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 األمن
 د.طو جابر العلوانيأ.

أعظم نعمة يتطّلع اإلنساف للتمتُّع هبا بعد الصحة والعافية، فهو حاجة « األمن»
أساسّية ال يستطيع إنساف أف يستغٍت عنها، فحياة اإلنساف بدوف أمن ال ميكن أف تكوف 

 «الحريّة»و« ـالتوحيد»كـتامة أو كاملة. فاألمن يرقى إىل مستوى اؼبقاصد العليا 
؛ ولذلك قبد القرآف الكرمي وقد ُعٍت بو عناية شديدة، وامتػّن اهلل «العدالة»و« التزكية»و
﴿الَِّذي َأْطَعَمُهم مّْن ُجوٍع َوآَمنَـُهم مّْْن  :على قريش بأف آمنهم من خوؼ )تبارؾ وتعاىل(

وقد  قواـ النفس والعقل والقلب والفؤاد. «واألمن»فالطعاـ قواـ البدف  ،(4)قريش:َخْوٍف﴾ 
يف بدنو،  ا"َمْن أصبح آمًنا يف سربو، معافأنَّو قاؿ:  -صّلى اهلل عليو وآلو وسلَّم-أُثر عنو 

 صّلى اهلل عليو وآلو وسلَّم. -عنده قوت يومو، فقد ِحيزت لو الدنيا حبذافَتىا"، أو كما قاؿ 
قَِليٌل مُّْسَتْضَعُفوَن ﴿َواذُْكُروْا ِإْذ أَنُتْم  على اؼبؤمنُت بقولو: )تبارؾ وتعاىل (وقد امتػنّ 

ِفي اأَلْرِض َتَخاُفوَن َأن يـََتَخطََّفُكُم النَّاُس َفآَواُكْم َوأَيَّدَُكم بَِنْصرِِه َوَرزََقُكم مَّْن الطَّيَّْباِت 
فهو ضرورة لألفراد  ،«األمن»والدولة ال تقـو إال على  (.62)األنفال: َلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن﴾

﴿ُأْولَِئَك َلُهُم اأَلْمُن  :)جّل شأنو(عوب والقبائل وسواىا، ويقوؿ وللدوؿ واعبماعات والش
ودوؿ العصر تُنفق اعبانب األكرب من ميزانّياهتا على قّواهتا  (،26)األنعام:َوُىم مُّْهَتُدوَن﴾ 

األمنّية وجيوشها، وكل ما يستلزمو أمنها من إعداد قوة ورباط وما إىل ذلك، وَمْن مل جيد ما 
 فهو عرضة لالستضعاؼ بكل مستوياتو. «األمن»ُُيّقق بو 

، وربقيقو لكل منتٍم «ـاألمن»بـاشتهر باالىتماـ  -رضي اهلل عنو-وعمر بن اػبطاب 
إىل دار اإلسالـ، سواء أكاف مسلًما أو غَت ذلك، وكاف ُيافظ على أمن الناس من قضاتو 

القضائيَّة والتنفيذيَّة -وهبم، ومن عّمالو وهبم كذلك، حبيث تشعر أجهزة الدولة كلُّها 
أفَّ مهمتها األوىل والثانية والثالثة والعاشرة ىي جعل صبيع اؼبنضوين ربت راية  -والسياسيَّة

األمَّة اؼبسلمة والدولة اؼبسلمة يعيشوف يف أماف، ال خيافوف إال اهلل والذئاب على أغنامهم. 
أف اعترب ما ال ميكن  -وَمْن سار على دربو من خلفاء اؼبسلمُت-ووصلت حساسّية عمر 

دونو واجًبا من أىم الواجبات؛ ولذلك قاؿ قولتو اؼبشهورة: "لو أفَّ صباًل  «األمن»ربقيق 
على شط الفرات زلق، فهلك ضياًعا، ػبشيت أف ُيسأؿ عنو عمر: مِلَ مل يُعّبد لو الطريق"، 
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جاوز البشر إىل اغبيواف فحساسّية ضمَته باعتباره رئيًسا للدولة جعلتو يشعر بأفَّ مسؤولّيتو تت
واغبجر، فعليو أف يُعّبد الطرؽ، ويُوّفر اؼبياه والغذاء، ويُؤّمن السبل، وُيمي الناس يف بيوهتم 

 وطرقهم ومدهنم وقراىم من سائر األخطار، دبا يف ذلك األخطار الطبيعيَّة.
ها، مقياس لقّوة الدولة وسالمت -أمن اؼبواطنُت واؼبنتمُت إىل األمَّة- «األمن»و

واستقامة القائمُت عليها وعدالتهم، فإذا اختّل األمن فإفَّ كل ذلك الربيق يصبح ؾبرد أظباء 
فارغة ال قيمة ؽبا، فمهما لُقِّب اغبّكاـ وأُطلق عليهم، ونطق الشعراء بقوَّهتم،ال ميكن أف 

 يشفع للدولة أو يعفيها من ربقيق األمن لكل َمْن وما على أراضيها.
اف أوربّية وأمريكّية وسواىا أف ربّقق إقبازات كبَتة، لكن حُت لقد استطاعت بلد

تفشو اعبرمية ويفقد الناس أمنهم ال يشعروف بقيمة تلك اإلقبازات، وال يستطيع كثَتوف منهم 
التمتُّع هبا واإلشادة دبَْن حّققوىا، وقد يغًتب اإلنساف عن ؾبتمعو، ويشعر باالنطواء وىو 

يها أنواع ومستويات عديدة من اؼبؤسَّسات األمنيَّة، ولكنَّها ال يعيش يف مدف كربى عامرة، ف
 الذي يتطّلع إليو. "األمن"تستطيع أف ربلَّ يف قلبو ووجدانو 

مفهـو قرآيّن من أىم وأخطر اؼبفاىيم اليت تشتدُّ حاجة أّمتنا  «األمن»ّف فمفهـو ذإ
حياة األّمة. وقد ورد يف القرآف  إىل الوعي هبا وفهمها، وإدراؾ طبيعتها، وكيفيَّة ربقيقها يف

 «.اإليمان»و« األمانة»اجمليد بصيغ عديدة، منها اؼبصدر، كما اشتّق منو اسم 
طمأنينة النفس، وانعداـ الشعور باػبوؼ والقلق والتهديد لكل ما يهّمو « ألمنا»و

، «يدالتوح»عّده بعٌض كلمة « األمن»من ضروريّات وحاجّيات وربسينّيات؛ وألمهّية مفهـو 
؛ ألهّنا الركن «العدالة»وفّسرىا بو؛ ألّف األمن مل يكن يتحقق إال هبا، وقاؿ بعضهم: إنّو 

 الَِّذي ال تتحقق الطمأنينة إال بو.
اليت ذبعل اإلنساف يتصرؼ وملؤه اإلحساس بأنّو آمن،  «الحريّة»وقاؿ بعضهم: إنَّو 

 -كّلو-اغبقيقة يتوقف على ذلك يف «األمن»لن ُُياسب أو يُعاقب أو ُيالحق؛ ألنّو آمن. و
وكل ما ذكرنا ىو من متطّلبات الشعور باألمن؛ فالبد لػَمْن يُريد الوصوؿ إىل حقيقتو 
واالستمتاع بو، وجعلو حالة نفسيَّة ُيياىا القلب، وتستشعرىا النفس، ويطمئن هبا الفؤاد 

ّتع بالعدالة واغبريّة والوجداف من االرتباط باهلل وتوحيده، وتزكية النفس وتطهَتىا، والتم
َأَوَلْم يـََرْوا أَنَّا َجَعْلَنا َحَرًما ﴿ «:باغبـر اآلمن»على البشريّة  (تعاىل)واؼبساواة. وقد امنّت اهلل 
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 آِمًنا َويـَُتَخطَُّف النَّاُس ِمْن َحْوِلِهْم َأفَِباْلَباِطِل يـُْؤِمُنوَن َوبِِنْعَمِة اللَِّو َيْكُفُروَن﴾
َوِإْذ َجَعْلَنا اْلبَـْيَت َمثَابًَة لِلنَّاِس ﴿: (جّل شأنو) ، وقاؿ(26)العنكبوت:

﴿َأْطَعَمُهْم ِمْن ُجوٍع َوآَمنَـُهْم ِمْن على قريش بأنّو: ( تعاىل)(، وامتػّن اهلل 121)البقرة:َوَأْمًنا﴾
 (.4َخْوٍف﴾ )قريش:

يُزاؿ ىو اؼبنزؿ الَِّذي يطمئّن اإلنساف فيو، ويشعر بالسكن والطمأنينة، و « المأمن»و
ووسائل ربقيق األمن كثَتة؛ «. األمن»بو اػبوؼ لوجود َما يؤّدي باإلنساف إىل الشعور حبالة 

أمّهها أف تكوف ىناؾ منظومة أخالقّية يلتـز هبا أبناء اجملتمع، فيطمئن اإلنساف يف إطار ىذه 
و، أو ُيصادر اؼبنظومة األخالقّية؛ ألنّو ال يتوقع من أّي أحد أف يتجاوز عليو، أو يتعّدى علي

وكذلك نظاـ العدؿ جيعل اإلنساف آمًنا مطمئًنا للعيش يف ظاللو، ال خيشى أف  حقوقو.
 يضيَّع لو حق، أو يُفرض عليو شيء بظلم.

، «لحربا»أمًنا، وال جيد ذلك يف حالة « السّْلم»وقد جيد اإلنساف يف 
عليهم إجارتو حىت ُتوجب  (تعاىل)غَت اؼبسلم باؼبسلمُت ليسمع كالـ اهلل  «استجارة»و

، مث عليهم أف يقوموا حبمايتو إىل أف يصل إىل مأمنو؛ أي: إىل اؼبكاف (تعاىل )يسمع كالـ اهلل
بيتو احمّلـر آمًنا، حبيث يشعر  (تعاىل)الَِّذي يأمن فيو على دياره وديار ذويو، وقد جعل اهلل 

أف  (جّل شأنو)ى اهلل يف قلبو ونفسو ووجدانو؛ ولذلك فقد هن« األمن والطمأنينة»داخلو بػ
، أو يُقطع شجره، أو يُعّرض الاّلئذ بو للخوؼ؛ ليكوف منوذًجا لألرض كّلها  يُنّفر صيد اغبـر

﴿ُىَو أَْنَشَأُكْم لألمن واغبق والعدؿ  -وىي اليت اسُتخلف آدـ وبنوه فيها ليقوموا بعمراهنا-
ربقيق مقاصد الشارع اغبكيم يف وال ميكن  (26ِمَن اأَلْرِض َواْستَـْعَمرَُكْم ِفيَها﴾ )ىود:

، «األمن»و«السالم»بدوف حياة آمنة مستقرّة، يسودىا « العمران»و«التزكية»و«التوحيد»
 «.الطمأنينة»وتغمرىا 
مطلب إنسايّن عاؼبّي، سلك البشر ـبتلف السبل ابتغاء الوصوؿ إليو، « األمن»و

  -«حالة األمن»لغاية يف بلوغ اليت توسَّلوا هبا لتحقيق ىذه ا-لكّن تلك السبل والوسائل 
 مناىج إنسانّية، وطرقًا بشريّة نسبّية. -إف مل تكن كّلها-كانت جّلها 

يتحقق بالليربالّية، وقد رُبقق الليربالّية شيًئا منو؛ ولكّنها ال ربقق « األمن»لقد ظّن البعض أّف 
 األمن كّلو.
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ذات اإلنسػػانية حػػوؿ نفسػػػها، وىػػؤالء بعػػد أف ركػػزوا علػػى تعليػػق قضػػايا اػبػػال  اإلنسػػاين للػػ
" إطػػاراً إلطػػالؽ حيوانيّػػة اإلنسػػاف وإشػػباع رغباتػػو كلهػػا liberalismسػػارعوا بتبػػٍتِّ الليرباليػػة "

