمٌي العريبٌ 

 «الدولة الدينيَّة»مصطلح 

                                  
 كقد قامت بذلك الفيلسوفة الراحلة أ.د: مٌت أبو الفضل، ُب كتاهبا القيم قيد النشر "النظم العربيَّة".   ُُْْ
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إٔب بل ٕتاكزت ذلك  ،«الشرؽ األكسط»كٓب تقتصر فوضى ا١تفاىيم كا١تصطلحات على مصطلح 
كالتأكيد عليها، كرفض ما ٝتوه  «الدكلة ا١تدنيَّة»مفاىيم أخرل، فقد صٌم اإلعبلمٌيوف اآلذاف ابلكبلـ عن 

ا من ىؤالء ٓب يقدـ لنا تفسَتنا للػ «ػالدكلة الدينيَّة كالعسكريَّة»بػ  «ػدكلة الدينيَّة»كما إٔب ذلك؛ كألفَّ أحدن
كمواصفات كل منهما فقد جعلوا ُب األمر نوعنا من الفوضى، يبُت خصائص كمزااي  «ػدكلة ا١تدنيَّة»كال للػ

 . (ِْ)ْتيث صار كلّّ يفسر ىذه ا١تصطلحات ْتسب ما ٭تمل من أفكار

؛ كلذلك فقد حٌذركا «الدكلة الدينيَّة»إٌف الليربالٌيُت من أبنائنا كالعلمانٌيُت ٮتشوف السقوط ُب 
لوصوؿ إٔب الدكلة الدينيَّة، كىم يعرفوف أفَّ ا١تسلمُت ٓب من ا -بلغت حدَّ ٗتويف األقليَّات الدينيَّة-بشدة 

؛ ابتداءن من ا٠تبلفة الراشدة كانتهاءن ابلدكلة العثمانيَّة اليت انتهت ُب «دكلة دينيَّة»يقيموا عرب اترٮتهم 
 .ُِْٗمارس 

التاـ  نبتت ُب ا٠تربة األكركبيَّة، كاتسمت بفقداف ا١تركنة كاٞتمود -«الدكلة الدينيَّة»-إفَّ  
الرتباطها ٔتؤسسة الكنيسة اليت اعتربت كحدىا ا١تصدر لصياغة القواعد اليت تسَت عليها الدكلة، كأضفت 

صفة القداسة، فمزجت بُت ا١تقدس كما ليس   -اليت تتعلق ابلشأف ا١تدٌ٘ب كا١تعاشيٌ -على تلك القواعد 
قتضيات التحوؿ كالتغَت، كذلك، كبذلك ٓب يعد من ا١تمكن أف تستجيب للتطور االجتماعٌي أك ١ت

كحصرت أتسيس ا١تبادئ كتفسَتىا أبيدم رجاؿ الكنيسة، الذين سرعاف ما ٖتٌولوا إٔب طبقة اجتماعيَّة 
مهيمنة على كثَت من ا١تصاّب االقتصادية اليت كيٌظف الدين ٠تدمتها كلتحقيق مصاٟتها، ٦تا أدل إٔب 

عات األكركبيَّة كتفاعلها، ككقفت ُب موقع انفصاؿ طبقة رجاؿ الدين عن القول ا١تنتجة ُب اجملتم
                                  

أكدان فيها على أفَّ ا١تهمة لدل اإلنساف ا١تسلم ىي أف يعيش ُب ظل دكلة « ثقافة االنتخاب»لنا مقالة سابقة ٛتلت عنواف   ِِْْ
مواصفات الدكلة الشرعيَّة ابختصار؛ كلذلك فإنَّنا نرجوا القرَّاء الكراـ أف يرجعوا إٔب تلك ا١تقالة ليأخذكا منها شرعيَّة، كبينٌا خصائص ك 

ة ُب العصور ما أردانه ابلدكلة الشرعيَّة، كيتبيٌنوا الفركؽ الكثَتة بُت الدكلة الشرعيَّة كبُت الدكلة الدينيَّة اليت عرفتها ا٠تربة األكركبيَّ 
 الوسطى.
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ككل الذين أتثركا بقواعد -اجتماعٌي مناكئ لسائر تلك الفئات، كبذلك أصبح األكركيٌب كاألمريكٌي 
أصبح ىؤالء ٖتت سيطرة رعب اتـ كلما  -التفكَت ا١تشًتكة اليت أسسها الفكر الغريٌب ُب عا١تنا ا١تعاصر

الذاكرة التارٮتيَّة قد ربطت بُت ذلك النوع من اٟتكم كبُت ما ذكرانه من  ؛ ألفَّ «الدكلة الدينيَّة»ذيكرت 
قسوة كٚتود كخلط للمقدس بغَته، كإضفاء صفات القداسة كالنصوصٌية كعدـ جواز التغيَت أك التطوير 

 يثَت الرعب كا٠توؼ. « الدكلة الدينيَّة»ألم شيء تشرٌع الكنيسة لو، فصار ٣ترد ذكر 

الدكلة »كلقد أجهض اإلعبلـ ا١تعادٌم لبلٕتاىات اإلسبلميَّة ُب اٞتزائر ثورة اإلنقاذ برفعو شعار 
كتلك الدكلة اليت أسستها الكنيسة ُب أكركاب،   «دكلة دينيَّة»، كأفَّ جبهة اإلنقاذ سوؼ تؤسس «الدينيَّة

ركيٌب يذكرىا بكثَت من األسى. كُب اليت انبثقت عنها كل تلك اجملازر كا١تصائب اليت ما يزاؿ التاريخ األك 
م يعتزموف إقامة  ، ال يعنوف «دكلة دينيَّة»مصر اليـو يرفع بعض اإلسبلمٌيُت ذات الشعار؛ أم يٌدعوف أهنَّ

بل تلك الدكلة ذات الصورة ا١تخيفة ُب العقل األكركيٌب، فا١تطلوب إذف ىو  ،«دكلة إسبلميَّة»بذلك 
كمعرفة الفركؽ بُت الربامج ا١تعلنة للفئات اإلسبلميَّة االنتخابيَّة، اليت  «الدكلة الدينيَّة»الوعي ٔتفهـو 

ا تعمل لتحقيقها، فعلى اإلسبلمٌيُت كإعبلمهم أف ٯتٌيزكا بُت  اليت تستمد  «الدكلة الشرعيَّة»أعلنت أهنَّ
، كإ٬تاد شرعٌيتها من الًتاضي بُت األمَّة كقيادهتا، كالتعاكف على ٖتقيق شرعيَّة الدكلة كمؤسساهتا

ا١تؤسسات الضامنة لعدـ خركج أيَّة مؤسسة من مؤسسات الدكلة عن الشرعيَّة، كتوضح الفرؽ بُت 
اليت يفًتض أف يسعى إلقامتها الليربإٌب  «الدكلة الشرعيَّة»ُب الذاكرة األكركبيَّة ك «الدكلة الدينيَّة»

 كالعلماٌ٘ب كاإلسبلمٌي ٔتستول كاحد.

د لنا من اإلشارة إليو، أال كىو التجارب اإلسبلميَّة اٟتديثة ُب العآب لكنَّ ىناؾ شيئنا آخر ال ب
 «الدكلة السعوديَّة»العريٌب، فلقد قامت ٕتارب لتطبيق نظاـ حكم يراه أصحابو حكمنا إسبلميِّا، فقامت 

األكٔب على التحالف الذم حدث بُت الشيخ دمحم بن عبد الوىاب كاإلماـ دمحم بن سعود، كقامت 
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ُب السوداف، كىذه الدكؿ ُب حاجة إٔب دراسة  «الدكلة ا١تهديَّة»ُب ليبيا، كقامت  «ة السنوسيَّةالدكل»
اترٮتها ك٦تارساهتا للحكم، كتقييم كل منها، كٖتديد آاثرىا، كمعرفة مآالت كل منها كما انتهت إليو، ٍب 

 «تطبيق الشريعة»و ما أعقبتها من حكومات أخرل أعطت لنفسها صفة اإلسبلميَّة، كاندت ٔتا ٝتٌت
حسب فهمها، كالذم يكاد ينحصر ُب النظاـ العقايب كقضااي اٟتدكد، حدث ذلك ابلنسبة لطالباف ُب 
أفغانستاف، كُب إيراف كُب السوداف كُب ابكستاف، كُب بعض ا١تناطق النيجَتيَّة، كُب بعض مناطق 

ا كان ت صورنا شائهة كغَت دقيقة، كما كاف ينبغي الصوماؿ، كرأل الناس كاٌفةن صورنا أقل ما ييقاؿ عنها أهنَّ
 أف تيعرؼ بوصفها تطبيقنا للشريعة اإلسبلميَّة أك لئلسبلـ ُب أقل األحواؿ.

