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 1سالمية وقضاياها االستراتيجيةاألمة اإل
 

 2د.طو جابر العلواين
 

احلمد هلل رب العادلني والصالة والسالـ على سيدان دمحم خامت النبني وعلى آلو وصحبو 
 رتل ما أريد قولو يف نقاط:فإنين أود أف أ ... الدين وبعد تبعو واىتدى هبديو إىل يـو ومن

 النقطة األوىل:
يح منهج الشارع احلكيم حتديد مفهـو األمة يف لغتنا العربية، وتوض -يف البداية–لعل 

يتضمن رلموعة ىف التعامل مع ىذه اللغة وتوظيفها للتعبري عن مفاىيمو، ومفهـو )األمة( 
ال تنفصل عن  -عند النظر–، لكنها ؿ وىلة مفاىيم مستقلة أو متمايزةأوامر قد تبدو ألو 

وشهودىا ، وهنضتها، وعمراهنا، عي حباؿ. فوحدة األمة واستقالذلابناء ىذا ادلفهـو الشر 
احلضاري، وقوهتا، ووالؤىا لإلؽلاف وأىلو، وبراؤىا من الظلم وأىلو، كل تلك األمور تعترب 

تبارؾ -ستعملو يف الشارع احلكيم ، الذي ااألمة( مبعناه اإلصطالحيمضمنة يف مفهـو )
 وتعاىل.

فهـو رلموعة كبرية أخرى من ادلفاىيم ذات البعد اإلسالمي كما ترتبط هبذا ادل
والوسطية واالبتالء ، واإلعمار  ، واخلريية،ألمانة، واالستخالؼ، والشهود احلضاريكا  العميق

وأخريا  ، واإلؽلاف ابهلل أوالريخلاوالنهي عن ادلنكر، والدعوة إىل  والعمراف واألمر ابدلعروؼ
إىل غري ذلك من شعب اإلؽلاف واإلسالـ  ،، واإلؽلاف بسائر أنبيائو ورسلوشراؾ بووعدـ اإل

حساف، ويـو تفقد األمة عنصرا من ىذه العناصر تفقد كوهنا أمة فهي إف ختلت عن واإل
من قيم التوحيد والتزكية والعمراف، وما تفرع عنها من قيم العدؿ، واألمانو احلكم مبا أنزؿ هللا 
 واحلرية وادلساواة. 
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كذلك لو بعدت عن وحدهتا، أو تنازلت عن والئها وبرائها، أو أنت عن دورىا 
طيتها وعن قيامها مبهمة الشهود احلضاري، فقدت األىلية ألف تتصف أبهنا أمة ابدلفهـو ووس

 الشرعي حىت لو احتفظت بلقب )أمة( ابدلفهـو اللغوي اجلامد.
 النقطة الثانية:

هللا عليو وآلو  صلى–كموقع رسوؿ هللا   -يف نظري–موقع ىذه األمة من األمم 
قيادة. وال لقع الشهادة واخلريية والتزكية والتعليم وامنها. فموقعها من األمم ىو مو  -وسلم

من األمة موقع الشاىد عليها  -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص–ينبغي أف يغيب  ىذا عن الباؿ. وموقع رسوؿ هللا 
وادلطهر لنفوسها وقلوهبا، وىو يف الوقت نفسو رؤوؼ ورحيم بنا  وادلعلم ذلا وادلريب وادلزكي

 وهبا.
سائر أمم الدنيا نفس ىذا ادلوقع ابلضبط فهي الشاىد على الناس  وموقع أمتنا من

جتعل من نفسها ظلوذجا ومثاال يدعوىا إىل وادلعلمة وادلربية وادلزكية لألمم والرؤوفة الرحيمة هبا، 
ويعززه فيها، وينهاىا عن ادلنكر ويضعفو فيها. وكل ما يقتضيو قيامها  اخلري وأيمرىا ابدلعروؼ

         ب من واجباهتا وفريضة من فرائض هللا تعاىل عليها.هبذا الدور واج
 النقطة الثالثة:

كتاب ىذه األمة الكرمي القرآف العظيم ؽلثل اإلعجاز ادلطلق، ادلتحدي للبشر على 
شلثلة ورلسدة لقيمو يف الواقع  -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص–ا وسنة رسوؿ هللا الدواـ أف أيتوا مبثلو كال أو جزءً 

حة شارحة، فهي شلثلة ألفضل أحكاـ قواعد تنزيل ىذا الكتاب على الواقع ادلعاش يف وموض
وعلى الدنيا كلها بعد ذلك أف تتأسى هبذه السنة ومنهجها يف  -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص–وقت رسوؿ هللا 

ت تنزيل مطلق الكتاب على الواقع النسيب، وأف تتمثلها يف خطواهتا كلها. وابلتايل فإف مقوما
بناء ىذه األمة وقواعدىا وخصائصها دتثل قبسات من تلك اخلاصية ادلطلقة للنبوة والرسالة 

... كما دتثل نفحات من ذلك اإلعجاز ادلطلق الذي يتمثل  -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص–اليت ؽلثلها رسوؿ هللا 
األمة حني  إعادة بنائها حني هتدـ وال ؽلكن أف تستحىي ىذه ؽلكن القرآف العظيم، فال يف

تغشاىا عوامل ادلوت بغري ذلك ادلنهج اإلذلي )ال يصلح آخر ىذه األمة إال مبا صلح بو 
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كما أف تلك ادلقومات واخلصائص اليت بنيت ىذه األمة عليها ال تقبل زايدة بشرية  ، 1أوذلا(
 من ذلك. وال نقصاان إنسانيا، كما ال يتقبل التصور اإلسالمي شيئا

وحني ػلمل مفهـو )األمة( بتلك اخلصائص العرقية واإلقليمية اليت يضعها البشر، 
حبيث تطغى على خصائص العادلية والشموؿ فيها أو ختتزؿ فيها تلك اخلصائص، أو تغري 
مفهـو الشامل أي تغيري جزئي أو كلي، فإف ذلك يشكل أعرافا ال تقبلها طبيعة ىذه األمة 

ا أمة مسلمة هلل، سلرجو ظلوذجا وأسوة لعباده. وابلقوة نفسها أي ى مفهـو وقد خترج عن كوهن
يعد من ضعف الوالء هلل ولرسولو  -كلو–التمزؽ والتنازع والتحارب، فذلك )األمة( الفرقة 

وللمؤمنني، وضعف الرباء من أعداء هللا ورسولو وادلؤمنني، وأي ى مفهـو األمة كذلك مبفهومو 
َوّلِِلِه اْلِعزهُة َوِلَرُسوِلِو  ...﴿من أشكاؿ الذلة والضعف  الشرعي قبوؿ أي شكل

وأي ى اجلهل ادلطبق بكل أنواعو من أمور الدنيا والدين. كما  (8املنافقون:) ﴾...َولِْلُمْؤِمِننَي 
أي ى ادلرض أو الضعف بكل أنواعو وبكل مفاىيمو، ألف ىذه )األمة( كما قلنا تدور ذلا دور 

متمثلة بكل خصائص القوة والقدرة والفاعلية وجتاوز  يتؤديو إال وى وموقع ال ؽلكن أف
الطغياف بكل أشكالو، واالستبداد بكل دركاتو وأي ى مفهـو )األمة( كذلك الظلم و العجز. 