" مث سػػػػػػػوغت individualismدوف قيػػػػػػود، فاسػػػػػػػتظهرت الّليرباليػػػػػػػة وتأصَّػػػػػػػلت بػػػػػػػػالفردية "
دائيّػػػػة واألداتيّػػػػة أو " وأّصػػػػلت "النفعيّػػػػة" بالنزعػػػػة "األutilitarianism"الفرديػػػػة" بالنفعيَّػػػػة "

 " هنجاً لتحقيقها.instrumentalالعملّية" وازبذت ىذه النزعة اآللّية أو األداتّية "
 

 الديمقراطية والحل: 
وأماـ مضاعفات "إطالؽ الفرديَّة" وما أدت إليو من اغًتاب وتفكيك وصراعات بػرزت 

يف ؾبػػاؿ "تقنػػُت الصػػراع"  حػػالً موىومػػاً أو مفًتضػػاً  ا" باعتبارىػػdemocracy""الدميقراطيَّػػة 
واستيعاب القوى اعبديدة، اليت يفرزىا اجملتمع، فلم تكػن "الدميقراطيػة" ولػيس مػن طبيعتهػا أف 
تكوف حاًل لألزمػات اإلنسػانيَّة، أو وسػيلة للقضػاء علػى الصػراعات، وتوجيػو البشػرية للػدخوؿ 

ف إخالقيػة، إذ ادية واأليف السلم كافة يف سائر جوانب نظمها السياسية واالجتماعية واالقتص
مهمتها فقط اغبيلولة دوف تفجر العالقات بُت أبنػاء اجملتمػع الواحػد، واحتػواء التناقضػات بػُت 
فئاتػػػػػو وعناصػػػػػره مػػػػػن خػػػػػالؿ تقنػػػػػُت الصػػػػػراع، واسػػػػػتيعاب القػػػػػوى اعبديػػػػػدة يف اجملتمػػػػػع. وىػػػػػذا 

قراطّي أنّػو شػارؾ االستيعاب كثَتاً ما يتم بشكل ومهّي!! حيث خييَّل لإلنسػاف يف اإلطػار الػدمي
عربَّ عن نفسو. والتعبَت عن النفس شػيء، واؼبشػاركة  أو يف صنع القرار دبجرَّد أف أدىل بصوتو،

ولػػذلك فػػإّف   ؛يف صػػنع القػػرار شػػيء آخػػر. واؼبعطيػػات الػػيت تػػؤثر يف صػػنع القػػرار كثػػَتة متعػػّددة
أعلنػػوه يف بػػراؾبهم ا أـ أبػػوا عػػاجزين عػػن االلتػػزاـ دبػػا و مػػن الرؤسػػاء جيػػدوف أنفسػػهم شػػاؤ  اكثػػَتً 

اؼبعروضػػػة علػػػى النػػػاخبُت، وال ميلكػػػوف، وال ميلػػػك منتخبػػػوىم شػػػيئاً. لقػػػد ربػػػوؿ اإلنسػػػاف مػػػن 
وبرضاه التاـ بوسػاطة طبقػة  –دميقراطّياً  –خالؿ "الدميقراطيَّة" إىل أداة إنتاج واستهالؾ يدار 

ابػاً سياسػية أوجػدهتا مهيمنة متعالية تتبادؿ ىذه اإلدارة بشكل يستلفت النظر، وباعتبارىا أحز 
الشػػعوب للتعبػػَت عػػن إرادهتػػا. وإف كانػػت قػػد انبثقػػت يف بػػادئ األمػػر عػػن الشػػركات الكػػربى. 
وبذلك ربوؿ "اؼبذىب اإلنساين" الذي أقيم علػى "مركزيػة اإلنسػاف" إىل ؾبػرد شػكل أو شػعار 

وعػن ؿبيطػو  زاد يف مآسي اإلنساف ومعاناتو واغًتابو، وجعلو يدور حوؿ ذاتو منقطعاً عن ربَّو،
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وجذوره، فاقداً لكل ما كاف يربطو بكينونتو اإلنسػانيَّة أو عالقاتػو العائليَّػة أو تارخيػو أو جػذوره 
 اغبضاريَّة.

وبػػػذلك وجػػػد اإلنسػػػاف نفسػػػو يتخػػػبط يف "عبثيَّػػػة وجوديَّػػػة" تلقػػػي بػػػو إىل ؾباىػػػل "الفػػػراغ 
 يػدري أكثػر مػن أنػو ال العدمّي" الذي جعلو ال يبايل بشيء وال يهمو أف يدرؾ شػيئاً، فهػو ال

يػػدري إذا تػػوافر لػػو الطعػػاـ واعبػػنس. ودراسػػة أحػػواؿ الشػػعوب الػػيت يسػػودىا ىػػذا النظػػاـ كفيلػػة 
 بإبراز ىذه اغبقيقة اؼبرّة. وإف تبجح قادهتا خبالؼ ذلك.

إّف شخصػػػػية مثػػػػل ىػػػػذه إف كانػػػػت قػػػػد بقػػػػي ؽبػػػػا مػػػػن مكونػػػػات الشخصػػػػية أو الكينونػػػػة 
 (1)سباماً. اإلنسانية شيء فهي مستلبة الوجود

 

 اإلنسان حيوان إعالمّي: 
لذلك فقد جعلت األنظمة اؼبختلفة مػن اإلنسػاف "حيوانػاً إعالميػاً" تفّرغػو مػن مقّومػات  
كينونتو، وعناصر شخصيَّتو لتشخص لو كل شيء إعالمّياً بكل ما لديها من وسػائل وأجهػزة 

، وال دينيّػػاً، بػػل إعالميّػػاً؛ ألنّػػو إعالميَّػػة، فهػػو ال يشػػحن أو تبػػٌت شخصػػيَّتو تربويّػػاً وال حضػػارياً 
باإلعالـ يسّخر ػبدمة النظاـ واأليدي الظاىرة واػبفية فيو اليت يدار اإلنساف هبا. فهو إنساف 

ال يػأت  -خػارج ذلػك  –يدور بُت ساقييت اإلنتاج واالستهالؾ وقيادة اإلعالـ. أينما توجهو 
ل إليػو أنَّػو شػريك فعلػيُّ أو مسػاىم حقيقػيُّ خبَت، إال ما يفرضو الثالثيُّ اؼبذكور، ومع ذلك خييَّ 

يف القرار السياسّي من خالؿ ذلك الصوت الذي يديل بو يف مواسم االنتخابات. وحػُت ذبػد 
الطبقػة اؼبتحكمػػة ضػرورة لتجػػاوزه فمػا أكثػػر الطػػرؽ الػيت تسػػتطيع أف تسػلكها لتحقيػػق ذلػػك!! 

والقػػوانُت  اإلجػػراءاتلكثػػَت مػػن والوضػػع األمريكػػيُّ الػػراىن منػػوذج لػػذلك. حيػػث جػػرى سبريػػر ا
اؼبناقضة للدميقراطيَّة بكل معانيها القدمية واغبديثة ربت ضغط اؼباكينة اإلعالميَّػة بعػد أحػداث 

 عشر من سبتمرب وما كاف لشيء منها أف مير لوال ذلك. اغبادي
ىناؾ الفريق الثالث الذي اختار أتباعو للخال  اإلنساين سبيالً آخر، حيث  -1

ػػػػم  تومهػػػػوا وجػػػػود اػبػػػػال  يف دائػػػػرة "اغبتميّػػػػات التارخييّػػػػة" و "اؼباديَّػػػػة اعبدليّػػػػة" الػػػػيت زعمػػػػوا أهنَّ
اكتشػػفوىا والػػيت سبػػر مػػن أقنيػػة "الصػػراع الطبقػػّي" وىػػؤالء مل يكونػػوا أقػػل اسػػتالباً لإلنسػػاف مػػن 

                                                 
 ." اؼبنشور بالقاىرةالحريّة واالغترابننصح باإلطالع على كتاب د.ميٍت طريف " 1
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 مػػن كينونتػػو ووضػػعوه يف إطػػار منطيَّػػة –كػػذلك   –اللَّيرباليػػُت والرأظبػػالّيُت؛ فقػػد جػػردوا اإلنسػػاف 
أحاديّػػة مبوتقػػة ال تتصػػل بتػػاري  اإلنسػػاف وال بواقعػػو وال مسػػتقبلو إال مػػن خػػالؿ اغبػػزب اؼبعػػربَّ 
عن مصاحل الشعوب يف إطار الطبقة واغبزب وحدمها، وقد قطعت عالقة إنساهنا بالتاري  كّلو 
ة وباغبضارات اإلنسانيَّة كافَّة، وجعلتهػا عالقػة رفػض ولعػن وربقػَت ؽبػا، فكلهػا حضػارات طبقيَّػ

مل تأخػػػذ "الشػػػغيلة" فيهػػػا نصػػػيباً، وكػػػل تلػػػك اغبضػػػارات صػػػنعها اعبػػػالدوف وأعػػػداء الشػػػعوب، 
واإلقطاعيُّوف، ومن إليهم من الربجوازيَُّت. وكل دين ىو أفيوف معيق لتحريػر الشػعوب، فتجػب 
ؿباصػػػرة األديػػػاف والقضػػػاء عليهػػػا، وربويػػػل معابػػػدىا إىل مػػػاله ومػػػراقص، ومتػػػاحف إف أمكػػػن، 

مػػن رقػػص وغنػػاء وكبػػت ورسػػم وغَتىػػا أف تلػػي اغباجػػات النفسػػّية والروحيّػػة ؼبػػن  وميكػػن للفنػػوف
جيػػػد يف نفسػػػو حاجػػػة لػػػذلك. وبػػػال مواربػػػة وبعػػػد طبػػػس وسػػػبعُت عامػػػاً أعلػػػن أصػػػحاب ىػػػذه 
األطروحة موهتا وفشلها. وارتدت تلك "اغبتميات التارخيّية" و "اؼباديَّة اعبدلّية" على أصحاهبا 

كَّ اغبػػػزب واإلمرباطوريَّػػػة الػػػيت أقامهػػػا، قبػػػل أف يبػػػٍت اغبػػػزب جنَّتػػػو باػبسػػػراف واػبػػػذالف، وتفكػػػ
األرضػػػيَّة ليعػػػيش فيهػػػا ؾبتمػػػع الرفاىيَّػػػة الػػػذي وعػػػد النػػػاس بػػػو. وحػػػُت هتػػػاوت تلػػػك األطروحػػػة 
سػػرعاف مػػا عػػادت إىل الظهػػور داخػػل االربػػاد السػػوفييت اؼبقبػػور العصػػبيَّات القوميَّػػة، واألصػػوؿ 

ت الػػيت قامػػت علػػى "اؼباديَّػػة اعبدليّػػة" و "اغبتميّػػات اأف النظريَّػػ يّػػة لػػتعلنالعرقيّػػة والطائفيّػػة والدين
ت ربػػت سػػيف القهػػر، وحػػُت وجػػدت نَػػمُ التارخييّػػة" مل تسػػتطع استئصػػاؽبا أو تغيَتىػػا لكنَّهػػا كَ 

فرصػػػة للظهػػػور اجملػػػّدد مل تػػػًتدد يف اغتنامهػػػا لػػػتعلن أهنػػػا كانػػػت أقػػػوى مػػػن تلػػػك النظريَّػػػات الػػػيت 
 ات خال .زعموا أهنا نظريّ 