لقد عرض حكم طالباف ٣تموعة كقائع لرجم أك جلد نساء بتهمة الزان بصورة أٌدت إٔب نفرة نساء 
دث ُب السوداف كنيجَتاي من ذلك النظاـ. كذلك بعض ما ح -كمنهن النساء ا١تسلمات-العآب 

كابكستاف كما إٔب ذلك، كرأل الناس أفَّ بعض ىذه الدكؿ ضربت أرقامنا قياسيَّة ُب الفساد كالتخريب 
ا  كعدـ االنضباط كاستغبلؿ النفوذ كاالستئثار على فصائل الشعب األخرل، فيمكن أف ييقاؿ: إهنَّ

 سياسات ليس بينها كبُت اإلسبلـ نسب.

 دعوة والسياسةاإلسَّلميوف بْي ال

كاستمرت اٟتركات اإلسبلميَّة ا١تختلفة ُب توثٌبها إٔب السلطة، كرغبتها ُب الوصوؿ إليها ُب بلداف 
٪توذجنا متميزنا، سرعاف ما اكتسب  -«العدالة كالتنمية»بقيادة حزب -٥تتلفة، فقٌدـ اإلسبلمٌيوف ُب تركيا 

ثَتنا ىامِّا ُب اٟتياة الًتكيَّة، جعل اإلسبلمٌيُت تعاطف ككالء اٞتمهور الًتكي؛ كلذلك فإنَّو قد أحدث أت
يكسبوف ُب صفوفهم كثَتنا من الليربالٌيُت األتراؾ كالقومٌيُت، كجعلهم يزعزعوف كثَتنا من مسلَّمات عهد 
أاتتورؾ، كيفرضوف على القول كا١تؤسسات العلمانيَّة ا١تتطرفة أف تفٌك قبضتها عن السيطرة كا٢تيمنة على 

شعب الًتكٌي، كأعادت اٟتريٌة إٔب ا١ترأة الًتكٌية دكف تدخل يفرض عليها ارتداء لباس معُت، مقٌدرات ال
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فإف شاءت ارتدت اٟتجاب كإف شاءت ٗتٌلت عنو. ُب حُت كانت حريٌة ا١ترأة مصادىرىة ُب ظل 
ساحة أف تدخل  -انتخبها الشعب لتكوف عضونا ُب الرب١تاف-اٟتكومات العلمانيَّة اليت ٓب أتذف لسيدة 

الرب١تاف كقد غٌطت شعرىا، فأصبح اإلسبلمٌيوف األتراؾ ُب نظر الشعب الًتكي دعاة للحريَّة كٛتاة ٢تا 
 كليس العكس.

كىي تتقدـ ابٕتاه الرب١تاف -إٌف االٕتاىات اإلسبلميَّة اليت اختارت ٦تارسة العمل السياسٌي ما تزاؿ 
تسلك سبيل الدعوة ال الدكلة، فحُت يقوؿ أحد اإلسبلمٌيُت لسيدة ٖتاكره ُب قناة فضائيَّة:  -كقبة اٟتكم

١تمارسة دكر سياسٌي قد ييقبل  "ٖتجيب قبل أف يفرض عليك اٟتجاب"، ىذا كبلـ لو قالو داعية ٓب يتقدـ
ا أك بعد غد كزيرنا  منو، لكن حُت يقولو إنساف يرٌشح نفسو للرب١تاف أك ٣تلس الشعب، قد يصبح غدن
ٯتارس سلطة تنفيذيَّة، فإفَّ من حق ىذه السيدة أف تشعر اب٠تطر على حرٌيتها حاؿ كصوؿ ىذا الشخص 

ٓب  -اليت ىي أساس اإلسبلـ كسنامو-قضٌية التوحيد ُب  -تبارؾ كتعأب-١توقع السلطة. كإذا كاف هللا 
ا على قبولو، كٓب أيمر نبيو  على -إبكراه أحد على ذلك، بل  -صٌلى هللا عليو كآلو كسٌلم-ييكره أحدن

﴿الى  كقاؿ: (ٗٗيونس:) ﴿أىفىأىٍنتى تيٍكرًهي النَّاسى حىىتَّ يىكيونيوا ميٍؤًمًنُتى﴾هناه عن ذلك، كقاؿ:  -العكس

﴾) ًإٍكرىاهى  ى الرٍُّشدي ًمنى اٍلغىيًٌ فهل ٯتكن ألحد أف يظن أفَّ من حقو أف  ،(ِٔٓالبقرة: ُب الدًٌيًن قىٍد تػىبػىُتَّ

كره فتاة اختارت أف تكشف شعرىا على تغطيتو؟ أك اختارت أف تكشف كجهها على تغطيتو يي 
 ابلنقاب؟

كاليت ذكرت  ،«الدعوة كالدكلةاإلسبلمٌيوف بُت »كىنا أكد أف أحيل إٔب مقالة سالفة ٕب بعنواف 
فيها ما ينبغي أف يتذكره أصحاب الربامج السياسيَّة كالذين يتقدموف لؤلمَّة من اإلسبلمٌيُت بربامج 
سياسيَّة، ليدركوا تلك الفركؽ ا٢تامَّة كالدقيقة بُت الدكلة كالدعوة، فالداعية من حقو أف يدعو إٔب النقاب 

، كأف يعرض فقهو على الناس، كلكن ليس من حق السياسٌي أف كإٔب غَته، كأف يعرض مذىبو أبدلتو
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يفرض على الناس مذىبو أك رؤيتو الشخصٌية، بل عليو أف يفهم أبفَّ اٟتريَّة ُب اإلسبلـ قيمة تعد ُب 
 الدرجة الثانية بعد التوحيد.

ذلك الدكلة الشرعيَّة ٔتا ُب  «الدكلة الدينيَّة»ك «الدكلة الشرعيَّة»٦تا تقدـ يتبُت أنَّو ال عبلقة بُت 
 اليت تستند إٔب الدين ُب شرعيَّتها.

 الدولة ادلدنية

من ا١تصطلحات اليت مؤلت الفضائيَّات كالصحف  «الدكلة ا١تدنيَّة»ك «الدكلة الشرعيَّة»إٌف 
ىي النموذج الذم طرحو الغربٌيوف ُب أكركاب  «الدكلة ا١تدنيَّة»كسائر كسائل اإلعبلـ ُب ىذه ا١ترحلة، ك

الكنسيَّة ُب خربهتم اٟتضاريَّة، كُب الدكلة ا١تدنيَّة تصبح اٟتريَّة أعلى  «الدكلة الدينيَّة»وف بديبلن عن ليك
القيم، تتقدـ على التوحيد كعلى العدالة كعلى أيَّة قيمة أخرل، كالدستور كالقانوف كسائر ا١تؤسسات تعد 

ىو الفرديَّة، أمَّا ا١تنطق  «الدكلة ا١تدنيَّة»ليو ضماانت للحريَّة ا١تذكورة، كاألساس الفلسفٌي الذم تستند إ
التعدد ُب  «الدكلة ا١تدنيَّة»الذم يسودىا فهو العقبلنيَّة أك ا١تصلحة الرشيدة كما يراىا ا٠ترباء. كتفًتض 

بنية اجملتمع، كتعاِب إشكاليَّة التضارب بُت ا١تصاّب ابلقانوف، الذم ييعد ضركرة الزمة لًتكيض الناس كافٌة 
بوؿ ذلك التعدد، كلقبوؿ التحديدات كالقيود اليت توضع على مصاٟتهم. كتيعد ا١تصلحة العامَّة ُب لق
ىي ا١تصلحة ا١تنبثقة عن توازف القول، ْتيث ٘تٌثل ما يشبو االتفاؽ بُت اإلرادات  «الدكلة ا١تدنيَّة»

امَّة أك ٘تٌيزىا؛ كلذلك تتخذ ا١تتعددة اليت تقـو الدكلة عليها، كليست ىناؾ معايَت تضبط ىذه ا١تصلحة الع
ُب النظاـ الذم -القول االقتصاديَّة كزانن كبَتنا ُب ٖتديد ا١تصلحة؛ كلذلك تصبح السياسات كالقرارات 

دكلة »انعكاسنا ١تيزاف القول بُت أطراؼ الصراع، فهي ٢تا كعليها، كىي  -عليو «الدكلة ا١تدنيَّة»تقـو 
كال تستطيع أف ٖتسم عمليَّة تصارع القول بشكل حاسم. كإذا الحظنا األنظمة األكركبيَّة  ،«ليرباليَّة
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الدكلة »فذلك سوؼ يوضح لنا الكثَت من مزااي كعيوب  -القائم على نظاـ اٟتزبُت-كالنظاـ األمريكٌي 
 .«ا١تدنيَّة

ُب  «ا١تاركسيَّة اللينينيَّة»ا كالدكؿ اليت أقامته  «ػالدكؿ العقائديَّة»كىناؾ الدكؿ اليت تسمى نفسها بػ
كأيخذ اٟتزب  «ػدكلة الدينيَّة»االٖتاد السوفييت كغَته، فهذه الدكؿ ُب اٟتقيقة ٘تثل االمتداد العكسٌي للػ

 فيها مقاـ الكنيسة الذم كاف.