فإذا وقع شيء من ذلك كاف التصحيح بكل أنواعو واجبا لتقومي اجلبهة الداخلية أو تقدمها، 
ها األولوية األوىل على سائر الفرائض والواجبات. وحتولت واحتلت البيئة الداخلية وإصالح

فروض األمة أو فروض الكفاايت إىل واجبات أعياف وفروض شخصية عينية على الشخصية 
الفردية كما ىي واجبة على الشخصية ادلعنوية حىت تسًتد األمة عافيتها ووحدهتا، وتبدأ ىذه 

تؤيت ذتارىا  قتها ودتيزىا ابلعزة والرفض القليبفروض مقاومة األمة لعوامل فر  الفروض اليت ىي
دلظاىر ألبناء األمة أف يتعلموا الرفض العقلي الواقعي الواعي  يف التصحيح والتجديد. وال بد

ضلراؼ كافة مث استعماؿ وسائل األمر ابدلعروؼ والنهي عن ادلنكر، والدعوة والتوعية بكل اال
نائمني، وحتذير ادلغًتين وتنقية وتطهري صفوؼ أنواعها وأمضى أشكاذلا لتنبيو وإيقاظ ال

)األمة( من ادلنافقني أو ادلشركني أو ادلندسني أو ادلخربني، ودتحيصها وهتيئتها للقياـ بفرائض 
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التعديل، وإرغاـ قوى االضلراؼ على قبوؿ ذلك التعديل إف مل جتد كل الوسائل األخرى مث 
ة الالزمة ويف مقدمتها )الشورى( وحفظ  إحاطة تلك ادلقومات بكل وسائل احلفظ واحلماي

كرامة اإلنساف وحقوقو ضرورية كانت أو حاجية أو حتسينية، وإقامة ركن األمر ابدلعروؼ 
والنهي عن ادلنكر بشكل مؤسسي ػلوؿ دوف توقفو أو قصوره عن أداء دوره لكي ال يتكرر 

 االضلراؼ يف األمة أو يعود إىل الظهور اثنية.
ي ادلوضوعي على ىذا ادلفهـو )ابألمة( ابلشكل الذي ذكرانه ومن ادلؤسف أف الوع

 قد أصابو كثري من عوامل اإلضعاؼ يف ادلاضي نتيجة خلل يف فهم بعض حلقات منهج
نقالب قبائلي سريع على اخلالفة النبوية اليت حولت التصور اإلسالمي، حدث يف أعقاب إ

وصار العلماء اجملتهدوف  سلطاف عن القرآف،شكل قسري إىل ملك عضوض، وانفصل الب
جانب، وأصحاب السلطاف يف جانب آخر، وأصبح الصراع على الشرعية وقادة الفكر يف 

وادلشروعية بني الفريقني السمة الغالبة للعالقة بينهما. ومل يقف التدىور عند ىذا احلد بل 
ألمر ابدلعروؼ جتاوزه خالؿ عقود قليلة إىل نوع من اجلربية والتسلط وإىدار الشورى وحتويل ا

ادلستقبلية ومل  -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص–والنهي عن ادلنكر إىل عمل فردي وجتاوز الناس حتذيرات رسوؿ هللا 
يلتفتوا إليها ومن ىذه التحذيرات قولو )لتنقضن عرى اإلسالـ عروة عروة أوذلا احلكم آخرىا 

نوا مع القرآف حيث كاف(. وإذا الصالة( وقولو )أال وإف القرآف والسلطاف سيفًتقاف أال فكو 
نتقضت وىي )احلكم( ومل تتمكن من إعادة اخلالفة ادة بناء العروة اليت اأتخرت األمة يف إع

عن ادلضموف كاف ال بد أف يتتابع احلقيقية على منهاج النبوة، ورضيت ابلشكل وغفلت 
 نتقاض العرى حىت يضيع قوة الصالة.ا

ية بني القيادة الفكرية والفقهية والسياسية، تعرض ويف غمرة الصراع ادلرير على الشرع
العقل ادلسلم جلملة كبرية من التغريات والبدع واحلاداثت، واالضلرافات الفكرية يف النظر إىل 

 والكوف والسلطة واحلياة الدنيا والدين واألسباب والسنن وغري ذلك.اإلنساف 
وقضاايعلا، وافتعل نزاع مزعـو فاختلطت يف رؤية األدوار بني عادلي الغيب والشهادة 

بني الوحي والعقل واضطرب فهم ادلسلم بني اإلرادة اإلنسانية والعقل اإلنساين وبني اإلرادة 
اإلذلية والفعل اإلذلي، لتنشأ عقيدة اجلرب والقدر كما اضطربت صورات الدنيا واآلخرة. وتغري 
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التغري إىل كثري من عناصر منظومة  فهم اإلنساف ادلسلم حلقيقة اإلنساف ودوره يف احلياة، ودب
العقل ادلسلم الفكرية، واحتلت ادلفاىيم الفلسفية ادلستوردة بكل أنواعها وسلتلف أشكاذلا زلل 
ادلفاىيم اإلسالمية، واقتنع الناس من اإلسالـ أبشكالو، فساد النظر اجلزئي والقياس السطحي 

وسننو. كما دس الكثري  -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص– واالجتاه الشكلي وأسيء فهم كثري من أحاديث رسوؿ هللا
كما دخل يف التفسري والتأويل مداخل كثريا ما حجبت من   -عليو الصالة والسالـ–عليو 

وأحزاب أنوار الكتاب الكرمي وصادرت على فهمو، وافًتقت كلمة األمة وحتولت إىل طوائف 
ها اآلخر بتهم عقيدية أو فقهية، وفرؽ يلعن بعضها بعضا، ويكفر أو يفسق أو يبدع كل من

واستمرت األمة ابلتمزؽ، وجاء الفهم ادلنحرؼ لسنة رسوؿ هللا ليحوؿ الفرقة إىل حتمية 
اترؼلية بناء على احلديث ادلتداوؿ )افًتقت اليهود إىل إحدى وسبعني فرقة وافًتقت النصارى 

ها ىف النار إال واحدة ما عليو إىل اثنتني وسبعني فرقة وستفًتؽ أميت إىل ثالثة وسبعني فرقة كل
إف كاف قد قاؿ أو ما يف معناه ىو التحذير  -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص–فلعل ما قصده الرسوؿ  4أان وأصحايب(

سباب احلذر واحليطة من الوقوع يف تخويف منها، وتنبو األمة إىل اختاذ سائر أوالمن الفرقة 
بد من حتقيقو مع أف آخر احلديث على أنو قدر حتمي ال مستنقع الفرقة. ولكن احلديث فهم

ظهور أسباهبا حيث والتحذير من فرقتها أو السماح بينبو بوضوح إىل وجوب وحدة األمة 
عليو أان وأصحايب(. وبدال من أف يتجو  فكاما  : )كلها ىالكة إال واحدة، ملسو هلآو هيلع هللا ىلص-قاؿ 

البحث إىل أتصيل منهج رسوؿ هللا وأصحابو، ويشاع بني ادلسلمني ليتمسكوا بو يف بناء 
وحدهتم واحتواء واستيعاب عوامل اختالفهم لينجو بذلك من الفرقة، أخذت كل فرقة أو 

الفية وتعترب نفسها ىي الفرقة الناجية لتزيد يف فرقة األمة مذىب تؤصل لقضاايىا اخلاصة واخل
تًتاجع األمة عن  وبث أسباب الصراع والتباغض والتنابذ بني فصائلها. ومن الطبيعي أف

دورىا وقد ابتليت بكل ىذه األمراض وأف تفقد وحدهتا وأف جتتمع عليها األمم وتتداعى 
                                                 

يف  )قاؿ البصريي 133ابب افًتاؽ األمم. اجلزء الثاين ص –نظر سنن ابن ماجة حتقيق الدكتور دمحم مصطفى األعظمي ا 4
اـ أحد علماء اليمن بدراسة ىذا سناد صحيح رجالو ثقات، رواه أزتد يف مسنده. قلت: وقد قأ: ىذا إ– 941الزوائد 

فخرج بنتيجة تلك الدراسة أبف احلديث ضعيف ال يصلح لالستدالؿ بو على شيء. وقد نشرت ىذه  اديث سندا ومتناحل
 الدراسة يف رللة )ادلسار( كما نشرىا مركز البحوث والدراسات.
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تسًتد أنفاسها من ضغط احلروب الصليبية  لتنقض عليها، لتهـز أماـ الصليبني. وقبل أف
داعلها التتار، فأصابوا منها ما أصابوا ومل تسًتد عافيتها إال يف القرف الثامن اذلجري على 
أيدي آؿ عثماف فتوحدت دايرىا مرة أخرى، لكن ادلشكالت الفكرية ظلت جذورىا 

ا، ألف الدولة كانت وجراثيمها حية قادرة على الفتك هبا عند أوؿ ابدرة ضعف تبدو عليه
تنشغل على الدواـ بتوطيد احلكم ومقاومة األعداء واالقتصار على اجلانب القضائي الفقهي 
من اإلسالـ وما ؽلكن تسميتو ابجلانب ادلدين أو ما يسمى يف أايمنا ىذه ابلقانوف ادلدين 

لشرعية. وإخضاعهما أي اجلانب القضائي وادلدين لألحكاـ الفقهية ادلستمدة من األصوؿ ا
 فيكوف ذلك ىو نصيبها من اإلسالـ، ومبلغها من العلم بو ومبصدره ادلوحى.