 ماذا عن أمتنا؟
إف شعوب أمتنا يف صبلتها تصػنَّف فيمػا يعػرؼ بػػ"العامل الثالػث" علػى تفػاوت ؿبػدود يف 
تلػػك الثالثيَّػػة. واألزمػػات واؼبآسػػي الػػيت تػػرزح ربتهػػا سبثػػل ضػػعف مػػا جيتػػاح عػػامل اليػػـو مػػن مػػآٍس 

ا يعػػػرؼ وأزمػػػات، ذلػػػك أهنػػػا تػػػرزح ربػػػت مشػػػكالت عػػػامل مػػػا قبػػػل الصػػػناعة الػػػيت ترجػػػع إىل مػػػ
بػ"التخّلف" فهي أكثر شعوب العامل زبلفاً دبعايَت التقدـ الصػناعي والتقػٍت والعلمػي والتنمػوي.  
كما أهنا مل تنس نصيبها من أزماهتا اػباصة هبا اليت ربدرت إليها من ماضيها وبعض اعبوانب 
عة السػػػػلبية مػػػػن تراثهػػػػا. ومل خيفػػػػف مػػػػن وطػػػػأة تلػػػػك األزمػػػػات ماضػػػػيها اجمليػػػػد وال كوهنػػػػا صػػػػان

اغبضػػػػارات اإلنسػػػػانية التارخييػػػػة يف وادي الرافػػػػدين ووادي النيػػػػل وبػػػػالد الشػػػػاـ والصػػػػُت واؽبنػػػػد 
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قػد قػػدمت حضػارة كػػاف ؽبػػا أثرىػا اغبميػػد يف تسػػديد  –بعػػد اإلسػػالـ  –وفػارس والػػيمن. وأهنػا 
 مسَتة البشرية، وإرساء الدعائم اليت مهدت ؽبذه اغبضارة اليت صارت تعرؼ بػ"الغربية".

ؽبا وكلنا حسرة: إف أمتنا يف حالة سبات عميق مل تستيقظ منو بعػد، ومل تسػلك إننا نقو 
للنهػػػػوض سػػػػبياًل، وال تػػػػزاؿ عػػػػاجزة عػػػػن الفعػػػػل، وتعػػػػيش حالػػػػة "ردود األفعػػػػاؿ" الناصبػػػػة عػػػػن 

األمريكيػػػة، ومل ترتػػػق بعػػػد إىل  –الصػػػدمات الػػػيت تصػػػنعها وتبلورىػػػا اغبضػػػارة القائمػػػة، األوربيّػػػة 
دبسػػتوياهتا  -افر فيهػػا شػػروط الفعػػل بعػػد، ففقػػدت الفاعليّػػة. وقياداهتػػاحالػػة "الفعػػل" إذ مل تتػػو 

أفرزهتا تلك الصدمات: فكانت قشرة أو فئة أو طبقة فوقية صغَتة توزعت وانتمػت  -اؼبختلفة
يػربايل واؼباركسػّي والرأظبػايل خارطتهػا العامػة: فكػاف منهػا اللِّ  إىل اػبيارات الغربيَّة يف اػبػال  يف

 اكّي واالنقالّي العسكري، أو االنقالي اغبزّي، وكذلك الدكتاتورّي.والثوري واالشًت 
فكانػػت تلػػك اػبيػػارات منبتَّػػة منقطعػػة زادت يف أزمػػات األمػػة، فهػػي مل تنبػػع مػػن تفاعػػل 
مبدع مع قضايا األمػة. وجػل مػا حػدث يف داخػل تلػك اجملتمعػات، وانبثػق عنهػا، مل يكػن مػن 

فيهػػػا فبقيػػػت حػػػىت اليػػػـو يف افتقػػػار شػػػديد للقواعػػػد  الفاعليػػػة حبيػػػث يػػػؤدي إىل تطػػػوير طبيعػػػي
الفكريّػػػػػة واالجتماعيّػػػػػة واالقتصػػػػػاديّة لتسػػػػػتند إليهػػػػػا وتبلػػػػػور ذبارهبػػػػػا، وتفجػػػػػر طاقاهتػػػػػا، وتنمػػػػػي 

 أفكارىا، وتنتقل هبا إىل حالة اإلبداع الضروريَّة أليَّة هنضة.
الغربيػػػة الػػػيت مػػػن التنػػػاقض اغبػػػاد بػػػُت القػػػيم  -وال تػػػزاؿ تعػػػاين  –وقػػػد عانػػػت ؾبتمعاتنػػػا 

ة واؼبسػػاعدة ؽبػػا علػػى غرسػػها أفرزهتػػا اغبضػػارة الغربيَّػػة اؼبهيمنػػة، وعملػػت النخػػب الفوقيّػػة اغباكمػػ
رات وبقايػػػا األنسػػػاؽ اغبضػػػارية اؼبغػػػايرة، وبػػػُت مػػػؤثِّ  (2)يهػػػا وفرضػػػها مػػػن عػػػٍل علػػػى ؾبتمعاتنػػػاوتبنِّ 

صػػارت ثقافػػة وأعرافػػاً وتقاليػػد واؼبوروثػػات اإليديولوجيَّػػة واإلدراكيّػػة اؼبتأّصػػلة يف ثقافتهػػا، حبيػػث 
الفوقيَّػػػػة، وىػػػػم ُيػػػػاولوف اآلف  واإلجػػػػراءاتلػػػػيس مػػػػن اليسػػػػَت علػػػػى شػػػػعب مفارقتهػػػػا بػػػػاألوامر 

اسػػتيعاب األمػػة واحتواءىػػا يف إطػػار "العوؼبػػة" اؼبعاصػػرة ليفرضػػوا عليهػػا خيػػارات اػبػػال  وفػػق 
أف فرضػػوا عليهػػا مقػػاييس ومواصػػفات ىػػذه العوؼبػػة اؼبعاصػػرة الػػيت تقودىػػا أمريكػػا، وذلػػك بعػػد 

عوؼبػػػػػػة سػػػػػػابقة قادىػػػػػػا االسػػػػػػتعمار األوري التقليػػػػػػدي فأدخلػػػػػػت إليهػػػػػػا ليرباليػػػػػػة زائفػػػػػػة انتهػػػػػػت 

                                                 
لديها من قيم موروثة، وفشلها إف عمليات "التحديث" يف ؾبتمعنا كانت وسائل تدمَت لبناىا التحتية، وبعض اؼبتبقي  2

ربتػاج إىل صبلػة مػػن الدراسػات لتكشػف عمػا غبػق باألمػة مػن خسػائر وآثػػار  –وحػدىا –مل يعػد ُيتػاج إىل دليػل، وىػذه 
 خطَتة نتيجة تلك العمليات التحديثية اؼبرذبلة.
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 فالتعسػػػبػػػدكتاتوريات األحػػػزاب والعسػػػكر والقبائػػػل والطوائػػػف. وأضػػػفت شػػػرعّية زائفػػػة علػػػى 
 واالضطهاد بألوانو اؼبختلفة.
 العولمة وما تعنيو:

يف  -لكنَّهػػػا –انػػػت عوؼبػػػة اقتصػػػادية فقػػػط إف "العوؼبػػػة" اؼبعاصػػػرة وإف بػػػدت كمػػػا لػػػو ك
االسػػػػتتباع واإلغبػػػػاؽ بنظػػػاـ عػػػػاؼبّي لػػػػو مؤّسسػػػػاتو الدوليّػػػػة سياسػػػػّياً  -ىػػػػذه اؼبػػػػرة –الواقػػػع تعػػػػٍت 

واقتصػػاديّاً وأمنيّػػاً وتربويّػػاً وفكريّػػا وحضػػاريّاً بػػل واؼبؤسَّسػػات الدينيَّػػة كػػذلك. وقػػد منحػػت ىػػذه 
ىػػػذه اؼبؤسَّسػػػات تفويضػػػاً تامػػػاً بتغيػػػَت قػػػيم العػػػامل اؼبؤسَّسػػػات للعوؼبػػػة شػػػرعيَّتها، وأخػػػذت مػػػن 

ونظمػػػو وقياداتػػػو، بػػػل صػػػارت ىػػػذه اؼبؤسسػػػات أداهتػػػا ووسػػػيلتها يف إحػػػداث تلػػػك التغيػػػَتات 
 القسريّة.

أو االنفتػػاح عليهػػا، مث  ومل تعػػد "العوؼبػػة اؼبعاصػػرة" تقبػػل مػػن اآلخػػرين ؾبػػرد القبػػوؿ هبػػا،
ف تعيد تشكيل أنظمة الشعوب واألمم األخػرى التداخل االقتصادّي معها، لكّنها تصر على أ

علػػى صػػورهتا، وتلحقهػػا هبػػا إغباقػػاً عضػػوياً ليكػػوف "االسػػتتباع" عضػػويّاً كػػامالً غػػَت منقػػو  ال 
يفرؽ فيو بُت السياسّي واالقتصادّي والتعليمّي والثقايّف والفٍّت واغبضارّي. وعملّيات االستتباع 

الشػػػعوب اغبضػػػاريّة  صػػػغَتة وال كبػػػَتة مػػػن موروثػػػات الثقػػػايّف واغبضػػػارّي ال تػػػرحم،  وال تغػػػادر
ػػا قػػد تشػػكل  واؼبعرفيّػػة إال قامػػت بتفكيكهػػا، خاصػػة تلػػك اؼبوروثػػات الػػيت تقػػرر قيػػادة العوؼبػػة أهنَّ

عقبات ردبا ربػوؿ دوف تقبػل ىػذه الشػعوب لعمليػات االنػدماج يف العوؼبػة، ويػتم ىػذا االحتػواء 
ات صػػػراع اغبضػػػارات أو صػػػدامها" ومنطػػػق عمليػػػات جراحيػػػة كبػػػَتة أو بسػػػيطة تػػػدعى "بعمليػػػ

صػػداـ اغبضػػارات أو صػػراعها ال يفػػرؽ بػػُت حضػػارة غائبػػة وحضػػارة قائمػػة مػػا داـ ؽبػػا بشػػر ال 
يزالوف يعلنوف االنتماء إليها. ويتضػافر مػع صػراع أو صػداـ اغبضػارات أطروحػات أخػرى فرعيػة  

حتػػػػػواء ليػػػػػربايّل ؽبػػػػػذه كثػػػػػَتة نعايشػػػػػها اليػػػػػـو يف كػػػػػل أكبػػػػػاء العػػػػػامل،  وسػػػػػيؤدي ذلػػػػػك كلػػػػػو إىل ا
ا "هناية التاري " ؛اغبضارات والثقافات وشعوهبا  (3)وذلك ألف منطق الّليربالية جعلها تؤمن بأهنَّ

 االرتداد إلى الموروث:

                                                 
موســوعة وراجػػع  أي: أهّنػػا وصػػلت أعلػػى مسػػتوى ميكػػن لإلنسػػاف أف يصػػلو، فلػػن جيػػد التػػاري  مػػا يسػػجلو بعػػد ذلػػك. 3

 ( من ىذه الدراسة.13( وتأمل يف اؽبامش )333-1/333) اليهود واليهودية
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أف شػػػعوبنا مل تعػػػد سبلػػػك سػػػوى تراثهػػػا وموروثهػػػا اغبضػػػاري  -اآلف  –واػبطػػػر الػػػداىم 
صػاغو األسػالؼ بطرائػق إدراؾ ومعرفػة  والديٍت اؼبنحدر إليهػا مػن أسػالفها، وىػو الػًتاث الػذي

خاصػػة عائػػدة إىل اؼبكونػػات التارخييَّػػة لػػذلك اؼبػػوروث، وىػػو يف سػػائر األحػػواؿ لػػو وعليػػو، وىنػػا 
مكمػػػػن اػبطػػػػر إذ سػػػػتجد األمػػػػة نفسػػػػها مسػػػػوقة دوف اختيػػػػار لالحتمػػػػاء دبوروثاهتػػػػا اغبضػػػػاريَّة 