الدكلة »عند النظر ُب ذلك كلو نستطيع القوؿ أبفَّ أفضل النماذج اليت تناسب بلداننا ىو ٪توذج 
، كىي اليت تستمد شرعيَّتها من القيم كا١تقاصد األساسيَّة اليت اجتمعت كلمة األمَّة عليها، كمن «ةالشرعيَّ 

الرضا الشعيٌب العاـ، الذم ال يستثٍت أيَّة فئة من فئات الشعب لدين أك لوف أك ١تذىب أك النتماء حزيٌب 
كُب غَتىا يبذلوف شيئنا من اٞتهد أك ما شاكل ذلك، كلعل أكلئك الذين ٮترجوف ٟتوارات ُب الفضائيَّات 

ُب ٖترير ا١تصطلحات كا١تفاىيم اليت ٬ترم تداك٢تا، كال ٬تعلوف ا١تستمع ُب مزيد من اٟتَتة كالقلق كفقداف 
 الثقة بكل شيء، فما أشد ضرر من يهرؼ ٔتا ال يعرؼ على عقوؿ الناس.

 كنسأؿ هللا للجميع التوفيق.

 الغرب والعَّلقة مع الشعوب العربية
 َُُِديسمرب  ِٓقع العلوا٘ب مو 

األحداث اٞتارية ُب العآب العريٌب كاليت تبلحقت بشكل ملحوظ لفتت األنظار بشدة إٔب أبعاد  
كثَتة منها اإل٬تايٌب كىي األكثر، كمنها السليٌب كىو األقل. أٌما اإل٬تايٌب فؤلكؿ مرة ييظهر الغرب حرصو 

ة ىي األصل، كعبلقاتو ابٟتيٌكاـ ا١تستبدين ىي الفرع أك على أف تكوف عبلقاتو ابلشعوب العربٌية ا١تسلم
اٞتزء اٞتانيب من تلك العبلقة. ففي تونس استطاع ابن علي أف ٭تمل فزاعة اإلسبلموفوبيا كيبيعها على 



 ٜٔٙ  
 

الغرب، مقنعنا إايىم أبٌف البديل عن ديكتاتوريتو كاستبداده ُب تونس كٗتليو عن أم فعل دٯتقراطي جاد 
م ١تكافحة اإلرىاب كدرء خطر اإلسبلموفوبيا، كحىت حُت كاف يقاؿ لو: اإلسبلميوف كصادؽ أمر ضركر 

ُب تونس معتدلوف ميالوف للدٯتقراطٌية يتقبلوف مبدأ تداكؿ السلطة، كاف دفاعو مستمرنا أٌف ىؤالء منافقوف 
حقائقهم ُب ىذا الذم يظهركنو، كلو ٘تكنوا فلن ٕتدكا منهم أم صدؽ ُب ىذا اجملاؿ، كسيظهركف على 

طيبٌلب خبلفة مشولٌية مستبدة، يتمتع ا٠تليفة فيها بكل الصبلحٌيات دكف حساب كدكف مؤسسات، 
يكفيو أف يطبق الشريعة فيقطع يد السارؽ ك٬تلد أك يرجم الزا٘ب ك٬تلد شارب ا٠تمر كما إٔب ذلك. 

٢تم ابإلسبلميُت ٦تا ٬تعلهم  فيسكت الغرب خاٌصة كقد كجد أٌف العملٌية الدٯتقراطٌية ُب اٞتزائر دائمنا أتٌب
يشعركف بكثَت من القبوؿ لتحذيرات ابن علي كأمثالو من أف الدٯتقراطٌية قد يستغلها اإلسبلميوف حىت إذا 
بلغوا السلطة كأمسكوا هبا تنكركا للدٯتقراطٌية كانصرفوا إٔب عملٌية تطبيق الشريعة كتنكركا لكل ما أعلنوه. 

ظم قائمة ُب بعض البلداف ا١تسلمة، كىكذا فعل صداـ من قبل، كفعل كقد يضربوف على ذلك أمثلة ُب ن
 مبارؾ كآخركف. 

كلكن بعد أف أفسدت ىذه النظم كٓب يعد فيها أم جانب من جوانب الصبلح ٯتكن إلنساف  
وة غريب يؤمن ابٟتريٌة كالدٯتقراطٌية أف يتقبلو؛ ٍبٌ انطلقت شرارة الثورة الشعبٌية ُب تونس أشعرت أمريكا كالق

الغربٌية ابن علي بعد تردد أبهٌنا لن تقف معو كلن تدافع عن نظامو إذا أسقطتو اٞتماىَت الشعبٌية، كلن 
تبارؾ لو لو أراد قمع تلك القول الشعبٌية ابلقول، بل ستعمل على اافظة على ىؤالء اٞتماىَت كعلى 

 مصر، كانطلقت من ميداف التحرير ٓب اتجُت كعلى حقوقهم اإلنسانٌية. كحُت اشتعلت ثورة ٦تاثلة ٢تا ُب
يكن موقف الغرب من حسٍت مبارؾ ٥تالفنا ١توقفو من ابن علي. فما الذم حدث؟ أىو تغَت ُب كسائل 
التغيَت من االغتياؿ السياسي إٔب االنقبلابت العسكريٌة إٔب االحتبلؿ إٔب الثورات الشعبٌية، أـ ىو إدراؾ 

ف عبلقاهتا مع شعوب ا١تنطقة ال مع حكامها ؟ كلذلك فما دامت أبٌف ا١تصلحة ا١تستقبلية للغرب تكو 
الشعوب قد سلكت سبيلها للتعبَت عن نفسها كتعلمت كيف تشق طريقها إذنا فبلبد من إفساح اجملاؿ 
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٢تا كعدـ اعًتاض سبيلها، كأٌف احتياجات الشرؽ إٔب الغرب كالغرب للشرؽ سوؼ ٕتعل أمر بناء 
 ا١تصاّب الغربٌية كال ٗتل هبا أمرنا ٦تكننا كمتاحنا. األمر مطركح للنقاش. عبلقات مع ىذه الشعوب ٖتقق 

 

  ٖٗاإلسَّلميوف بْي األمة والدولة
 َُُِديسمرب  ِٕموقع العلوا٘ب 

بدأ اإلسبلميوف ا١تعاصركف  «مُ »كثَت ٦تن يشرفونٍت ابلزايرة يثَتكف أسئلة، منها تساؤؿ عن 
ككثَتنا ما أٝتع تساؤالهتم كأستمتع ْتواراهتم دكف تدخل مٍت، فإذا سينتهوف؟  «إالـَ »طريقهم إٔب السلطة ك

ي النقاش بينهم ككصلوا إٔب ما يشبو الطريق ا١تسدكد قد يلتفت بعضهم إٕبَّ التفاتة مىٍن نسي شيئنا ٍب  ٛتًى
تذكره، ليقوؿ: ٓب نسمع رأيك اي فبلف، فأغمغم ٔتا قد يناسب اللحظة، كيوقف سخونة اٞتداؿ، أك 

إٔب موضوع آخر ضارابن الذكر صفحنا عن ذلك ا١توضوع  لكن كثرة ترديد ا١توضوع على مسامعي  أنقلهم
جعلو يشغلٍت، سواء كنت مع الناس أك خالينا بنفسي، كقد خطرت ٕب خواطر ال ترقى إٔب مستول الرأم 

ل ُب طرحها لعٌل ُب طرحها ما يفيد ُب الوصوؿ إٔب رأم  يساعد على ُب ىذا ا١توضوع، فرأيت أف أيعجًٌ
 اإلجابة الدقيقة على التساؤؿ ا١تذكور، فأقوؿ كاب التوفيق:

 أّمة أـ دولة 

                                  
ـ، كقد بدت بوادر لفوز َُُِيناير  ِٓكيتبت ا١تقالة ُب أعقاب النتائج األكٔب النتخاابت ٣تلس الشعب ُب مصر، أعقاب ثورة    ّْ