هاج النبوة. وكذلك أما اجلانب السياسي فقد بقي بعيدا عن اإلسالـ، سلالفا دلن
اجلانب الفكري فلم تعد األمة بناء ادلنظومة الفكرية، ليعود العقل ادلسلم إىل أتلقو وفاعليتو 

سالمي السليم يف عملية البناء احلضاري، وبقيت حية سائر أخطار منطلقا ابلتصور اإل
مفاىيم اجلرب والقدر، والصراع بني النص والعقل، وإىدار قيمة الفعل اإلنساين، وإرادة 
اإلنساف، وإعلاؿ دور األسباب، واختالؿ النظر إىل اإلنساف والكوف واحلياة، واالىتماـ 

د الشرعية، وقبوؿ األمر الواقع بسلبية ادلستسلم بدال ابألشكاؿ الفقهية عن األىداؼ وادلقاص
من إغلابية ادلناضل اجملاىد، بل لقد مت أتصيل بعض ادلفاىيم اخلاطئة، فبإسم االحتياط وسد 
الذرائع أخضع الناس للجبابرة وابسم اإلرتاع السكويت استبد الطغاة وادعو دتثيل األمة 

من أخطاء االجتهاد رسخ التقليد يف كل شيء. الساكتة أو ادلسكتة ابلقوة. وابسم اخلوؼ 
وبسم اخلوؼ على وحدة األمة طولب بقبوؿ إمامة اجلور واجلرب وأعلنت شرعية أحكاـ 

مر الفقو الفكري، والفقو السياسي، وفقو بناء األمة، ائرين وادلتجربين وادلستبدين، وداجل
مي، والفقو التعبدي، حلساب النمو السرطاين للجدؿ الكالوالفقو األصويل وادلنهجي، 

بو بريق والفرعي، واجلزئي، فكاف من الطبيعي أف تعود األمة إىل الًتاجع من جديد بعد أف ؼل
نتصارات العسكرية. لذلك فإف فتوحات الدولة العثمانية وغلبتها العسكرية مل تستمر إال اال

واهنيار آخر رمز  بضعة عقود من السنني لتبدأ دورة تراجع جديد انتهت بتمزؽ األمة الكامل
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سياسي لوحدهتا اليت مل تكن كاملة وذلك يف أعقاب احلرب العادلية األوىل يف مارس 
12949. 

بعض أجزاء األمة تعاين، وبعده كانت أجزاء أخرى تعاين من  وقبل ذلك كانت
م فقداف استقالذلا، ودتزؽ وحدهتا وختلفها وعجزىا عن دركات متفاوتة، لكن من أى

رتباطها بدينها كلية، فمهما كثرت االضلرافات وتنوعت خصائص ىذه األمة أهنا ال تفقد ا
. ويف كثرت ال يضرىا من خالفها  االجتاىات تبقى طائفة منها على احلق ظاىر، قلت أو

ضمري ىذه الطائفة تستقر قضاايىا الكربى مثل وحدة األـ، وشهودىا، ووسطيتها، 
وعدالتها، وغري ذلك من صفاهتا، فهذه األمة ال جتتمع على ضاللة، وال جتتمع على خطأ 

ها على اإلطالؽ، وال تضمحل قيمتها، وال تنتقض سائر عراىا دتاما، بل تبقى طائفة من
 ظاىرة على احلق مهما كلف األمر.

ولذلك فإف كثري من ادلصلحني اندوا بوجوب إصالح فكر األمة وعقيدهتا ومناىج 
ونظم حياهتا، ومن أواخر تلك األصوات اليت سبقت اهنيار سلطنة آؿ عثماف ومل تفلح يف 

لوا شيئا فلم إنقاذىا، كاف صوت أولئك العلماء الذين حاولوا يف بالد إسالمية كثرية أف يفع
ـ( وغريه 1123-1111ىػ/1114-1994يفلحوا، ومنهم السيد رتاؿ الدين األفغاين )

ستبداد السياسي وكشفوا عن عواقبو الوخيمة ودعوا إىل وحدة ادلسلمني شلن نددوا ابال
وإصالح نظامهم السياسي ومعاجلة أزمتهم الفكرية، وبني يدي اآلف بعض مقاالت السيد 

ين أرجو أف ال دتلوا من أف تستمعوا إىل فقرات منها لًتوا ما إذا كانت أمتنا رتاؿ الدين األفغا
ئة سنة!!. كانت ىناؾ جريدة يف ابريس دمت  أو تدىورت بعد عشر سنوات وماقد تق

ىػ، 1111قيوف( علم أمسها )أبو نظارة زرقاء( كتب فيها السيد مقالة بعنواف )الشرؽ والشر 
رامتو وعن عقلو وأعليتو، وأعلية استخداـ عن اإلنساف وكصدرىا مبقدمة طويلة حتدث فيها 

، وشرؼ اإلنسانية وكرامتها، وكيف كرمو هللا اإلنساف عقلو، كما حتدث عن النفس اإلنسانية
على سائر ادلخلوقات فكأنو ؽلهد ويوضح انعكاسات األزمة الفكرية على  -سبحانو وتعاىل-

                                                 
ىذا اليـو لو وقع لدى أية أمة الختذتو يـو حداد عاـ ليذكرىا بوحدهتا الغائبة جيال بعد جيل، وما جرتو عليو مشكالت  9

 التمزؽ والفرقة من مصائب وويالت.
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ؽ بعد أف كاف لو من اجلاه الرفيع سقط عن األمة اإلسالمية، مث قاؿ بعد ذلك: "إف الشر 
على ساكنيو، وما غلب الذؿ واالستكانة على عامريو وال   مكانتو، واستوىل الفقر والفاقة

تسلطت عليو األجانب  وال استبدت أبىلو األابعد، إال إلعراض الشرقيني عن االستنارة 
لبهائم ال يتدبروف أمرا وال ابعقوذلم، وتطرؽ الفساد إىل أخالقهم. فإنك تراىم يف سريىم ك

يف أعماذلم شرا، وعميت أبصارىم عن إدراؾ النوازؿ اليت أطاحت هبم، يقتحموف يتقوا 
ادلهالك وؽلشوف ادلداحض، ويسرعوف يف ظلمات ىوهتا نفوسهم ونشأت عن أوىامهم 

أف   ادلضلة، ويتبعوف يف مسالكهم ظنوان قادهتم إليها فساد طبائعهم، ال ػلسوف ادلصائب قبل
–حها، وال يشعروف تقصم أجسادىم، وينسوهنا كالبهيمة بعد زواؿ آالمها، واندماؿ جرا

ابللذائذ اليت   -الستيالء الغباوة على عقوذلم وسيطرة ظلمات غشاوة اجلهل على بصائرىم
خص اإلنساف هبا من حب الفخار، من طلب اجملد والعزة، وابتغاء حسن الصيت، وبقاء 