دوف سبييػز أو نقػد أو ذبديػد أو سبحػيص، واؼبذىبيَّة والثقافيَّة واأليديولوجيَّة دفاعػاً عػن الػنفس، و 
وىنا سوؼ تدخل األمَّة يف حالػة تعصُّػب ؼبوروثاهتػا بػاغبق وغػَته، وىػذه اغبالػة ذبعلهػا يف نظػر 

 العوؼبة أكثر تطرفاً وأصولية أو إرىابية إف أمكن ىذا من وجهة نظرىم ىم.
اضػػػي ىػػػو يف أنّػػػو أمػػػا مػػػن وجهػػػة نظرنػػػا فػػػإف اػبطػػػر يف ذلػػػك االرتػػػداد غػػػَت اؼبػػػنظَّم إىل اؼب

سيحمل شعوبنا يف رجعتهػا ىػذه إىل اؼبػوروث علػى التوقػف عػن اؼبراجعػة وذبميػد سػائر حػواس 
إذ ال  -إف وجػدت –وتوقيػف أيّػة فبارسػات ذبديديػة داخليػة  –إف وجػدت  –النقد ووسػائلو 

صوت يعلو حينئذ على صوت معركػة الػدفاع عػن الػنفس: فتصػبح ؿبػاوالت "التجديػد النػوعي 
علػػى ضػػعفها وقلتهػػا بدعػػة مػػن البػػدع أو تواطػػأ مػػع قيػػادة العوؼبػػة، ويف أقػػل األحػػواؿ  الػػداخلي"

تبعيَّػػػة واستحسػػػانا لبػػػدائل العوؼبػػػة: وتفقػػػد الشػػػعوب آنػػػذاؾ القػػػدرة علػػػى التمييػػػز بػػػُت عناصػػػر 
 التحصُّن الداخلّي، وقوى اؽبجـو اػبارجّي فتدخل حالة "الفتنة اليت تذر اغبليم حَتاف".

"اػبال  اإلنساين" أزمػة مسػتفحلة وشػاملة للمتقػدـ وللمتخلػف،  وىكذا تبدو مشكلة
فللتقػػدـ أزماتػػو وللتخلػػف أزماتػػو كػػذلك. ويسػػتوي يف العجػػز عػػن ربقيػػق "اػبػػال  اإلنسػػاين" 

 الفريقاف الفاعل واؼبنفعل. 
 فهل يكون الحل علمياً؟

، وقػػد الشػػك أف العلػػم قػػد تقػػدـ كثػػَتاً، وتطػػور وارتػػاد آفاقػػاً ذبػػاوزت الطمػػوح اإلنسػػاين
أصػػبح علػػى مشػػارؼ اكتشػػاؼ "الكونيَّػػة" بكينونتهػػا وعناصػػرىا، والشػػك أف "الكونيػػة" ربمػػل 
اغبػػل، لكػػن البيئػػة الغربيػػة األمريكيػػة واألوربيػػة الػػيت يعػػيش العلػػم ويتطػػور فيهػػا ويف مؤسسػػاهتا مل 
ّي سبكنػػو مػػن الكشػػف عػػن القيمػػة الكونيَّػػة لإلنسػػاف، والقيمػػة اإلؽبيػػة للوجػػود يف تطورىػػا العلمػػ

 والفكرّي واؼبعريّف.
نو من اؼبساعدة على ذلك، واإلسالـ مل يكتشػفوه ت مل ميارس ذبديداً نوعّياً ميكِّ واّلالىو 

بعػػػد إال مػػػن خػػػالؿ أنظمػػػة مهًتئػػػة، وأمثػػػاؿ ابػػػن الدف وجػػػوف ؿبمػػػد وصػػػداـ ومػػػن إلػػػيهم، وال 
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العثمانيَّػػػػػة يزالػػػػوف يتعايشػػػػوف مػػػػػع تػػػػاري  اؼبسػػػػلمُت أثنػػػػػاء اغبػػػػروب الصػػػػليبَّية، وحػػػػػروب الدولػػػػة 
واألنػػػدلس، ويقيسػػػوف اإلسػػػالـ علػػػى ذلػػػك. وحاضػػػر العػػػامل اإلسػػػالمي مل يػػػتمكن ومل يسػػػمح 
ألسباب كثَتة بصػياغة "اػبطػاب اإلسػالمي التجديػدّي" وال ميلػك القػدرة علػى ذلػك. وقػد ال 

فػػػػال غرابػػػػة أف يلجػػػػأ العديػػػػد مػػػػن  يػػػػرى الكثػػػػَت مػػػػن الػػػػدعاة ضػػػػرورة لػػػػذلك التجديػػػػد النػػػػوعّي،
يف الغػػرب إىل الػػًتويج للعػػودة الثانيػػة للسػػيد اؼبسػػيح، وقػػد ُيػػدد بعضػػهم سػػنة سػػبع ىػػوتيُت اّل ال

بعػد األلفػػُت موعػػداً لنزولػػو، أو مػػا بػػُت سػػبع وتسػػع احتياطػػاً لينتهػػي التػػاري  )بػػاؼبخلص واألبنػػاء 
الػػػذين ُيػػػبهم(. يف حػػػُت يسػػػود شػػػعور يف بعػػػض األوسػػػاط اإلسػػػالمية )بػػػأف اؼبهػػػدي قػػػد أطػػػل 

، وىكػذا تتعاضػد وتتظػاىر اؼبتػداخالت (4)ـ 2001قد يكػوف عػاـ  موعد ظهوره(، وأف ذلك
اّلالىوتيَّػػػػة بػػػػُت اؼبتخصصػػػػُت يف األديػػػػاف علػػػػى تػػػػدعيم وتعزيػػػػز أفكػػػػار مشػػػػًتكة يف اعبػػػػذور وإف 

 اختلفت يف اؼبظاىر واالنعكاسات والتأثَتات.
 أين األمن والخالص؟

  الكلػػػّي"، وىػػػذا اليػػػـو يبحػػػث عػػػن "اػبػػػال –كلّػػػو   –لقػػػد تبػػػُت فبػػػا قػػػدمنا أف العػػػامل 
"اػبػػػال  الكلػػػّي" يتعػػػذر أف تػػػأة بػػػو القوميّػػػة العنصػػػريّة أو الطبقيّػػػة أو اغبزبيّػػػة أو الطائفيَّػػػة أو 
اإلقليميّػػػة أو اّلالىوتيّػػػة اؼبتعّصػػػبة أو الليرباليّػػػة، أو اعبدليَّػػػة اؼباديّػػػة والصػػػراع الطبقػػػي واغبتميػػػات 

لتكوين. وال ميكػن أف تػأة بػو "الدميقراطيَّػة" و ا أّي طرح حصرّي أو أحاديٍّ ذاةّ  التارخيّية، أو
"العوؼبة" يف طرحها اغبػايل: فالوضػع العػاؼبي الػراىن ال ميكػن أف يتقبػل إال حلػوالً وبػدائل قػادرة 
 علػى تقػػدمي نفسػػها عاؼبيّػاً؛ حبيػػث ال يكػػوف طػرؼ يفػػرض، وطػػرؼ عليػو أف يتقبػػل ويسػػتجيب.

ز فلسػفات األرض ومناىجهػا كافَّػة، ولػيس ويف الوقت نفسو تكوف قادرة على اسػتيعاب وذبػاو 
ىناؾ مصدر غَت القرآف الكرمي احملفوظ، اؼبكنوف، اؽبادي لليت ىي أقػـو يسػتطيع ربقيػق ىػذين 

أعٍت عاؼبيَّة اغبلوؿ والبدائل واؼبعاعبات ومشوليَّة اؼبػنهج اؼبعػريّف، وقدراتػو اؽبائلػة  -معاً  –البعدين 
 تجاوز.على التصديق واؽبيمنة واالستيعاب وال

يسػػػػتطيع أف يقػػػػـو بالتصػػػػديق واؼبراجعػػػػة مث  –وال مصػػػػدر سػػػػواه  –فػػػػالقرآف خبصائصػػػػو 
وحده  –اؽبيمنة على سائر اؼبناىج اؼبطروحة، وإعادة صياغاهتا ضمن منهجو الكوين. والقرآف 

                                                 
"اؼبفربكػاف الباطػل" أطلقػوا اسػم "الصػفّي" باعتبػاره اؼبتلقػي ؽبػذا "اؼبفربكػاف  يؿ اؼبسيح بعػد ذلػك. ويبػدو أف مػؤلفمث ينز  4

 يف ىذه الدراسة.( 13الباطل" واسم "اؼبهدي" باعتباره من ترجم معانيو. وتأمل ىامش )
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وبتصديقو وىيمنتو قادر على استيعاب تلػك اؼبنػاىج وإصػالحها وتنقيتهػا وترقيتهػا مث ذبػاوز  –
و واالحتفػػاظ باإلجيػػاّي. فػػالقرآف ىػػو األقػػدر علػػى أف يعػػات القػػرآف دبنهجيتػػو القائمػػة السػػلّي منػػ

دخل مشكالت الوجود اإلنساين وأزماتو الفكريَّة واغبضػاريَّة، ويُػ (5)على "اعبمع بُت القراءتُت"
 الناس حالة السلم كافَّة.

واؼبطّهروف ىم الذين امتحن اهلل قلوهبم  (67)الواقعة: ﴾الَّ َيَمسُُّو ِإالَّ اْلُمَطهَُّرونَ ﴿إف القرآف 
َما َخَلْقَناُىَما ِإالَّ  ﴿للتقوى، وعهد اهلل ال ينالو الظاؼبوف، والسماوات واألرض ما خلقا باطالً 

واإلنساف بالغًا ما بلغ فإف خلق (، 93الدخان:) ﴾بِاْلَحقّْ َوَلِكنَّ َأْكثـََرُىْم اَل يـَْعَلُمونَ 
َلَخْلُق السََّماَواِت َواأْلَْرِض َأْكبَـُر ِمْن َخْلِق النَّاِس ﴿لقو: السماوات واألرض أكرب من خ
وليعطينا القرآف بعضو ال بد أف نعطيو  (.76)غافر: ﴾َوَلِكنَّ َأْكثـََر النَّاِس اَل يـَْعَلُمون

 نفوسنا وعقولنا وقلوبنا كلَّها، وال بد من ربقيق عدة أمور سبهيدية قبل الولوج إىل رحابو:
ريد وتنقية معارؼ وحيو من سائر آثػار النسػبيَّة البشػريَّة الػيت أحاطػت دبطلقػو، : ذباألول

تهػػػا، وحكَّمػػػت دبحكمػػػو الػػػذاّة، وحكمػػػت عليػػػو بتارخيانيّ وحجبػػػت أنػػػواره، وأخضػػػعتو لوعيهػػػا 
أيػػػديولوجيَّاهتا وثقافاهتػػػا وأعرافهػػػا وتقاليػػػدىا، وقاموسػػػها اللُّغػػػوّي. فػػػإذا مل قبػػػرد "آيػػػات الػػػذكر 

وإذا مل نعد قراءتو بنور القراءتُت اؼبػذكورتُت يف بدايػة نزولػو وأوائػل  –كلو   –ذلك اغبكيم" من 
ـَرْأ ﴿: (تبارؾ وتعػاىل)آياتو، قاؿ  نَساَن ِمـْن َعلَـٍق * اقـْ َرْأ بِاْسِم رَبَّْك الَِّذي َخَلَق * َخَلَق اإْلِ اقـْ

ويف إطػار  (.7-6)العلـق ﴾نَساَن َما لَـْم يـَْعلَـمْ َورَبَُّك اأْلَْكَرُم * الَِّذي َعلََّم بِاْلَقَلِم * َعلََّم اإْلِ 
ة. فإننػػػا لػػػن نػػػتمكن مػػػن فهمػػػو معرفيّػػػاً، ولػػػن نػػػتمكن مػػػن ربليػػػل آياتػػػو وتثويرىػػػا وحدتػػػو البنائيَّػػػ

واسػػػػػػتنطاقها، وإذا مل نصػػػػػػل ؽبػػػػػػذا فلػػػػػػن نسػػػػػػتطيع أف نسػػػػػػتوعب بػػػػػػو منػػػػػػاىج العلػػػػػػـو اؼبعاصػػػػػػرة 
 –ونتجاوزىػػػػا، حبيػػػػث نػػػػتمكن مػػػػن إعػػػػادة فهمهػػػػا وتوظيفهػػػػا يف إطػػػػار "الكونيَّػػػػة"؛ ألف ذلػػػػك 

العقػػػل اإلنسػػػاين وصػػػياغتو انطالقػػػاً مػػػن: التوحيػػػد  الػػػذي سيسػػػاعدنا علػػػى إعػػػادة بنػػػاء -وحػػػده
 والتزكية والعمراف صياغة كونيَّة إؽبيَّة.