 اإلسبلميُت ابلغالبية داخل اجمللس.
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لقد كانت بداية ا١تنطلق للمسَت ٨تو السلطة تطرح سؤاالن خاطئنا، ذلك السؤاؿ إذا أردان إتقاف 
ُب ا١تدينة  -صٌلى هللا عليو كآلو كسلَّم-صياغتو ككضعو بشكل دقيق جعلناه: ما الذم أسسو رسوؿ هللا 

ا أـ  -كمنها اجملتمع ا١تدٌ٘ب التوافقيٌ -ا١تنورة بعد ىجرتو إليها؟ أىو األمَّة  ىو الدكلة؟ فأٌما مىٍن قالوا أهنَّ
األمَّة، كالنموذج األصغر ىو ذلك اجملتمع التوافقٌي، فإٌف ذلك يعٍت أفَّ الدكلة ستكوف مؤسسة من 
مؤسسات األمَّة، لؤلمَّة أف ٕتتهد ُب أتسيسها ُب أفضل شكل كأحسن إطار، دكف تقٌيد بشكل معٌُت 

لئك الذين قبلوا من األمَّة أف أتخذ بكل األشكاؿ السياسيَّة اترٮتٌي، كلعل ىذا كاف فهم األكثرين من أك 
اليت عرفتها األرض إال األشكاؿ الظا١تة، فأقامت خبلفة كإمامة كسلطنة ك٦تالك كإمارات كمشايخ 

 كٚتهورايت، كتلك تقريبنا معظم أشكاؿ مظاىر اٟتكم كالسلطة ُب العآب. 

صٌلى هللا عليو كآلو -أٌف ما قاـ بو سيدان رسوؿ هللا كأمَّا الذين أجابوا على ذلك السؤاؿ ببياف 
ُب ا١تدينة ا١تنورة ىو دكلة اب١تفهـو ا١تعاصر للدكلة؛ أم: أرض كشعب كقيادة كدستور، فهؤالء قد  -كسلَّم

اعتربكا أفَّ شكل السلطة الذم برز ُب ا١تدينة بعد ا٢تجرة ىو الشكل ا١تطلوب تكراره كإعادة إنتاجو على 
الواجب اتباعو،  -صٌلى هللا عليو كآلو كسلَّم-نَّو ٯتٌثل الشكل ا١تشركع كا١تسنوف عن رسوؿ هللا الدكاـ؛ أل

 أشكاالن ٖتتاج إٔب ما يدعمها. -عدا ا٠تبلفة الراشدة-فتكوف تبعنا لذلك كل األشكاؿ 

ما  -ٔتفهومها ا١تعاصر-إٌف الناظر ُب ٚتيع األحداث اليت حصلت يصعب أف ٬تد لفكرة الدكلة 
عمها، لكنَّو يستطيع أف ٬تد األمَّة كفكرة األمَّة بوضوح. كما أنَّو يستطيع أف ٬تد اجملتمع التوافقٌي يد

بشكل ابرز ال يقبل اختبلفنا. كحيث إفَّ طبيعة الرسالة ا٠تا٘تة العا١تيَّة ال تقبل اال٨تصار ُب جغرافيا 
لعآب كلو كييظهر دين األنبياء الواحد ٤تددة، كال شعب ٤تدد، كال زمن معُت، بل ال بد أف يغمر نورىا ا

فذلك ٯتكن أف يدؿ  -صٌلى هللا عليو كآلو كسلَّم-إبصداره األخَت على يدم خاًب النبٌيُت كا١ترسلُت دمحم 
ا ىو األمَّة، كأفَّ االجتهاد الذم كيٌلفت األمَّة بو    -كما كيٌلفت ابٞتهاد-على أٌف ما ًب أتسيسو ابتداءن إ٪تَّ
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ها على حسن اختيار كبناء مؤسساهتا، كمنها الدكلة كاٟتكومة كالسلطة كأشكا٢تا. كىذا كفيل أبف ييعين
إذا صحت ركاايت  «سقيفة بِن ساعدة»الذم ٯتكن أف يفسر لنا طبيعة اٞتداؿ كاٟتوار الذم دار ُب 

١تثلها،  ، كما يفسر لنا االختبلؼ كأسبابو ُب قضيَّة اإلمامة اليت ما سيٌل سيف ُب اإلسبلـْْا١تؤرخُت لو
كاليت كاف االختبلؼ فيها كراء سائر االضطراابت كالفنت الداخليَّة، كما تزاؿ إٔب يومنا ىذا مصدر 

 االنشاقاؽ كاالختبلؼ كالتحٌزب الطائفٌي كما إليو.

ىو قمَّة ا١تقاصد الشرعيَّة اليت جاء القرآف اجمليد هبا، كالقاعدة اليت يقـو عليها « التوحيد»إفَّ 
بكل أطيافها، كالوسيلة اليت يستخدمها كينطلق هبا كيطَت هبا  «األمَّة»ا كينتشر هبا ك٢تا ىي كيتفٌيأ ظبل٢ت

. ىذا اإلطار يكاد يكوف اإلطار الوحيد الذم ٯتكن أف يشيع ا١تسؤكليَّة بُت سائر ا١تنتمُت «الدعوة»ىي 
بيد أفَّ اال٨تراؼ ُب اإلجابة على  مٌلة أبيكم إبراىيم. «ةػادللّ »إٔب ذلك الكياف الذم ىو األمَّة ا١تستظلة بػ
ُب دكلة كبرانمج سياسي كحكومة  «التوحيد واألمَّة والدعوة»السؤاؿ ا١تطركح أدل إٔب اختزاؿ ذلك كلو 

 «العبَّاسّيْي»ك «األموّيْي»ا٨تصر التنافس عليها بُت ٣تموعة أسر ُب القدٙب كاٟتديث، ىي أسرة 
األمر بُت ٣تموعة من القومٌيات كاألحزاب لتكوف شركة أك دكلة  ، ٍب أترجح«الطالبّيْي»أك  «العلوّيْي»ك

. «عروبيَّة»أك  «فارسيَّة»أك  «شعوبيَّة»كما آلت إليو من  «العباسّية»ك «العلويَّة»ك «العثمانيَّة»بُت 
أماـ تلك ا١تفاىيم الناشئة اليت استمرت لتتحوؿ إٔب نوع من قوميَّات،  «األمَّة وادللة»كقد تراجع مفهـو 

                                  

ُب سقيفة بٍت سعدة، كدارت بينهم مفاكضات انتهت إٔب  كاألنصار ا١تهاجرينمن  الصحابةبعد كفاة النيب ملسو هيلع هللا ىلص اجتمع عدد من  ُ
ا ُب ىذه اٟتادثة، كاختلفت الرؤل على صحة  خليفةكأكؿ   أيب بكراختيار  للمسلمُت. تعددت الركاايت حوؿ ما حدث ٖتديدن

 ، كنقطة خبلؼ دينية كأترٮتية. الشيعيُب ا١تفاكضات. كتعد حادثة السقيفة أىم جذكر ا٠تبلؼ السٍت  الشورلاالختيار أك 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A8%D9%83%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D9%8A
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، كل ذلك على حساب «الصفوّيْي»ك «العثمانّيْي»ٍب  «البويهيْي»ك «السَّلجقة»ك «الديلم»فيكوف 
 . «األمَّة وادللة»تقزٙب مفهـو 

فٌسر أك يي  «الفتح»لييدرج ٖتت  «الدعوة»ال غرابة بعد أف حدث ذلك أف ٮتتزؿ مفهـو 
كىي ٚتاع رساالت -ابلرسالة العا١تيَّة ا٠تا٘تة  -صٌلى هللا عليو كآلو كسلَّم–بو، كما بعث دمحم  «حالفت»

ا تقـو على  -النبٌيُت كاٌفة لييخضع البشريَّة إليها ابلفتح، بل ابلدعوة، فهو يعلم أفَّ ىذه الرسالة ا٠تا٘تة إ٪تَّ
: أمَّة تكوف قطبنا مثاالن ك٪توذجنا تستقطب الناس حو٢تا كتدفعهم إٔب االنضماـ إليها ُب إطار «أمة وملة»

 «عمراف»ك «تزكية»كتوحيد »٣تموعة من القيم اليت تناسب فطرهتم؛ فطرة هللا اليت فطر الناس عليها من 
تستهدم ابٟتق تقـو على األخوَّة ُب هللا كبو، ك  «وحدة إنسانية»ك «مساواة»ك «عدؿ»ك «حرية»ك

كدينو كتستنَت بو، كتستظل بوارؼ ظبللو. كإفَّ الوعي بذلك سوؼ يعصم األمَّة من السقوط ُب مهاكم 
 الضبلؿ.