الغفلة على عقوذلم. ػلسبوف أف يومهم  الذي ىم فيو ىو كالسارحة،  الذكر، بل الستيالء
ىكذا شأهنم ال يدروف عواقب وال يدركوف  مآؿ أمرىم،  وال ػلذروف ما يًتبص هبم عن 

ره الدىر ذلم من الشدائد، لذلك  تراىم قد رأوا مأمامهم ومن خلفهم، وال يفقهوف ما يض
د ادلؤتل، انقادوا للعبودية،  ونسوا ما كاف ذلم من اجملالذؿ، وألفوا الصغار، وأنسوا اذلواف، و 

هنمكوا يف الشهوات  الدنيوية، وغاصوا يف اللذات البدنية، وختلقوا وادلقاـ األمثل. لقد ا
الضارية، وؼليسوف  ابألخالؽ البهيمية، وتوسدوا الكسل والفشل، واتصفوا بصفات احليواانت

كنوف األجانب من دايرىم، ال ػلموف غمارا، ف يف خرائب بالدىم، وؽلو دبعهودىم، ويسع
رشدىم إىل ، وقاضيهم خائن، ليس فيهم ىاد يوال ؼلشوف عارا، عادلهم جاىل، وأمريىم ظامل

سبيل النجاة.." ، مث تعرض يف صفحات عديدة إىل اخلياانت بني الدوؿ واحلكومات اليت  
س على اقتساـ بالد إيراف!! تفقوا مع الرو ا"إف العثمانني  كانت قائمة تلك الفًتة فيقوؿ:

حني تغلب األفغانيوف على أصفهاف أايـ الشاة سلطاف حسني، ولو نظروا مبنظار التدب إىل 
األمة الروسية وماذلا من العالقات مع اليوانف والروماف وغريىم من رعااي السلطنة العثمانية، 

زلالفتها وال خطر ابذلم  وما ؽلكن أف حتوز يف مستقبل أمرىم من القوة والبسطة ما اختلج يف
يف أذىاهنم مؤامرهتا" ويستمر السيد األفغاين موضحا: كيف كاف حكاـ تلك الفًتة وما قبلها 
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يتحالفوف مع قوى عظمى وىم يف غفلة من نتائج ىذه التحالفات فيقوؿ :"ذىل العثمانيوف 
تهم لو اشلتدت إىل هتاوان  منهم عن العالقات التامة اليت كانت بينهم وبني اذلنود، وأف سلطن

تلك ادلمالك لدخل رتيع حكامها بال معاوضة حتت لوائهم وقدروا على قلع احلكومة 
اإلصلليزية يف اذلند، وسدوا عليها طريق فتوحاهتا يف الشرؽ، وشاه إيراف فتح بالده إىل اإلصلليز 

 .إرضاء لإلصلليز. وىدد األفغاف ابحلرب"أىػ
وما ذكره من مآسي تلك الفًتة، ولكن ادلنكي  ونًتؾ مصائب عصر السيد األفغاين، 

تقرأىا اليـو فكأنك تقرأ حاؿ األمة يف أايمنا ىذه، من حيث اخللق،  حني ادلبكي أنك
والسلوؾ، والعالقات بني احلكاـ واحملكومني واألحزاب واجلماعات واألفراد: مائة وعشر 

  سنوات مضت وحاؿ األمة تسري من سوء إىل أسوء فأين ضلن اآلف؟
 النقطة الرابعة:

أدبياتنا السابقة خالؿ الفًتة ادلاضية اليت تفصل بني عصر األفغاين وعصران ماذا صلد 
 فيها؟ صلد فيها أىم القضااي ادلطروحة كاف علماؤان وكتابنا ومفكروان يعاجلوهنا.

 الوحدة اإلسالمية أو العربية بني الشعوب العربية على مستوى ادلنطقة العربية.-
 اإلسالمية أو العربية الشاملة أو اجلزئية يف مقابل التجزئة. الوحدة-
شًتاكية كما لنظاـ االقتصادي  أو الالربوي اإلسالمي أو االالعدؿ االجتماعي أو ا-

 يسموهنا يف مواجهة االستغالؿ أو التفاوت االقتصادي والنظم االقتصادية الغربية.
 لمنة.اذلوية واألصالة يف مواجهة قضية التغريب والع-
 االستقالؿ والتحرر ومقاومة االستعمار بكل أشكالو ادلختلفة.-
 التقدـ والنهضة وادلعاصرة يف مواجهة التخلف والًتاث وأعبائو.-
 سالمية.وىل ىي مهمة فلسطينية عربية أو إ مث أخريا قضية فلسطني وحتريرىا-

ادلوضوعات  إف عامة كتابنا ومفكرينا وصحافتنا خالؿ العقود ادلاضية، كانت ىذه
يع اليت صيغت من أجلها، وحوذلا ادلشار  دتثل موضوعاهتم األساسية، وقضاايىم الرئيسية، وكل

واخلالفيني  السلطانينيدارت برامج أحزابنا وفئاتنا واالنقالبني العسكريني واحلزبيني ادللكيني 
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ساسية اليت واإلسالميني وغري اإلسالميني، كل ىؤالء كانت ىذه القضااي تشكل ادلشاريع األ
 تدور حوذلا جهودىم وػلاولوف أف يقدموا رؤيتهم فيها  بشكل أو آبخر. 

يقع، يشجب  االنقالبيوف احلكومة السابقة اليت  ( يف كل انقالب1والبياف رقم )
قضي عليها، ويصفوهنا أبهنا كانت ضد  الوحدة أو ضد احلرية والدؽلقراطية أو ضد العدالة 

والظلم واالستعباد ومصادرة احلرايت ليأيت اآلخر بنفس الشكل  دادالستباالجتماعية أو اب
 وادلضموف، ولكن دوف تغيري واقعي.

إف السؤاؿ العتيد الذي كاف السيد رتاؿ الدين األفغاين ومن سبقو يرددونو كثريا 
غريىم؟ وأطروحاهتم كلها كانت تدور تقريبا حوؿ ذلك،  ـىو : دلاذا أتخر ادلسلموف وتقد

ماذا صلد؟ أين ضلن منها؟ بغض النظر عن منطلقات  -اليـو–ذه األىداؼ حني نالحظ ى
أو اتفاقا  احزاب وبرارلها، فإننا صلد إرتاعحتقيقها! بغض النظر عن اجلماعات واختالفها واأل

على األقل بني ادلفكرين على اختالؼ اجتاىاهتم، على أف حصاد العقود ادلاضية يف ىذا 
دلقاييس لوال أف ديننا يدعو إىل التفاؤؿ لقلنا: إنو يدعو إىل اجملاؿ كاف ضعيفا جدا بكل ا

 .(88يوسف:) ﴾... ِإنهُو الَ يَ ْيَأُس ِمن رهْوِح اّلِلِّ ِإاله اْلَقْوُم اْلَكاِفُرونَ ...  ﴿اليأس ولكن 
حينما اندى الغربيوف أبف ىناؾ صحوة إسالمية، وىم كانوا يتخوفوف من أف ىذا 

)األمة اإلسالمية( حني اقتسموا سلطنة آؿ عثماف، وفرضوا اتفاقية  ادلارد الذي قضوا عليو
اليت تتوزع اآلف  –بيكو( تلك االتفاقية اليت مبقتضاىا أقاموا تلك الدويالت -)سايكس

وطاف اليت نتقاتل على تراهبا الذي يصرخ وأوجدا تلك احلوجز واحلدود واأل -والءان ومقدراتنا
أخرى ابجتاه التوحيد.  ف ىذه األمة اإلسالمية لن تتحرؾ مرةبوحدتنا، كاف الغربيوف يظنوف أ