: االلتػػزاـ باألمانػػة مػػع القػػرآف فكريّػػاً ونفسػػّياً فػػال نػػدخل إىل عػػامل القػػرآف حبثػػاً عػػن الثــاني
شػػػواىد ألفكػػػار بنيناىػػػا بعيػػػداً عنػػػو، ومبػػػادئ وضػػػعناىا خارجػػػو؛ ألف اؼبطلػػػوب أف نبػػػدأ حركػػػة 

غيَت بالقرآف من داخػل الػنفس، فػإذا هتيػأت الػنفس وانفعلػت بػو انعكػس اسػتعدادىا وهتيؤىػا الت
                                                 

 سنأة على تفصيلها يف اغبلقة الثانية من ىذه السلسلة. 5
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استعداداً وهتيئاً على  –آنذاؾ  –وانفعاؽبا باإلصالح على ما حوؽبا، مث تنداح دوائر اإلصالح 
مسػػتوى صبػػاعّي، وذلػػك أقػػوى بكثػػَت مػػن مشػػاريع إصػػالحات فكػػر النهضػػة يف هنايػػات القػػرف 

دايات القرف العشرين، وإف كاف فكر النهضة اجتهاداً صدر من أىلو. كمػا أفَّ التاسع عشر وب
مػػا نػػػدعوا إليػػو أعمػػػق مػػن ربػػػوالت األفكػػار الثوريّػػػة، وأكثػػر فاعليّػػػة مػػن سػػػائر التنظيمػػات الػػػيت 

 قامت أو تقاـ على أساسها.
ز عليو، أما ما درج عليو اؼبعاصروف من اإلسالميَُّت من االىتماـ باغبشد العددّي والًتكي

ػػي دوف فكػػر قػػرآيّن، ودوف مػػنهج قػػرآيّن صػػاـر كػػذلك، والتصػػرؼ  واالذبػػاه كبػػو التجميػػع الكمَّ
بعيػػدا عػػن منطلقػػات التغيػػَت مػػن داخػػل الػػنفس، فػػإف مػػا يفعلػػوف ال يعػػدو أف يكػػوف مشػػروعاً 
سياسػػػّياً قػػػد يػػػؤدي يف حالػػػة قباحػػػو إىل تسػػػّلٍط فئػػػة أو وصػػػوؽبا إىل سػػػلطة يف قطػػػر ّمػػػا كليّػػػاً أو 

ّياً، لكن ذلك لن يؤدي إىل تغيَت بالقرآف ؼبػا يف الػنفس واجملتمػع وجهػاد بػو. واهلل ال يعطػي جزئ
عهػػػػده للظػػػػاؼبُت، وال للػػػػذين يريػػػػدوف علػػػػواً يف األرض وفسػػػػاداً، أو أولئػػػػك الػػػػذين يتكػػػػربوف يف 

َسَأْصــِرُف ﴿األرض بغػػَت اغبػػق، إذ أف مػػآؿ ىػػؤالء اػبضػػوع إىل سػػنَّة "الصػػرؼ عػػن آيػػات اهلل" 
ْوْا آيَاِتَي الَِّذيَن يـََتَكبـَُّروَن ِفي اأَلْرِض ِبَغْيِر اْلَحقّْ َوِإن يـََرْوْا ُكلَّ آيٍَة الَّ يـُْؤِمُنوْا ِبَها َوِإن يـَرَ َعْن 

بُو  ــَرْوْا َســِبيَل اْلغَــيّْ يـَتَِّخــُذوُه َســِبيالً َذلِــَك بِــأَنَـُّهْم َكــذَّ  اْ َســِبيَل الرُّْدــِد الَ يـَتَِّخــُذوُه َســِبيالً َوِإن يـَ
ــاِفِلينَ  ــا َغ َه ــانُوْا َعنـْ ــا وََك وأعمػػاؿ ىػػؤالء الغػػافلُت عػػن آيػػات اهلل ال  (642)األعــراف: ﴾ِبآيَاتَِن

قيمػػة ؽبػػا وال أثػػر يف بنػػاء العمػػراف، أو صػػناعة التػػاري  إال اآلثػػار السػػلبية، فهػػي أعمػػاؿ حكػػم 
ب بقيعػة ُيسػبو الظمػآف عليها بعدـ الفاعليَّة التامَّة، وبفقداهنا أليَّػة آثػار عمرانيَّػة إذ ىػي كسػرا

ا أعماؿ ؿبكـو عليها باغببوط.  ماًء، كما أهنَّ
واإلؼبػاـ بتعقيػداهتا،  -كّلهػا   –: الدخوؿ إليػو بعػد فهػم "األزمػة" وإدراؾ أبعادىػا الثالث

واإلمياف بقدرة القرآف اجمليد على إجياد حل مناسب ؽبا، وأف ال مصدر غَت القرآف يستطيع أف 
راح اؼبفتقػػػر، راح علػػػى أعتػػػاب القػػػرآف اطِّػػػولػػػذلك فالبػػػد مػػػن االطِّػػػ ؛الشػػػايف فيهػػػيقػػػدـ العػػػالج ا

 وكلماتو.  (تعاىل)اؼبدرؾ لتجرُّده من كل طوؿ وحوؿ للخروج من أزمتو إال باهلل  
: إدراؾ "اػبصائص الذاتيَّة" لألمَّة القطب أو لألمَّة اؼبنطلق اليت يراد ؽبا أف تكوف الرابع

وقاعدة االنطػالؽ باذبػاه "العػامل والعاؼبيَّػة" ويف اغبالػة الػيت كبػن  ميداف اإلصالح والتغيَت األوؿ،
مػػا دامػػت مل زبضػػع  -والعػػرب يف موقػػع القلػػب منهػػا  -فيهػػا فػػإف "اؼبنطلػػق" ىػػو األمَّػػة اؼبسػػلمة
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اليت غرسها  -بعد لسنَّة "االستبداؿ" بإجياد أمَّة مسلمة بديلة عنها. وخصائص اؼبسلم الذاتيَّة 
اػبصػػػػائص الػػػػيت البػػػػد أف تظهػػػػر يف ؿبػػػػيط األمػػػػة، وتتحػػػػوؿ إىل ثقافػػػػات ىػػػػي  -اإلسػػػػالـ فيػػػػو 

 وأعراؼ سائدة وجزء من اؽبُوِيَّة.
إفَّ خطػػاب اإلصػػالح والتغيػػَت الػػذي جػػرى تكػػوين اؼبسػػلم دبقتضػػاه خطػػاب قػػرآينُّ، فهػػو 
يتَّجػػو بشػػكل مباشػػر ىػػادؼ إىل اإلنسػػاف يف كينونتػػو الكاملػػة عقػػالً ونفسػػاً ووجػػداناً وعاطفػػًة، 

خطاب ال بد أف يبدأ باإلنساف ذاتو ونفسو يف إطػار األمَّػة مػن غػَت اكبػراؼ كبػو عػرؽ أو فهو 
ػا  تتنػا  مػع مكونػات ىػذا اإلنسػاف وخصائصػو،  –كّلهػا   –طبقة أو الىوت أو مػا إليهػا، فإهنَّ

وال ميكػن ألي نػوع مػػن أنػواع اػبطػػاب األخػرى الػيت سبػػت صػياغاهتا قػػدمياً أو حػديثاً يف أمريكػػا 
روسػػيا والصػػُت وسػػواىا أف تشػػكَّل منظومػػة دوافػػع الفاعليَّػػة لػػدى ىػػذا اإلنسػػاف اؼبسػػلم، وأوربػػا و 

 لعجزىا عن مالمسة خصائصو الذاتّية وذلك قدره.
إف قبػػػاح تلػػػك اػبطابػػػات اؼبغػػػايرة يف تشػػػكيل الػػػدوافع لػػػدى األمػػػم األخػػػرى، وإحػػػداث 

فلكػػل أمَّػة خصائصػػها،  ليػو.التغيػَت فيهػػا ال يقػـو دلػػيالً ضػد مػػا ذكرنػا، بػػل قػد يعػػزز مػا ذىبنػػا إ
 ومفاتيح التغيَت القادرة على مالمسة ىذه اػبصائص.

 خطابات التغيير األخرى:
ولقػػد شػػكل خطػػاب التغيػػَت الطبقػػّي ؾبموعػػة الػػدوافع الػػيت انتهػػت بػػالثورة الفرنسػػية عػػاـ 

 –والثػػػػورات الطبقيَّػػػػة الػػػػيت قبمػػػػت عنػػػػو  –(ـ. وربػػػػت تػػػػأثَت ذلػػػػك اػبطػػػػاب الطبقػػػػّي 1373)
(ـ. وبتػأثَت اػبطػػاب العرقػّي قامػػت النازيػة عػػاـ 1713لثػورة البلشػػفية يف روسػيا عػػاـ )ربققػت ا

(ـ يف أؼبانيػػػا. وباػبطػػػاب اّلالىػػػوة تأسسػػػت البابويَّػػػة. وخبطػػػاب اؼبػػػزج بػػػُت الاّلىػػػوة 1733)
والعنصػػػػػرّي العرقػػػػػّي تأسَّسػػػػػت دولػػػػػة إسػػػػػرائيل. لكػػػػػن ىػػػػػذه اػبطابػػػػػات بسػػػػػائر صػػػػػيغها وبكػػػػػل 

عليها مل تصنع ما اسػتعَت منهػا يف الواقػع اإلسػالمي ويف الواقػع العػري التعديالت اليت أدخلت 
ػػػك والتشػػػرذـ والسػػػلبيَّة والًتاجػػػع، واؼبراكمػػػة علػػػى  منػػػو بالػػػذات ولػػػن تصػػػنع إال مزيػػػداً مػػػن التفكُّ

 رصيد التجارب الفاشلة.
يف  وعلػػى ذلػػك فإنَّنػػا حباجػػة ألف نػػوقن هبػػذه اغبقيقػػة، وأف قبعػػل منهػػا أمػػراً بػػديهّياً شػػائعاً 

أوساط األمة، وأف ال منل التأكيد عليها حىت تستقر يف العقوؿ والقلوب والنفوس، وتنطلق هبا 
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لتحػػػدث حالػػػة االسػػػتعداد  -كّلهػػا  –األلسػػنة واألقػػػالـ لتصػػػبح تيػػاراً أو روحػػػاً يسػػػري يف األّمػػػة 
 للنهوض، والتهيؤ لقبوؿ "اغبل القرآيّن".