كإنٌنا ُب عصران ىذا أحوج ما نكوف إٔب إعادة طرح السؤاؿ الذم ذكران لنهتدم بو ُب حياتنا 
دائها، كانعكاسو على كل أنواع السلوؾ ىذه، كندرؾ أنَّنا بعد بناء التوحيد ُب القلوب كترسيخو ُب سوي

كالتصرؼ ال بد من بناء األمَّة بو؛ أمَّة التوحيد الواحدة، أمَّة األنبياء كاٌفة، أمَّة الدين القيًٌم كالقيم 
ا١تشًتكة، فإذا بنيت األمَّة انطبلقنا من التوحيد فإٌف الدعوة تكوف ىي الوسيلة األساس لئلبقاء على 

اء، ككحدة ا١تلَّة، ك٦تارسة الدعوة ٢تداية كل مىٍن حو٢تا إٔب مثل ما اىتدت إليو، كقامت كحدهتا كأٌمة االنبي
ٙتٌة أسرة أرىب من أسرة، كال عائلة أرىب من عائلة، كال قوميَّة كال طائفيَّة أرىب  -آنذاؾ-عليو، كلن تكوف 

عل من ىذه األمَّة أمَّة الذم عمل القرآف على بنائو ٬ت «األمَّة القطب»من األخرل، ذلك ألفَّ ٪توذج 
 األمم.

 الدولة القومية
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ال ٮتتلف اثناف ُب  كوفَّ النظاـ العريٌب ا١تعاصر نظامنا ترٌشح عن غزك استكبارمٌو لبقااي عآب 
استظل ابإلسبلـ فًتة، كٖتوؿ ُب داخل كيانو مرات عديدة بُت أسر كقوميَّات، كتعٌرض ٟتركب صليبيَّة 

، كقد أسس ىذا الغزك االستكبارٌم ١تا عيرؼ  «ادلّلة»ك «األمَّة»ك «الدعوة»كمغوليَّة شغلتو عن  قركانن
كدكؿ األقاليم اليت تعيش ُب ا١تنطقة حالينا، فتحولت إٔب تلك اٞتمهوراٌيت كا١تمالك  «ػالدولة القومّية»بػ

أحزاابن كجيوشنا ٓب زالت ٖتكم إال أٌف  كالسلطنات كاإلمارات ا١تختلفة كا١تتعددة. كمع أفَّ بعض األسر ما
 ٗتتلف كثَتنا عن نظاـ األسرة مضموانن كإف اختلفت عنو شكبلن قد استبدلت ببعضها اآلخر. 

 اإلسَّلميوف اليـو

كاليـو يربز اإلسبلمٌيوف كيصلوف إٔب مستول صناعة القرار ُب ىذه األقاليم كالبلداف ا١تقتطعة من 
من رؤيتهم للقطر كاإلقليم الذم بلغوا فيو ذلك ا١تستول اٞتسم الكبَت، كيقدًٌموف برامج سياسية انطبلقنا 

كصاركا منفردين أك شركاء مع غَتىم ُب صناعة سياساتو، كا١تنطلق ىو النظر إٔب الدكلة كاألحكاـ 
كتطبيقات األحكاـ. فإذا قيل: "كماذا عن األمَّة كماذا عن ا١تلة؟" فسينفضوف إليك رؤكسهم كيقولوف: 

ا اإلقليم الذم نصل إٔب السلطة فيو ٪توذجنا لعٌل ذلك يلفت أنظار األقاليم "٨تن ُب مرحلة نقدـ فيه
 «ادللة»ك «األمَّة»األخرل لتقتدم بنا كتتبع هنجنا كتسلك سبيلنا، فنعمل بعد ذلك على إعادة تشكيل 

 «ةاألمَّ »كتوحيد الكياف"، فهل نستطيع التسليم هبذا؟ كىل ييعٌد ذلك من قبيل التدرٌج ُب إعادة بناء 
؟ أـ أفَّ ذلك لن يكوف إال أمبلن مرجوِّا ٮتيب آملو أك يصيب؟ إنٌنا لنرجو أف يكوف األمل حقيقة «ادلّلة»ك

ُب يـو من األايـ، لكن التجارب اليت مرت، كاليت سقط بعضها كما يزاؿ بعضها قائمنا ٓب تشعر أبفَّ 
 .«السلطة»هـو قائمة ُب األذىاف قياـ مف «الدعوة»ك «ادلّلة»ك «األمَّة»مفاىيم 

إفَّ من حق اإلسبلمٌيُت أف يتوثٌبوا إٔب السلطة ُب األقطار اليت ينتموف إليها كُب غَتىا، كمن 
حقهم أف ٭تكموا أك يتقٌبلوا حكم سواىم، ك٢تم اٟتق ُب أف ٮتوضوا ىذه االنتخاابت أك تلك، كيكونوا 
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من الفئات السياسيَّة ا١توجودة على الساحة، أغلبيَّة ُب الرب١تاانت أك أقليَّة، كيتحالفوا مع مىٍن يشاؤكف 
ذلك كلو حق ٢تم ال ننازعهم فيو، لكنَّ ما ٨تذًٌر منو ىو أف ٬تعلوا من اإلسبلـ ٣ترد برانمج سياسٌي ٥تتزؿ 

، ىذاف األمراف ليسا «ػالدعوة حتت قباب البدلاًنت»ٟتزب أك لفئة، كأف ٮتتزلوا الدعوة فيما يسمونو بػ
تدعي شيئنا منهما، فاإلسبلـ رسالة عا١تيَّة خا٘تة، على ٛتلها توٌحدت أمَّة األنبياء من حق أمَّ فئة أف 

كا١ترسلُت، كتعاقب األنبياء كا١ترسلوف على ٛتل مسؤكليَّاهتا من ٟتظة العهد، كستستمر حىت أيٌب أمر هللا 
و ك٭تٌجمو كيضعو ُب كتنتهي ىذه اٟتياة الدنيا، ما من حق أحد كال ابستطاعتو أف ٮتتزؿ اإلسبلـ كيقٌزم

قاركرة أك أمبوبة اٟتزب أك الفئة أك مؤسسة حكم أك سياسة، فهو أكرب من ذلك كأعم كأمشل، ىو رسالة 
 على سوقهاعا١تيَّة إٔب البشريَّة كافَّة، ما من نيب كال رسوؿ إال شارؾ ُب كضع بعض لبناهتا، حىت استوت 

دمحم بن عبد هللا صٌلى هللا عليو كعلى آلو كصحبو  خاًب النبٌيُت كا١ترسلُت، «ابن الذبيحْي»ُب عهد 
أٚتعُت. كينبغي أف تبقى تلك الرسالة هنرنا جاراين ترد البشريَّة إليو كتصدر عرب اترٮتها، كُب كل مراحل 

ل حياهتا إٔب يـو الدين، فبل ينبغي أف تيظلم البشريَّة كتيوىم أبفَّ برانمج الفئة الفبلنيَّة أك اٟتزب الفبل٘ب ٯتثٌ 
اإلسبلـ، فتلك جناية ما بعدىا جناية على اإلسبلـ كا١تسلمُت، كىي مصدر ا٨ترافات كثَتة ُب فقو 
التدين. كإذا أريد ابلرسالة األحكاـ، فاألحكاـ ال ٘تٌثل من الدين إال جزءنا من اثٍت عشر جزءنا أك أقل، 

ة، كينٌبهها إٔب أف ٧تاهتا كخبلصها ال كالبشريَّة كلها أحوج ما تكوف إٔب مىٍن يدعوىا إٔب ىذه الرسالة ا٠تا٘ت
يتحققاف إال هبا، كلن ينبثق النور كا٢تدل كيعلو اٟتق إال ابلدعوة إليها. إفَّ ىذه الربامج السياسيَّة اليت 

ما ىي إال فهم أصحاهبا ٢تذه الرسالة، ٮتضع لبلستدالؿ  «اإلسَّلميَّوف»يقدًٌمها مىٍن ييطلىق عليهم 
 إال جزءنا يسَتنا من تلك الرسالة... كهللا أعلم.              كاالستنباط، كال ٯتثًٌل

 هنضة األمة ًبلقرآف 
                         َُُِديسمرب  َّموقع العلوا٘ب 
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 أمم مصطفاة
ائها عمليَّة بن رسلو كأنبياؤهيقود أف بٌت بكتاب من كتبو، ك شاء ٢تا أف تي اصطفاىا هللا ك ىناؾ أمم 

ـ ىذا النوع من األمم يقول كيضعف كيتقدٌ . بُت الناس ٪توذجنا كمثاالن  -بعدىا-، كتقف حىت تكتمل
كها هبدم قدر ٘تسٌ كعلى  بو، نيتبي الذم  معآب عبلقتها هبذا الكتابف كينطلق كيًتاجع حسب كيتخلٌ 