حني رأوا أف  -وىم أىل حـز وعقل ونظر مستقبلي ليسوا مثلنا–فحينما رأوا بعض البوادر 
نوبة التدين العادلية قد مرت ببالدان وكثر ادلنادوف ابلعودة إىل اإلسالـ يف صفوفنا تنادوا ابلنذر 

ية يف ىذا العامل فأعدوا ذلا العدة،  فسارعنا يف ترديد ما قالوا وأطلقوا أف ىناؾ صحوة إسالم
ة فعال، وأننا على مقربة من حتقيق الشهود احلضاري يإسالمية حقيقوظننا أف ىناؾ صحوة 

أو العادلية اإلسالمية الثانية. فاحلضارة الغربية ساقطة منهارة أو آيلة إىل السقوط، والشيوعية 
؟ نسينا أف ىناؾ اليهود يعدوف أنفسهم ذلذا الدور، ونسينا سقطت، فمن ادلوجود غريان
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الياابف، وأورواب اليت خرجت من احلروب فورا وبدأت تبحث عن الطريق الذي توحد فيو 
، ويف اقتصادىا، يف كل شيء وىا ىي قد من نفسها دولة واحدة. يف سياستهانفسها وجتعل 

طرين ونسينا مؤىالهتم وتوعلنا أف رلرد زتل قاربت حتقيق ذلك. نسينا كل ىؤالء ادلنافسني اخل
اسم اإلسالـ يؤىلنا ذلذا الدور بني ىذه )الدوؿ( الست واألربعني )ادلزؽ( اليت أصبحت 
موضع السخرية يف العامل كلو. الدوؿ اليت ال تستطيع معظمها أف تقطع أمرا دوف أعدائها، 

تطاب الكثريوف من أف يعتربوا واس لدوؿ اليت يوجهها أعدائها يف كل شيء حىت يف حتفها!ا
حملو ذلذا؟ وقد ختلينا لت ادلرشح الوحيد لقيادة العامل. أي مؤىل -بوضعهم ىذا–ادلسلمني 

 -عليو الصالة والسالـ-عن ديننا وخرييتنا ووحدتنا، ووسطيتنا، ومل نعد إال غثاء كما قاؿ 
لة ضلن ا أو من قيوشك أف تتداعى عليكم األمم كما تتداعى األكلة إىل قصعتها. قلن)

كثري ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن هللا   يومئذنتم يومذاؾ اي رسوؿ هللا! قاؿ: ال بل أ
قاؿ:  ادلهابة من قلوب عدوكم منكم وليقذفن يف قلوبكم الوىن، قلنا وما الوىن اي رسوؿ هللا؟

. ىذا احلديث الشريف يصف حالة الغثائية فالغثاء الذي غلرفو 6حب الدنيا وكراىية ادلوت(
السيل رلموعة متنافرة من جيف، وأخشاب، وأمور مهملة ال تستطيع أف حتقق هبا شيئا وال 

 تستطيع أف حتقق هبا أي مهمة كانت. فهذه الغثائية ىي احلالة اليت ضلياىا اآلف.
 السادسة: النقطة

 أيها األخوة واألخوات..
ىناؾ اتفاؽ آخر على أف ادلنطقة العربية حىت قبل األحداث األخرية ال تزاؿ بعيدة 
جدا عن حتقيق ىذه األىداؼ الكربى ادلنتظرة منها يف ظل سائر ادلشروعات اليت كانت قد 

لذي اندينا بو قدمت، وأرجوا أف ال يغضب إخواين حني أقوؿ: أنو حىت ادلشروع اإلسالمي ا
)اإلسالـ ىو احلل( اكتشفنا أننا مع وجود احلل يف اإلسالـ فإف عقولنا ال تزاؿ قاصرة عن 

جتسده، أو نقدمو كربانمج لألمة تتبناه، ومل يستطع ىؤالء أف  الوصوؿ إليو، وال تستطيع أف
ادلطلوب يف األمة   يستطيعوا أف ػلدثوا التغيرييعيدوا النظر يف برانرلهم ويسألوا أنفسهم دلاذا مل

                                                 
 (.411-1ثوابف على ما يف الفتح الكبري )أخرجة اإلماـ أزتد يف ادلسند وأبو داود عن  6
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ودلاذا عجزوا  ودفعها إىل تبين مشروع حضاري إسالمي كامل تستطيع أف تعود بو إىل خرييتها
 عن تقدؽلو حىت اآلف؟

مع أف ىناؾ زلاوالت قد قامت هبا بعض الفئات اإلسالمية وبعض األشخاص لسد 
مة تتبناه ومل ىذه الثغرات ولكن مل يستطع ذلك أف أيخذ ادلطلوب ليتحوؿ إىل مشروع لأل

ويسألوا أنفسهم دلاذا مل يستطيعوا أف ػلدثوا التغيري  يستطع ىؤالء أف يعيدوا النظر يف برانرلهم
ادلطلوب يف األمة ودفعها إىل تبين مشروع حضاري إسالمي كامل تستطيع أف تعود بو إىل 

   خرييتها.

أنظمتها .. عورات . لقد كشفت كارثة اخلليج األخرية سائر عورات ىذه األمة
وشعوهبا وأحزاهبا وىيئاهتا ومفكريها وعلمائها وأطروحاهتا الفكرية ومشاريعها احلضارية؛ نعم 

من خري فهي يف  وإذا كاف يف ىذا  األمر آاثرة -وفكما يقول–سقطت سائر أوراؽ التوت 
كشف سوءاتنا لنا، ىذه السوءات اليت كاف يغطيها الضجيج العايل برقم ادلسلمني الذي 

ص والعاـ، وصحوة ة ادلسلمني اليت أصبحت حديث اخلاادلليار منذ سنوات، وصحو جاوز 
كل ىذه األصوات اإلسالـ السياسي، واإلسالـ االقتصادي، والبديل اإلسالمي وغري ذلك.  

لقد استطاع أعداء األمة أف غلمعوا أعواد ىذه األمة عودا –عن حقائق  تبني أهنا ال تعرب
وىي أزمة اخلليج إف  -ا واحدا بعد آخر ليتأكدوا يف ادلرحلة األخريةعودا، وأف ؼلتربوا مقوماهت

الذي كانوا ؼلافوف ليس أكثر من جلد أسد زلشو بقش ومواد  -ذلك األسد اإلسالمي
زلنطة، فقد حقيقتو من زمن بعيد، مل يعد لدى ادلسلمني من اإلسالـ إال رسومو وأشكالو، 

ن منتصف القرف الثاين عشر اذلجري )الثامن اليت بدأت م -أعين الغربيني–وأف جهودىم 
عشر ادليالدي( قد أتت أكلها ونضجت ذتارىا، وقضت على احلقيقة اإلسالمية اليت كانت 
حترؾ ىذه األمة وتتحرؾ هبا. فالرابطة اإلسالميو قد أبيدت ومت القضاء عليها، وأصبحت 

ب )البعث العريب راؽ بقيادة حز جسدا بال روح، ووقعت شهادة وفاهتا يـو تطوع الع
شًتاكي( للقضاء على الثورة اإلسالمية يف إيراف نيابة عن العامل الغريب وأصدقائو، ودفاعا اال

عن احلضارة الغربية ادلعاصرة وقيامها!! فخاض حراب ضروسا جاوزت ذتاين سنوات ساندتو 
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ما جاوز ما هنما الشعبني وأمواذلما وأمواؿ جريا ءفيها أمواؿ اخلليج وشعوبو وأريق فيها من دما
 ت يف احلرب العادلية الثانية. كأريق وما أنفق من دماء وأمواؿ سائر الشعوب اليت شار 

ومبجرد أف توقفت احلرب بني حزب البعث وإيراف وأعلنت شهادة وفاة األخوة 
اإلسالمية، بدأت التحضريات حلرب تعلن شهادة وفاة بقااي القيم اإلسالمية اليت تتعلق 

الء والرباء واجلوار وكذلك قيم العربوبو والوطنية والعشائرية وحىت احلزبية، ابلوحدة والو 
 واإلنسانية العادية.