 األمَّة القطب بمجموعها وبخصائصها :
اإلصػػالح القػػرآيّن" خطػػاب تشػػكل األمَّػػة الشػػاىدة معػػامل تطبيقػػو وتنفيػػذه  إف "خطػػاب

. األمَّػة الشػاىدة القطػب الػيت -بعد خػا  النبيػُت الشػاىد والشػهيد -وربقيقو وتثبيتو يف الواقع 
"ال ذبتمػػع علػػى ضػػاللة" و"ال ذبتمػػع علػػى خطػػأ" فهػػي ليسػػت حزبػػاً وال صباعػػة وال حركػػة وال 

رقة ناجية،وال ىيئة وصاية، وال ىيئة أمر باؼبعروؼ وهنػي عػن اؼبنكػر، وال طائفة وال صبعّية وال ف
مرجعيَّػػػػة، وال قاعػػػػدة، وال ىيئػػػػة كبػػػػار علمػػػػاء مهمػػػػا كػػػػربوا، وال ؾبموعػػػػة اجملػػػػالس واجملػػػػامع، وال 
  –الطائفػػة اؼبنصػػورة، وال منظمػػة اؼبػػؤسبر اإلسػػالمي، وال جامعػػة الػػدوؿ العربيػػة، بػػل ىػػي األمَّػػة 

ىػػا أمػػة وبوصػػفها أّمػػة دوف افتئػػات أو مصػػادرة عليهػػا،أو حػػديث عنهػػا بالنيابػػة باعتبار  -كّلهػػا 
والوكالة. إهّنا األمة القطب خبصائصها الذاتيَّة ومقّوماهتػا الفكريّػة، وشخصػيَّتها اؼبتميػزة. وأرجػو 
أف ال يذىب َوْىم أحد إىل أنٍت أدعو إىل إلغاء سائر التجمُّعات وتسريح سائر الدعاة، وإهناء 

بفضػػل قػػراءة القػػرآف  –كلهػػا   –ت سػػائر اؼبؤّسسػػات، )حػػىت ينتشػػر الػػوعي لػػدى األمػػة خػػدما
اجمليػػػد لتقػػػـو قومػػػة رجػػػل واحػػػد فتحػػػدث النهضػػػة، ويتحقػػػق التغيػػػَت( لكنَّػػػٍت قصػػػدت أنَّػػػو البػػػد 
ػبطػػاب اإلصػػالح والتغيػػَت ؽبػػذه األمػػة أف يالحػػظ خصػػائص التكػػوين عنػػدما يصػػوغ خطػػاب 

 التجديد والتغيَت. 
 خصائص التكوين؟:فما ىي أىم 

إّف القرآف اجمليد قد أخذ بأيدينا إىل أىم خصائص التكوين وتتلخّص بػ"وحدة اؼبرجعيَّة" 
" هبػػػػذين األمػػػػرين  "إجيػػػػاد األمػػػػة الواحػػػػدة اؼبتآلفػػػػة القلػػػػوب" و"االلتػػػػزاـ اعبمػػػػاعّي اؼبؤكػػػػد الصػػػػاـر

روطهما "وإجيػػػػػاد آليّػػػػػة السػػػػػتمرار ذلػػػػػك"، وىػػػػػي: "األمػػػػػر بػػػػػاؼبعروؼ والنهػػػػػي عػػػػػن اؼبنكػػػػػر" بشػػػػػ
َواْعَتِصُموْا ِبَحْبِل اللّـِو َجِميًعـا َوالَ تـََفرَّقُـوْا ﴿:  (تبارؾ وتعاىل)ومواصفاهتما ومستوياهتما. قاؿ 

ــِو ِإْخَوا ــوِبُكْم فََأْصــَبْحُتم بِِنْعَمِت ــْيَن قـُُل ــأَلََّف بـَ ــْيُكْم ِإْذ ُكنــُتْم َأْعــَدا  َف ــِو َعَل نًــا َواذُْكــُروْا نِْعَمــَة الّل
َها َكَذِلَك يـُبَـيُّْن الّلُو َلُكْم آيَاتِِو َلَعلَُّكـْم تـَْهتَـُدوَن وَُكنُتْم َعلَ  َى َدَفا ُحْفَرٍة مَّْن النَّاِر فَأَنَقذَُكم مّْنـْ

َهـْوَن َعـِن اْلُمنَكـِر َوُأْولَئِـكَ   * َوْلَتُكن مّْـنُكْم أُمَّـٌة يَـْدُعوَن ِإلَـى اْلَخْيـِر َويَـْأُمُروَن بِـاْلَمْعُروِف َويـَنـْ
ْفِلُحوَن * َوالَ َتُكونُوْا َكالَِّذيَن تـََفرَُّقوْا َواْختَـَلُفوْا ِمن بـَْعِد َما َجـا ُىُم اْلبَـيـّْنَـاُت َوُأْولَئِـَك ُىُم اْلمُ 
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فػػاألمر باالعتصػػاـ حببػػل اهلل صبيعػػاً، ونبػػذ  (607-601)آل عمــران: ﴾َلُهــْم َعــَذاٌب َعِ ــيمٌ 
ال يسػػػتثٍت فػػػرداً منهػػػا حبػػػاؿ، ويف  –كلَّهػػػا   –ة التفػػػرؽ واالخػػػتالؼ صبيعػػػاً خطػػػاب شػػػامل لألمَّػػػ

مػن ناحيػة  –ذلك ربديد للمرجعيَّة الواحدة من ناحية، وبناء لضػمَت االلتػزاـ اعبمعػّي الشػامل 
جبميػػع قضػػايا األمػػة ويف ضػػمائر أبنائهػػا كافَّػػة، وتأكيػػد علػػى ضػػرورة اإلرادة اعبماعيَّػػة  –أخػػرى 

تستمر أمة قائمة، وىذه األمور الثالثة:  الشاملة يف قلوب أبنائها صبيعاً لتكوف أمة، ولتبقى أو
)ربديد اؼبرجعية بالقرآف، والتأكيد الدائم على ضرورة االلتزاـ هبا، وبناء ضمَت االلتػزاـ اعبمعػّي 
يف ضػػمائر أبنائهػػا كافػػة، وإجيػػاد وترسػػي  اإلرادة اعبماعيَّػػة الشػػاملة يف قلػػوب أبنػػاء األمػػة كافػػة 

إىل ربديػػد  –كلهػا   –عروؼ والنهػي عػن اؼبنكػر( تػؤدي بآليػة األمػر بػػاؼب –كلّػو   -وصػيانة ذلػك
أال وىػػي األخػػوة، وبيػػاف الوسػػيلة الػػيت أدت إىل ذلػػك وىػػي  –كّلهػػا   –الرابطػػة بػػُت أبنػػاء األمَّػػة 

"التػػػأليف بػػػُت القلػػػوب" والتأكيػػػد علػػػى أف أيَّ ضػػػعف أو اكبػػػراؼ أو إخػػػالؿ دبفهػػػـو األخػػػوة 
وسػػػيلتو األسػػػاس ودعامتػػػو الكػػػربى أال وىػػػي وىيمنتػػػو علػػػى العالقػػػة بػػػُت اؼبسػػػلمُت، أو ذبػػػاوز 

"التأليف بُت القلوب" يعٍت إهناء الػروابط داخػل األّمػة، والػدخوؿ يف حالػة العػداوة وبلػوغ شػفا 
 حفرة من النار مث السقوط فيها والعياذ باهلل.

 فما الذي يستلزمو ذلك؟
"االلتػػػزاـ  إف ذلػػػك يسػػػتلـز أف تػػػتمخض األركػػػاف الػػػيت ذكرنػػػا "وحػػػدة اؼبرجعيَّػػػة" وتأكيػػػد

اعبمعػػػّي" بقضػػػايا األمَّػػػة، وتشػػػكيل الضػػػمَت اؼبتػػػابع لػػػذلك، و"ربقيػػػق اإلرادة اعبمعيَّػػػة" وربقيػػػق 
"التػػػأليف بػػػُت القلػػػوب" للوصػػػوؿ إىل حالػػػة "األخػػػوة" تػػػتمخض مػػػن أف تنبثػػػق أمَّػػػة مػػػن األمَّػػػة، 

األركػػاف  حبيػػث تكػػوف بعػػد ذلػػك األمَّػػة كلهػػا، وتضػػع يف مقدَّمػػة أولويَّاهتػػا بعػػد أف تتحقػػق ىػػذه
حالػػػة ذبعلهػػػا قػػػادرة علػػػى فبارسػػػة دورىػػػا يف اػبالفػػػة والشػػػهود  -كلَّهػػػا  –فيهػػا، أف تبلػػػغ باألمَّػػػة 

 والعمراف آنذاؾ.
فهػػػػذه األمَّػػػػة تتحػػػػرؾ بػػػػاإلرادة اعبمعيَّػػػػة لألمَّػػػػة، ألهنػػػػا منهػػػػا، فتبقػػػػى األمػػػػة ىػػػػي الكيػػػػاف 

ولػذلك قػاؿ ؛ ب وال اإلقليماألساس، ال اغبزب وال التنظيم وال اعبماعة وال الطائفة، وال اؼبذى
َهــْوَن َعــِن ﴿: (تبػػارؾ وتعػػاىل) َوْلــَتُكن مّْــنُكْم أُمَّــٌة يَــْدُعوَن ِإلَــى اْلَخْيــِر َويَــْأُمُروَن بِــاْلَمْعُروِف َويـَنـْ

ة، اؼبتحلية بكػل ىػذه  (604)آل عمران: ﴾اْلُمنَكِر َوُأْولَِئَك ُىُم اْلُمْفِلُحونَ  فهذه األمَّة اػبَتَّ
األّمػػة، ملتصػػق هبػػا، تكوَّنػػو األّمػػة طليعػػة ؽبػػا، للتفاعػػل معهػػا، ومػػن التزامهػػا الصػػفات جػػزء مػػن 
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خبصائص األّمة. تستمد شرعيَّتها ووجودىػا، فهػي مثػل أعضػاء اعبسػم الواحػد أو كريَّػات الػدـ 
ىػو الػذي ُيمػل  -كلّػو   –تؤدي أدوراىا يف التحاـ تاـ باعبسم، ودوف انفصػاؿ عنػو: فاعبسػم 

اغبيويَّػػة، وىػػي تػػؤدي أدوارىػػا فيػػو، ومػػن خػػالؿ مػػا ينتجػػو ذلػػك اعبسػػم ؽبػػا، ؽبػػا اغبيػػاة، وميػػدىا ب
 فهما شيء واحد ال انفصاـ ؽبما.