 لها.أنبيائها كرس
الصراع ما ال بينهما من  ،تُت قائمتُت موجودتُتينطبق ىذا األمر بوضوح ُب عصران ىذا على أمَّ  

ست على أيدم موسى سٌ نيت كأي بي  «ػاألمَّة اليهوديَّة»ػف «األمَّة ادلسلمة»ك «األمَّة اليهوديَّة»٫تا  ؛ٮتفى
نزلت ، اليت أي «التوراة»نيت بكتاب هللا كىاركف كداككد كسليماف كغَتىم من أنبياء هللا عليهم السبلـ، كبي 

 «األمَّة ادلسلمة»أٌما ك  كبكلماتو األخرل. -شأنو جلٌ -اصطفاه هللا  «ػالتوراة»، كبػعلى سيدان موسى
كًب ٕتديدىا كإعادة بنائها ابعتبارىا أمَّة األنبياء كافَّة على يدم خاًب  ،ًب أتسيسها على يدم إبراىيمفقد 

تًتاجع أم  ماحين -اليهوديٌة كا١تسلمة–ىااتف األمتاف صٌلى هللا عليو كآلو كسٌلم. النبٌيُت كا١ترسلُت دمحم 
ا لن تستطيع ا إعادة بناء ذاهتا كٕتديد شخصيَّتها إال ابلكتاب ا١تنزٌ  امنهما فإهنَّ كحُت غفل بنو  .ؿأبدن

تراجعوا كدخلوا مرحلة  -مى هللا عليو كآلو كسلٌ صلٌ -فرفضوا القرآف كرسالة دمحم  ؛إسرائيل عن ذلك
 مسكوفستيأكلئك الذين كانوا -مة منهم عليهم ابٗتاذ أئ منَّ كاف هللا قد الشتات ُب األرض بعد أف  

 ١تا صربكا ككانوا آبايت هللا يوقنوف. ،يهدكف أبمر هللا كبو يعدلوف -ابلكتاب
 «ادلسلمة»و «اليهوديّة»ما بْي األمتْي 

 -ة األنبياءأمَّ -على إعادة بناء األمَّة  -مى هللا عليو كآلو كسلٌ صلٌ -لقد عمل سيدان رسوؿ هللا 
فأعرضوا كجحدكا آبايت هللا  ،منها، كدعامة أساسيَّة من دعائمها ابٍت إسرائيل ليكونوا جزءن  كدعا

  .كما يعرفوف أبناءىم  اة نيب كانوا يعرفوهنكاستيقنتها قلوهبم، كأنكركا نبوٌ 
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دفعهم اٟتسد القومٌي  لكن ،صفاتو كخصائصو -إليهم فيما أنزؿ على موسى-كقد أكحى هللا 
ا من عند أنفسهم، ككتموا ما أنزؿ هللا كالبغي العنصرٌم  إٔب اٞتحود برسالتو كإنكارىا، كالتعإب عليها حسدن

كا على تغيَت كٖتريف بعض ما أنزؿ؛ لئبل يذىب شيء من ذلك ا٢تدل إٔب غَتىم ؤ عليهم، بل لقد ٕترٌ 
٢تم  -تعأب-أفَّ هللا  -بعد أف استبد هبم البغي كاٟتسد-يركف  فكاهنم ٔب.فيشاركهم ُب العبوديَّة  تعا

 .ال يشاركهم فيو كُب العبوديَّة لو أم فصيل أك قبيل من الناس ،كحدىم
إال ابلعودة إٔب   تهم ٓب ٬تدكا لذلك سبيبلن أرادكا ا٠تركج من حالة الشتات كاستعادة بناء أمٌ  كحُت
سبحانو -أفَّ هللا كك .بقطع النظر عن كل ما أصاب الكتاب من تغيَت كٖتريف أبيديهم ،كتاهبم كتراثهم

فإذا هبم يؤسسوف دكلة تتحكم ُب عآب اليـو اقتصادنا كسياسيةن كعلومنا  ،قد عاملهم بنواايىم -كتعأب
كنبلحظ أفَّ ساستهم كقادهتم  .كمعارفنا بشكل ال نستطيع أف ٧تد لو نظَتنا معاصرنا ُب أيَّة أمَّة من األمم

م يريدكف إقامة دكلة يهوديَّة خالصة إرضاء للرب اإلعبلف للعآب كلو أب قد بلغ هبم الوعي حدٌ  -هنَّ
 ،عدكا بو من بركات كنصر كأتييد ال يتحقق إال إذا أكجدكا الدكلة النقيَّة عرقنا كدينناكألفَّ ما كي  -سبحانو
 .«عاديأرض ادل»ٝتوه أفيما كذلك 

األمَّة »أال كىي  ؛ا١تقابلةفًتة اهنيار ُب األمَّة لذاهتا  «ةاألّمة اليهوديّ »استعادة صادؼ كقد 
اليت نشهد عمليَّة ٘تزقها كاهنيارىا منذ ما يزيد عن قرف من الزماف، فكأفَّ ىناؾ صعودنا يهودايِّ ك  ،«ادلسلمة

ُب مقدمتو تراجع العرب قادة الشعوب األميَّة  ؛قابلو تراجع أٌميٌ  اإسرائيليِّ  اكصعودن  ،قابلو تراجع إسبلميٌ 
 .األكلُتمن ٛتلة رسالة اإلسبلـ 

على إخراج بٍت إسرائيل من مصر بقيادة موسى  حُت نعود إٔب اٟتساابت التارٮتيَّة ٧تد أنَّو قد مرٌ 
٬تدد لبٍت إسرائيل  -عليو السبلـ–د ا١تسيح يٌ س ٍب جاء الٜتسة عشر قرانن  -عليهما السبلـ-كىاركف 

د السبيل هٌ ٯتي كاف  -عليو السبلـ-و ـ عليهم، ككأنَّ رٌ ٢تم بعض الذم حي  لٌ ؽ على التوراة ك٭تي دينهم كيصدٌ 
ٓب البشريَّة ٧تد أٌف كلذلك  ى هللا عليو كآلو كسلم؛دمحم بن عبد هللا صلٌ  ةحامل الرسالة ا٠تا٘تة العا١تيَّ  يءجمل
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 -مى هللا عليو كآلو كسلٌ صلٌ –تدخل القرف السابع من بعثة السيد ا١تسيح حىت ظهر دمحم بن عبد هللا تكد 
 تهم، كا٠تا٘تة لكل رساالهتم.الة ا٠تا٘تة اجملددة لرساالت األنبياء كافَّة كا١توٌحدة ألمٌ كبدأ يدعو إٔب الرس

ك٨تن اآلف قد سلخنا ٜتسة عشر قرانن ىي مثل ا١تسافة الزمنيَّة ما بُت سيدان موسى كعيسى لنجد 
ا ُب األمَّة اليهوديَّة قادىا إٔب أف تؤسس ُب قلب العآب دكلتها األخَتة، كتعم ل على أف تعطي ىذه ٕتديدن
 الدكلة سائر ما تعتقد أنَّو من خصائص رسالة موسى كأنبياء بٍت إسرائيل اآلخرين.

اليت سيطرت  ن كالتزاـ شديدة داخل ا١تساحةن الطريف أنَّنا نشاىد ىذه األايـ حركة تديٌ إنو ١ت
مانيَّة كاألطركحات اليهوديَّة كالصهيونيَّة عليها من أرض فلسطُت، فهناؾ نداءات كثَتة تناىض العل

ن كالتمسك ابلكتاب، كىا ىي تعلن دعوة نساء إسرائيل إٔب اٟتجاب، بشدة إٔب التديٌ  ، كتدعوالبلدينيَّة
دعوهتا ُب ضركرة الفصل بُت اٞتنسُت ُب سائر اجملاالت، إضافة إٔب تطهَت الدكلة من سائر  كتشتدٌ 

ُب أكائل -شهدان على اٞتانب اآلخر اإلسبلمٌي  ُب الوقت نفسو .كالبقيَّة أتٌب ...القوميَّات كاألدايف
من فرعونيَّة كاببليَّة كفينيقيَّة  ؛كعودة إٔب جذكر ما قبل اإلسبلـ اتن كتشتػٌ  ا٘تزقن  -كأكاسط القرف ا١تاضي

ة إٔب الدين دعوات ىنا كىناؾ للعودإٔب  -كلو بشكل غَت متكامل-كجاىليَّة كما إليها، لكنَّها انتهت 
كمن الطريف أف ٭تتل اٟتجاب كالنقاب كاٟتدكد كالعقوابت الشرعيَّة مواقع متميزة ُب  بو.كالتدين السليم 