مل تقتصر على احلكاـ  -يف األونو األخرية–والغريب أف ىذه العمليات الصراعية 
وحدىم، ولكن ىناؾ جهود بذلت وال تزاؿ تبذؿ لتحويلها إىل معارؾ وأحقاد وكراىية دائمة 

 الشعوب وبني األحزاب وبني القوى ادلختلفة. راسخة بني
تستطع أف تستدرج منظومة القيم  ولعل األنكى واألمر أف كثريا من الفنت السابقة مل

إلسالمية إىل ساحة الصراع، ولكن الفتنة الكربى قد جتاوزت مداىا كلها لتستدرج القيم ال
هاد وغريىا إىل ساحة الصراع فتحوؿ اإلسالمية يف األخوة والعدؿ والتحرر والوالء والرباء واجل

إىل أجزاء نسبية يف أحجار الصراع وأسلحة ادلتصارعني ومل يستطع حراس القيم اإلسالمية من 
ثلوهنا ويدعوف م وابلقيم اليت ؽلعلماء وحركات وفئات إسالمية وغري رمسية أف ينأوا أبنفسه
ظيف السياسي واحلزيب الرخيص إليها عن ساحة الصراع فيحفظوهنا نقية اثبتة منزىة عن التو 

لعل األمة تستطيع أف حتفظها يف ضمائرىا لتعود إىل نقاءىا وصفاءىا ونورىا وىدايتها أف 
 ينجلي الغبار، ويبدأ البحث عمن يقيل العثار.

هنيارا ـ األمة اإلسالمية بكل ادلقاييس اهنيار مفهو رثة األخرية القد مثلت ىذه الكا
من دار السالـ إىل جحيم للجميع، فالتوتر دائم، والصداـ حوؿ ادلنطقة العربية خاصة 

تصاؿ بني العرب إال العنف يف كل ت ال حل ذلا، وليس ىناؾ وسيلة لالمستمر، والنزاعا
 أشكالو، إهنا الفنت اليت جتعل احلليم حرياف.

ولكن ما ىو سبيل اخلالص؟ ال أزعم لنفسي أف لدي مشروعا أتقدـ بو وال أظن أف 
نصوغ مشاكلنا مين اآلف، لكن ما نريد أف ننبو إليو اآلف ىو أف نتعلم كيف ذلك مطلوب 

بصورة أسئلة جتعلها تلح على عقولنا، وتستدعي وتستجيش كل ما لدينا من طاقة للتفكري، 
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إىل بعض  -معا–وللتأمل، والتدبر، واحلوار ادلشًتؾ بني فصائل األمة كافة، علنا نصل 
 اإلجاابت عن ىذه األسئلة:

ضة اليت عرضت، وما ىو؟  هن اخللل يف مشروع هنضة ىذه األمة أو مشاريع النأي-
كفاان تالوما وكفاان مزايدات من بعضنا البعض يف سبيل الكسب احلزيب أو الفئوي أو 

بشكل مباشر إىل مشكالتنا من خالؿ  و تفسيقا ولنتجوالقطري، وكفاان تكفريا وتبديعا أ
عن القرف وضلن نرددىا دوف أف ضلقق شيئا، ولنحاوؿ  تلك األطروحات اليت سلخنا ما يزيد

 لتساؤالت عن جواب.لأف نبحث 
نهضة األخرية ىي عهد ال -أف بداية -منا–ىل الفصيل الكتاب ادلنسوبوف إ لقد اعترب

( ىل ىذا صحيح؟ ىل من 1321مبصر أثناء الغزو الفرنسي النابليوين )عاـ  احتكاؾ فرنسا
إال بعد الغزو الفرنسي وإف األمة ادلسلمة كانت  لنهضوي ما بدأالقوؿ أبف ادلشروع اادلمكن 

أمة جاىلة غبية مل تعرؼ النهضة إال حني دخل عليها مستعمر غاز، فبدأت تتعرض 
للحضارة. وىل ؽلثل االستعمار واالستكبار رسالة حضارية ومىت، وكيف، ومن ىو ادلستعمر 

ستفز يف أمتنا بقااي احلس احلضاري؟ الذي مثل ىذا؟ ىل ؽلكن أف نعترب ذلك رلرد حتد ا
وكيف ودلاذا ودلا مل توفق األمة يف أي أجزائها إىل حتقيق شيء من ىذه األىداؼ كما حقق 

 كياهنم؟  -مثال–اليهود 
ما أثر مفاىيم احلداثة والتقدـ والنهضة وفق النموذج الغريب يف احلالة اليت نعيشها 

؟ وكيف طلرج من حالة التبعية الفكري  ة والسياسية واالقتصادية والعسكرية للغرب؟ اليـو
كيف نتخلص من االستبداد السياسي وحكم الفرد الذي أصبح يهدد كل -

مقوماتنا؟ أى استبداد كاف وأي فرد كاف سواء مسي رئيسا أو حاكما أو أمريا أو سلطاان أو 
 ؟هي وغري االستبداد السياسرفيقا أو أخا، وىل لدينا تصور أو برانمج للخروج من إطار 

نَساَن لََيْطَغى ﴿: يقوؿ -سبحانو وتعاىل-هللا   ﴾َأن رهآُه اْستَ ْغَن  *َكَّله ِإنه اْْلِ
: وأسوؽ ىنا بعض ما قاؿ ادلرحـو سيد قطب يف حق فرعوف عندما قاؿ (8-6العلق:)

رتاىريه )قاذلا الطاغية سلدوعا بغفلة  قاؿ سيد( 22النازعات:) ﴾فَ َقاَل َأََن رَبُُّكُم اْْلَْعَلى﴿
شيء مثلما ختدعهم غفلة اجلماىري، وذلتها، وطاعتها،  ذعاهنا وانقيادىا فما ؼلدع الطغاةوإ
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وانقيادىا، وما الطاغية إال فرد ال ؽللك يف احلقيقة قوة وال سلطاف، إظلا ىي اجلماىري الغافلة 
ي، وتتنازؿ لو ستعلعناقها فينحر، وحتين لو رؤوسها فيدتد ذلا ظهرىا فريكب، ودتد ذلا أ الذلوؿ

 العزة والكرامة فيطغى، واجلماىري تغفل ىذا سلدوعة من جهة وخائفة من جهة عن حقها يف
وىذا اخلوؼ ال ينبعث إال من الوىم، فالطاغية وىو فرد ال ؽلكن أف يكوف أقوى من  ،أخرى

و كفء وكل فرد فيها ى ،األلوؼ وادلاليني لو أهنا شاركت إبنسانيتها وكرامتها وعزهتا وحريتها
للطاغية من انحية القوة، ولكن الطاغية ؼلدعها فيوعلها أنو ؽللك ذلا شيئا. وال ؽلكن أف 

كن أف يطغى فرد وال ؽل ،أبدا. وال ؽلكن أف يطغى يف أمة رشيدة أبدا يطغى فرد يف أمة كرؽلة
، وتؤمن بو، وأت ى أف تكوف تبعا لواحد من خلقو ال ؽللك ذلا ضرا وال يف أمة تعرؼ رهبا

 شدا. ر 
فأما فرعوف فقد وجد يف قومو من الغفلة والذلة وخواء القلب من اإلؽلاف ما جرء بو 

وما كاف يقوذلا أبدا لو وجد أمة  ﴾َأََن رَبُُّكُم اْْلَْعَلى﴿على قوؿ ىذه الكلمة الفاجرة الكافرة 
واعية كرؽلة مؤمنة تعرؼ أنو عبد ضعيف ال يقدر على شيء وإف يسلبو الذابب شيئا ال 

ستنقذه منو. واستخفاؼ الطغاة ابجلماىري أمر ال غرابة فيو، فهم يعزلوف اجلماىري أوال عن  ي
كل سبل ادلعرفة، وػلجبوف عنها احلقائق حىت يعلموهنا النسياف، وال يعودوف يبحثوف عنها، 