وىػػذه األمَّػػة الػػيت تتكػػوف منَّػػا بإرادتنػػا اعبمعيّػػة، وباختيارنػػا اغبػػر تتجسػػد أحيانػػاً يف شػػكل 
أف يتكػػوف  نظػػاـ، وأحيانػػاً يف شػػكل تنظػػيم وأيّػػاً كػػاف األمػػر فلػػيس مػػن حػػق النظػػاـ، أو التنظػػيم

خارج األمة، أو ينفصل عنهػا قبػل التكػوين أو بعػده، أو يتجاىػل أيّػاً مػن األركػاف الػيت جػاءت 
هبػػػػػا آيػػػػػة "االعتصػػػػػاـ حببػػػػػل اهلل"؛ فػػػػػإف ىػػػػػو فعػػػػػل فسػػػػػيخلق حالػػػػػة عػػػػػداء ويػػػػػؤدي إىل التفػػػػػرؽ 
واالخػػػتالؼ، وكػػػل مػػػا خيلػػػق أيّػػػاً مػػػن ىػػػاتُت اغبػػػالتُت مرفػػػوض ومػػػردود، ولػػػن يػػػؤدي إىل ربقيػػػق 

 اؽبدؼ.
 ات التن يمات:ئاألمة بين جور الن م وافت

من اؼبؤسف أف نرى أمتنا بعد أف طاؿ عليها األمد، وغابت عنها ىذه القواعػد تعػيش  
بُت حاليت استالب قد أوكلتها إىل نظاـ يستلبها ويستعبدىا ويستبد هبا، أو إىل تنظيم يفتػات 

أو فبػّثالً ؽبػا  أحيانػاً، دوف أي تشػاور  عليها، وميزَّقها ويفرض نفسو عليهػا ناطقػاً باظبهػا أحيانػاً 
أو رجػػػوع إليهػػػا؛ فكأهنػػػا تتذبػػػذب بػػػُت جػػػور النظػػػاـ واسػػػتبداده، وبػػػُت تفرقػػػة التنظػػػيم وتصػػػنيفو 

 وسبزيقو ؽبا، واستعالئو عليها، فتستجَت بأحدمها من اآلخر ولساف حاؽبا يقوؿ:
 واؼبستجَت بعمرو عند كربتو ***  كاؼبستجَت من الرمضاء بالنار

خػػروج مػػن ىػػذه الدوامػػة إالّ بػػأف يكػػوف كػػل مػػن النظػػاـ والتنظػػيم متالضبػػاً مػػع األّمػػة،  وال
ملتصػػقاً هبػػا، وليكتسػػب كػػل منهمػػا الفاعليَّػػة والشػػرعيَّة جيػػب ويتحػػتم أف يكػػوف أمَّػػة يف داخػػل 
األّمة، وأّمة من ذات األمَّة، ال يوجد أيُّ منهما خارجها، وال يتخلق دبعزؿ عنهػا، وال يتجػاوز 

هػػا ومكّوناتػػو، وال يتجاىػػل "جدليّػػة" ذلػػك التػػاري  وىػػو يتحػػرؾ لتغيػػَت مػػا فيهػػا وإصػػالح تارخي
أحواؽبا، بأف ينصرؼ إىل تكريس النظاـ وضبايتو فيتحوؿ إىل مسػتلب لألمَّػة بالنظػاـ، أو يتجػو 
إىل اغبػػػػػزب أو إىل التنظػػػػػيم فيتحػػػػػوؿ إىل مفػػػػػّرؽ ؽبػػػػػا، فػػػػػارض نفسػػػػػو عليهػػػػػا، فيثػػػػػَت العػػػػػداء يف 

 ختالؼ والتفرؽ بُت أبنائها. ويوجد حاالت الصراع الداخلي بُت فصائلها.صفوفها، واال
 منكم ال عليكم:
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تبػارؾ )هػا مل تأخػذ بقولػو يف ـبتلف أقطػار أمتنػا اؼبسػلمة وأقاليم –إف األنظمة اؼبستبدة 
ــــنُكمْ  ﴿: (وتعػػػػاىل ــــَتُكن مّْ فتحولػػػػت إىل "علػػػػيكم" فصػػػػارت ( 401آل عمــــران:) ﴾ ... َوْل

مسػػتبدة يف شػػؤوننا مفتاتػػة علينػػا، مسػػتلبة إلرادتنػػا تسػػتمد شػػرعّية وجودىػػا مػػن متسػػّلطة علينػػا، 
خارجنػػا، تسػػوغ ذلػػك لنفسػػها بشػػىت اؼبسػػوغات، ومنهػػا: قصػػور األّمػػة، أو عجزىػػا عػػن إدراؾ 
مصاغبها!! وما مػن أمػة ؾبتمعػة إال وىػي أعقػل وأحكػم مػن أىػل االسػتبداد فيهػا مهمػا بلغػت 

يبهم، فػػػالزعيم اؼبسػػػتبد ميكػػػن أف يضػػػل ويشػػػقى وخيطػػػ  درجػػػات تعّلمهػػػم أو ذكػػػائهم أو تػػػدر 
وجيهػػل، أمػػا األمَّػػة إذا اجتمعػػت كلمتهػػا، وسبتَّػػع أبناؤىػػا حبقػػوقهم، واسػػًتدوا إنسػػانّيتهم ومارسػػوا 

 حريّاهتم فمهما أخطأت فلن ذبتمع على اػبطأ، ومهما اكبرفت فلن ذبتمع على ضاللة.
لطة "عليكم" وكذلك التنظيمات ترى يف "منكم" واؼبتسػ لكن قيادات النظم اؼبتجاىلة ل

األمػػة أسػػوأ مػػا فيهػػا فتسػػتعلي عليهػػا، وتسػػتكرب، مث تسػػتلب إرادهتػػا، وتسػػتمرئ الطغيػػاف عليهػػا 
 غثاء كغثاء السيل تلعن حاكميها ويلعنوهنا وال يػأة أيُّ منهمػا خبػَت –آنذاؾ  –فتصبح األمة 

 و باآلخرين. أينما توّجو. ويستعُت كل منها على اآلخر، ويستقوى علي
 االستبداد ال يأتي بخير:

أّمػػا حػػُت تصػػرؼ إىل غػػَته فهػػي ( تعػػاىل)إف "العبوديػػة" رتبػػة شػػرؼ حػػُت زبػػتص بػػاهلل  
 .أحط درؾ ينحدر اإلنساف فيو -آنذاؾ  –مذلة وىواف وصغار فهي 

"وىفػػوات الكبػػار علػػى  -رضبػػو اهلل –ولقػػد ىفػػا "حكػػيم الشػػرؽ" صبػػاؿ الػػدين األفغػػاين 
ك حُت قاؿ: "إف ىذه األمػة "اؼبسػلمة" ال تصػلح إال دبسػتبد عػادؿ" ولػو تأمػل أقدارىم"، وذل
نَســـاَن لََيْطغَـــى * َأن رَّآُه اْســـتَـْغَنى﴿: (تعػػػاىل)رضبػػػو اهلل قولػػػو   (6-2)العلـــق: ﴾َكـــالَّ ِإنَّ اإْلِ

ألدرؾ أف "العدؿ و "االسػتبداد" نقيضػاف ال جيتمعػاف يف رجػل أو نظػاـ، أو تنظػيم فإمَّػا عػدؿ 
فينتفػػي االسػػتبداد، وإمػػا اسػػتبداد واسػػتعالء، فتنتفػػي الشػػورى، وخيتفػػي العػػدؿ. وتظهػػر وشػػورى 

عبودية اإلنساف لإلنساف. واألمَّة اليت تطاوع على ذلك أمَّة ناكثة لعهدىا، مًتاجعػة عػن قوؽبػا 
َوِإْذ َأَخـــَذ رَبُّـــَك ِمـــن بَِنـــي آَدَم ِمـــن ﴿"بلػػػى شػػػهدنا" ناقضػػػة لعػػػروة مػػػن أىػػػم عػػػرى "التوحيػػػد" 

ورِِىْم ُذرّْيَـّتَـُهْم َوَأْدَهَدُىْم َعَلى أَنُفِسِهْم أََلْسـَت بِـَربُّْكْم قَـاُلوْا بـَلَـى َدـِهْدنَا َأن تـَُقولُـوْا يـَـْوَم ظُهُ 
ــاِفِلينَ  ــَذا َغ ــْن َى ــِة ِإنَّــا ُكنَّــا َع ومسػػتقيلة مػػن مهمػػة االسػػتخالؼ  (.666)األعــراف: ﴾اْلِقَياَم

نّْي َجاِعٌل ِفي اأَلْرِض َخِليَفًة قَاُلوْا أََتْجَعُل ِفيَها َمن يـُْفِسـُد ِفيَهـا َوِإْذ قَاَل رَبَُّك لِْلَمالَِئَكِة إِ ﴿
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ـــُم َمـــا الَ تـَْعَلُمـــونَ  ـــاَل ِإنّْـــي َأْعَل ـــَك َق َُ ِبَحْمـــِدَل َونـَُقـــدُّْس َل َما  َوَنْحـــُن ُنَســـبّْ  ﴾َوَيْســـِفُك الـــدّْ
ـَنا اأْلََمانَـةَ ﴿وىي خائنة لألمانػة  (.10)البقرة: ْْ َعلَـى السَّـَماَواِت َواأْلَْرِض َواْلِجبَـاِل  ِإنَـّا َعَر

ــــــواًل  نَســــــاُن ِإنَّــــــُو َكــــــاَن ظَُلوًمــــــا َجُه ــــــا َوَحَمَلَهــــــا اإْلِ َه ــــــا َوَأْدــــــَفْقَن ِمنـْ ــــــأَبـَْيَن َأن َيْحِمْلنَـَه  ﴾َف
 (.66)األحزاب:

لُـوَُكْم أَيُُّكـمْ ﴿وراسبة يف اختبار االبتالء  َأْحَسـُن َعَمـاًل  الَِّذي َخَلَق اْلَمْوَت َواْلَحيَـاَة لَِيبـْ
َويـَْعبُـُدوَن ِمـن ﴿ومتخليػة عػن عبػادة اهلل إىل عبػادة العبػاد  (.6)الملك: ﴾َوُىَو اْلَعزِيُز اْلَغُفورُ 

ُدوِن الّلِو َما الَ َيْمِلُك َلُهْم ِرْزقًا مَّْن السََّماَواِت َواأَلْرِض َدْيًئا َوالَ َيْسَتِطيُعوَن * َفالَ َتْضرِبُوْا 
ََْرَب اللّـُو َمـَثالً َعْبـًدا مَّْمُلوًكـا الَّ يـَْقـِدُر َعلَـى لِّلِو اأَلْمثَ  اَل ِإنَّ الّلَو يـَْعَلُم َوأَنُتْم الَ تـَْعَلُموَن * 

ُهـَو يُنِفـُق ِمْنـُو ِسـرِّا َوَجْهـًرا َىـْل َيْسـتَـُووَن اْلَحْمـُد لِلّـِو بَـلْ  َناُه ِمنَّا ِرْزقًا َحَسـًنا فـَ  َدْيٍ  َوَمن رَّزَقـْ
ــَرَب اللّــُو َمــَثالً رَُّجلَــْيِن َأَحــُدُىَما أَْبَكــُم الَ يـَْقــِدُر َعلَــَى َدــْيٍ  َوُىــَو   َأْكثـَـُرُىمْ  َْ الَ يـَْعَلُمــوَن * َو

َنَما يـَُوجّْهوُّ اَل يَـْأِت ِبَخْيـٍر َىـْل َيْسـَتِوي ُىـَو َوَمـن يَـْأُمُر بِاْلَعـْدِل َوُىـَو َعلَـى  َكلّّ َعَلى َمْوالُه أَيـْ
 (.62-61النحل:) ﴾ِصَراٍط مُّْسَتِقيمٍ 

فكػػل ىػػذه االكبرافػػات شبػػرة ألزمػػة تصػػيب األمَّػػة حػػُت تتقبػػل حالػػة االسػػتالب الطػػاغوّة، 
سواء أكاف من نظاـ أو تنظيم فهي بكماء خرساء أينمػا توجَّػو ال تػأة خبػَت، كػل علػى أولئػك 

 الذين استلبوىا، غثاُء كغثاء السيل.
ف، وطاوعتو صباىَت شعبو اؼبخدوعػة، لقد توىم فرعوف أنّو إلو حُت طغى واستمرأ الطغيا

اؼبسػػػتذلّة اؼبخلِػػػدة إىل األرض، فلبَّػػػوا نػػػداءه، فحشػػػرىم، وإذ رأى كػػػل تلػػػك اعبمػػػاىَت األصػػػفار 
تطاولػػة، اؼبليئػػة الصػػغار حولػػو انتشػػى، وأسػػكره خضػػوعها "...فانطلقػػت منػػو الكلمػػة الوقحػػة اؼب

قاؽبػػػا الطاغيػػػة ـبػػػدوعاً بغفلػػػة  (64ات:)النازعـــ ﴾أَنَـــا رَبُُّكـــُم اأْلَْعلَـــى..﴿: ةبػػػالغرور واعبهالػػػ
صبػػاىَته وإذعاهنػػا، وانقيادىػػا. فمػػا خيػػدع الطغػػاة شػػيء مثػػل مػػا زبػػدعهم غفلػػة اعبمػػاىَت وذلتهػػا 
وطاعتها وانقيادىا. وما الطاغية إالّ فرد ال ميلك يف اغبقيقػة قػوة وال سػلطاناً إمّنػا ىػي اعبمػاىَت 

أعناقهػا! فيجػر! وربػٌت لػو رؤوسػها فيسػتعلي!  الغافلة الذلوؿ، سبطي لو ظهرىػا فَتكػب! وسبػد لػو
 وتتنازؿ لو عن حقها يف العزة والكرامة فيطغى.