 ٠تطاب اليهودٌم داخل إسرائيل.كما ىو اٟتاؿ ُب ا  الدعوة كا٠تطاب اإلسبلميٌ 
ا إٌف ذلك كلو من قبيل ا١تصادفة، فبل مصادفة ُب ىذا الكوف، كإ٪تَّ  إنٌو ١تن الصعب أف نقوؿ: 

داكؿ األايـ بُت الناس، كا١تداكلة بُت العرب الذم يي فهو  شأنو، صرٌفها هللا جلٌ يَّة يي ٢تإ كسنن ىي قوانُت
بد ألكلئك الذين يدرسوف األكضاع العا١تيَّة  ا١تسلمُت كبُت اليهود الصهيونٌيُت قائمة اآلف على أشدىا، كال

م، كأف ىذا األمر ُب حسباهنأف يضعوا  -كمنو عا١تنا العريٌب كاإلسبلميٌ -كالتحوالت الكربل ُب العآب 
ا ىي اليت ستي  على فهم ٣ترايت األمور هم ينعً ينظركا  ُب ظاىرة التداكؿ بُت األمتُت نظرة جادة؛ ألهنَّ
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شرؼ ا١تستقبل  ستى بشكل أفضل كأدؽ، فيتضح اٟتاضر كما ٬ترم فيو من أحداث، كمن ا١تمكن أف يي 
 كذلك.

خط النزكؿ كالًتاجع  آف األكاف لدخوؿقد أنَّو يرل أفَّ إسرائيل قد بلغت الذركة، ك  نٍ ىناؾ مى 
فَّ تقديرات أكلئك إ .لكنَّنا حُت ندرس عمليَّة تعاقب األدكار بُت األمتُت ٧تد األمر ٥تتلفنا ابلنسبة ٢تا،

ا١تتفائلُت أبفَّ إسرائيل ٯتكن أف تتفكك خبلؿ عشرين عامنا مقبلة ىي من قبيل التفاؤؿ ا١تفرط، ذلك أفَّ 
األمتُت يؤكد أفَّ تراجع إسرائيل مرىوف بنهوض العرب كا١تسلمُت، كقادة إسرائيل على كعي التداكؿ بُت 

إيباف  كأاب )شيموف بَتيز( ئيلٌي اٟتإبامثل الرئيس اإلسر أىل الرأم كالفكر  اتـ هبذه اٟتقيقة؛ كلذلك فإفَّ 
أم هنضة للعرب كا١تسلمُت ترتبط  أمثاؿ ىذين ا١تفكرين اليهوديُت يدركوف ٘تامنا أفَّ  ،كزير ا٠تارجيَّة األسبق

بًتاجع يهودٌم كإسرائيلٌي، فإذا هنض العرب كا١تسلموف شربنا فذلك يعٍت أفَّ إسرائيل قد تراجعت شربنا؛ 
يتوىم أفَّ إسرائيل مستعدة ١تساعدة بعض العرب على سلوؾ سبيل النهضة كالتقدـ  نٍ كلذلك فإفَّ مى 

تدرؾ أفَّ ُب ذلك إسرائيل  ألفَّ  أنفسهم كحق العرب كا١تسلمُت؛ حق ٥تطئوف، كيرتكبوف خطأ جسيمنا ُب
َنا ِإََل َبِِن ِإْسَرائِيَل يف اْلِكَتاِب ﴿ مقتلها، كلَتجع من شاء آلايت سورة اإلسراء كليتدبر فيها: َوَقَضيػْ

ُد ُأوالعُلَا بَػَعثْػَنا َعَلْيُكْم ِعَباًدا لََنا ُأوِل أبٍَْس فَِإَذا َجاَء َوعْ *َولَتَػْعُلنَّ ُعُلوِّا َكِبريًالَتُػْفِسُدفَّ يف اأَلْرِض َمرَّتَػْْيِ 
مثَّ َرَدْدًَن َلُكُم اْلَكرََّة َعَلْيِهْم َوَأْمَدْدًَنُكْم أبَِْمَواٍؿ َوبَِنَْي *اَيِر وََكاَف َوْعًدا َمْفُعوالَشِديٍد َفَجاُسوا ِخَّلَؿ الدِّ 

َوقُػْلَنا ِمْن بَػْعِدِه لَِبِِن ِإْسَرائِيَل اْسُكُنوا اأَلْرَض فَِإَذا َجاَء َوْعُد ﴿ ،(2-9اإلسراء:) ﴾َوَجَعْلَناُكْم َأْكثَػَر نَِفريًا
َنا ِبُكْم َلِفيًفا ُىَو الَِّذي َأْخَرَج ﴿ تعأب:بقولو  كيربطها ُب سورة اٟتشر ،(909اإلسراء:) ﴾اآلِخَرِة ِجئػْ

ُتْم َأْف ؼَلُْرُجوا َوظَنُّوا أَنػَُّهْم َمانَِعتُػُهْم الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َأْىِل اْلِكَتاِب ِمْن  ِداَيرِِىْم أَلوَِّؿ احْلَْشِر َما ظَنَػنػْ
وتَػُهْم أِبَْيِديِهْم ُحُصونُػُهْم ِمَن اّللَِّ فََأََتُىُم اّللَُّ ِمْن َحْيُث َلَْ ػَلَْتِسُبوا َوَقَذَؼ يف قُػُلوِِبُِم الرُّْعَب ؼُلْرِبُوَف بُػيُ 

ة ٕتمعو الصهيونيَّ  ىو الشعب اليهودمٌ فها  ،(6:اٟتشر) ﴾ُمْؤِمِنَْي فَاْعَتِبُوا اَي ُأوِل األَْبَصارِ َوأَْيِدي الْ 
ا ٕتعل من بقي خارجن ، ك سرائيلعو ُب فلسطُت اليت أطلقوا عليها إكاليهوديَّة من شىت بقاع األرض لتض
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-كاٞتبلء الذم حدث ُب عهد رسوؿ هللا . ا ٢تذا ا١توجود داخل الدكلة حىت حُتا كداعمن دن ا كمؤيًٌ جابين 
صٌلى هللا -ال بد أف ييربط ابجمليء هبم لفيفنا؛ فقد كتب هللا عليهم اٞتبلء ُب عهده  -صٌلى هللا عليو كسٌلم

ليكونوا البداية كالنواة اليت بقيت ُب ىذه األرض ا١تقدسة كل تلك القركف منتظرة يـو  -عليو كآلو كسٌلم
 ىذه األرض.اجمليء هبم لفيفنا إٔب 

 
 تساؤالت

ثورات الربيع ػ»ػرؼ بىل نستطيع أف نعد ما عي  :الشق األوؿىنا ال بد من تساؤؿ من شٌقُت؛ 
ال أكد أف  ؟يهودمٌ  يًتتب عليو تراجع صهيو٘بٌ  إسبلميٌ  مقدمة ُب ىذا االٕتاه لنهوض عريبٌ  «العربيب

لوا ىذا الواقع ركا كيتعقٌ ركا كيتذكٌ ركا كيتدبٌ كيفكٌ  مَّ اء ىذا ا٢تى ٍت أريد أف يشاركٍت القرَّ ألنَّ  ؛نفسي اآلفبأجيب 
 ما ٘تخضت عنو ىذه الثورات من ٣تيءف :الشق الثاينا لعلهم يستطيعوف أف أيتوا ابٞتواب ا١تناسب. أمَّ 

كاقًتاهبم من  ،ُب مصر «السلفيْي»ك «اإلخواف»ك ،ُب تونس إٔب السلطة «حزب النهضة اإلسَّلميّ »
كحلفائو  كالشيخ الًتايبٌ  مشايخ إيراف إٔب السلطة فيها، كما سبق ذلك من كصوؿ ،مراكز صنع القرار

ُب العراؽ، ىل ىذه  «احلزب اإلسَّلمّي السِنّ »ك «حزب الدعوة الشيعيّ »ك ،العسكريُت ُب السوداف
يد ا سؤاؿ أر ىي شيء آخر؟ ىذا أيضن  ، أـةهضة الصهيونيَّ كالنَّ  ىي ظاىرة مواجهة للوعي اليهودمٌ  ةالظاىر 
ة ذلك أدعى للوعي من إعطاء إجاابت فرديَّ  فإفَّ  ،ائي التفكَت فيو، كالتعمق ُب النظر ُب مدلوالتومن قرَّ 

 هم يستجيبوف.جاىزة، كلعلَّ 
 وهنوض األّمةاإلسَّلميوف 

ا من كثَت من األطركحات ا شديدن ة بدأت تبدم تذمرن ة اإلسبلميَّ الساحة العربيَّ  من الواضح أفَّ 
ٍب يسًت٭توف ليًتكوا الناس  «اإلسبلـ ىو اٟتل»الذين كانوا يقولوف -وف كألكؿ مرة ٬تد اإلسبلميٌ  ،السابقة