طنعة، ومن ادلؤثرات ادلصويلقوف يف روعها ما يشاؤوف من ادلؤثرات، حىت تنطبع نفوسهم هبذه 
قيادىا ذلم فيذىبوف هبا ذات اليمن وذات الشماؿ هل استخفاؼ الطغاة هبا، ويلني مث يس

 .3مطمئنني(
ومن  لذؿ واستنامت للطغاة تنتقل من سيئ إىل أسوأوىا ىي اليـو وقد مردت على ا

ويسري هبا الطغاة ذات اليمني وذات الشماؿ يروهنا األبيض أسود واألسود خراب إىل دمار، 
َما أُرِيُكْم ِإاله َما َأَرى َوَما َأْىِديُكْم ِإاله َسِبيَل ...  ﴿ أبيض ولساف حاؿ كل منهم يقوؿ:

 .(22غافر:) ﴾الرهَشادِ 

                                                 
  .إف بني ما قالو السيد األفغاين وما قالو سيد قطب عليهما رزتة هللا ما يقرب من قرف 3
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إىل  ب األخ إىل سفك دـ الشقيقادلضلوف يقودوف ىذه األمة من حر  وىا ىم األمة
نفسم من دايرىم، ... يسفكوف دماءىم وؼلرجوف أ ىتك عرض اإلبنة واستباحة حرمات األـ

ملسو هلآو هيلع هللا ىلص، واألمة حريى تلتمس اذلداية فال -ويتظاىروف على اإلمث والعدواف ومعصية الرسوؿ 
ث وأفكاره ما الًتاجتدىا، فالقراء ضلوا وتوزعهم احلكاـ، ومصادر اذلداية قد تراكم عليها من 

اذلداية الذي تشتمل عليو و  ىل النورفهمها وحاؿ بينها وبني الوصوؿ إ حجب عن األمة
هتا اة فيما ىي فيو متشبثة بشعار ألمة القيادية واحلزبية ال تزاؿ سادر الكامنة فيها وقيادات ا

مراجعة  وترفضتنسب أسباب الفشل إىل اخلارج،  ،ة واإلقليميةيطروحاهتا وتوازانهتا التنظيموأ
الداخل، وإذا راجعت فإهنا ادلراجعة السطحية العابرة اليت تستهدؼ أوؿ ما تستهدؼ الدفاع 

تنسب  عن الذات وتربئتها ونسبة الفشل وأسبابو إىل اخلارج أي خارج كاف فإف مل جتد خارجا
 األقدار والظروؼ أو الغيب مناص!! إليو فشلها ففي اإلحالة على

 النقطة السابعة:
ميالدية كانت خطا فاصال بني التكوين النظري وادلنهجي  1263ة حزيراف إف ىزؽل

طروحات التشطري لألمة اإلسالمية، ولذلك بدأت األمة بعدىا ائر أالقومي واإلقليمي وس
تتخلى عن سائر األطروحات الفكرية اليت أفرزىا االهنيار احلضاري والغلبة احلضارية للغرب 

 يف القرنني األخريين.
اخلليط اجملتمع وادلتبقي من  لتجربة وؿ حزب البعث أف يقـو مبحاولة أخريةولقد حا

تلك األفكار وغلعل منها أطروحة نظرية ومنهجية بديلة أتخريا للمد اإلسالمي ووقوفا 
بوجهو، ولكن اثنني وعشرين سنة جتارب احلزب يف العراؽ وسبعة وعشرين سنة من جتاربو يف 

 وادلنهجي الذين قاـ احلزب بشطريو ة بفشل ذلك التكوين النظريالشاـ مل يزيد األمة إال قناع
، وحاولوا فنظرو ادلعليهما، وإنو لن يكوف بديال أفضل رغم سائر زلاوالت الًتقيع اليت قاـ هبا 

فيها تركيز سائر األفكار القومية العربية وبقااي ادلاركسية اللينينية وبعض ادلشاعر اإلسالمية 
ها إطارا نظراي ومنهجيا لبعث األمة من جديد، ولكن احلزب مل يلبث أف وادلذىبية ليشكلوا من

)الوحدة( حيت بني القطرين الذين تتحكم  أعلن عجزه واستسالمو بل وختليو عن أىم أىدافو:
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س النظاـ البعثي يهتما القيادات البعثية. مث أعلن ختليو عن بقية أطروحاتو حني أعلن رئيف قياد
 إلسالـ! وإعالنو بكل ما استطاع إف اإلسالـ ىو احلل.يف العراؽ عن تبنيو ل

أما الشق الذي ػلكم بالد الشاـ فقد أعلن انضمامو إىل )احللفاء( الذين قرروا قتاؿ 
الرفاؽ البعثيني، انضم إليهم مع من كاف تربأ منهم من أعداء األمس، ويضفي عليهم كل 

  والراسخوف.صفات العمالة، انضم إليهم بدوافع ال يعلمها إال هللا

( جعل اإلسالميني يف الداخل العريب واإلسالمي بديال غري 1263إف ما بعد ىزؽلة )
منازع يف ضمري األمة عن كل تلك الفصائل، ورشح أطروحة اإلسالميني: )اإلسالـ ىو 
احلل( لتكوف البديل عن سائر أطروحات من سبقهم، وبدأت الصفوؼ اإلسالمية تشق 

ة، وكاف ادلؤمل والواجب أف يبادر العقل السليم إىل التقدـ مبشروع طريقها ضلو قيادة األم
إسالمي حضاري كامل تتبناه احلركات اإلسالمية، وتتقدـ بو إىل األمة لتفجر طاقاهتا بو 
وتستقطبها حولو لتحقيق أىداؼ األمة الكربى اليت قصرت ادلشاريع األخرى عن حتقيقها 

وحتقيق  والثقافة، واإلدارة والسيادة، والفكر والعقل مثل الوحدة والتحرر الكامل يف األرض
ومعاجلة مة اإلنساف، وبناء القدرة اإلسالمية وجتاوز حواجز التخلف االعدؿ، والشورى، وكر 

آاثره يف كل جوانب احلياة حىت إذا واتتها الفرصة يف أي بلد استطاعت أف تبدأ فورا بتقدمي 
سالميني وسواىم وبني أطروحاهتم بني اإل ة الفوارؽبرارلها ومشاريعها احلضارية لتلمس األم

طروحات من عداىم، ودخل اإلسالميوف الربدلاانت يف كل بلد استطاع حكامو أف ؽلنحوا وأ
دخلوا زلمولني على أعناؽ اجلماىري مؤيدين بكل إرادهتم وكاف –زلكوميهم شيئا من احلرية 

ميني لتسلم زماـ قيادة األمة: فحمايتها ذلك مؤشرا كافيا أبف احلرايت السياسية سبيل اإلسال
وتكريسها والدعوة إليها وحتويلها إىل ىدؼ سياسي من أىداؼ القوى اإلسالمية غلب أف 

 يصبح واحدا من دعائم بنائها وجزءا من مشروعها احلضاري.
وبدأ اإلسالميوف ؽلارسوف العمل السياسي وانتظر الناس مشاريعهم بلهفة ما بعدىا 

امتهم ال ػلملوف معهم من ادلشاريع إال ما كانوا ػلملونو وىم دعاة يدعوف ذلفة فإذا بع
اجلماىري ويعظوهنا ويذكروهنا ابلواقع التارؼلي اإلسالمي الزاىر فإذا جاوزوا ذلك فإهنم غلاوزونو 
إىل ما عرؼ )بتطبيق الشريعة( يف نظر األكثرين يعين تطبيق احلدود والتعازير الشرعية على 
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معاجلة  -سبحانو وتعاىل-ق ذلك سوؼ يرضي هللا تعاىل آنذاؾ سييسر هللا أمل أف تطبي
اء وػلقق رتيع اآلماؿ وال شك أف الذي ػلىي العظاـ سائر ادلشكالت وؼلذؿ سائر األعد