واعبمػػػاىَت تفعػػػل ىػػػذا ـبدوعػػػة مػػػن جهػػػة، وخائفػػػة مػػػن جهػػػة أخػػػرى؛ وىػػػذا اػبػػػوؼ ال 
ال ميكن أف يكوف أقوى من اؼباليُت واأللوؼ لو  -وىو فرد –ينبعث إالّ من الوىم، فالطاغية 
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تها وكرامتهػػا وعزهتػػا وحريَّتهػػا. وكػػل فػرد فيهػػا ىػػو كػػفء للطاغيػػة مػػن ناحيػػة أهّنػا شػػعرت بإنسػػانيّ 
القوة، ولكن الطاغية خيدعها فيومهها أنّو ميلك ؽبا شيئاً! وىو ال ميلك لنفسو شػيئاً. ومػا ميكػن 
أف يطغػػى فػػرد يف أمَّػػة كرميػػة أبػػداً. ومػػا ميكػػن أف يطغػػى فػػرد يف أّمػػة رشػػيدة أبػػداً، ومػػا ميكػػن أف 

ػا، وتػؤمن بػو، وتوحػده، وتػأع أف تتعبّػد لواحػد مػن خلقػو ال ميلػك يطغى فرد  يف أّمػة تعػرؼ رهبَّ
  (6)ؽبا ضراً وال رشداً...."

روى لنػػػا وزيػػػر أوقػػػاؼ أحػػػد اؼبسػػػتبدين أف سػػػيده سػػػألو مػػػرة إف كػػػاف فبػػػن ذبػػػب علػػػيهم 
ب، الزكاة؟ وبعد سلسلة من األلقاب قاؿ لو وزيره "نعم": ذبب الزكػاة علػى مػن ميلكػوف النصػا

وسػػيادتكم مػػنهم "فأجػػاب السػػيد الػػرئيس" أال تػػرى أنػػٍت أطعػػم الشػػعب كلػػو، وأوفػػر لػػو الػػدواء 
والكساء والتعليم والنقل، أال يعػد ىػذا أكثػر مػن الزكػاة بالنسػبة يل؟ فبهػت الػوزير ودعػا للسػيد 
الػػرئيس وانصػػرؼ. وىػػذا الػػرئيس كػػاف قبػػل الرئاسػػة معػػدماً عالػػة، ومػػن أسػػرة معدمػػة جعػػل رزقػػو 

دبسدسػػػػو يبتػػػػز بػػػػو الضػػػػعفاء ويسػػػػلبهم أمػػػػواؽبم، إىل أف بػػػػدأ التػػػػدرج يف سػػػػالمل اغبػػػػزب  مربوطػػػػاً 
والسػػلطة فاسػػتلب اغبػػزب واغتصػػب السػػلطة فأصػػبح مػػاؿ الشػػعب كلػػو مالػػو الشخصػػي، وكأنّػػو 
رأى يف شػػعبو أولئػػك الضػػعفاء الػػذين كػػاف يسػػلب مػػا معهػػم مػػن نقػػود، ويضػػرهبم وينصػػرؼ دبػػا 

 داـ آؿ إليو ولو باالغتصاب!!معهم على أنَّو مالو وحاللو ما
أف ينهػػار ىػػذا الشػػعب اؼبسػػتلب أمػػاـ أعدائػػو ولسػػاف حالػػو  –بعػػد ذلػػك  –أفيسػػتغرب 

 يقوؿ ما قالو الشاعر اعباىلّي:
 ال أذود الطَت عن شجٍر  ****   قد بلوت اؼبر من شبره

د لقبػوؿ وحُت تفقد األمة ثقتها بالنظاـ، وتنهار اعبسور بينها وبينو، يربز فيهػا االسػتعدا
البػػدائل إف وجػػدت، وىنػػا يػػأة التنظػػيم، ويطػػرح نفسػػو بػػديالً بػػُت يػػدي الشػػعب، ويطػػرح مػػن 
الشػػعارات مػػا خيلػػب األلبػػاب، ويسػػوؽ انتقػػادات كثػػَتة للنظػػاـ، ويؤكػػد بأنَّػػو "مػػنكم وإلػػيكم"، 
 فإذا ما منحت األمة التنظيم شيئاً من ثقتها سرعاف ما تربز روح "عليكم" للتعبَت عن التسلُّط
والوصاية واالمتياز وروح االستعالء، وكػأف صػفات النظػاـ تتلػبس بػالتنظيم، بػل تنمػو فيػو وىنػا 

َوِمَن النَّاِس َمن يـُْعِجُبَك قـَْولُُو ِفـي ﴿: (تبارؾ وتعػاىل)ينّبو القرآف الكرمي إىل ىذه اغبالة فيقوؿ 
ــِو َوُىــوَ  ْلِب ــا ِفــي قـَ ــَو َعَلــى َم َيا َوُيْشــِهُد الّل نـْ ــاِة الــدُّ ــدُّ اْلِخَصــاِم  اْلَحَي ــَولَّى َســَعى ِفــي  *أََل َوِإَذا تـَ

                                                 
 ( تفسَت سورة النازعات.6/3311يف ظالؿ القرآف: ) 6
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َوِإَذا ِقيــَل لَــُو اتَّــِق  *اأَلْرِض لِيـُْفِســَد ِفِيَهــا َويـُْهِلــَك اْلَحــْرَث َوالنَّْســَل َواللّــُو الَ ُيِحــبُّ الَفَســاَد 
ــْئَ  اْلِمَهــاُد  ــاإِلَِْم َفَحْســُبُو َجَهــنَُّم َولَِب ــُو اْلِعــزَُّة ِب ــَو َأَخَذْت ــَن النَّــاِس َمــن َيْشــِري نـَْفَســُو وَ  *الّل ِم

ـْلِم َكآفَـًّة وَ  َْاِت الّلِو َوالّلُو َرُؤوٌف بِاْلِعَباِد * يَاأَيُـَّها الَِّذيَن آَمنُـوْا اْدُخلُـوْا ِفـي السّْ الَ اْبِتَغا  َمْر
 (.606-604) ﴾تـَتَِّبُعوْا ُخطَُواِت الشَّْيطَاِن ِإنَُّو َلُكْم َعُدوّّ مُِّبينٌ 

بُت  اأي أف تتجاوز كل ما يثَت عداءً  -مة يف حالة السلم البد ؽبا من ذباوزولتدخل األ
أو الحقػػاً، وكػػل مػػا يثػػَت اختالفػػاً بػػُت فصػػائلها. فػػالتنظيم الػػذي ال تتجسػػد فيػػو  اأبنائهػػا سػػابقً 

روح "منكم" بكل اؼبعػاين الػيت ذكرناىػا فإنػو سػيكوف مصػدر اخػتالؼ، ومصػدر تفػرُّؽ، يسػوغ 
فتئػػػات علػػػى األمػػػة، وقػػػد يلػػػوي أعنػػػاؽ النصػػػو ، وينحػػػرؼ باػبطػػػاب لنفسػػػو االسػػػتعالء واال

ليػػػدعم سياسػػػاتو اؼبنبثقػػػة مػػػن روح "علػػػيكم" وتصػػػبح األمػػػة أو الشػػػعوب بػػػُت مطرقػػػة اسػػػتالب 
 النظم وسنداف استالب التنظيم.

 االستقوا  بالخارج:
ُنهم أّف إّف بعض اغبّكاـ من أبناء ىذه األّمة نسوا اهلل فأنساىم أنفسهم، وأومههم شياطي

أمنهم وأمن نظمهم، وخالصهم وخال  نظمهم، يف خارج بلداهنم، بعيًدا عن أّمتهم، 
فاستقووا هبم على أّمتهم، ونّفذوا لألجنّي كل ما كاف ُيلم بو؛ لقد كانوا يتسابقوف إلرضائو 

إليهم فينفذوف ما يتومّهوف أنّو جيب أف يفعلوه، فيحّققونو لو قبل أف يطلبو، حىت إذا مل تعد بو 
حاجة ألقى هبم كما يُلقي بعقب سجارة غَت مأسوؼ عليهم. ومع أّف ىذه اغبالة قد صارت 
ظاىرة مطّردة منعكسة يف كل من ىؤالء لكن مل ذبد الحًقا منهم قد اتعظ بسابق، ال يف 
القدمي وال يف اغبديث، بل يأة الاّلحق والوَىُم يستبُّد بأنّو ـبتلف ولديو مناعة فبا حدث 

 .لغَته
ولو علم ىؤالء أّف اػبارج واعبهات اػبارجية ليست مؤسسات خَتيّة، وال صبعيات تطوعّية، 

غبماية الضعفاء واؼبظلومُت واؼبضطهدين، بل ىي دوؿ  -أمواؽبا وجهودىا-نذرت نفسها 
ومنظمات كربى مليئة باؼبطامع، مشحونة بالطموحات، تسعى إىل ربقيق مصاغبها وخدمة 

عمليات االستقواء هبا واالستنصار إال مداخل سهلة تفسح ؽبا اجملاؿ  أىدافها، وال ترى يف
لتحقيق تلك اؼبطامع والطموحات، والتاري  حافل باألمثلة على ذلك، وأّمة كاألّمة اؼبسلمة 

إف مل  تستطع أف توّحد كلمتها  -يف عظمتها واتساعها وتارخيها وتنوع شعوهبا ومواردىا-
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ل من أف تشكل مؤسسات ومنظمات ووسائل تستطيع أف تُعُت وُتشكل كيانًا موحًدا فال أق
شعوهبا وأبناءىا على معاعبة مشكالهتم وذباوز أزماهتم، واػبروج من اؼبآزؽ اليت قد يسقطوف 

وإف اػبلطاء ليبغي بعضهم على بعض إال من »فيها نتيجة بغي اػبلطاء بعضهم على بعض، 
ا آليات لفّض اؼبنازعات، ومؤسسات ؼبعاعبة ، فليت األّمة اؼبسلمة أقامت لنفسه«رحم اهلل

االختالفات اليت تُعد من األمور الطبيعية حىت يف داخل األسرة الواحدة، فال بد من ؿبكمة 
إسالمّية ٌعْليا تتوىل معاعبة القضايا اليت ميكن أف تتأـز وتتحوؿ إىل مشكالت إذا مل ذبد َمْن 

اإلقليمّية واإلسالمّية لتحقيق ىذه األغراض، يُعاعبها أواًل بأوؿ، وكذلك تفعيل اؼبنظمات 
 وؿباصرة اؼبنازعات واؼبشكالت. واهلل اؼبوفق...             

 