وا طريقهم إٔب عامة ا١تسلمُت قد شقٌ  -موا ا١تراد بو كمنوكف عقو٢تم ُب ىذا اٟتل السحرم ليتفهٌ يكدٌ 
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إٔب آخر سلسلة  ؟كأم شيء ىذا ،ك١تاذا ،ككيف ٓبى، :كىي ،ة اليت ٓب يكونوا يلتفتوف إليهااألسئلة ا١تعرفيَّ 
؛ كلذلك فإفَّ األسئلة اليت صار عامَّ   «اإلسبلـ ىو اٟتل» القائلُت أبفَّ  ة ا١تسلمُت كالعرب يطرحوهنا اليـو

موف أنفسهم بصيغ ٥تتلفة ٖتمل أٝتاء أخرل، فهناؾ فيقدٌ  ،نكماش كذلك االكا يشعركف بذلك التغٌَت ؤ بد
إذا ما طرحت -كعناكين أخرل ال ٯتكن لئلنساف  ،«وعدالةحرية »ك «تنمية»ك «عدؿ»ك «وسط»

الشعارات اجملردة ٓب  أبفَّ  ا٠تطاب اإلسبلميٌ  شعر صائغيإال أف يدخل ُب تفاصيل من شأهنا أف تي  -عليو
 تعد كافية كال مغرية.

ة يَّ ن النقٔتقاييس التديُّ إال اللهم ت حالة التخلف بسائر ا١تعا٘ب ة قد ٕتاكز الدكلة العربيَّ  إفَّ 
 ،ا على جوانبو ا١تختلفةكمهيمنن  ما يزاؿ التخلف مكلكبلن  كاإلسبلميٌ  العآب العريبٌ  ة. ُب حُت أفَّ التوحيديَّ 

ف بكل بد من اجتياز حاجز التخلٌ  فبل ،فُتكبرامج ا٢تداية كاإلصبلح ال تقبل الظهور على أيدم ا١تتخلٌ 
 نٍ مى  فَّ ة، إذ إة كالتجديديَّ لتقدٙب الرؤية اإلصبلحيَّ  ياز حاجز التخلف شرط أساس سابقاجت ألفَّ ؛ أنواعو

دد أك يتجاكز حالة الًببل قبل أف ٮترج منها. ففي حساب النهوض كالًتاجع لن يستطيع أف ٬تي  ىأدركو الًبل
 تو األمَّةا ٕتاكزان حاجز التخلف كما ٕتاكز نا لو أنَّ ٖتقيق حالة النهوض قد صار كشيكن  أفَّ  لقوؿنستطيع ا

ا فنكوف كسطن  ،ا١تكاف البلئق بنا بعد ذلك أبوٌ كبدأان نشق طريقنا ٔتقتضى ذلك لنت ،«إسرائيل»ل األخر 
 كىكذا. ...ة شاىدةة كنكوف أمَّ ة خَتٌ كنكوف أمَّ 
نت أثناء ذلك الربيع أك  ت اليت تكوٌ ن مظاىر التدين اليت طرحتها الفئاما نراه كنشهده م إفَّ 

ذىاف قياداهتا فكرة ، كُب أعن خبلص فردمٌ  -هالٌ ُب جي -كانت قبلو كحاكلت االستفادة بو تبحث 
ها ال لكنَّ  ،كىذه أمور حسنة ٚتيلة ،ارة كعتق الرقاب من النَّ لدخوؿ اٞتنَّ  األجر كالثواب كا٠تبلص الفردمٌ 

 ىا كإعادة بنائها.ينطلق ٠تبلص األمَّة كٕتديد «أميتٌ »تدؿ على كعي 
 

 هنوض األّمة ِبنهج قرآينسُبل 



 ٕٜٓ  
 

أان كحدم  ،فأان البا٘ب للحق كا٢تادـ للباطل ،إٕبَّ  واىلمُّ  :ا ليقوؿ للناسىنا يقف القرآف شا٥تن 
 ،كأبٍت لكم ما ىدمتم ،هكم إذا غفلتمنبٌ كأي  ،ركم إذا نسيتمذكٌ أي  ،ة بيضاءالذم تركٍت رسوؿ هللا فيكم ٤تجَّ 

كآخذ  ،ت أقدامكمثبٌ كأي  ،لف بُت قلوبكم، كأؤ كأضعكم على الصراط السومٌ  ،ستمدنٌ طهر لكم ما كأي 
ق ا١تساكاة قٌ م العدؿ فيكم، ك٭تي يقيستطيع أف يي  نٍ ٍت كحدم مى أبيديكم إٔب التزكية كالتنمية كالفبلح، إنَّ 

 نٍ لكم كخرب مى بق نٍ ٍت كحدم الذم أٛتل لكم نبأ مى لكم السبيل ليكوف أئمتكم منكم، إنَّ  ءهيٌ بينكم، كيي 
أان كحدم القوؿ الفصل لست اب٢تزؿ، كال ا٢تزؿ يقربٍت، أان كحدم الذم ال  ،بعدكم كحكم ما بينكم

ٍت كحدم القادر على إخراجكم من الظلمات إٔب أيتيٍت الباطل من بُت يدم كال من خلفي؛ كلذلك فإنَّ 
ة السائدة ٔتغنية عنكم ة البائدة كال الرأٝتاليَّ االشًتاكيَّ  ة ا١تنحرفة كالة الزائفة كال الليرباليَّ النور، فبل الدٯتقراطيَّ 

يستطيع أف أيخذ أبيديكم كيعرب بكم أزماتكم كأيخذ أبيديكم كيوصلكم إٔب  نٍ القرآف مى  ٍت أانلكنَّ  شيئنا،
كوف كهبديي يلتزموف، إذا يب يهتدكف كآبايٌب يتمسٌ  ،لة ٕبٍت أريد أف يكوف منكم ٛتىى شاطئ النجاة، لكنَّ 

 ساجدين راكعُت ُتتا، ٛتلة ٭تملونٍت قانكا إٔب األذقاف يبكوف كيزيدىم هللا خشوعن عليهم آايٌب خرٌ  تٍ ليى تي 
كلهم آلدـ كآدـ من تراب، أسرة ٯتكن أف   ،م أسرة كاحدة ٦تتدةكلهم على أهنَّ  ينظركف إٔب البشر ،٥تبتُت

هللا على كل كلمة  مةها أف تعلوا كلذف هللا، أسرة يهميكوف فيها ظآب لنفسو كمقتصد كسابق اب٠تَتات إب
ائها من الظلمات إٔب النور إبذف رهبم إٔب صراط العزيز اٟتميد، أسرة ال تعبد إال هللا كال نبكأف ٮترج كل أ

ستخلف فيها، ا أىبطت ٢تذه األرض لتي ا تدرؾ أهنَّ ة ألهنَّ ٖتنو اٞتباه إال لعظمتو، أسرة تدخل ُب السلم كافَّ 
ة كالبقاء ُب ذاتو ر العبادة كاالستعانة كاٟتمد كالثناء كاٟتاكميَّ صٍ كحى  -شأنو جلٌ -كلتقود قافلة التسبيح  

ا م ٚتيعن ألهنَّ  ؛ط عليهملٌ سى تى كمتسلطُت كمي  ،م البشر إٔب عبيد كأسيادسٌ قى أسرة ال ترضى أف يػي  -شأنو جلٌ -
آنذاؾ تشرؽ  ،كفو يستنَتكف كيستضيؤ نبيٌ  مبو يتمسكوف كهبدعباد ، بو يؤمنوف كعليو يتوكلوف كبكتا

 لكنَّ  ،ظوف ألفاظي، كقد ٖتفمونٍت كال شكعظًٌ تم ة حياة طيبة. إنكاألسرة البشريَّ  بنور رهبا كٖتيااألرض 
داد بقراءتو ة خبيثة ال يز قارئ ٕب بنيٌ  بَّ كري  ،قارئ ٕب ٖتل عليو لعنة هللا كلعٍت بَّ فري  ،ذلك كحده ال يكفي
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التـز هبا فاز  نٍ مى  ،نتهاالرجوع ٕب لو قواعده كلو شركطو اليت أكضحتها كبيٌ  لذلك فإفَّ  ٕب إال عمى كضبلالن؛
 ا٨ترؼ عنها ىلك. نٍ كمى 

 كبعد ما سبق، فإ٘ب أقوؿ قوٕب ىذا كأستغفر هللا ٕب كلكم.
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