قد وضع ذلذا الكوف وىذه احلياة سننا ادر على كل شيء ولكنو جلت قدرتو وىي رميم ق
َوَلْواَل َدْفُع اّلِلِه النهاَس بَ ْعَضُهم بِبَ ْعٍض  ... ﴿دين منها سنة التدافع بني الناس لتمكني ال

ُ َمن يَن َمْت َصَواِمُع َوبَِيٌع َوَصَلَواٌت َوَمَساِجُد يُْذَكُر ِفيَها اْسُم اّلِلِه َكِثريًا َولَيَنُصَرنه اّلِله ُدِّ ُصُرُه َّله
 .(2ٓاحلج:) ﴾ِإنه اّلِلهَ َلَقِويٌّ َعزِيزٌ 
ىل يرسل إليهم الرسل ويدعوىم إأنو ينزؿ للناس الدين و  -جل شأنو-ومن سننو 

التدين بو فهم الذين )أي الناس( يتلقونو ويتفهمونو ويفقهونو وػلولونو إىل سلوؾ ونظم 
ومناىج حياة سياسية واقتصادية واجتماعية وتربوية وقانونية وواقع يعيشو الناس بقناعتهم 

ولسائر ما حوذلم، ويتم ذلك بوسائلهم  واؽلاهنم ومن خالؿ فهمهم ألنفسهم والواقع
وشروطهم وأدواهتم وجدىم واجتهادىم وقدراهتم وبدوف ذلك يبقى الدين زلفوظا ولكن ؼلتل 

 التدين بو أو يندثر.
والنصر والربكات ذترات تدين حقيقي شامل كامل يتناوؿ كل جوانب احلياة ويشكل 

تقاد وبناء الفكر وتكوين الثقافة تشكل اجلانب القانوين واحدا منها، ال كلها، وتصحيح االع
 ادلنطلقات األساسية لتغيري ما ابلنفس لتدور عجلة التحوؿ ضلو األفضل بعد ذلك.

فكاف الناس يتوقعوف من القيادات واحلركات اإلسالمية أف تبادر إىل تعويض ما فات 
واقع ادلسلمني سالـ على اإلسالمي الكامل الذي يعين تنزيل اإلوالتقدـ مبشروعها احلضاري 

 نظم ومناىج بديلة حتدث عملية التحوؿ الكامل يف األمة لتبدأ انطالقتها وحتويلو إىل
وعادليتها الثانية وتستأنف حياهتا اإلسالمية فتبدأ النظم واحلدود ادلصطنعة واذلياكل اذلالكة 

سالمي اجلديد تتهاوى من أمامهم وتبدأ مرحلة العادلية اإلسالمية الثانية والشهود احلضاري اإل
البشرية اليت تبحث  -إلسالمية وحدىا، بل للبشرية عامةالذي لن يشكل انقاذا لألمة ا–

جبد عن البديل احلضاري ذلذه احلضارة ادلستبدة الطاغية اليت سقط شقها اليساري سقوطا 
ة سريعا، وىا ىو شقها الغريب اآلخر يبدأ ميالنو ضلو السقوط معلنا فشلو يف معاجل

الغربية نساف يف الوريث القائم اليـو على حراسة ىذه القيم ت االقتصادية ومشكلة اإلادلشكال
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اليت قد ال ؽلر وقت طويل حىت يشهد العامل تراجعها كقوة أوىل عظمى يف العامل.  -ريكامأ–
 ولكن احلركة اإلسالمية العادلية مل تفعل ذلك ومل حتقق من آماؿ رتاىري األمة إال القليل.

ت احلركة اإلسالمية العادلية أف حتافظ على بقااي ثقة رتاىري األمة هبا فالبد وإذا أراد
سالمية العقليو والفكرية والثقافية وجتنيد اخلربات لرسم معامل ستنفار رتيع الطاقات اإلذلا من ا

أبقرب وقت قبل أف تبدأ اجلماىري مرحلة اإلنصراؼ عن أبواهبا. إف  ادلشروع اإلسالمي البديل
سارع والضغوط  من  اىري لن تصرب طويال واألحداث من حوذلا تتال يتوقف وإف اجلمالزمن 

 كل جانب تزداد ابحثة عن احللوؿ ومنتظرة للمعاجلات اإلسالمية الناجحة.
 النقطة الثامنة:

 أود أف ال أغادر ىذه ادلنصة قبل أف أترؾ يف أذىانكم األسئلة التالية:
كن حتديدىا لعوامل مشًتكة ؽلكن أف حتملنا على ما ىي ادلؤثرات وادلقومات اليت ؽل-

 التفاعل مع زمالئنا يف مواقعنا ادلختلفة لنبين مستقبلنا؟
؟ وما على فهم تلك ادلؤثرات وادلقومات ما ىي الدراسات ادلطلوبة لنصبح قادرين-
 رلاالهتا؟

دتثل  إلنساف القادر علىالًتبوية والتعليمية اليت ضلتاجها إلغلاد ا ي الربامحما ى-
 أي تنزيلو على الواقع ؟ -كلو–ذلك 

ما ىي ادلؤسسات الثقافية والًتبوية والتعليمية اليت ال بد من إقامتها لتحقيق ذلك -
 اذلدؼ؟

، اء والتعامل واالنفتاح واالنغالؽما ىي عالقتنا ابآلخر وكيف ظليز بني العد-
االت تكوف ىذه أي اجمل وكيفية االستفادة من اآلخر وحدودىا ويف واالنغالؽ واالحتياط؟

 نبين شبكة اتصالنا الثقافية واحلضارية؟ االستفادة؟ وكيف
 كيف نعيد اجلدية احلضارية ألمتنا؟-
ما ىي الرؤية احلضارية اإلسالمية، وكيف نرد االعتبار حلضارتنا اإلسالمية؟ وكيف -

واستعادة الفاعلية د قيقة اترؼلية معاصرة قابلة للتجديحضلوذلا من حقيقة اترؼلية ماضية إىل 
 احلضارية لألمة؟
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كيف نعيد فاعلية التعامل إىل منابع الصياغة ادلعرفية والثقافية واحلضارية والتجديد -
 يف بنائها العقلي وادلنهجي؟

ل واحللوؿ ادلناسبة اليت تنسجم وطبيعة كل كياف اجتماعي كيف نقدـ البدائ-
 حضاري؟
عية احلضارية اإلسالمية، ونرتقي هبا كيف نوجد التناسق بني الكياانت االجتما-

 وفق خطة مدروسة حىت نتمكن من رتع الكياانت وتوحيدىا سياسيا يف زمن منتظر؟
 كيف نوظف عمليات فهم الواقع يف جهود ترشيد الواقع والرقي بو؟-
كيف ضلقق الفاعلية يف شعوبنا رغم كل ادلعوقات وكيف نزود طالئعنا اإلسالمية -

التنظيمية واألدائية اليت حتقق التحليلية اليت دتكنهم من معاجلة ادلسائل  ابألدوات والوسائل
 تلك الفاعلية يف األمة؟

وحتليل الظواىر االجتماعية  كيف نزود طالئعنا اإلسالمية ابلقدرة الالزمة لفهم-
نسانية وطرائق التعامل اإلغلايب معها؟ وجتاوز موضع النظر الفاحص أو الوصف إىل موقع واإل
 اظر ادلرشد واخلبري القادر ادلوجة؟الن

أما وقد انتهى الوقت ادلخصص يل فأستودعكم هللا تعاىل سائال العلي القدير أف 
 ينفعنا مبا علمنا ويعلمنا ما ينفعنا وينري ابلقرآف العظيم قلوبنا إنو مسيع رليب.

           والسالـ عليكم ورزتة هللا وبركاتو.


